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Oosterpark te Amsterdam, naar een aquarel in het bezit van Mr. Th.J.B. Hiltermann.
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Willem Witsen.
Door Aeg. W. Timmerman.

Wanneer het, wijsgeerig gesproken, niet vaststond dat alle menschelijke daden
tegenover het Oneindige en Eeuwige dezelfde waarde hebben, wanneer wij mochten
aannemen dat de wijze, waarop wij het onbewuste in ons tot bewustzijn trachten te
brengen in verdienste verschilden, wanneer wij konden geloven dat de meest
bevoorrechten onzer de absolute waarheid het zuiverst benaderden; dan zou de
taak die wij op ons nemen om de verdienste van een bepaalden kunstenaar, de
waarde van zijn uitingen, de kracht van zijn daden vast te stellen minder bezwaarlijk
en minder hopeloos zijn.
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Maar nu bepaalt zich die taak tot een niet zoo verheven plan van waarneming en
weergeven, tot een subjectief vergelijken, tot een zeker wetenschappelijk
rangschikken, dat de kunst, de hoogste uiting van den menschelijken geest, niet
ten goede komt.
Want zooveel lager als ordenen staat dan scheppen, in die mate is wetenschap
minder dan kunst.
Doch dàar het nu eenmaal onmogelijk is zuiver objectief de plaats aan te wijzen,
die een kunstenaar inneemt, moeten wij ons wel beperken tot vergelijken en ordenen.
Aangenomen nu dat het een streven van elke kunst is, het onbewuste eerst zoo
zuiver mogelijk tot ons eigen bewustzijn, dan door materieele daden ook tot het
bewustzijn van anderen te brengen, dan hebben wij niet alleen aan te wijzen welken
rang een bepaalde kunst in dat opzicht inneemt maar ook waar de plaats is van den
kunstenaar die zich daarin uit.
Schilderkunst evenwel neemt met het oog hierop niet den eersten en hoogsten
rang in. Dezen heeft de muziek. Want behalve dat muziek de kunst is die het dichtst
aan een zieletoestand grenst en er de meest onmiddelijke uiting van is, heeft zij ook
het minst materieele werktuig, de stem, tot haar beschikking om haar
bewustwordingte openbaren, terwijl daarentegen de schilderkunst afhankelijk is van
zoo gebrekkige instrumenten als penseel en stift.
In de schilderkunst heeft dus weer die uiting de hoogste waarde die het materieele
werktuig het krachtigst beheerscht en tegelijkertijd met het cachet van een eigen
persoonlijkheid een universeel gevoel, een of meer algemeen menschelijke
zieletoestanden het zuiverst benadert. Want slechts benaderen van het hoogst mag
het zijn wat de kunst moet nastreven.
Zooveel schooner immers als een landschap ons voorkomt te zijn, wanneer wij
het op een snelle reis tusschen twee tunnels maar een oogwenk zien, dan dat wat
wij dagelijks voor oogen hebben, zooveel grooter is de kunstenaar die ons slechts
een deel van het leven zóó toont dat wij er meer achter vermoeden, dan hij die alle
hulpmiddelen gebruikt om alles te willen laten zien. Daarom staat ook dat wat men
tegenwoordig in de schilderkunst symboliek noemt: de direkte materialiseering van
algemeen aangenomen gevoelens lager dan de even aangegeven verbeelding van
nooit geheel te doorgronden sentimenten.
En juist daarom noem ik den schilder wiens naam boven dit opstel staat een zuiver
kunstenaar. In al het werk dat hij gemaakt heeft, is het diepere onbewuste leven
maar even aangeduid en toch schuilt er een wereld van teere en droevige, van blijde
of ernstige sentimenten in al zijn scheppingen.
Maar alvorens verder in te gaan op een nauwkeuriger beschouwing van eenige
zijner werken, van hetgeen hij praesteert als etser, als aquarellist, als schilder, wil
ik ook de historiesche plaats trachten te bepalen die hij inneemt.
Het mag geloof ik wel als vaststaand aangenomen worden dat de beeldende
kunsten sedert de Grieken en met name de schilderkunst sedert de oude Italiaansche
en Vlaamsche primitieven, sedert da Vinci en Michel Angelo, sedert Frans Hals en
Rembrandt zeer sterk is achteruitgegaan.
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Oude huizen te Dordrecht, naar een aquarel.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.
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Deels mag dit liggen aan de verandering van de economische toestanden, deels
aan het verschil van onderwerp dat de kunst zich te beelden koos. Want dat de
materieele werktuigen en de verf, al wordt zij ook niet meer zoo zorgvuldig als
vroeger in de werkplaats der schilders zelf en door den kunstenaar zelf bereid, er
schuld aan zouden zijn, is wel niet te geloven.
Dieper in te gaan op de verandering van den economischen toestand, dan alleen
voor zoover zij in onmiddellijk verband met de schilderkunst staat, gedoogt deze
plaats niet, ook al is zij misschien de grootste factor in dit proces; ik wil dus alleen
maar spreken over het verschil van onderwerp.
Waar de oude Grieken het leven en den strijd der goden, het hoogste en heiligste
wat de kunstenaar zich denken kon; de primitieven, de verheerlijking Gods en het
daar ten nauwste mee in verband staande decoratieve doel, de verciering van het
leven der menschen in hun verhouding tot dat der Godheid, voor oogen hadden;
de

daar verloren onze 17 eeuwsche schilders, als gevolg van het, vooral in Holland,
zoo sterk doorgedrongen protestantisme, nu de religieuse kant van hun onderwerp,
al kon in het burgerlijk republikeinsch leven dezer eeuw hun kunst nog in goeden
zin decoratief blijven en al schikte zij er zich ook in voor een minder hoogstaand
doel te arbeiden, namelijk voor de verciering van het burgerlijk leven. Door deze
laatste richting kwam het dan ook dat de portretkunst in dien tijd haar hoogsten bloei
bereikte.
Onder den achteruitgang evenwel der hooge handels-positie waardoor Holland
verzwakte, leed ook de schilderkunst, zoodat zij in de achttiende eeuw geheel verliep
in een leeg dilettantisme. In de laatste helft onzer eeuw echter is een hoopvolle
herleving ontstaan en de moderne Hollandsche schilderkunst mag als een - al is
het dan ook nog vrij zwakke - voortzetting dier oude Hollandsche school beschouwd
worden.
Van hare vertegenwoordigers noem ik alleen de meest opmerkelijken: de Marissen,
de

Israels, Breitner, Bauer, Veth, Witsen, de wezenlijke voortzetters der 17 eeuwsche
Hollandsche school, al staan enkelen nog onder Franschen of Duitschen invloed,
en al hebben ze ook eenigermate de traditie van het vak verloren.
Onder hen neemt Witsen een voorname plaats in omdat hij wellicht het meest
van al de genoemden de typiesch Hollandsche goede eigenschappen der oude
Hollandsche schilders bezit. Hij heeft hun degelijkheid, hun eerlijkheid, hun
trouwhartigheid, hun geduld en hun eenvoud en, als Amsterdammer van eeuwen
her, de ietwat sentimenteele goedhartigheid, de berustende melancholie, de gezonde
hartstochtelijkheid de bevolking van die stad eigen.
Gesteund door deze eigenschappen, heeft hij in een tijd als de tegenwoordige
geheel vrij weten te blijven van allerlei invloeden van buiten af. En dit is geen geringe
verdienste. Want geen tijd is zoo vol geweest van middelmatigheden, van
zoogenaamde zoekers, die op alle mogelijke wegen, behalve langs die van eerlijkheid
en study-arbeid, naar goedkoope effecten en oppervlakkigen glans streefden.
Nabootsen van naïviteit gold voor eenvoud, ijdel gesmeer van verf voor
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kracht, zoetelijk geteem van vlakke kleurtjes voor diep sentiment. En in plaats van
gevoel kwam er ijdelheid, in plaats van kracht lafheid, in plaats van naïviteit
sentimenteel gestamel voor den dag.
En hoewel het niet zeer moeilijk was de oppervlakkigheid van dit alles te doorzien
en het korte bestaan er van te voorspellen, een beginnend schilder moest een
behoorlijke mate van zelfstandigheid en geestkracht bezitten om er zich volkomen
vrij van te blijven houden.
Maar Witsen heeft altijd begrepen dat alleen eerlijk en hard werken hem zijn
zelfstandigheid kon waarborgen en dat materieel-techniesche vaardigheid in het
hanteeren zijner instrumenten een eerste vereischte daarvoor was.

Oude huizen te Amsterdam, naar een ets.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.

Van den tijd dan ook dat hij op de Amsterdamsche Academie onder de leiding
van zijn hooggewaardeerden leermeester Allebé studeerde tot op den huidigen dag,
heeft hij geen moeite gespaard om met de grootste nauwgezetheid te streven naar
het doorgronden van zijn vak. In de eerste plaats naar de kunst van etsen.
Hij is dan ook volkomen vertrouwd met al de moeilijkheden die het vak oplevert.
Terwijl een aantal etsers zich alleen toeleggen op het eenvoudige teekenen op de
te bijten koperen of zinken etsplaat, heeft Witsen zich geoefend in het gebruiken
van aqua-tint, vernis-mou, drooge-naald en zwaveltint en wendt meestal meer dan
een dezer procedés in dezelfde ets aan.
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Een voorbeeld hiervan in zijn ‘Oude huizen’ te Amsterdam. Het vogelkooitje, en een
stuk van den muur naast de deur is in aqua-tint, het water zelf in zwaveltint bewerkt.
Door deze wijze van werken verstaat hij het zooals geen ander etser in ons land op
voortreffelijke wijze niet alleen de stof maar ook de kleur uit te drukken.
Bovendien drukt hij zijn etsen allen zelf.
Dat dit een buitengewone handigheid en gevoeligheid voor toon en kracht
vereischt, daarvan zag ik een duidelijk bewijs onlang bij de bekende firma van
Wisselingh te Amsterdam, waar men mij een serie etsen toonde van een onzer
andere bekwame etsers, gedrukt door een ervaren drukker van beroep en een
tweede door Witsen. De eenigszins stroeve correctheid en de eentonigheid vooral
in de donkere gedeelten van den eersten druk waren geheel opgegaan in een
malsche weekheid van lijn en in een wonderlijke kleurenrijkdom vooral in de donkere
tonen.
Door het leggen van een egale inktlaag over de geheele plaat waar vroeger werd
gemanoeuvreerd met dunner of dikker zwart - ijdeltuitig middel om eventueele fouten
te vermommen! - door het gebruik van verschillende inktkleuren in plaats van het
vroegere eentonige zwart, kwam in Witsen's druk heel het rijke doen en de
verrukkelijke onbevangenheid van den genialen etser volkomen tot zijn recht.
Maar ook het drukken is Witsen nog niet genoeg. Hij onderzoekt alles waardoor
zijn werk nog degelijker, nog spontaner, nog frisscher zou kunnen worden. Zoo
heeft hij zijn Brabantsche etsen niet alleen geheel naar de natuur geëtst, maar ook
op de plaats zelf geheel gebeten, waardoor hij een uiterst reine zuiverheid en
frischheid van toon bereikt. Trouwens in deze geheele serie etsen voelen wij de
klaarheid van zijn eerlijken blik op de natuur. Onbekommerd op het effect dat zij
zullen maken, speelt hij de vlugge indrukken van een warmen zomerdag en de
gemoedelijkheid en vriendelijke innigheid dier schamele huisjes en oude boerderijtjes
met lenige en behendige hand op het smijdige koper en deelt er de warmte van zijn
gevoelig hart aan mede.
In zijn Londensche etsen, waaronder de meest bekende zijn Trafalgar-square,
de Theems, Waterloo-bridge en die, waar hij wachtende hansoms of in mist en
regen voortglijdende wandelaars op heeft afgebeeld, treft ons vooral het massief
zware en de soliede forschheid waarmede het krachtige leven van de geweldige
wereldstad wordt weergegeven. Daar dreunt het gerommel van zware
goederentreinen achter, het onafgebroken gedraaf van bezige, zwoegende
stadsmenschen, het ratelend gerij van beladen karren.
Wij zien niet alleen het eenzame hoekje naast het majestueuze bruggengevaarte
waar de eenzame knol voor zijn vervallen hansom staat te suffen, maar we voelen
er ook de diep-trieste ellende in van het groote-stadsleven, de eenzaamheid in het
oneindig gewoel, de verlatenheid van den eenling in al die millioenen, het lijden van
den arme naast de botte praat van den rijkaard. In al deze etsen ligt de voornaamheid
van ingehouden kracht, de fijne soberheid van aristokratieschen rijkdom. En
daarnaast de etsen uit Ede en zijn Hollandsche
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stadsgezichten. Men heeft beweerd, dat in de eerste de invloed van Millet merkbaar
is. Ik zie er alleen een overeenkomst in van hun beider liefde voor donkere silhouetten
tegen een lichte lucht, voor den koelen weemoed van den avondstond, voor
moedigen dagelijkschen arbeid; een liefde, die ieder kan voelen, waar hij in een
heuvelachtig land het zwoegen van laat in den zomeravond werkende arbeiders
aanschouwt. Er is niet veel kunst, die meer aangrijpend uitdrukt de droefenis en
toch ook het aandoenlijke der onwetende

Waterloo-Bridge, naar een schilderij.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.

berusting, die het boerenleven kenmerkt, dan deze etsen. Donker en zwaar als de
aarde, die zij uitwroeten, waar zij in en van leven en waar zij zich één mee gevoelen,
zijn de arbeiders, die hij etst.
Zie ook daarnaast de simpele tevredenheid van zijn twee ‘Breisters’, hun kalmen
tred na afgeloopen dagtaak, de slankheid hunner krachtige lichamen; zie die pracht
van een meid, die hij geeft in zijn ‘Aardappelrooister,’ de gezonde praal van haar
werklijf. Zie zijn zittenden herder met den buitenblik van vèr-ziende oogen.
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Dit alles is gedaan met de groote liefde van een hart, dat meeleeft het leven der
tobbers en meegeniet hunne schaarsche en eenvoudige genoegens.
Last not least zijn stadsgezichten. Ik sprak al van zijn ets met het vogelkooitje,
zoo door en door Amsterdamsch: met het geheimzinnige troebele water, waarboven
de huizen eenzaam staan te peinzen over de armoede, die zij verbergen, en de
verheelde kwalen, waaraan zij lijden. In deze ets is zoo gevoelig uitgedrukt de
achterkant van het typiesch Amsterdamsche kleinburgerlijke leven, met zijn kleinzielig
kwaadspreken van bij elkaar hokkende buurvrouwen, het heimelijke - uit
Amsterdamsche angst voor de politie - in de schemering uitwerpen van emmers
met afval in de vuilgroene gracht,

Aardappelrooien, naar een ets.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.

waar het sentimenteele gegalm van meiden uit dufriekende keukenhokken overheen
klinkt, het weemoedige hunkeren naar een stuk buitenleven; het onzindelijke,
oppervlakkige reinigen en stofverplaatsen; het eindelooze ziekliggen en hopelooze
hoesten; het armoedig tobben om rond te komen met, als bron waar alle jammer
uit oprijst en in wederkeert, dat altijd gladde, soepele, verleidelijke water, dreigende
dagelijks met de vernietiging van al die diep trieste ellende.
En dan, ‘het Kolkje te Amsterdam’, een ets met ijzervaste hand in het koper gegrift,
prachtig van opzet en lijnenbewegen, waarin elk streepje spreekt van meesterschap,
zoo zuiver en precies weergegeven, dat het een wonder is om aan te zien, geteekend
met een liefde voor het onderwerp en klaarheid
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van opmerken en een kracht van expressie, zooals Witsen misschien in geen zijner
andere etsen getoond heeft te bezitten.
Vergelijken wij met deze de eenigszins verwante ets van het buurtje Groenendaal
in Rotterdam, dan treft ons tegelijkertijd met een opmerkelijke overeenkomst van
opvatting het merkwaardig verschil in toon en atmosfeer; het meer ruwe van het
Rotterdamsche huizentype, het frisschere van het water. Alles is ruimer en minder
opeengepakt, en toch veel dorder en schraler. De huizen

Het Kolkje te Amsterdam, naar een ets.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.

zijn even armoedig en triestig en er schuilt een even diepe ellende achter, maar de
verdiepingen zijn niet zoo drukkend op elkaar gestapeld als te Amsterdam, waar
de huizen elkander opzij staan te dringen en over de schouders trachten te kijken,
propvol tot aan den nok met starende vensters en armelijke tobbers. In ‘Groenendaal’
voelt men de stroomende rivier en het vloeiende water; in ‘het Kolkje’, de doode
gracht waar de bobbels vol verderfelijke besmetting traag rijzen naar de oppervlakte
en de kozijnen bezoedelen met een loodgrijzen uitslag.
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Ten slotte - want wij moeten kiezen - ‘Rechtboomsloot’ en de ‘Nieuwmarkt’. De
eerste ets geeft voor mij volmaakt weer de dorre verlatenheid van die oude
Amsterdamsche grachtjes, waar het groene gras lange strepen trekt door het grijze
steenenvlak, waar geen kar rijdt, geen jongen fluit en de venter, die verwonderd
naar de neergelaten gordijnen kijkt, bijna fluistert inplaats van roept; 's morgens en
tegen den avond alleen als ter sluiks ver

Groenendaal te Rotterdam, naar een ets.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.

levendigd door enkele bleeke en magere gebogen mannetjes, die langs de huizen
glijden en geluidloos in de vochtige gangen door nauwelijks geopende deuren sluipen
en een enkel ziekelijk jongetje droevige blikken laat dwalen over het uitgemergeld
hondje dat de bevroren, glaskoude aardappels aan den kant van den wal angstig
en schielijk opslokt. Hier is de grens tusschen dood en droom, hier is alles koude
en vocht. Tegen de slapende huizen met hun verdoofde oogen zien wij op, daarboven
grauwt een zwakke lucht, kil en kleurloos.
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Maar de Nieuwmarkt is weer teerhelder en ragfijn, en de waag praalt er met zijn
torentjes en daakjes en spartelt en sprankt van luchtige lijntjes, even onbevangen
neergezet als een invallende gedachte in een zakboek, zooals de roode wimpel
wappert tegen de blauwe zomerlucht, zooals de wind het water rimpelt, lijntjes die
het papier streelen als zwevende duivenveertjes de wangen van een meisje, als
een vlindervleugel het fluweel van violen.
Want Willem Witsen is een zeer veelzijdig kunstenaar.
Zoo gaarne zou ik al zijn etsen behandelen, maar de ruimte laat het niet toe en
bovendien moet men een even gevoelig kunstenaar zijn als hij, om niet te kort te
schieten in liefde voor het onderwerp en in keuze van woorden. En wie zou ook in
staat zijn zelfs zeer in de verte weer te geven in enkele woorden, wat een kunstenaar
in zooveel tientallen van jaren met onafgebroken arbeid heeft getracht uit te drukken.
Thans wil ik een greep doen uit den schat van aquarellen die er van Witsen
bestaat. Al is hij ook even knap in het teekenen met waterverf als in het etsen toch
geloof ik dat zijn etsen grooter kunst verraadt, want terwijl in het aquarel hem kleur
ten dienste staat om kleur uit te drukken bereikt hij bijna evenveel bij het weergeven
van toon en kleurschakeering in zijn etsen als in zijn aquarellen, al is ook in de
laatste de onwrikbare vastheid van hand even groot als in de eerste.
Daarentegen weet hij in zijn aquarel weer geheel andere dingen uit te drukken
die wij niet in zijn etsen weervinden.
Nemen wij bijvoorbeeld het ‘Oosterpark’ te Amsterdam (collectie Hilterman). Dit
aquarel is nobel van kleur, forsch van opzet en compositie en drukt voortreffelijk uit
de grootheid en de macht van een zich steeds uitbreidende stad in de eindelooze
sneeuwvlakte die misschien niet eens weiland wordt voor het dit groote veld met
zijn pas opgerezen huisjes in de verte veroverd heeft; een stad wier geweldige
levenskracht de eenvormige rijen huizen voor zich uitdrijft als de zee haar schuim,
een stad die rondom zich het frissche natuurleven wegdrukt en de monumenten
neerbrokt van haar bloei en haar vooruitgang. Grootsch welft zich de kille winterlucht
die over het huizengordijn neerziet op de zwoegende en woelende stadsmenschen
er achter.
En zien wij nu in de ‘Oude Schans’ (collectie Hilterman) hoe de winter huist in het
kille water tusschen de hooge donkere grachthuizen.
Goorgeele ijsschotsen, afgerond door het logge botsen, dooiende van gesmolten
sneeuw, poreus en bros, glijden traag door het donkere water langs de dommelende
schuiten die hier plompverloren uitrusten van hun lange zomertochten over rivieren
en binnenwateren.
Het is of ze nog een vleugje herinnering meebrengen aan de gouden
Augustusdagen toen hun groote zeilen weerspiegelden in de lange rechte vaarten,
tusschen de glanzen van drijvende blanke wolken en wuivende rietpluimen. Het is
of de fijne lucht waarvoor de rijzige masttop zoo geraffineerd kunstvaardig is
neergezet, hoog boven de sombere huizen de belofte geeft van een herleving en
een hernieuwing.
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Dit is het bloeiende leven vermomd in doodskleederen, het lachen van kinderen
achter een ouden met klimop begroeiden muur.
Ook een paar teekeningen uit Dordtrecht mag ik niet vergeten ‘De oude huizen’
uit de collectie Dentz van Schaick (Amsterdam), ‘de Brug’ (kunsthandel Goupil te
's Gravenhage) en ‘Oude huizen’ (Teylers genootschap te Haarlem).
De eerste geeft wet het sterkst den aangrijpenden weemoed van die bijna
onbewoonbare bouwvallen met hun afgekalkte en verweerde muren, uitgevreten

Oude Schans te Amsterdam, naar een aquarel in het bezit van Mr. Th.J.B. Hiltermann.

en nog vochtig van het gezwollen water uit de breede rivier met zijn blinkende
lichtvlakte dat er in de sombere regen-herfstdagen langsaam tegen opsluipt, er in
de stille avonden zacht uitnodigend tegenklokt, en zijn donkere verleidelijke schoot
langs uitvloeit, ze langsaam, langsaam verlokkend om er in af te glijden en in de
verscholen bedding rust te zoeken van hun jaren lang lijden van gure windvlagen
en brandende zonnehitte.
Dit is de eindelooze eenzaamheid van afgetobde invaliden, die niets meer
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te hopen hebben, moede van het leven, moede van het lijden, troosteloos en verlaten.
Een kunst om voor te buigen, een schoonheid om bij te weenen. Zie ook in ‘de Brug’
het schuchtere lauwe zonnelicht waar de huizen en het water zich in koesteren.
Vooral het water, zoo dun en teer, en lenig en bewegelijk en stilzwijgend en dalend
dat het bijna geen water meer lijkt maar een geklaarde stof van fijne en ijle vloeing,
zoo subtiel onder het zware, donkere, ijzeren bruggengevaarte. En in Teylers aquarel
de blikkerende weerkaatsing in de oude verweerde vensters, waarachter geen leven
huist, maar alleen de doffe glans van blinde oogen, de dwalende blikken van een

Brug te Dordtrecht, naar een aquarel in het bezit der firma Boussod Valadon, den Haag.

dwaas, het verloren staren van een ijlende zieke.
Dan nog het wintergezicht ‘de Driehoek’ te Ede (collectie Reich te Amsterdam).
Een paar eenzame dorpshuisjes met een lantaarn er tusschen gezet en in de verte
een paar weggedoezelde boomen. Ook hier weer de verlatenheid van het stille
dorpsleven, zonder begeerten van den eenen dag op den anderen, altijd dezelfde
genoegelijke tevredenheid van eenvoudige zielen, waar de dagtaak alleen verandert
met de wisseling van de jaargetijden, van regen en zonneschijn, met het dalen der
sneeuwvlokken en het bloeien van den boomgaard. Hier vooral toont Witsen de
trouwhartigheid en den eenvoud der klassieke Hollandsche school waar boven op
gewezen is.
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Er bestaat een ets en ook een olieverfschilderij - dit laatste nog in 't bezit van den
schilder - met hetzelfde dorpsgezicht in de sneeuw tot onderwerp, doch
niettegenstaande de voortreffelijke qualiteiten van deze beide werken geef ik toch
het aquarel de voorkeur vooral omdat dit zoo goed de stof en ook de kilheid van de
atmosfeer uitdrukt. Van de meeste aquarellen bestaan er trouwens olieverf-schetsen,
omdat de schilder de gewoonte heeft voor hij een ets of aquarel begint eerst een
aantal studies in olieverf van zijn sujet te maken, vandaar dan ook dat ze hoewel
met de meeste zorgvuldigheid bewerkt

Driehoek te Ede, naar een aquarel in het bezit van den heer C.D. Reich Jr.

toch deze eigenschap volstrekt niet opdringen, maar veeleer den indruk geven van
geheel spontaan te zijn opgeschreven. Wat dan ook eigenlijk het geval is al is er
ook groote voorbereidende studie aan vooraf gegaan.
Want Witsen concipieert zeer langsaam zoodat hij soms een paar jaar met een
teekening in zijn gedachte loopt voor hij er aan begint. Heeft zij zich evenwel
volkomen in alle details in zijn geest gevormd dan is het materieele werk in eenige
dagen afgeloopen.
En toch wanneer men bijvoorbeeld die tallooze vensters in zijn stadsgezichten
nauwkeurig beschouwt dan blijkt het dat raampje voor raampje en kozijn
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voor kozijn precies haaks en in het lood staan, dat de voegen van de steenen aan
de andere zijde van deur of venster zorgvuldig doorloopen. Zoo heeft hij ook een
studie gemaakt van de verschillende steensoorten en houtconstructies, en de eiken
meubelen, die hij als uitspanning voor zijn gezin vervaardigt en zoo zuiver mogelijk
construeert, geven hem een klaar inzicht in het samenstel en den bouw der huizen,
die hij afbeeldt.
Doch ik wil nog met een enkel woord melding maken van zijn onlangs te
Amsterdam in Arti geëxposeerde laatste aquarel ‘Uit de dagen der Kroningsfeesten’,
in 't bezit van de firma Van Wisselingh te Amsterdam.
Vast en forsch geteekend en blank van toon, geeft het ons weder een duidelijk
inzicht in dien kant van Witsen's kunst, die met zijn afkomst en het karakter van de
stad, waar hij zooveel jaren woonde, in nauw verband staat. Daar ligt een diepe
melancholie, ietwat naar het sentimenteele neigende, en toch zulk een gemoedelijke
berusting in deze superbe teekening.
Het berooide meisje, moederziel alleen achtergebleven in deze sombere woning,
de trieste kleuren van de vastgebonden vlag, de strakke lijnen van straat en
kaaimuur, de levenlooze vensters, en vooral die half-openstaande deur van het
onderhuis, vergeten te sluiten, wekken de gedachte, of de geheele stad is
uitgestorven en de dood alleen dit armelijke meisje in broodsgebrek had
achtergelaten, hopeloos wachtende op verlossing uit zijn verlatenheid. En toch
vermoedt ge er, nauw hoorbaar, heel ver, ver achter, het geschetter van blinkend
koper, de praal van den gouden en witten stoet, het gejubel van blijde stemmen,
het klare schitteren van vroolijke oogen, alles overgoten van den geelen zonneglans,
die ook aan deze vergeten keerzijde der blijdschap een aalmoes van zijn rijkdom
schenkt.
Deze aangrijpende teekening van Witsen te bezitten, zou mijn wensch niet zijn.
Tenzij dan alleen als memento mori.
Thans rest mij nog enkele zijner schilderijen te bespreken.
In vergelijking van zijn etsen en aquarellen heeft Witsen maar weinig schilderijen
gemaakt. Maar wanneer ik er slechts enkele en wel die mij het meest treffen,
bespreek, dan is het vooral niet omdat ik er minder waarde aan hecht. Integendeel,
ik geloof dat hij in geen van zijn andere werken dat bereikt wat hij in zijn ‘oude huizen
te Dordrecht’ (in 't bezit van Dr. de Koning te Haarlem) toont te kunnen. Dit schilderij
is behalve ongemeen fraai geschilderd ook uiterst zuiver van toon en heerlijk van
kleur; dezelfde gevoelens zijn er in als in het aquarel, naar hetzelfde sujet, dat ik
boven besprak, maar veel sterker uitgesproken en veel meer geidealiseerd. Hier
valt niet aan te twijfelen of het overwinnen van de koppige en weerbarstige olieverf
geeft krachtiger resultaten dan het gebruik van de meer meegaande waterverf of
het dankbaarder procedé van etsen.
Ik heb het tot dusver opzettelijk vermeden Witsen met een zijner andere tijdgenoten
te vergelijken omdat ik het à priori ongewenscht vindt een lijn te trekken tusschen
twee kunstenaars; maar in dit geval moet ik er terwille van de scherpe tegenstelling
wel mijn toevlucht toe nemen.
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Uit de dagen der Kroningsfeesten, naar een aquarel.
Met toestemming der firma E.J. v. Wisselingh en Co. te Amsterdam.
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Zet nu eens naast dit schilderij een der beste stukken van Breitner, dan houdt 't het
er volkomen tegen uit. Want waar Breitner met een romantiesch, sterk hartstochtelijk
brio er - wel altijd raak en mooi! - maar op los smeert en met een schitterende
spontaanheid zijn ruwe kracht met vuisten voortjaagt en altijd en plein carrière over
heggen en hei, horden en barrières tomeloos voorwaarts stuift, daar bereikt Witsen
met dezelfde forschheid en vastberadenheid doch met hooge ingehouden
voornaamheid en haast wetenschappelijk berekend willen en krachtig bedwongen
hartstochtelijkheid een zeker niet minder en misschien klassieker resultaat.
Breitner is de allesvermeesterende, geweldige virtuoos die daverende
toejuichingen - en verdiende! - doet losbarsten, Witsen de stille, zuivere vioolspeler
beloond door den warmen handdruk van een vriend, door de blinkende tranen van
een diep geroerde vrouwenziel.
Breitner is schitterend en schoon; Witsen alleen schoon!
Aan dit laatste schilderij ging vooraf de ‘Montalbaanstoren te Amsterdam’ (collectie
Croll te Rotterdam) breed gedaan en wat men in de muziek gedragen noemt, vol
van de intenties, die in de ‘Oude huizen te Dordrecht’ geheel zijn uitgesproken.
Vergelijkt men deze laatste schilderijen met twee anderen uit den Londenschen
tijd, dan ziet men dat het oudste ‘Waterloobridge’ (firma v. Wisselingh te Amsterdam)
bijna geheel in bruin en geel geschilderd, reeds alle goede qualiteiten van zijn latere
werken bezit, maar vooral ook een eigenaardige bekoring van jeugdigen overmoed
en jonge kracht die het zeer aantrekkelijk maakt; terwijl in het andere (ook in het
bezit der zelfde firma) ‘de fontein op Trafalgar Square’ voortreffelijk is weergegeven
het spelen van het zonlicht door de dikke mist. Men voelt er den klaren winterhemel
achter het gordijn van damp en smook die geheel de groote stad omsluiert en de
blauwige blankte van het sneeuwkleed dat, hier tot groezelig geelen pap vertreden,
de wijde velden om de rokende stad dekt.
En hiermede meen ik eenigermate de taak die ik op mij nam te hebben voleindigd.
Eenigermate; want den geheelen rijkdom van dit groote talent te omvatten is mij
niet gegeven. Bovendien lijkt het mij pijnlijk voor den kunstenaar zelf uit te wijden
over zijn voortreffelijke eigenschappen als mensch. Evenwel, deze eigenschappen
kunnen gemakkelijk afgeleid worden uit de gaven die hij als kunstenaar ten toon
spreidt, vooral voor hen voor wie het zooals voor mij-zelf, als een axioma vaststaat
dat niemand een groot kunstenaar zijn kan of hij moet goed zijn.
En ieder die de beminnelijke trouwhartigheid, de hartelijke vriendschap, den
onbevangen eenvoud van Willem Witsen persoonlijk heeft ondervonden zal de
waarheid van mijn stelling ten opzichte van hem althans ongetwijfeld zonder aarselen
willen toegeven.
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Ter begeleiding.
Zij, die in onzen novellenwedstrijd overwon, zou niet eens haar meesterstukje gedrukt
mogen zien. Anna Koubert was bijna stervende, toen haar het bericht van den uitslag
bereikte. Met diep leedwezen doen wij deze snerpende mededeeling. Zoo véél had
zij nog kunnen zijn voor de haren, zoo véél voor onze Letteren ook.
sten

Den 29
September 1870, was Anna Christina Berkhout geboren te Amsterdam.
In 1888 werd zij onderwijzeres. Een Viertal jaren geleden is zij gehuwd met den
heer Witmond. Op negen-en-twintig-jarigen leeftijd is zij reeds gestorven.
Als Tine van Berken gaf zij de alom bekende boekjes voor de jeugd: Een klaverblad
van vieren, De familie Berewoud, De dochters van den Generaal, Mijn zuster en ik
enz. In het blad voor jonge meisjes, ‘Lente’, dat zij redigeerde, verscheen dit jaar
Een roman.

Mw. Anna Christina Witmond-Berkhout. (Tine van Berken - Anna Koubert). 1870-1899.

In 1895 zag haar eerste bundel novellen voor volwassenen het licht: Nieuwe
Paneeltjes; toen verscheen het kleine romannetje Een scheepje zonder roer, daarna
nog een bundel novellen Confetti, alle onder den naam van Anna Koubert.
Haar vader, die ons in staat stelde bijgaand portret (gemaakt toen haar eerste
boek verscheen) te reproduceeren, schreef ons: haar eerste werk werd in Elsevier's
opgenomen, het laatste zal er in geplaatst worden. Helaas, het laatste!!
Kenschetsend voor de begaafde schrijfster is de zinspreuk, waaronder het
ingezonden werd: Er is maar ééne zonde: - gebrek aan hart.
Wij zullen nooit meer een werk van Anna Koubert ter hand kunnen nemen zonder
aan dit devies der Liefde te denken. Het was haar uit de ziel geschreven; want door
Liefde te geven heeft Anna Berkhout haar kort leven vermooid, door van haar Liefde
voor kinderen en menschen te getuigen, heeft zij de harten veroverd van velen.
Tine van Berken-Anna Koubert zal niet vergeten worden.
DE REDACTIE.
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*)

Moeder Wassink .
(Amsterdamsche Schets)
door Anna Koubert.
I.
Haar vader was bezig een klant te helpen, toen Katrien het kruidenierswinkeltje
doorstapte.
Ze keek nog naar hem, ze probeerde zijn aandacht te trekken; maar 't ging niet,
Wassink lette op de weegschaal, en het meisje wipte het trapje op naar de huiskamer.
't Was er koel, maar onfrisch, en donker als altijd; gordijn en chassinet hielden
het toch al spaarzame licht - de ramen zagen uit in een steegje - nog zooveel mogelijk
tegen. Katrien schoof beide ramen open, vóór ze den mantel uitdeed.
Ze had behoefte aan lucht en ruimte; ze had de armen wel willen uitspreiden, of
haar geluk te groot was om het te omvatten; ze had willen jubelen. Maar, burgerlijk
kind als ze was, opgevoed tusschen de wanden van het benauwde kamertje, in de
vreeze van haar moeder, die niks van die buitengewone kunsten hield, èn van de
klanten, die altijd ontzien moesten worden, uitte ze zich niet.
Alleen glansden haar oogen als donkere sterren, en het vreugdevuurtje, dat
vroolijk brandde in haar hart, kleurde haar wangen blij rood.
Het mooie rapport en den brief aan haar ouders bekeek ze met eerbied. Wat was
het toch vriendelijk van juffrouw Heuvelman, om voor haar op te komen, om voor
haar te vragen, of ze door mocht leeren en examen doen voor de Kweekschool.
Die brief zou een zegen worden voor haar leven!
Schuw zag ze om zich heen, toen streelde ze met de wang het couvert, dat, glad
en prettig koud, haar warm gezichtje goeddeed, als een koele hand, en bijna
schichtig, als een kind dat kwaad doet, drukte ze er een kus op.
Toen ging ze naar de keuken om moeder goedendag te zeggen. Ze wou haar
het groote nieuws nog niet vertellen, ze zou wachten tot vader er ook bij was.
Toen ze de keukendeur opende, sloeg een vuile, broeiïge, nat-heete damp haar
in het gezicht. Een gore stank van uitkokend waschgoed deed haar mond en neus
dichthouden. Ze ademde pas toen ze, in de kamer teruggekeerd, het chassinet
verschoven had, en met het hoofd zoo ver ze kon uit het raam hing.

*)

Deze novelle werd in onze in Februari j.l. uitgeschreven, onlangs besliste prijsvraag met den
eersten prijs bekroond.
Redactie.
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‘Ben jij màl?’
Een groote, struische vrouw in helder jak en zwarten rok stond achter het meisje,
trok haar bij de mouw de kamer in.
‘Dag, moeder.’
Het norsche, paffige, bleekroode gezicht, waarvan de hangwangen even trilden
van warmte en boosheid, ontmoedigde Katrien niet. Moeder had waschdag, dan
was ze altijd uit haar humeur; maar zij kon er tegen vandaag!
‘Ik vraag of je mal bent, of wat of je scheelt?’
‘Wat heb ik dan gedaan?’
‘Ja, wat zou je gedaan hebben?’
Katrien was al bezig de ramen weer dicht te doen en het chassinet er voor te
zetten.
‘Laat ze maar gerust openstaan, geneer je niet voor mijn, ik sta toch maar bezweet
aan de wasch. Toe, zet de winkeldeur er maar bij open, dan tocht het nog beter
door!’
‘Ik heb de keukendeur toch dadelijk weer dichtgedaan!’
‘Zeker, je was bang, dat je bederven zou. Verkoop maar niet méér onzin, waar
ik sta, kan jij het ook uithouden. En kom maar gauw mee, want je mot den koffieboel
omwasschen en de sla schoonmaken.’
‘In de keuken?’
‘Nee, in de ankante kamer!’
Juffrouw Wassink fleurde zelf weer heelemaal op van den snijdenden spot, die
in die woorden lag.
Maar bij Katrien hadden ze niet het vereischte effect. Net of die kamer er van zou
bederven, als zij er de sla in schoonmaakte of de kopjes op het tafelzeil waschte!
Ze ruimde toch alles zelf weer op!
Ongelukkig, omdat ze niets had teruggezegd, volgde ze haar moeder naar de
keuken. Potdicht was het raam, waar de zon op stond, nat van den damp, die uit
den waschketel sloeg op het gloeiend fornuis.
Katrien zocht een vaatdoek, zette een teiltje in den gootsteen, liet het volloopen
met water, dat ze over de polsen liet stroomen. Toen begon ze te wasschen.
Een aarden pan vol stoomend water werd langzaam uitgegoten in den ijzeren
waschketel. Een witte wolk hing plotseling in het keukentje, dreef om de beide warme
hoofden van moeder en dochter.
Tot stikkens toe hield Katrien den adem in; de onreine, gloeiende damp, die haar
gezicht bevochtigde, maakte haar wee, onpasselijk; ze moest de keuken uitloopen.
De duffe, koele kamer scheen haar een frissche, gezegende wijkplaats...

II.
Ze hadden gegeten; moeders woede was gezakt. Vader stak een pijp op met Klaas.
Beiden zaten in armstoelen, rookten zonder iets te zeggen.
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Juffrouw Wassink had de vaten al gewasschen met Katrien, en samen hadden ze
de keuken opgeruimd, waar de warmte nog hing.
Juffrouw Wassink had gelachen: ‘Wordt je niet weer raar om je maag? Maak dat
je wegkomt vóór er ongelukken gebeuren!’
Ze was heelemaal opgeknapt en in haar humeur gekomen onder het kluiven van
de vette varkenskarbonade. En de sla was ook zoo malsch en lekker geweest.
Ze schommelde het wenteltrapje op om zich aan te kleeden, gevolgd door Katrien,
die mee moest om haar moeders dik blond haar op te maken. 's Avonds zouden er
menschen komen, juffrouw Krause met haar man, elken Maandagavond kwamen
die een potje pandoeren.
‘Nou spréék jij 's een woordje en zit er weer niet den heelen avond als Piet Lut
bij!’
Katrien stond met den neus tegen de vensterruit. Ze keek naar beneden, het
steegje in, waarvan de grauwe kleurloosheid verbroken werd door een kar met
bloemen, van bovenaf gezien een rechthoekig stukje tuin met fuchsia's en rose en
witte rozen en helroode geraniumhoofdjes op groene kragen.
Zou moeder niet een potje rozen willen koopen, als ze wist...
Katrien keerde zich van de bloemen af. ‘Wát moet ik nu zeggen, als u met u vieren
zit te kaarten?’
Juffrouw Wassink wurmde zich in haar corset. Ze werd rood in het gezicht, omdat
die onderste knip maar niet dicht wou. ‘Dan kan je toch je mond wel opendoen, hoef
je er toch niet aldoor als een stommetje bij te zitten.’
Ze zuchtte, 't ‘korsjet’ was dicht, de afgezakte rokken werden weer opgebonden.
‘En nou mot je je niet weer honderd keer laten vragen, maar uit je zelf reis een
stukkie spelen, ies vroolijks. En ons niet vervelen met je rommel boeken, en uit je
eigen de koppies gaan omwasschen, als we klaar zijn met de thee. Je zet het goeie
blaadje neer, - pas op dat je niet over de glaassies schenkt, en hou niet de kraf met
je twee handen vast, want dát staat suf en lammerig, of je geen kracht in je handen
het. Onthou nou wat ik je zeg, want ik zal in je gezicht anmerkingen maken, daar
de menschen bij zijn, als je wat verkeerd doet.’
Katrien kende die aanmerkingen, die haar vernederden en nog onhandiger
maakten. Maar nú was ze er niet bang voor. Ze zouden nu even weinig uitwerking
op haar hebben als zomerregen bij warmen zonneschijn. Een losse bui, gauw
bedaard, waarvan de droppels opdrogen zoodra ze gevallen zijn.
Haar moeder stond zich te wasschen met de punt van een handdoek, dien ze af
en toe in het water dipte en waarmee ze zich het gezicht rood wreef.
Katrien keek naar een purperen striem op 't witte vleesch van nek en rug, dat
bollend weggleed onder 't grove hemd. Eén waterdruppel parelde op den blanken,
ronden schouder; het meisje dacht aan droppels, glinsterend op dons van zwanen;
maar de ruwe handdoek veegde hem weg en schrijnde nijdig een felle, roode streep
in 't weeke wit.
‘Ziezoo, dat 's dát,’ zei opgefrischt de dikke juffrouw, terwijl ze zich liet
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vallen op een stoel, tegenover den ovalen spiegel, die schuin hing en haar beeld
als een medaillon omsloot. ‘Nou mijn haar! Niet zeuren, niet trekken, gauw en goed!’
Rechtop zat juffrouw Wassink, leunend tegen den rug van haar stoel, luisterend
naar haar eigen stem en naar de wijze, opvoedende lessen, die ze ten beste gaf.
Zij wist wel hoe zulke meisjes moesten worden aangepakt. Ernstig, met waardigheid,
bezag ze zichzelf in den spiegel: een flinke, propere vrouw, goed in 't vleesch; - ze
mocht die spieringen niet, en met wrevel zag ze achter zich het magere, scherpe
gezichtje van Katrien; - een vrouw, niet bang om aan te pakken als er wat te werken
viel. Haar onderkin werd nog gevulder, toen ze met behagen de roode polsen bekeek,
die geschilderd schenen aan de blanke, mollige armen; ook de door 't wasschen
uitgebeten, zoore, rimpelige handen, waarmee ze de haarspelden ophield, streelden
haar ijdelheid van fiksche Hollandsche huisvrouw.
Voorzichtig kamde 't meisje 't blonde haar, dat even golfde waar 't gevlochten
was geweest. Daar danste ook een gouden schijn, die wegdook en weer opkwam
onder 't kammen. Katrien had graag het kappen lang gerekt, ze vond het prettig, 't
spelen met het mooie, zachte haar, en wekte stil de glansen in de zon. Ze dacht
aan sprookjes; 't was een gouden beek, die vroolijk kabbelde over moeders rug, en
daarop dreven haar gedachten af, terwijl haar hand zacht streelde 't zijden haar.
‘Zeg, is het haast gedaan, Katrien? Wat duurt het lang! Ik mot je vaders hempie
ook nog krijgen en zijn goeie jas. Jij let vanavond op den winkel, hoor!’
‘Ja, moe!’ en 't meisje vlocht het zware haar, de glans gleed weg en gauw was 't
in een dikke wrong gedraaid op 't achterhoofd.
‘Geef jij nou mijn japon 's an, beneden hangt ie in de kast.’
Katrientje draalde nog een poos. De kamer was vol zon. De brief brandde in haar
zak. Zou ze 't niet zeggen nú, de kans was schoon.
‘Wat sta je nog te suffen, kind?’
Opeens, 't gezichtje in gloed, daar bracht Katrien den brief te voorschijn. Haar
grijze oogen werden diep en groot en fonkelden als zwarte gitten. Ze hijgde, kon
niet spreken haast. Ze stamelde iets verwards, terwijl ze hem gaf, en wachtte stil,
met open mond, de roode lippen bevend, terwijl de heete adem langs haar tanden
streek.
Ze keek niet, dacht niet, wachtte maar. Haar bonzend hart voorspelde haar geluk.
Het zou zoo heerlijk zijn, wat komen ging. 't Was haar als zag ze moeders armen
naar zich uitgestrekt, als zou ze aan moeders borst al 't leed, dat ze in haar jonge
leven had gekend, uitschreien, en gelukkig zijn voorgoed.
De juffrouw had den brief maar neergelegd; straks zou ze hem wel lezen, als ze
zat. Nu was ze bezig met een lucifer te peuteren in haar holle kies, waar nog een
restje van het kluifje was. Ze klakte met de tong en stampvoette, het wou er maar
niet uit, dat lamme ding!
Katrien ging naar beneden langs de donkere trap.
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III.
Klaas was maar heengegaan, zoodra hij het onweer had hooren opkomen. Hij hield
niet van standjes. Als moeder kwaad was, gaf ze iedereen een veeg. Hij had zijn
pijp wat vlugger opgerookt dan anders en ze op zij van den schoorsteenmantel op
het aschbakje neergelegd. Hij had maar niet gegroet, niemand zou hem gehoord
hebben.
Juffrouw Wassink was niet gewoon ruzie te maken, als ze haar goede
donkerpaarse japon en haar ‘goud’ aanhad. Ze voelde zich dan, vooral als ze ‘visite’
had, in een milde stemming, liet zich door Katrien bedienen en smaakte een
welverdiende rust. Tusschen de gouden oorbellen lachten meestal de dikke wangen,
de mond had een vriendelijken trek, en de roomige onderkin steunde minzaam,
waardig, op de groote gouden broche.
Nu, met haar mooie kleeren en haar purperen gezicht, leek ze een nijdige,
opgeblazen kalkoen.
Wassink, bescheiden mannetje, dat den heelen dag sloofde in den winkel en
verder zooveel te zeggen had als zijn vrouw hem veroorloofde - wat hem heel gepast
voorkwam, want hij voelde zich altijd klein bij háár volmaaktheid - wreef zenuwachtig
de ruwe werkhanden over de magere, aaneengesloten knieën. Schraal en smalletjes
scheen hij nu in den wijden leunstoel, weinig op zijn gemak in de nieuwe jas met
de vouwen over de armen. Verlangend tuurde hij op den brief en het rapport, die
beide opengeslagen vóór zijn vrouw lagen, onder haar dikke, uitgespreide handen.
‘Daar gaat niks van af, Alette, het is een mooie brief, en een prachtige aanbeveling,
daar ik ook heel trotsch op ben, héél trotsch!’
‘En wat koop je daarvoor, voor dien heelen trots? Ik ben óók trotsch, dat spreekt.
Ik heb er nooit over geklaagd, dat Katrien op school niet haar best deed. Maar dat
is ook net ál. Vraag haar reis of ze wat in het huishouden doet? Kijk reis hoe handig
of ze een stukkie waschgoed op vouwt! Denk je dat ze een torntje zal naaien zoo
groot als een cent, als ík er haar niet toe anzet? Khán je begrijpen!’
Wassink verschoof op zijn stoel, onrustig: ‘Maar vrouw, ik zou zeggen: wat het
dàt er nou mee te maken?’
‘O, het dat er niet mee te maken? Nee, dat het er niks mee te maken! Dat doet
er niet toe, of we een dochter hebben, die nog geen stuk kan heelhouden, die nog
geen hand uitsteekt om me te helpen! Als ze maar leeren kan, hè? Als ze haar zin
maar kan doen en schooljuffrouw worden, niewaar? Als ze zich maar kleeden kan
als een prinses en den neus voor ons optrekken, omdat wij niet zoo geleerd zijn?
Dan kan ik haar wel achter haar hielen loopen. Dan kan ik de juffrouw de boeken
achterna dragen, en haar goed verstellen en haar bedienen. Dan maggen wij vier
jaar lang haar schoolgeld betalen, alle jaar zóóveel, behalve wat er nog bijkomt aan
boeken en nesterijen, en als ze druipt, nóg een jaar. En als de juffrouw dan klaar
is, uitgestudeerd, - och, wat zijn we dan trotsch! -’ Langzaam, sarrend schudde
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juffrouw Wassink het hoofd, met een valsch lachje de bovenlip optrekkend, tot de
gezonde witte tanden te zien kwamen. - ‘Wat hebben we ons dan uitgesloofd! En
dan zegt onze dochter: “Bonjour vader, bonjour moeder, nou heb ik jullie niet meer
noodig!” En dan gaat ze met nog zoo'n paar mammesellen samenwonen. En wij
blijven zitten en wrijven ons de handen, dat we zoo'n geleerde dochter hebben!’ En
na een poosje, met veranderde stem: ‘Laat de menschen niet langer wachten!’
Het deurschelletje had al tweemaal gerinkeld, en Wassink was opgestaan, maar
hij dorst niet naar den klant vóór zijn vrouw had uitgesproken.
‘Vollek!’
Uit haar humeur, doordat die klant het effect van haar rede bedierf - ze was juist
onder het spreken zoo goed op dreef gekomen - schommelde juffrouw Wassink
naar de linnenkast om een fijne witte breikous te krijgen, die ze uitsluitend voor de
Maandagavonden bewaarde.
Wassink had in den winkel moed gekregen. Met den knop van de deur nog in de
hand, zei hij, binnenkomend, op een toon zoo ongedwongen en luchtig als hem
mogelijk was: ‘Moeder, ik zou zeggen, gooi die kwade gedachten over boord. Wat
doe je er mee! Kom, strijk je hand over je hart, en laat de meid leeren Een ouder
mot wat voor zijn kind overhebben. Dat geld is zoo'n schat niet, dat kunnen we wel
betalen, een ondankbaren aard het ze nooit gehad en die zal er niet inkommen ook.
Daar ben ik niks bang voor. En wat 't beetje huishouden en naaien betreft, kom, ik
zou zeggen, dat redt zich vanzelf wel!’
Juffrouw Wassink zat verbluft Rechtop priemde ze een breinaald in het witte
kluwen. Toen zei ze langzaam, vol minachting, terwijl ze het breiwerk opnam, om
door dat doellooze onderhoud geen tijd meer te verliezen: ‘Jij praat als een man.
Jij weet niet beter. Een flinke, degelijke huisvrouw is in mijn oog wél zoo goed af
als een schooljuffrouw, die haar handen niet roeren kan. Dat is mijn idee van de
zaak. En wat jij nou praat van: “Een ouder mot wat voor zijn kinderen overhebben,”
dat komt hier niet bij te pas. Ik geloof, als iemand wat aan zijn kinderen ten koste
gelegd het, dat wij 't zijn. Allebei hebben ze op een derde-klasseschool gegaan.
Klaas most naar de hoogere-burgerschool, dan zou ie vooruitkommen; - goed, hij
is naar de hoogere-burgerschool gegaan; hij het twee jaar in één klas gezeten, toen
werd ie nog niet verhoogd, - 't het ons handen vol geld gekost, - en nou is hij nog
niks. Nou is ie jongste bediende, duvelstoejager op een kantoor! - Legt het an ons?
Zeg maar ja, als je 't meent. - En nou zouden we met Katrien weer dezelfde grap
hebben? - Ik dank!’
Die laatste woorden vol majesteit waren een klinkend, veelbeteekenend slot.
Toch, de herinnering aan Katriens bleek, betraand gezichtje maakte, dat Wassink
zich niet gewonnen gaf. Hij was gejaagd en zenuwachtig. Zijn hart bonsde, het
zweet brak hem uit. Hij zei niets. Hij keek door de vitrage-gordijntjes of er niet een
klant kwam, die hem uit zijn verlegenheid redde. Daar, in den winkel, onder het
rustige wegen van suiker en koffie, kon hij denken,
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kwam hij op zijn gemak. Een vrindelijk gezicht van een dienstmeisje, een opgewekt
praatje over de toonbank heen, maakte hem lekker, deed hem voelen, dat hij behalve
de man van zijn vrouw, ook nog baas Wassink was, de vroolijke kruidenier, met
wien de ‘meissies’ altijd opschoten, en die er slag van had met zijn klantjes om te
gaan.
Ongelukkig kwam er niemand. Hij stond op om het blauw glazen sigaren-bekertje
te krijgen, dat op de mahoniehouten linnenkast stond. Hij nam er maar vast een
sigaar uit - als Krause kwam, werden er geen pijpen gerookt - en brak er de punt
af.
‘Je vernielt 'm! - Nou heb je een messie in je zak!’
Haar praten stoorde hem. Hij dacht er juist over om met een grapje... Dat lukte
hem nog wel eens, haar met een aardigheidje op zijn hand te krijgen.
Jammer genoeg, wou hem nu geen enkele snakerij invallen. Hij dacht zich stomp,
deed een forschen trek aan de sigaar en keek even, als toevallig, naar zijn vrouw.
Ze breide De lippen gesloten. De onderlip even voor de bovenlip uitstekend,
zooals altijd wanneer ze boos was. Dan klemde ze de tanden op elkaar.
Opeens werd het breiwerk neergelegd, de naald er naast, de dikke handen wijduit
er bovenop. ‘Hoor 's, Henderik, ik wil er niks meer in zeggen, doe jij je zin. Vin jij,
dat ze schooljuffrouw mot worden, mijn is het wél. - Ik had me voorgesteld, dat ze
in het huishouden zou kommen, en dat ze zou leeren naaien en knippen; ik had
gedacht, dat ik me nou lang genoeg had uitgesloofd, en dat het tijd werd, dat ik reis
iemand kreeg, die me kon helpen, - oele! Afijn, ik leg er me bij neer. Ik zal wel weer
werken en zwoegen, en maar afzien van het idee, dat ik in Katrien een handreiking
krijg.’
Juffrouw Wassink zweeg, haar werk bleef liggen op de tafel, waar het lag.
Wassink zweeg ook. Even had hij nog den mond geopend, maar het was toch
beter zich maar stil te houden. Hij had willen zeggen: ‘Waarom doe je ook alles
alléén, je weet, dat we best een dienstmeisje of een werkvrouw kunnen hebben.’
Maar dat was altijd een onvruchtbaar gesprek. Zijn vrouw stelde er een eer in, alles
zelf te doen, ze wou niets te maken hebben met betaalde hulp; natuurlijk, op zijn
tijd moest Katrien helpen, en de winkeljongen ook.
Een nieuwe trek aan zijn sigaar blies een wolk tusschen Alette en hem. Hij wist,
dat ze hoe langer hoe woedender werd, omdat hij niets zei, omdat hij haar geen
gelijk gaf, niet inging op haar aandoenlijk: ‘Ik had gedacht, dat ik me nou lang genoeg
had uitgesloofd.’ Het had hem ook bijna week gemaakt. Vroeger zou het hem zeker
getroffen hebben; maar nú... Katriens treurige oogen kwamen hem voor den geest.
Ze had hem aangekeken zoo... zoo... hij kon er geen woorden voor vinden, maar
zóó in elk geval, dat hij het niet vergeten kon.
Hij herinnerde zich opeens, hoe ze hem jaren geleden, nog eens zoo had
aangezien met een stommen, droevigen en toch bevelenden blik. 't Was toen zijn
vrouw haar in drift een fikschen klap om de ooren had gegeven, omdat
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ze, met een glas melk in de hand, van het winkeltrapje was gevallen, uitgegleden
over een blaadje groente, en haar nieuwe jurk bedorven had. Haar groote, donkere
oogen hadden hem uit het bleeke, ontstelde gezichtje, met de eene roode wang,
aangestaard of ze zeggen wilden: ‘Vader, laat je dat toe, help je me niet?’
Toen had hij zijn vrouw een standje gemaakt, schreeuwend met heesche stem
van den winkel naar binnen; een klein meisje, dat stroop kwam halen, was verschrikt
gaan huilen. Hij had het kind met een handje rozijnen moeten sussen. - Na dien tijd
had Katrien nooit meer klappen gehad.

IV.
De Krausen kwamen er aan. Juffrouw Wassink stond op, en riep langs de wenteltrap
naar boven: ‘Katrien, kom nou maar hier, nou zal je wel uitgehuild zijn.’ Toen ging
ze naar de linnenkast om een schoonen theedoek te krijgen, dien ze op het trekpotje
legde over deksel en tuit heen. Ze keek eens in het spiegeltje en gaapte.
De Krausen hadden hun voeten geveegd. Juffrouw Krause's lange gedaante
steeg het optrapje op, ze klopte met een harden knokkel tegen het glas van de deur.
‘Ga binnen!’ zei Wassink, die hun tegemoet gegaan was, en nu achter hen
aankwam.
‘Maggen we binnenkommen, tante Lette?’
‘Komt u binnen, tante Mientje.’
Dat was de aardigheid, waarop de dames elkaar gewoonlijk trakteerden, en die
nog kostelijker werd, toen Krause, zijn vrouw een duwtje gevend, bromde: ‘Vooruit,
Mina!’
‘Ga zitten, ga zitten!’ zei Wassink.
‘De menschen motten zich eerst uitkleeden,’ vond zijn vrouw. Ze wou zich houden
of er niets was; dat leek haar bovendien het verstandigst. Wassink zou wel bijtrekken.
Met een vriendelijken trek op het gezicht bleef ze staan, terwijl juffrouw Krause
haar manteltje losmaakte, haakje voor haakje.
Juffrouw Krause haastte zich niet, integendeel. Ze had een nieuw hoedje op; zou
Lette dat niet zien, of hield ze zich maar zoo?
Lette dacht niet aan hoedjes, zelfs de oranje rozen met haar zwarte gitten harten
maakten geen indruk op haar; ze tobde er over, dat haar gezicht zoo verhit voelde,
‘de vlammen motten me uitslaan,’ meende ze; en dan hinderde het haar, dat dat
nest altijd maar boven bleef met haar kuren, met haar malle nukken!
De heeren zaten al in de armstoelen; Wassink had het blauwe bekertje tusschen
hen beiden in op tafel gezet. Krause bediende zich. Hij zat al op zijn gemak, de
voeten onder zijn stoel.
Zijn vrouw wurmde haar tweede grijs garen handschoen uit. Ze babbelde
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voortdurend. Ze brouwde sterk en scheen veel meer r's te gebruiken dan anderen.
Dat wás wat met die warmte tegenwoordig! En was het geen malle mode om in dit
jaargetij nog handschoenen te dragen! Maar je kon niet anders, je moest meedoen,
of je verkoos of niet.
Nog had Lette haar hoedje niet gezien. Juffrouw Krause kon zich niet langer
inhouden: ‘Wat zeg je van mijn kiepie?’
Juffrouw Wassink schudde haar rond hoofd heen en weer, de bovenlip opgetrokken
tot een lachje. ‘Lieve mensch, wat een sjiek! Jij doet het niet minder! Oranje boven!
zie ik.’
Een verlegen blosje streek over juffrouw Krause's beenige wangen. Ze had zichzelf
al niet vertrouwd met dat oranje, maar het winkelmeisje had haar overgehaald. 't
Stond zeker belachlijk.
‘Wat raai je?’ vroeg ze, en nederig voegde ze er bij: ‘'t Is een goedkoop nolletje,
een uitloopertje.’ Ze was er bijna zeker van, dat het ‘nolletje’ laag getaxeerd zou
worden en hield het nu achteloos op de hand.
Juffrouw Wassink zei het dubbele van wat ze dacht, wat tante Mientje weer een
kleur deed krijgen, die onder haar blond gescheiden haar scheen te verdwijnen.
De dames bleven nog praten over het ‘alderliefste’ hoedje, dat zoo'n koopje was,
juffrouw Krause erg in haar nopjes, dat ze toch maar oranje genomen had; roode
rozen droeg nu ook letterlijk iedereen.
Moeder Wassink schonk thee. ‘Hoe gaat het met de kleintjes?’ vroeg ze.
‘Goed, gelukkig, de jongsten sliepen als rozen, toen ik heenging. Betje van boven
is weer bij ze. Fietje en Jan spelen met haar op het ganzenbord. Ik heb ze een
stuiver kriekies laten halen. Dat is het me wel waard. 't Is een groot gemak, dat ik
Betje zoo vertrouwen kan.’
‘Dat is het zeker.’ Juffrouw Wassink rimpelde even haar blank voorhoofd, toen
ze Katriens kopje volschonk.
‘Je thee!’ riep ze aan de trap, toen schommelde ze naar haar stoel, presenteerde
biscuits uit den winkel, zette de voeten op een stoof, de knieën breeduit, en dronk
haar kopje leeg.
‘Heeremensch ja, waar is Katrien? We hebben haar nog niet gezien.’ Juffrouw
Krause knabbelde haar koekje op, ook de kruimels die in haar schoot gevallen
waren.
‘Boven,’ zei juffrouw Wassink alleen.
‘Zit ze weer te leeren? Die boeken weten wat, tegenwoordig!’
‘Mensch, zwijg stil!’ en juffrouw Wassink zuchtte diep, met een blik van wanhoop
naar de houten zoldering.
Daar was Katrien. Ze had zich gewasschen. Ze was wat bleeker dan anders, 't
viel bijna niet in het oog, omdat ze er zelden fleurig uitzag. Ze schraapte even de
keel, voor ze de bezoekers goedendagzei. Ze gaf beiden een hand, lachte
gedwongen, toen juffrouw Krause beweerde, dat ze met den dag scheen te groeien.
‘Kom ereis naast me zitten,’ zei Krause; lachend om zijn beleefdheid, zette hij
een stoel voor Katrien neer.
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Het meisje ging zitten, ze voelde zich onbehaaglijk. Ze nam haar kopje thee, dat
koud was geworden, en dronk het leeg. Moeder had er geen suiker in gedaan.
Expres niet, dacht ze, en haar neusvleugels trilden even, terwijl ze met een gemelijk
gezicht het kopje wegschoof.
‘Wel kind,’ zei Krause, ‘jij het je knappies gehouden, je vader het me daar zoo ies
van je verteld.’
Een fel kleurtje teekende zich op Katriens wangen, ze lachte stroefjes, pijnlijk.
Toen werd ze weer wit, haar hart bonsde.
Het beviel Krause, dat Katrien zoo nederig was, en dat ze verlegen werd onder
zijn lof. Lachend zei hij: ‘Heb jij het ook al gehoord, moeder? Katrien het een brief
van haar schooljuffrouw meegekregen, nou, die doet een leelijk boekie van haar
open, hoor!’
‘Ajakkes,’ zei juffrouw Krause, de eenige, die op de grap inging, ‘wat is er dan?’
Haar man begon te vertellen, zelf wist hij nog het fijne niet.
Katrien wou niet luisteren, maar ze hoorde alles. Het martelde haar. Ze keek strak
voor zich en kneep de handen stijf dicht om zich goed te houden. Haar lippen
kleefden op elkaar, ze haalde snel adem met een licht gesnuif door de neusgaten,
dat ze zelf hoorde, ze slikte. Ze vertrouwde zich niet meer. Toen ze haar vader ook
hoorde spreken over den ‘keurigen mooien’ brief, voelde ze tranen in haar oogen
branden, die haar het zien beletten. Ze wou zich niet verroeren; ze meende dat
juffrouw Krause op haar lette. Straks zou ze ze stilletjes wegvegen,
‘Nou, dat mag ik hooren, Katrien, dat is g o e d nieuws,’ zei de scherpe stem van
juffrouw Krause.
Wat zeurden de menschen eindeloos! Katrien zuchtte. Toen haar moeder, als
verontschuldigend, zei dat ze het knapjes gemaakt had, ‘dat is zeker’, stond ze
opeens op en liep naar boven.
Juffrouw Krause zag verbaasd van den een naar den ander.
‘Wat is er an de hand?’ vroeg ze.
Katriens moeder trok de schouders op: ‘Och mensch, miséries,’ zei ze, ‘ik wou
dat die schooljuffrouw op de hei zat met haar brief.’
Toen vertelde ze alles van a tot z op haar eigen wijs, haar eigen gedachten
zeggend over het geval, nu en dan met een vragenden blik op de Krausen. Haar
man zag ze in het geheel niet aan.
De Krausen zeiden niets, toen ze uitgesproken had; beiden voelden dat er wat
broeide en dat voorzichtigheid de boodschap was.
‘Mag ik nou reis een woordje zeggen?’ klonk het opeens.
Juffrouw Wassink nam de breikous weer op. ‘Praat maar toe,’ zei ze gemelijk, ‘ik
luister.’
Met een rooden kop en zenuwachtig frommelende handen, deed Wassink zijn
verhaal. Zijn vrouw viel hem niet in de rede, alleen hemde ze een paar keer met
een veelbeteekenenden blik naar juffrouw Krause; maar die keek voor zich. Krause
ook. In ernstig luisterende houding zat hij achterover in
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zijn stoel, de voeten onder de tafel; hij hield het uiteinde van de sigaar naar zich
toegekeerd en beschouwde aandachtig het gloeiende kringetje.
Toen kwam er een stilte. De thee ging koken.
‘Gunst, de thee kookt,’ merkte juffrouw Krause op, nuchter, onzijdig. Erg vervelend
vond ze den toestand. In haar hart gaf ze juffrouw Wassink gelijk; als je een dochter
hadt, wou je er graag een beetje wil van hebben. Dat geleer en gestudeer voor
meisjes leek haar ‘een onzin.’
Maar Wassink had zich zoo opgewonden, ze wou met het heele zaakje niets te
maken hebben. Door de duisternis heen trachtte ze op het penduletje te zien, maar
het lukte haar niet. Een prettige avond werd het op die manier! Waren ze maar thuis
gebleven! Nog veel liever had ze den heelen avond kousen gestopt. Van kaarten
zou wel niets komen. 't Was niet zooals 't hoorde; als je wat met elkaar hádt, moest
je de visite er buiten houden.
Met een snel gebaar wierp Wassink zijn sigaar op het aschbakje, en, de handen
over de knie samenvouwend, zei hij, zich tot Krause keerend: ‘Geef jij me nou 's
raad, Krause; wát mot ik doen?’
Aandoening beefde in zijn stem. Dringend, goedig, vol vertrouwen had hij
gesproken, als een, die niet weet of hij ongelijk heeft, en zich rechten laat,
deemoedig.
‘Zeg jij het nou, Krause.’
't Klonk bijna smeekend, hij had tranen in de oogen gekregen.
Krause, gebukt onder den last van het verzoek, dacht zwaar na, het voorhoofd
in rimpels. Hij sprak moeilijk en kwam er niet licht toe zijn meening te zeggen. Vaak
verloor hij zich nog in een omhaal van woorden, áls hij het probeerde.
‘Ja, Krause, hef jij je spreuk ook ereis op!’ klonk het opeens luchtig. En lachend,
welwillend benieuwd, stak juffrouw Wassink de hanglamp op.
Opeens zaten allen in het naakte licht. Niet getemperd door kap of schermpje,
bescheen de vlam helwit de gezichten.
Na even met de ronde konijnenoogen geknipt te hebben, keek juffrouw Krause
van den een naar den ander. Naar Wassink, die, met moeite zijn ongeduld
bedwingend, zijn verhit gezicht met een grooten zakdoek afwischte; naar haar man,
die rood en verlegen, door het licht den kluts was kwijtgeraakt. Van ‘tante Lette’,
naast wie ze zat, zag ze niet meer dan de ronding der wang, want moeder Wassink
had zich omgekeerd, - met een lachje, dacht juffrouw Krause, en ze was op haar
hoede.
Krause had zijn woorden gerangschikt. Na herhaald keelschrapen, begon hij:
‘Nou je mij vraagt, mijn gedachte ruiterlijk uit te spreken, en te zeggen welken raad
ik je in dit geval, hm, in deze zaak, verschuldigd ben, zoo zeg ik je, Wassink, gelijk
de eene vrind spreekt tegen den anderen:...’
‘Zeg niks, Krausie,’ zei scherp en vinnig zijn vrouw, ‘dat motten ze samen maar
uitvechten! Je trekt altijd aan het kortste eind als je spreekt tusschen man en vrouw!’
‘Laat Krausie maar gerust praten, hoor!’ zei moeder Wassink, rustig lachend haar
vriendin nabrouwend.
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Zonder zich ditmaal van zijn stuk te laten brengen, noch door juffrouw Wassinks
geringschatting, noch door het heftig hoofdschudden van zijn vrouw, sterk gemaakt
door Wassinks wanhopig om hulp vragende oogen, zei Krause opeens: ‘Laat Katrien
leeren, 't is jullie plicht.’
‘Zoo, is het dat?’ zei langzaam, sarrend, juffrouw Wassink, ‘is het dat?’
Nu trok juffrouw Krause de partij van haar man. ‘Ja, dat vind ik ook,’ zei ze, ‘als
een meissie de begaafdheid het, mag je haar niet in den weg staan. Net zooals
Krause zegt, het is de plicht van een ouder.’
‘Je het recht!’ en Wassink sloeg met de hand op de tafel, ‘je het gelijk, ik heb het
aldoor gevoeld’
Juffrouw Wassink had een kleur gekregen. ‘Wel, wel, wat weet tante Mientje ons
mooi op onzen plicht te wijzen! - 't Is een wonder, dat menschen, die hun eigen
plicht niet kennen, zoo precies weten wat een ander te doen staat!’
‘Krause, luister reis, die is aardig, dat is wat nieuws: we kennen onzen plicht niet!
Doe je ooren open; een mensch is nooit te oud om wat te leeren!’
Juffrouw Krause's oogen schoten haar felheid uit, de magere wangen zagen
wijnrood.
‘Maken jullie nou geen mot!’ klonk sussend Wassinks stem. ‘Kom, Alette, geef jij
nou toe. Je het de dingen niet goed ingezien. Het spreekt vanzelf, dat je Katrien
graag bij je gehouden hadt, dat is ook heel billijk....’
‘Dat zal niemand kwalijk nemen!’ viel Krause hem bij.
‘Maar daar gáát het niet over!’ - juffrouw Wassink sprak met óverslaande stem ‘we spreken over den plicht van een ouder, en nou weet tante Mientje nog niet, dat
de éérste plicht van een ouder is: op zijn kinderen te passen. Dat zouden Wassink
en ik niet gedaan hebben, de kinderen, toen ze nog jong waren, alleenlaten. Voor
geen geld van de wereld, geen uur, laat staan een heelen avond. - Dat zal je altijd
zien bij menschen, die zoo goed een ander zijn plicht weten, dat ze hun eigen plicht
verwaarloozen!’
‘Zóó, zijn de kinderen alleen? Och, dát wist ik niet. Ik dacht, dat er iemand bij ze
was!’ klonk het schamper. ‘Ik meende, dat we het er vanavond nog samen over
gehad hadden, dat die Betje zoo vertrouwd was; maar ik ben zeker gek, dat ik niet
meer weet wat ik gezegd heb!’
‘Zeker wel!’ zei moeder Wassink, lachend om haar goedkoop triomfje.
‘We kennen Betje, ze is vertrouwd,’ merkte Krause nu op.
Juffrouw Wassink nam geen notitie van hem. Voortdurend naar zijn vrouw kijkend,
zei ze: ‘Wat een zegen, als de menschen zoo goed van geloof zijn! t Is maar niet
makkelijk! Betje is vertrouwd, leg daar je hoofd gerust bij neer. Maar’ - en hier
veranderde haar stem, en dreigend zag ze juffrouw Krause in de oogen, terwijl ze
met de hand naar den straatkant wees - ‘maar ga ereis naar huis, onverwacht, en
kijk ereis wat die vertrouwde Betje uitvoert! Ja, op het gewone klokkie, als jullie thuis
komt, dán zal ze wel zorgen dat ze present is.’
Wassink liep met groote stappen de kamer op en neer, hevig ontroerd, tevergeefs
naar middelen zoekend om de gemoederen tot kalmte te brengen.
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Juffrouw Krause huilde. Groote tranen biggelden langs haar beenig neusje. Met
verstikte stem schold ze op Alette, dat mensch met haar valschheid, met haar
wantrouwen! Geen gerust oogenblik had ze nu vóór ze thuis was, alleen door die
gemeene lastertong! Waarom noodigde ze hen dan uit; ze wist toch dat ze de ouders
van hun kinderen aftroonde!
Juffrouw Wassink stond nu boven dat huilende, scheldende mensch; volmaakt
rustig en kalm werd ze juist door de opgewondenheid van juffrouw Krause.
Waarom ze hen had uitgenoodigd? Wel, omdat ieder voor zichzelf moest weten
wat hij deed. Zij zou zich nooit met anderen bemoeien; als iedereen zich daaraan
hield, zou alles beter gaan.
Nijdig priemde juffrouw Krause haar nieuw hoedje schuin achter op het hoofd; de
oranje bloemen trilden. ‘Krause, ga je mee? Ik heb geen seconde rust vóór ik thuis
ben. Dat mensch....’
Ze wischte haar tranen weg met den rug van haar roode hand, de garen
handschoenen had ze in den zak gestoken; ze had er nu geen zin in, om zich daar
in te werken.
‘Toe, kom, leg het bij, ga nou niet heen. Kom, Krause, jij bent een man, stoor je
niet an die nesterijen, an die wijvenpraat. Alette meent het zoo niet. - Toe, Lette,
laat ze niet gaan, zeg toch wat, neem je woorden terug.’
Als een goede oude moederkip, die tevergeefs probeert haar lastige kuikens
bijeen te houden, liep Wassink, bezorgd, schipperend, van den een naar den ander.
‘Ik jaag niemand weg, integendeel! Het zal me veel plezier doen als ze blijven.
Ga zitten, Krause!’ Met een knikje en een gastvrij handgebaar wees juffrouw Wassink
hem een stoel. ‘Ga zitten, Mina. Ik wil mijn woorden wel terugnemen, met plezier!
Maar ik heb niks gezegd. Als Betje zoo vertrouwd is, des te beter. Dan hoeven ze
zich over mijn woorden niet ongerust te maken. Ik ken het schaap net zoo min, als
dat ik weet wat ze uitvoert.’
Maar de Krausen gingen tóch weg. Wassink drong Krause nog een sigaar op,
deed hun uitgeleide tot op straat en schudde hun de hand.
‘Een hand kan je krijgen,’ zei juffrouw Krause op vijandigen toon, ‘maar ik zet
geen voet meer over jullie drempel. Het zou wezen of ik mijn plicht niet kende.’
‘Kalm nou, kalm nou, vrouwtje!’ en Krause knikte zijn vriend herhaaldelijk en
veelbeteekenend toe, om hem aan het verstand te brengen, dat tusschen hen niets
veranderd was.
Dankbaar, vriendelijk, knikte Wassink terug, en langzaam liep hij den winkel in,
dof, suf van al het geharrewar.
‘Zeg ereis!’ - omkeerend, zag hij juffrouw Krause's hoofd om de deur heen naar
binnen ziend - ‘laat den loopjongen maar niet meer kommen hooren, je vrouw zou
van menschen als wij zijn niet willen eten!’ riep ze.
De laatste woorden drongen nauwelijks tot hem door, want Krause had zijn vrouw
voortgetrokken, zich schamend over haar kleingeestigheid.
Wassink haalde de schouders op. Hij mompelde: ‘Best, serpent!’ en stapte
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toen, moe en verward van hoofd, met trage schreden de drie treden op, de kamer
in.
Hij zag op tegen de scène, die nu weer komen zou. Hij voelde zich verslappen,
lusteloos worden.
Zijn vrouw was niet in de kamer, zeker in het keukentje.
Hij liet zich in zijn stoel zakken, en gaapte tot de tranen hem in de oogen kwamen,
vier, vijf keer achter elkaar.
Opeens hoorde hij op de bovenkamer praten, en een oogenblik later dreunde zijn
vrouws zware stap op het wenteltrapje.
Met een vreemde uitdrukking op haar gezicht kwam ze binnen.
‘Ik heb het haar gezegd.’
‘Wat?’ vroeg Wassink in een geeuw.
‘Dat ze schooljuffrouw kan worden. Dat jij het wil.’
‘Had dat maar eer gedaan,’ dacht Wassink, maar hij zei alleen, flauwtjes: ‘Koman!’
En hij bleef zitten in gebogen, peinzende houding, de beenen van elkaar, de
ellebogen op de knieën, het hoofd in de bruine, eeltige handen.

V.
Toen Katrien naar boven geloopen was, en de eerste hevige bui van hartstochtelijk
huilen bedaard was, had ze haar tranen gedroogd. En met bitterheid in de ziel was
ze aan haar schoolwerk gegaan. Waarvoor ze werkte? Voor niemendal, natuurlijk.
Zóó maar. Dat was ook niet noodig, dat je een doel hadt. Dat je profijt van je werk
hadt. Daar moest je maar niet naar vragen. Later kwam ze thuis bij haar moeder.
Nog maar een paar weken, dan was ze meid. Meid? - Ja, meid, wat anders? - Minder
dan een meid, want ze werd niet betaald. Ze werkte zóó maar, voor niets, omdat
haar juffrouw toevallig haar moeder was.
Ze drong haar gedachten terug. Ze wou niet denken. Haar werk moest goed zijn
tot het laatst. En ze stak het lampje op, een ganglampje met glazen brander, dat op
een schoteltje stond, en dat ze zelf 's morgens schoonmaken en vullen moest. Want
haar moeder vond het bespottelijk, dat de jongejuffrouw alléén moest zitten, als ze
te leeren had. Waarom kon ze niet gewoon beneden blijven en meegenieten van
de groote lamp?
Het rosse, helle licht was Katrien dien avond bijzonder onaangenaam. Er waren
zoo goedkoop kleine lampen met balonnetjes te krijgen. 't Licht keek haar zoo brutaal
aan, het deed denken aan een straatjongen, wiens diensten men gebruikt voor een
prikje en die zich vertoont onbeschaamd in zijn haveloosheid, of hij zeggen wil: ‘Je
moet me maar nemen zooals ik ben, ik heb geen pleizier, me nog mooi voor te doen
voor die paar centen!’
Katrien schreef, de hand voor de oogen. Het was nog maar om een kort poosje
te doen; ze zou niet lang meer verdriet hebben van het lampje. Toen werkte ze aan
één stuk door, tot ze klaar was. Ze bergde haar boeken, haastig, of ze het druk had,
ze moest zich lang bezinnen of ze niets vergat, want
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ze had een gevoel, of ze veel aan haar hoofd had en maar met moeite ordelijk dacht.
Toen de boeken ook gepakt waren, blies ze het gemeene licht uit, met kinderachtige
heftigheid, of ze een vijand versloeg.
In het donker wou ze niet blijven, ze wou nog minder naar beneden. Op de teenen,
dat ze niet gehoord en geroepen zou worden, stapte ze het portaaltje over naar de
voorkamer. Daar knielde ze neer voor het opengeschoven raam; en, de over elkaar
geslagen armen op het kozijn, tuurde ze naar buiten, naar de donkere straat en
luisterde gedachtenloos naar de vele geluiden.
't Was 't raam aan den voorkant, recht boven de uitstalkast. Over de stoep en het
trottoir trilde een plas van licht. Een poos bleef Katrien naar omlaag zien, vaag
nieuwsgierig of ze de duistere gestalten, die in de verte aankwamen, herkennen
zou, als ze in het schijnsel van den winkel kwamen.
Maar ze kon zichzelf niet voor den gek houden: wat gaf ze om dat alles! Ze liet
het hoofd op den arm rusten, en zonder verder naar iets te kijken, bleef ze stilletjes
liggen, bleekjes, moe, innig treurig.
En haar gedachten kwamen, ze kon ze niet verdringen.
Wat was de dag mooi geweest! Wat had ze zich gelukkig gevoeld! Ze had er
behoefte aan, zich alles weer voor den geest te roepen. Dien heerlijken morgen,
nadat ze op school in het kamertje van de hoofdonderwijzeres was geroepen, wat
was ze blij geweest! In haar dor levenstuintje was opeens een schoone roode bloem
opgebloeid. Ze had het bijna niet kunnen gelooven. 't Had haar een sprookje
toegeschenen; en telkens had ze zich moeten vergewissen van de waarheid. Maar
de bloem was er, ze prijkte in de purperen pracht van haar fluweelen blaadjes, ze
geurde zoo heerlijk en ze stak zoo fier en moedig haar kopje omhoog naar den
wijden blauwen hemel.
Nu was de bloem verdwenen, en dor en kleurloos was het om haar heen.
‘Dat ik ook aan die prettige dingen geloofd heb,’ dacht ze; ‘'k had toch wel kunnen
begrijpen, dat moeder er tegen zou zijn!’
Ze trachtte zich te troosten, zich koel en onverschillig te houden, en hooghartig
neer te zien op haar ongeluk, of het haar niet schelen kon. Hoe kon ze zich nog
verbazen, dat haar iets tegenliep! Ezel, die ze was! Er was iets, dat alles in haar
leven bedierf: haar moeder hield niet van haar. Als klein kind had ze het al gevoeld,
o zoo goed. Tegen Klaas kon moeder aardig zijn, hartelijk soms. Maar met háár
had ze nooit opgehad.
Toen Katrien als meisje van negen jaar boeken las van gevonden kinderen, was
ze opeens tot de overtuiging gekomen, dat zij geen kind van die moeder was. Ze
moest een eigen moeder hebben, een onbekende, die zich, ze wist niet om welke
reden, voorloopig niet vertoonde. Maar die in de verte aan haar dacht, naar haar
verlangde. En 's avonds voor ze slapen ging, als ze half droomend neerlag in haar
bed, verbeeldde ze zich soms, dat moeder kwam, haar eigen moeder, die zich zacht
over haar heenboog, haar stil en teeder kuste en dan verdween. Katrien bleef in
die oogenblikken roerloos liggen met gesloten oogen om de verschijning niet te
storen en ze beefde van genot als ze zich verbeeldde haar moeders zacht gezicht
dicht bij het hare te voelen.
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Later werd ze wijzer, leerde ze dat droomen bedrog waren en dat er ook eigen
moeders zijn, die haar kinderen beschouwen alleen als lastposten.
‘Ik zal er me maar niets van aantrekken en me nooit meer illusies maken en vooral
niet doen of het me wat schelen kan, dan heeft ze er ten minste geen plezier van.’
Dit nam ze zich voor, trotsch, hoogmoedig terwijl een harde trek om haar mond
kwam. Maar opeens dacht ze aan haar vader; hielp die haar dan niet, had die geen
hart voor haar? En, week wordend, begon ze te schreien, echt verdrietig, terwijl
haar hart pijn deed.
Wat had ze dan toch gevraagd, dat haar wensch niet vervuld kon worden? Alléén
of ze leeren mocht. Was het niet een bescheiden verzoek? Zooveel meisjes wílden
het niet eens, enkele moesten het. Maar zij mocht niet. - Alsof leeren op zichzelf
zoo prettig was. Dachten ze dát misschien, dat het een te groot genot zou zijn voor
haar? Ze wou het alleen om het doel, ze wou studeeren, omdat ze wat worden wou,
omdat ze zelf haar brood wou verdienen.
Ze wond zich weer op, ze kreeg een stikkerig gevoel. Wat was ze zwak en
onmachtig. 't Was haar of ze gevangen gehouden werd en vergeefs zocht vrij te
komen. Wat had ze dan toch gedaan, dat ze opgesloten was?
Ze was opgestaan en liep de kamer op en neer, of ze werkelijk gevangen was.
‘'k Zal altijd hier moeten blijven en werken als Asschepoester en me voor de rest
vervelen; ik zal niet eens als een meid den dienst kunnen opzeggen en een andere
betrekking zoeken!’
Bleek, toornig, de oogen schitterend van tranen, keerde Katrien opeens het hoofd
naar de deur. ‘Daar komt moeder aan, zeker om te vragen of ik piano kom spelen!’
Ze hoorde hoe haar moeder haar in haar kamertje zocht; ze hield zich stil, ze
veegde alleen haar oogen af en tuurde onverschillig uit het raam.
De deur ging open. Haar moeder trad binnen, het hoofd even gebogen, om in het
donker te onderscheiden.
‘o, Zit jij daar zonder licht, dan zal je wel veel uitgevoerd hebben!’
Katrien gaf geen antwoord; ze geeuwde achter de hand.
Juffrouw Wassink zette zich neer op een stoel, recht tegenover haar dochter.
Zonder omwegen, op een toon zoo hard, dat hij bijna ruzieachtig klonk, begon ze:
‘Je hét je zin. Je kan naar de Kweekschool gaan. Je begrijpt natuurlijk wel, dat je je
eigen kamertje in orde houdt, mijn huishouden is te groot dat ik je na kan loopen.
En, als ik af en toe nog reis wat voor je versteld heb, - nou is het uit. Een groote
meid als jij houdt haar eigen goed heel. Voor de rest kan je leeren zooveel als je
wil. Je het je kamertje, je het je licht, wij zorgen voor je schoolgeld. - 't Is bij jou met
recht: hartje, wat blief je, mondje, wat begeer je! - Ik hoop dat het je lukt, dat je
werkelijk zoon licht bent, als je juffrouw denkt. Meer kan ik niet zeggen. - Mijn eigen
meening schijnt tegenwoordig geen waarde meer te hebben, - afijn!
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‘Je mag je vader wel bedanken, hij het 't doorgedreven. Ik hoop, dat ie er nooit spijt
van zal hebben...’
Verrast, verwonderd, maar niet blij, neen, heelemaal niet blij, ging Katrien naar
beneden.
't Was zoo licht in de kamer; ze knipte een paar maal met de oogen. Klaas was
thuis gekomen, hij zat op zijn plaats en las het Nieuwsblad, in afwachting van de
boterham, die zijn moeder voor hem aan het snijden was.
Haar vader zag er mat uit.
‘Je het 't gehoord, hè kindje, wat we besloten hebben!’
‘Ja vader!’ Het meisje deed haar best opgewekt te spreken, om hem plezier te
doen. Hij heeft zeker hoofdpijn, dacht ze.
‘Ja, ik heb al gezegd, ze mag jou wel bedanken,’ zei juffrouw Wassink, met het
broodmes naar haar man wijzend.
‘Vin je het prettig?’ vroeg Wassink vriendelijk, terwijl hij zijn dochter met een
knipoogje aanzag, alsof hij het antwoord wel wist, maar het toch nog eens hooren
wou.
‘Zeker!’ en Katrien lachte, of ze heel blij was; toen kreeg ze een kleur, omdat het
onwaar was.
‘Dan is het goed kind, dan is het goed!’
‘Mot jij óók een boterham?’ vroeg juffrouw Wassink.
Katrien bedankte, ze keek haar vader na, die den winkel sluiten ging.
Toen juffrouw Wassink in de keuken was om de broodtrommel te bergen, zei
Klaas: ‘Wat, begin je Katrien! Jij liever dan ik, hoor! Als ik jou was, zou ik blij zijn,
dat ik van school ging.’
Ze zag haar broer een oogenblik aan met groote, geloovige oogen, of hij orakeltaal
sprak. Hij had zoo iets rustigs over zich, hij sprak zelden, daarom moest ze altijd
met belangstelling naar hem luisteren. Maar langzaam schudde ze het hoofd.
‘Ik heb hier ook niets,’ zei ze stil.
‘Je kunt toch bezig en nuttig zijn, je kunt een steekje naaien, een steekje breien,
moeder helpen in het huishouden.’
Ruw werd de keukendeur geopend. ‘Neen, zij niet, zij niet,’ klonk het in een nieuwe
vlaag van drift, ‘spreek er maar niet over, Klaas; zij zal net moeder helpen! Zij zegt
ook: “ik dank!” en dan steekt ze den neus in een boek, dat is wel zoo prettig!’
Wassink was ook binnengekomen. Met wrevel had hij staan wachten tot zijn vrouw
uitgepraat was. ‘Beginnen we weer, of is er nou genoeg van gezegd?’ vroeg hij,
geprikkeld.
‘Mensch, maak je niet dik, dun is de mode!’
Juffrouw Wassink was gaan zitten; ze sprak tusschen twee happen in, en smakte
licht voor ze een nieuw, dik gesmeerd reepje in den mond stak.
Katrien ging naar bed. ‘Nacht vader, nacht moeder, nacht Klaas,’ zei ze.
Haar vader gaf ze een hand.
‘Je kan mijn ook wel een hand kommen geven, ik ben toch je moeder!’
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Aarzelend keerde het meisje zich om, en ze deed wat haar gevraagd was, en drukte
even haar moeders vleezige, groote hand. Een plekje op den dikken wijsvinger glom
van boter.
Toen Katrien naar boven ging, voelde ze zich laf. Ze was als een hond, die de
hand likt, die hem sloeg. En ze werd rood van schaamte bij de herinnering.
In bed huilde ze, omdat ze zichzelf niet begreep. Waarom was ze nu niet gelukkig?
Ze had haar zin. Ze kón studeeren.
Ze was niet langer te beklagen, 't hing maar van haarzelf af. Ze hoefde enkel haar
best te doen, dan was ze over vier jaar onderwijzeres. Dan verdiende ze zeshonderd
gulden, was ze zelfstandig.
‘Ik ben slecht en ondankbaar, dat ik nu niet blij ben,’ dacht ze. En vergeefs trachtte
ze zichzelf weer op te winden. Dien morgen had ze zich alles toch zoo heerlijk
voorgesteld.
Waarom kon ze dan nú niet blij zijn? Waren andere menschen ook zoo; hadden
die ook zoo'n onbevredigd gevoel, zoodra aan hun wenschen voldaan was? Natuurlijk
niet.
Ze voelde niets van de vreugd, die ze verwacht had.
Ze woelde, deed de oogen wijd open. Misschien was ze slaperig, suf van het
zitten in donker den heelen avond. Misschien was het goede nieuws nog niet recht
tot haar doorgedrongen.
Maar ze kon zichzelf niet misleiden. Ze wist alles zoo goed. Haar vader en moeder
hadden twist gehad over haar. Vader had zijn wil doorgezet, moeder was nu boos.
En zij mocht leeren, tegen haar moeders zin. Ze moest goed haar best doen, dat
haar vader nooit spijt zou hebben van zijn besluit. Het gebeurde zoo zelden, dat hij
zich verzette, altijd berustte hij in moeders wil. Om haar had hij nu doorgezet. Hij
zou er nog wat over moeten hooren.
Katrien zuchtte. Was ze werkelijk knap, zou ze ook op de Kweekschool flink zijn?
Ze was niet meer zeker van zichzelf, ze vond de verantwoordelijkheid zoo groot!
En dan tobde ze weer, dat ze alles van den donkeren kant bezag. Wat moest ze
een ontevreden hart hebben, dat ze nu niets van geluk in zich voelde, nu haar liefste
wensch bevredigd was. Haar vader, die zoo van haar hield, die voor haar had
gedaan, waaraan hij voor zichzelf niet gedacht zou hebben, hem was ze niet eens
oprecht dankbaar geweest!
Katrien zuchtte. Ze wou niet meer denken, alle gedachten waren naar en
beschamend. Ze ging liggen op de borst, met het hoofd voorover, de oogen dicht.
Warme tranen gleden op het kussen.
Ze stond op om water te drinken; ze waschte haar oogen. Toen ze weer liggen
ging, was ze moe. Ze voelde haar droefheid nog maar vaag, als een kind dat nog
naschreit, maar niet recht meer weet, waarom het verdriet heeft. En ze sliep in, de
wimpers nog vochtig Nu en dan schrikte ze even op van een onbewusten heftigen
snik.
(Wordt vervolgd).
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Catharina Beersmans.
Door M. Horn.

Catharina Beersmans (laatste portret).

Catharina Beersmans is na een lang lijden Zondag 19 November van ons
heengegaan, Woensdag 22 November hebben wij haar stoffelijk overschot naar het
station Delftsche Poort gebracht en het daar in een gewone goederenwagen
neergezet, om het naar Brussel te laten vervoeren, alwaar den volgenden dag de
begrafenis zou plaats hebben. Vóór de overbrenging naar het station had in de tot
rouwkamer ingerichte vestibule van den schouwburg eene plechtigheid plaats,
waarbij velen kransen en bloemen op de baar neerlegden en hartelijke woorden
van afscheid spraken, maar van hoeveel liefde en vereering die woorden en bloemen
ook getuigden, hoeveel ontroering zij ook bij menigeen wekten, op mij heeft de
plechtigheid geen grooten indruk gemaakt, zij was te mooi, alles ging met te veel
vertoon gepaard en als ik dan daarbij dacht aan den eenvoud der groote doode,
zoo wars van alle vertoon, dan kon ik de gedachte niet van mij afzetten, dat dit alles
zeer zeker heel goed bedoeld was, maar dat men toch hier niet had gehandeld in
overeenstemming met hetgeen de overleden kunstenares zelf gewenscht zou
hebben, hadde zij er over te beschikken gehad. Eén oogenblik heb ik zeer sterk
den indruk gevoeld, dat zij voor altijd was heengegaan, dat zij nooit weer tot ons
zou terugkeeren, het was het oogenblik, toen de locomotief met den goederenwagen,
die haar stoffelijk overschot bevatte, wegreed en langzaam uit onze oogen verdween.
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In dagblad en tijdschrift is dezer dagen veel over Catharina Beersmans geschreven,
ik zelf heb reeds in het ‘Nieuws van den Dag’ den dag na haar overlijden mijn
indrukken weergegeven, toch heb ik het verzoek der redactie van dit tijdschrift, om
in dit maandblad eene korte levensschets van de groote doode te geven, niet willen
afslaan, ik grijp gaarne de gelegenheid aan om nog eens te zeggen, welke groote
priesteres der kunst Nederland in haar bezeten en helaas verloren heeft. En wanneer
ik dan thans overdenk, wat zij in al die jaren voor ons geweest is, dan grijpt mij een
gevoel van weemoed aan, dat wij haar verloren, van geluk, dat wij haar bezeten,
maar ook van bitterheid, dat wij haar niet genoeg gewaardeerd hebben. Ja, ik wil,
ik moet het zeggen, in weerwil van alle kransen en bloemen, in weerwil van alle
mooie artikelen bij haren dood, Nederland is harer niet waardig geweest. Ware zij
eene Fransche of ook maar eene Duitsche geweest (de Franschen verstaan de
reclame beter), alles, wat den naam van beschaafd had willen dragen, zou in deze
dagen met trots vertellen, dat men haar in die en die rol had zien spelen, menigeen
zou zelfs den hoogen prijs, dien men voor dat genot betaald had, niet vergeten er
bij te voegen. Maar hoevelen van die zoogenaamd beschaafden hebben Catharina
Beersmans in eene van hare groote rollen zien spelen, hoevelen werden naar den
schouwburg getrokken, juist omdat haar naam op het programma stond? Wanneer
in Weenen het programma den naam van Charlotte Wolter vermeldde, (deze
kunstenares is van allen, die met Beersmans in denzelfden tijd geleefd hebben, de
eenige, die ik de eer waardig keur met haar te worden vergeleken), dan was de
schouwburg stampvol, immers ‘die Wolter’ speelde; wanneer Beersmans in eene
van hare groote rollen optrad, dan was de zaal meestal slecht bezet, ten minste als
niet het eene of andere feest werd gevierd. Ja vroeger, toen zij nog melodrama's
speelde, toen had zij wel publiek, het dankbare publiek, dat zulke stukken vol
hartstocht gaarne zag en nog gaarne ziet. Maar het publiek, dat voor zulke ‘draken’
den neus optrekt, dat in den schouwburg, althans volgens eigen zeggen, kunst wil
genieten, waar was het, toen Catharina Beersmans op grootsche, indrukwekkende
en in de ziel grijpende wijze Lady Macbeth speelde met een voortreffelijken Macbeth
(Dirk Haspels) naast zich, waar was het, toen zij Donna Pia in ‘Severo Torelli’, toen
zij Medea speelde? En terwijl de voorstellingen van ‘Macbeth’ bij gemis aan
belangstelling na enkele vertooningen moesten worden gestaakt, liep het geheele
‘beschaafde’ Nederland een paar jaar later uit, om een parodie van Shakespeare's
tragedie door een Fransche troep te zien spelen met Sarah Bernhard als Lady
Macbeth, die van deze ijzingwekkende figuur eene Fransche demi-mondaine maakte.
O, men had het dikwijls zoo druk over ‘onze’ Beersmans, maar vroeg men zoo'n
lofredenaar of lofredenaarster, in welke rollen men haar had zien spelen, dan bleef
het antwoord gewoonlijk uit of men kreeg ook wel eens in den laatsten tijd het
antwoord: in... Mijnheer en Mevrouw Mongodin. Ik weet, wat men er ook van moge
zeggen, ik weet, dat Beersmans daaronder geleden heeft. Toen ik haar eens zei,
dat ik Mevr.
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Mongodin, eene Possenrol, niet van haar wilde zien, dat zij zich volgens mijne
meening onteerde door het spelen van zulke rollen, zei zij met dien in-tragischen
toon, die te vergeefs wilde verbergen, wat zij er onder leed: in andere rollen wil men
mij niet meer zien, ik ben, God weet, hoe lang niet meer opgetreden, ik moet toch
wàt spelen of moet ik er maar heelemaal mee ophouden? Hoe gelukkig was zij,
toen ik twee jaren geleden in opdracht van mijne collega's met het verzoek tot haar
kwam, om bij de feestelijke opening van ons nieuw gymnasium Medea te spelen.
Zij had die rol in 1887 bij gelegenheid van haar zilveren jubileum gespeeld en daarna
niet meer, door ons verzoek zou het treurspel in elk geval weer op het repertoire
komen. In de tien jaren, die tusschen haar jubileum en ons verzoek verloopen waren,
was geen enkele maal de wensch uitgesproken haar nog eens in hare beste rol te
zien spelen, het stuk was sinds lang in het geheel niet meer op het répertoire en
moest opnieuw worden ingestudeerd. Dadelijk werd de rolverdeeling samen
opgemaakt, zij zou zelf met hare mede-vennooten spreken en na een paar dagen
reeds ontving ik bericht, dat de zaak in orde was. Zij heeft dien avond de rol gespeeld
voor een parterre van jongelui, die allen in de wereld hopen te gaan als predikanten,
geneesheeren, rechtsgeleerden of leeraren, zij had verder voor zich een publiek
van genoodigden, waaronder tal van oud-leerlingen, die reeds eene positie in de
maatschappij bekleedden, allen waren geweldig onder den indruk van hare machtige
kunst, zij zelf was gelukkig voor een publiek te spelen, waarvan velen de diepe
tragiek van Medea's lijden begrepen en gevoelden; aan het slot kwam aan de
toejuichingen geen einde en toen ik haar met een korte toespraak bloemen aanbood
en haar in naam van de aanwezigen voor het geschonken hooge kunstgenot dankte,
werd haar een ovatie gebracht door het publiek en... door de medespelenden, die
gelukkig over haar groot succes waren, zij had dezen avond bewezen, dat zij in de
verloopen tien jaren nog niets van haar machtig talent had ingeboet en de rol nog
even mooi speelde als tien jaren geleden. Het bijgaande portret als Medea behoorde
aan ons gymnasium - mijne collega's hebben mij dezer dagen het cliché cadeau
gegeven - wij hebben het voor het programma laten maken, al onze leerlingen en
oud-leerlingen hebben het als een souvenir meegenomen, voor hen zal het tevens
een aandenken zijn aan onze overleden groote kunstenares, zij althans zullen nog
eens later met trots kunnen zeggen, dat zij in hunne jeugd het geluk hebben gehad
Catharina Beersmans twee jaren vóór haar dood in een harer beste rollen te hebben
zien spelen, toen zij nog in het volle bezit was van hare groote gaven. Eenige
maanden na haar optreden te Schiedam vroeg ik haar eens, of zij van de
wederopvoering van ‘Medea’ veel genoegen had gehad. ‘O ja,’ zeide zij, ‘al ware
het alleen maar, dat ik de rot nog eens gespeeld heb voor zoo'n heerlijk publiek als
dat van jullie feestvoorstelling, overigens is het niet veel gegeven, er was wel veel
succes, maar’ - zoo voegde zij er somber aan toe - ‘er kwamen geen menschen.’
En zoo is het jaren lang gegaan, voor zoogenaamde ‘lach-successen’ was steeds
een groot publiek te vinden,
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voor haar echter waren er geen menschen, tenzij zij ook maar in een Posse optrad.
De couranten mochten haar spel nog zoo prijzen - en dat deden zij altijd, omdat
haar spel steeds, in welke rol ook, geheel àf was - voor haar kwam het publiek niet.
Althans bij ons niet, in het kunstlievende België was dat wat anders, als zij te
Antwerpen of Brussel optrad, dan was al lang voor haar optreden geen plaats meer
te verkrijgen, Beersmans' gastspel was daar een kunstfeest van beteekenis, de
beste mannen van Vlaanderenland beschouwden het als een eer haar te mogen
spreken en de hand te drukken, niemand van hen zou verzuimd hebben haar
gastspel bij te wonen. Is het dan wonder, dat zij in weerwil van haar 22-jarig verblijf
in ons land toch bij ons eene vreemdelinge gebleven is, dat haar hart haar steeds
naar België trok, dat zij ook daar haar laatste rustplaats heeft willen hebben? In haar
laatste ziekte had zij maar één wensch, naar Brussel te kunnen vervoerd worden,
als zij maar weer dáár was, omringd door hare familie, dan zou zij wel weer beter
worden, zij was er bij vorige ziekten immers zoo goed opgeknapt, waarom dan ook
nu niet? Ja, ik ducht geen tegenspraak van hen, die Beersmans goed hebben
gekend, als ik zeg, dat zij zelfs te Rotterdam, waar zij al die jaren gewoond en
gewerkt heeft, eene vreemdelinge is geweest, dat zij er zich eenzaam en verlaten
gevoelde. Maar ik wil niet langer mijn gevoel van bitterheid aan het woord laten, ik
heb mij tot taak gesteld Catharina Beersmans in haar leven en werken kort te
schetsen, van die taak, die mij meermalen gelegenheid zal aanbieden van mijne
bewondering voor deze groote kunstenares te doen blijken, wil ik mij thans kwijten.
Catharina Beersmans werd geboren... ja, wanneer? Dat was zij pas betrekkelijk kort
geleden zelf te weten gekomen, immers in 1887 vertelde zij mij, dat zij 9 Mei 1845
geboren was. Algemeen heeft men jaren lang dezen dag als haar geboortedag
aangenomen, in een van de Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanakken,
die een twintigtal jaren geleden nog elk jaar bij de firma G. Theod. Bom te Amsterdam
onder redactie van N. Donker verschenen, vond ik het volgende vers:
À Mademoiselle C. BEERSMANS,
Artiste Dramatique,

Lors de son Anniversaire (9 Mai 1868).
L'éloquence du coeur consiste en ce langage
Qui sans détours s'adresse au sentiment,
C'est la larme dans l'oeil au moment du voyage,
La poignée de main qu'on se donne en rentrant.
N'attends donc pas de moi, le jour de la naissance,
Un luxe de grands mots; mais agrée mes voeux,
Mes voeux pour que du Ciel l'infinie clémence
Sème de fleurs tes pas,... rende tes jours heureux!
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Bien que jeune déjà tu brilles sur la scène,
Noble et simple à la fois, ton jeu va droit au coeur;
Ne change en rien ce jeu!... Thalie et Melpomène
Te prêtent à l'envi le beau titre de... soeur!
MR. C.T. VAN DER BRUGGHEN V. L.

Het is wel eigenaardig, dat een Nederlander in een Nederlandschen almanak ter
eere van een Nederlandsche tooneelspeelster een Fransch vers schreef, maar uit
den

dit vers blijkt toch, èn dat de schrijver den 9 Mei voor haren verjaardag hield, èn
dat zij reeds in 1868, toen zij dus pas 23 jaren oud was, als eene groote beroemdheid
mocht gelden. Nog pas enkele jaren geleden vertelde zij mij lachend, dat zij nooit
geweten had, wanneer zij jarig was, immers toen was haar pas officieël gebleken,
dat zij 30 Augustus 1845 was geboren. Haar geboorteplaats was Turnhout, waarvan
de Belgische schrijver Edward van Bergen in eene in 1876 van Beersmans
verschenen biographie zeide: ‘Geen plaats bestaat er in ons land minder geschikt
om iemand lust tot het tooneel in te boezemen dan dit stille, doode en als het ware
van iedereen vergeten Turnhout, waar de menschen afgezonderd leven en zich
weinig bekommeren met wat er buiten hunne stad omgaat. Voor weinige jaren
achtervolgde men nog te Turnhout Antwerpsche tooneelliefhebbers, die er eene
voorstelling geven moesten; ten huidigen dage mag de tooneelmaatschappij, welke
er gevestigd is, de vrouwenrollen door geen vrouwen laten vervullen en het bijwonen
eener vertooning is der Turnhoutsche vrouwen ten strengste verboden.’ Al geldt
deze uitspraak niet meer voor het Turnhout van heden, in Beersmans' jeugd was
het, zooals Edw. van Bergen het stadje schilderde en zeker zou zij nooit de groote
tooneelspeelster zijn geworden, als zij in die plaats gebleven ware.

Catharina Beersmans (1875).

Haar moeder - haar vader was reeds vroeg gestorven - besloot in 1857 van
Turnhout naar Brussel te verhuizen en daar het gezin groot en de inkomsten klein
waren, werd Trinette al spoedig van school genomen om het borduren te leeren en
zoodoende in het onderhoud van het gezin mee te
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helpen voorzien. Haar oom, voorzitter van de Rederijkerskamer de Veldbloem,
maakte de sluimerende talenten bij haar wakker; toen zij enkele malen de
voorstellingen der Kamer had bijgewoond, kreeg zij er zooveel pleizier in, dat zij
van niets meer sprak dan van de komedie, waarop de oom hare moeder den raad
gaf Trinette actrice te laten worden, want ‘daar kon men veel geld mee verdienen.’
Trinette wilde wel, heel graag zelfs, maar moeder was er tegen, Felix van de Sande,
de toenmalige bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg te Brussel wist echter
de bezwaren der moeder te overwinnen en engageerde haar, nadat hij haar eerst
een examen had afgenomen, tegen 5 frank voor elken keer, dat zij zou optreden.
Mevr. Beersmans vertelde mij in der tijd van dat examen: ‘Als een recruut moest ik
marcheeren, van de Sande zat op zijn stoel te lachen, maar hij scheen met mijn
loopen tevreden, want het examen werd voortgezet. Hij vroeg mij, of ik lezen kon
en toen ik daarop ja zei, legde hij mij een stuk uit De Gierigaard van Hendrik
Conscience voor. Dat trof ik, want ik had het boek al zoo dikwijls gelezen, dat ik het
al haast van buiten kende. Het examen was daarmee afgeloopen, hij was tevreden
en ik werd terstond geëngageerd.’ Moeder gaf hare toestemming en daarvan heeft
zij zeker nooit spijt gehad, want zij heeft een allergelukkigsten ouden dag bij hare
dochter doorgebracht. Nog zie ik het oude vrouwtje voor mij, altijd teeder en
moederlijk bezorgd voor hare dochter, maar ik zie ook die dochter voor mij vol
hartelijke liefde voor hare oude moeder, deze heeft het zilveren jubileum harer
beroemde dochter nog beleefd, bij de feestviering, die tot in den morgen duurde,
was zij tegenwoordig stralende van blijdschap, kort daarop echter is zij plotseling
gestorven; het heeft verscheidene jaren geduurd, eer de dochter dit verlies is te
boven gekomen en heel lang daarna, toen ons gesprek eens op het feest kwam,
zei zij met tranen in de oogen: ‘het is mij eene gelukkige gedachte, dat moeder dat
beleefd heeft, maar missen doe ik haar eigenlijk elken dag nog.’ Hare vrees, dat zij
ook eens plotseling dood zou blijven als hare moeder, is eigenlijk bewaarheid, want
al is zij lang lijdende geweest, feitelijk gestorven is zij plotseling als hare moeder
aan de hartkwaal, waaraan zij ook lijdende en van welks bestaan zij niet onkundig
was.
In het eerste jaar van hare tooneelloopbaan verdiende zij tien frank, want zij trad
slechts tweemaal op, de eerste maal in De vrouw, die haren man laat herbakken,
zij gedroeg zich toen zoo onhandig, dat zij tweemaal over de lat van het achterdoek
struikelde en op het tooneel viel; de tweede maal had zij echter als Jaquinet in
‘Paljas’ zoo 'n succes, dat Eloy Lemaire, die directeur van de Variétés te Antwerpen
was en die door zijne costumière, welke dat vak ook aan den Brusselschen
schouwburg vervulde, van haar succes bericht kreeg, naar Brussel reisde, om haar
voor zijn schouwburg te engageeren, onverrichter zake moest hij echter weer naar
Antwerpen terugkeeren, want hij had haar niet kunnen vinden. Zij bleef dus ook het
volgende jaar in Brussel, maar nu tegen 60 frank in de maand en een benefiet,
geässureerd op eveneens 60 frank, dat jaar verdiende zij dus 500 frank. Lemaire
toog weer naar

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

43
Brussel, wist haar thans wel te vinden en engageerde haar voor twee jaar tegen
175 frank in de maand, 30 September 1863 trad zij voor het eerst te Antwerpen op.
In het begin speelde zij niets dan onbeduidende rolletjes in drama's en blijspelen,
op alle rollen van beteekenis legde Mej. Eugénie de Terre beslag en ware het toeval
haar niet gunstig geweest, zij zou nog zeer lang hebben moeten wachten, voordat
zij rollen van meer beteekenis had gekregen. Het was winter, het gezelschap van
Antwerpen zou in 's-Hertogenbosch het drama De Gebochelde vertoonen, waarin
Mej. de Terre de rol van Blanche vervulde, het gezelschap was reeds vooruit van
Antwerpen vertrokken, Mej. de Terre zou een paar dagen later komen. Op den dag
dat De Gebochelde zou worden gespeeld en de zaal zoo goed als uitverkocht was,
komt plotseling het bericht, dat Mej. de Terre wegens ijsgang niet kan komen. Victor
Driessens raadt aan Beersmans, die eene onbeduidende rol in het stuk te vervullen
had, de rol van Blanche te laten spelen en deze nam het aan, hoewel het slechts
weinige uren voor het begin der voorstelling was, zij had de rol zoo dikwijls zien
spelen, dat zij haar half van buiten kende, bovendien, er was op dat oogenblik
niemand anders, de recette was verloren, als zij weigerde. Het succes der
achttienjarige was groot en daar zij haren directeur nu eens getoond had, dat zij
wel voor wat beters geschikt was dan voor de onbeduidende rolletjes, welke hij haar
te spelen gaf, kreeg zij in het vervolg betere rollen en verhoogde hij tevens hare
gage tot 300 frank in de maand, hoewel zij voor twee jaren tegen een appointement
van 175 frank geëngageerd was.
Is het niet eene bijzondere speling van het noodlot, dat jaren naderhand eene
jonge actrice aan hetzelfde den Bosch onder bijna gelijke omstandigheden haar
opkomst te danken had, terwijl het nu Mevr. Beersmans was, die haar rol door de
jonge actrice zag overgenomen? In het jaar 1890 zou in den Bosch Vorstenschool
gespeeld worden, Mevrouw Beersmans wordt echter vrij plotseling ongesteld en
Mej. Alida Klein, die tot nu toe niets dan tamelijk onbeduidende rolletjes gespeeld
had, nam de rol der Koningin op, zij deed dat toen zoo goed, dat zij ook in het vervolg
betere rollen te spelen kreeg. In één opzicht is de zaak anders gegaan, dat andere
werpt zoo'n heerlijk mooi licht op het karakter der overledene, dat ik niet kan nalaten
het hier mee te deelen. Weinige weken na het gebeurde in den Bosch zou
Vorstenschool te Rotterdam gaan, den dag vóór de voorstelling sprak ik Mevr.
Beersmans: ‘Gij gaat toch zeker morgen naar de komedie,’ zeide zij, ‘Alida speelt
de Koningin Louise hier voor het eerst, dat moet ge toch gaan zien.’ ‘En speelt U
de rol dan niet, Mevrouw?’ vroeg ik haar. ‘Neen, zij heeft het zoo mooi gedaan, dat
ik voor goed van die rol afzie, haar leeftijd past ook beter voor de rol dan de mijne.’
Ik maakte toen de opmerking, dat de Koning van Dirk Haspels naast zoo'n jonge
koningin erg zou afsteken en den indruk van het werk moest schaden, dat zij naast
dezen eenigszins ouderen Koning als Koningin Louise zeer goed op hare plaats
was en het dus erg jammer zou zijn, als zij deze rol, waarmee zij overal zoo'n
schitterend succes had behaald, aan een andere actrice afstond. ‘Nu,’ zeide zij, ‘als
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Dirk door een der jongeren evengoed vervangen kon worden als Alida mij vervangt,
dan zou hij de rol ook wel afstaan. Doe mij het genoegen en ga het van haar zien
en als het kan, schrijf er wat goeds over, het is toch zoo kranig van het meisje, zij
is nog zoo jong.’ Ik kon toen niet nalaten haar te vragen, of Mej. de Terre er indertijd
ook zoo over gedacht had als zij nu deed tegenover de jongere kunstzuster. Lachend
antwoordde zij: ‘o, neen! het tegendeel is waar, maar juist omdat het mij toen zoo
griefde, dat Mej. de Terre nog altijd jonge rollen wilde spelen, hoewel zij er te oud
voor was, terwijl ik toch in den Bosch getoond had, dat ik ook wel iets kon, juist
daarom zorg ik er voor niet in die fout te vervallen.’ M.i. is het ook daaraan toe te
schrijven, dat zij den voor vele actrices zoo onaangenamen overgang naar de
moederrollen zoo kalm en als het ware onbewust heeft gedaan, zij gunde hare
jongere kunstzusters van ganscher harte het succes, dat deze behaalden in rollen,
waarin zij vroeger geschitterd had, zij wist en wilde weten, dat zij ouder geworden
en dus voor jonge rollen niet meer de aangewezen persoon was, daarom speelde
zij ook in Annemie wel de latere bedrijven, waarin zij al eene groote dochter heeft,
maar niet meer het eerste bedrijf, waarin zij een jong meisje moest voorstellen.
In weerwil van de tegenwerking van Mej. de Terre veroverde zij in Antwerpen
toch spoedig de jonge rollen en het volgende jaar had zij zich reeds zoo'n naam
verworven, dat Directeur Lemaire haar opnieuw engageerde voor 400 frank in de
maand gedurende de wintermaanden en daar eene in den zomer ondernomen
kunstreis door Nederland voor gezamenlijke rekening veel succes had, verdiende
de 21-jarige tooneelspeelster in dat jaar gedurende negen maanden meer dan
zesduizend gulden. Meer en meer ontwikkelde zij zich nu in hare kunst, in de
eerstvolgende jaren speelde zij nog van alles, zoowel in het drama als in het
tooneelspel en in het blijspel trad zij in hoofdrollen op, men zal van hare enorme
werkkracht een denkbeeld krijgen, als men het volgende lijstje eens raadpleegt.
Zij trad op:
in
1863-64

Drama's.
10

Tooneelspelen.
3

Blij- en Zangspelen.
14

1864-65

15

5

18

1865-66

11

5

16

1866-67

9

3

7

1867-68

6

6

11

1868-69

5

8

9

1869-70

8

3

1

1870-71

7

1

-

1871-72

9

9

2

1872-73

10

5

1

1873-74

7

3

-

1874-75

3

7

1

_____

_____

_____

100

58

80
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In de 12 jaren van haar verblijf te Antwerpen heeft zij dus 238 verschillende rollen
gespeeld, uit het lijstje blijkt tevens, dat men te Antwerpen langzamerhand begon
in te zien, dat zij vóór alles tragedienne was, dat ook in het tooneelspel nog wel
mooie rollen voor haar te vinden waren, maar dat haar talenten minder voor het
blijspel pasten. Speelde zij in de eerste zes jaren voor een groot deel blijspelrollen,
in de laatste zes jaren is zij nog slechts vijfmaal in blijspelen opgetreden, terwijl zij
in dezen tijd 44 groote rollen in het drama en 28 in tooneelspelen te vervullen had;
als men haar in Rotterdam later rollen heeft doen spelen in Zenuwachtige Vrouwen
en Mongodin, dan heeft men daarmee haar talent geweld aangedaan. Zeker, ook
in die rollen gaf zij veel goeds, daarvoor was zij groote kunstenares, maar diegenen
uit het publiek, die hare stem te somber, hare dictie te langzaam voor zulke rollen
vonden, hadden geen ongelijk.
In de jaren van hare grootste werkzaamheid als actrice ligt ook de tijd, waarin zij
het meest voor hare ontwikkeling op ander gebied heeft gedaan. Wij weten het,
hare schoolopleiding was zeer onvoldoende geweest, tot haar twaalfde jaar slechts
had zij eene gewone lagere school kunnen bezoeken, maar hoe meer zij als
kunstenares vooruitging, des te meer begon zij het gemis aan kennis te gevoelen.
Alle vrije tijd werd daarom besteed om te leeren, vooral letterkunde en geschiedenis
werden ernstig beoefend en wie later het geluk heeft gehad zich met Mevr.
Beersmans over litteraire onderwerpen te mogen onderhouden, die weet, hoe
belezen zij was en hoe diep haar inzicht was in letterkundige werken. Als actrice
steeg haar roem, zoowel in Nederland als in België, met den dag en toen Albrecht
en Van Ollefen in den zomer van 1871 Fernande van Sardou zouden vertoonen,
werd zij uitgenoodigd de rol van Clotilde als gast te spelen, het succes dezer
gastvoorstellingen was zoo enorm, dat zij in die rol vijf-en-dertig keeren achter
elkander te Amsterdam optrad. Haar tweede gastspel bij een der Nederlandsche
gezelschappen - met haar eigen gezelschap trad zij elken zomer op - was bij
gelegenheid van een benefiet voor den heer D. Haspels bij Le Gras, Van Zuylen
en Haspels, die toen den kleinen schouwburg te Rotterdam bespeelden, voor het
eerst speelde zij hier de rol van Koningin Louise in ‘Vorstenschool’. Maar het zou
nog verscheidene jaren duren, voordat zij voor goed aan het Rotterdamsch tooneel
werd verbonden, eerst in 1877, toen aan Le Gras, Van Zuylen en Haspels de
bespeling van den Grooten Schouwburg werd gegund, kwam Catharina Beersmans
naar Rotterdam, dat zij nu ook niet meer verliet, want na de ontbinding der
bovengenoemde firma ging zij naar de afdeeling Rotterdam van Het Nederlandsch
Tooneel over en toen die afdeeling in 1886 ophield te bestaan, aanvaardde zij met
de heeren Le Gras, J. Haspels, R. Faassen en D. Haspels de directie der Vereenigde
Rotterdamsche Tooneelisten, het gezelschap dat nu nog bestaat; van de vennooten
van 1886 zijn er echter nu reeds drie dood en de twee anderen zijn al lang ernstig
ongesteld, op den heer Jan C. de Vos, die er twee jaar geleden als vennoot bij
gekomen is, rust dus thans de geheele directie.
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In het buitenland heeft Mevr. Beermans nooit kunnen optreden, zij was nu eenmaal
kind van een land, dat eene taal spreekt, die niet in andere landen verstaan wordt.
Eens echter heeft zij in het buitenland gespeeld, het was namelijk, toen het
gezelschap onder directie van Le Gras, Van Zuijlen en Haspels gedurende den
zomer van 1880 in Londen gastvoorstellingen in eigen taal gaf, Beersmans trad
toen op als Annemie, Marie Antoinette en Deborah. Eene zooveel mogelijk volledige
verzameling van al hetgeen in de Engelsche pers over de te Londen gegeven
voorstellingen geschreven is, is later als Gedenkboek verschenen. Dit gedenkboek
doorbladerende kan men op nagenoeg elke bladzijde lezen, hoe de Engelsche pers
met onze Nederlandsche kunstenares dweepte en hoe men haar talenten op prijs
wist te stellen. En al is het oordeel van Engelsche bladen op dit oogenblik bij ons
weinig in tel, toch kan ik niet nalaten althans ééne beoordeeling van elke rol, die zij
in Londen speelde, hier over te schrijven, ik zal daarbij voor iedere rol een ander
blad citeeren:

Catharina Beersmans als ‘Fedora’.

Annemie (Daily Telegraph): ‘Het machtig en door en door symhathiek spel van
Mevr. Beersmans, die de ongelukkige Annemie voorstelde, wekte de bewondering
van de toeschouwers, Mevr. Beersmans, eene ontroerende actrice met zeldzame
gave, met muzikale stem, bewegelijke trekken en een volmaakt meesterschap over
alle dramatische vereischten, wekte plotseling de toejuichingen van de
geënthusiasmeerde toeschouwers op door eene ontwikkeling van artistieke kracht,
waarop de meerderheid klaarblijkelijk niet verdacht was. Eene voorstelling,
merkwaardig om de diepte van gevoel en den ongezochten ernst van uitdrukking,
werd tot het laatste toe volgehouden met een effect, waarvan de uitbundige
toejuichingen bij haar wederverschijnen voor het scherm aan het einde van het stuk
slechts een zwakke weerklank waren. Met het oog op moeilijkheden, die eene actrice
te overwinnen heeft voor zij zoodanigen indruk kan maken op een publiek, dat voor
het grootste gedeelte onbekend is met de gebezigde taal, is de behaalde triomf
dubbel opmerkenswaardig.’
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Marie Antoinette (Saturday Review): ‘De rol van de beroemde Italiaansche actrice
(Ristori) werd door Mevr. Catharina Beersmans vervuld, die ze met volmaakt en
treffend succes speelde. De waardigheid, die zij ten toon spreidde was niet minder
dan haar kracht en pathos. Om haar bewonderenswaardig weergeven van de hevig
hartstochtelijke passages, was Mevr. Beersmans' Marie Antoinette bizonder
merkwaardig.’
Deborah (Globe): ‘Een nog grootere triomf werd door Mevr. Beersmans behaald
als Deborah. De verschillende phasen van haar lijden werden door deze bekwame
artiste op schitterende wijze voorgesteld en bij de slotscène na het derde bedrijf
ontwikkelde zij eene onstuimige kracht. Bij het einde der voorstelling werd Mevr.
Beersmans herhaaldelijk teruggeroepen. Ten slotte ging zij heen beladen met
bouquetten en nijgende haar dank betuigende voor toejuichingen, als niet dikwijls
- zelfs in Drury Lane - gehoord worden. Voor een vreemdeling, die een taal spreekt,
welke geheel onbegrijpelijk is voor negen tiende van het publiek, is het opwekken
van zulk enthousiasme dubbel eervol.’

Catharina Beersmans als ‘Zwarte Griet’.

Gaarne nam ik ook nog beoordeelingen van andere bladen op, maar dat zou te
veel plaatsruimte vergen, ik laat het dus bij deze drie, maar deze heb ik toch hier
willen afschrijven, immers nog pas eenige dagen geleden werd mij door een
wetenschappelijk man gevraagd, of die Mevr. Beersmans nu wel inderdaad zoo
groot was geweest als onze bladen vertellen en of er niet ook een boel chauvinisme
onder liep, omdat zij eene Nederlandsche actrice is geweest. Voor allen, die als hij
mochten denken - en ik vrees, dat het niet weinigen zijn - heb ik deze
oordeelvellingen uit Engelsche bladen overgeschreven, zóó oordeelde de
buitenlandsche pers over haar den eenigen keer, dat het haar gegeven is geweest
in het buitenland op te treden en toen nog in de Nederlandsche taal, die door het
grootste deel der toeschouwers niet verstaan werd.
Twee en twintig jaren is Mevr. Beersmans de hoogepriesteres der tooneel-
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speelkunst te Rotterdam geweest en in de tragedie ongetwijfeld de grootste
tooneelspeelster niet van ons land alleen, maar van den tijd, waarin zij geleefd heeft.
Hare majestueuze gestalte, groot, waar zij groot zijn moest, hare mooie, diep
aangrijpende stem, hare groote zeggingskracht en voortreffelijke dictie, haar
zich-geheel in-leven in het door haar voor te stellen karakter, hare sprekende
gelaatstrekken, hare gratie en koninklijke houding - zij, het Turnhoutsch kind uit de
kleine burgerij - deden elke nieuwe rol als eene nieuwe uiting der hoogste kunst
verschijnen. Zij wist bovendien aan elke rol een zeker cachet te geven, dat alleen
zij en geene andere tooneelspeelster er op gelijke wijze aan kon geven, elke rol van
haar had iets eigens, zij verhief menige rol, die door den schrijver onduidelijk of
onjuist geteekend was, zóó gebeurde het soms, dat zij eene bij-rol speelde, die door
haar creatie tot een hoofdrol werd. Maar laat men mij hier goed begrijpen, nooit trad
zij op den voorgrond, waar de rol dat niet eischte, daarvoor was zij èn te veel
kunstenares, èn te bescheiden, meer dan eens heb ik het bijgewoond, dat zij na
een applaus aan het einde van een bedrijf weigerde weer voor het voetlicht te komen,
omdat zij vond, dat dit applaus voor hare medespelers bestemd was en haar niet
toekwam, terwijl haar spel juist aan dat tooneel een hooger relief had gegeven.
Maar ook de kleinste rol kwam tot haar recht, als haar de vertolking ervan was
opgedragen. Zij bestudeerde ze door en door en trachtte er dan uit te halen, wat er
in was en soms meer dan er in was; als zij eenmaal voor het publiek stond, dan gaf
zij zich geheel. Wie met haar speelde, moest mee, moest zich op zoo'n oogenblik
ook geheel geven, zij had hare kunst te lief en ook te veel eerbied voor het publiek,
dat zij dat niet de volle maat zou hebben gegeven; zelfs als zij zich niet wel gevoelde,
spaarde zij zich niet, daaraan is het wellicht ook voor een deel toe te schrijven, dat
zij ons reeds zoo vroeg is ontvallen. Maar daaraan heeft menige actrice en acteur
het ook te danken gehad, dat zij vaak meer gaven dan men van haar of hem verwacht
had. Ik herinner hier o.a. aan de zeer goede vertolking van wijlen Mevr. Burlage in
John Gabriel Borkman, ik weet het, dat mevr. Burlage bij de eerste repetities soms
gehuild heeft, omdat zij het niet zoo goed kon geven als zij het gevoelde, maar mevr.
Beersmans wist haar telkens weer op te beuren en moed in te spreken en daarbij
werd zij niet moede de groote scènes onophoudelijk met haar te repeteeren. Zij was
dan ook overgelukkig, toen mevr. Burlage van hare vertolking zooveel succes had,
dit deed haar nog meer genoegen dan het enorme succes, dat zij zelf in het stuk
had. Men heeft wel eens beweerd, en na haar dood heb ik het ook ergens gelezen,
dat zij voor lof in de couranten onverschillig was, maar ik kan verzekeren, dat dit
niet zoo was, ik heb die quaestie meer dan eens met haar besproken, zij was er
volstrekt niet onverschillig voor, als men haar spel bewonderde, maar wel zeide zij
mij: niemand weet beter dan ik, wat er aan ontbroken heeft en ik erger mij soms,
als ik zie, hoe de couranten over eene kleinigheid vallen, terwijl ik zelf gevoel, dat
zij heel wat andere aanmerkingen van veel grooter gewicht hadden kunnen maken.
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Maar hoe gaat het met ons, Nederlandsche tooneelspelers, als wij goed in de rol
beginnen te komen en haar haast zoo spelen, dat wij er zelf mee tevreden zijn, dan
is het stuk alweer van het répertoire en wij moeten wat nieuws brengen, terwijl de
buitenlanders, die hier met een paar rollen komen, daarin het beste geven, wat zij
geven kunnen, zij hebben tijd en gelegenheid gehad de rol van alle kanten te
bekijken; ook hebben zij andere tooneelspelers in hunne rollen zien spelen, dat
geluk heb ik haast nooit, want als vreemdelingen hier zijn, sta ik gewoonlijk op de
planken van eene andere plaats en in den tijd, dat ik er eens uit zou kunnen gaan,
zijn de schouwburgen der groote steden gesloten. En dàt staat bij mij vast, van
elken tooneelspeler, dien men ziet spelen, kan men wat leeren, al is het soms maar,
dat men ziet, hoe men het niet moet doen, waardoor men dan zelf niet in de fout
vervalt, die men van anderen heeft gezien. Zoo sprak de groote kunstenares, die
altijd aan hare rollen iets persoonlijks wist te geven, zoodat eene door velen
gespeelde rol toch van haar als eene nieuwe creatie verscheen. Haar heengaan
laat dan ook eene plaats open, die niet meer te vervullen is, anderen zullen na haar
komen en hare rollen bezetten, maar zoolang het huidige geslacht leeft, zullen dezen
te kampen hebben met de herinnering, welke Beersmans in die rollen heeft
achtergelaten, verscheidene stukken zullen wel langen tijd geheel van het repertoire
moeten verdwijnen, omdat geen actrice hare rollen daarin kan overnemen. Vooral
in het emplooi, dat zij in de laatste jaren hoofdzakelijk speelde, dat der moederrollen,
zal zij zeer moeilijk te vervangen zijn, ja, zooals zij dat deed, waarschijnlijk in geen
jaren, ik herinner b.v. aan haar Mevr. Benthof in ‘Lotos,’ aan Moeder Cathiard in
‘Slechte Herders,’ aan Mad. Bernard in ‘De Fourchambaults.’ De eenige groote rol
door haar buiten dit emplooi in de laatste jaren gespeeld, is die van Medea, waartoe
mijne collega's en ik, zooals ik reeds heb medegedeeld, haar in de gelegenheid
hebben gesteld; voor mij was Medea haar beste rol en zij is dat ook gebleven,
hoewel tusschen de eerste en de tweede reeks vertooningen tien jaren waren
verloopen en zij in dien tusschentijd met zware ziekten had te kampen. In de
vertolking dezer rol had zij iets overweldigends, de vreeselijke uitdrukkingen van
haar haat deden den toeschouwer sidderen, de zachtheid en teederheid van hare
liefde boezemden diep medelijden in met de verlaten vrouw en moeder. Ontzettend
was dat enkele woord ‘Misschien!’ op het einde van het eerste bedrijf als antwoord
op Kreusa's uitroep: ‘Morgen noem ik hem (Jason) echtgenoot!’ Schrik en beven
grepen den toeschouwer aan, wanneer zij, nadenkende over de beste wijze, om
Kreusa te dooden, haar dolk te voorschijn haalt: ‘De dolk? Die treft gewis, stuurt
hem mijn hart,’ het portret als Medea stelt dit oogenblik voor. Ik moet intusschen
opmerken, dat van haar geen enkel costuum-portret bestaat, dat niet minstens tien
jaren oud is, zij had er geen pleizier meer in costuum-portretten van zich te laten
maken, trouwens ook geen andere en de heer v.d. Winkel, die al hare portretten
gemaakt heeft, heeft twee jaren geleden heel wat moeite gehad haar er toe over te
halen nog eens voor een gewoon portret voor hem te poseeren, het is hier ingevoegd.
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Tot nu toe heb ik mij bezig gehouden met de kunstenares, ik mag deze levensschets
echter niet besluiten zonder althans een enkel woord te hebben gewijd aan de
goede, eenvoudige, bescheiden vrouw, aan de hartelijke confrateres. Reeds heb
ik een paar staaltjes meegedeeld van hare vreugde, als hare confraters in een rol
succes hadden, maar in alles was zij zoo, zij verheugde

Catharina Beersmans als ‘Medea’.

zich in hunne vreugde, zij leed met hen in hun leed. En wat kon zij goed, hartelijk
en toegevend zijn tegenover jongeren! Ik kan daarvan een bijzonder staaltje vertellen:
eene jonge actrice, die zij op mijn verzoek eens iets zou laten voordragen, om te
zien, of er niet wat meer in zat, dan zij op dat oogenblik toonde, liet haar een
geheelen middag te vergeefs
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wachten en toen ik daarover nogal boos was, wist zij alle mogelijke excuses te
bedenken voor het jonge meisje: zij had zeker niet gedurfd, zij was bang,
beschroomd, zij was een paar malen aan hare woning voorbijgegaan, stellig had
zij den moed niet gehad naar binnen te gaan. Toen ik haar eenige dagen later vroeg,
of zij al wist, waarom die jonge actrice niet gekomen was, zei zij lachend en volstrekt
niet boos: ‘zij had het heelemaal vergeten’ en toen ik mij daarover eenigszins
verontwaardigd toonde, kreeg ik ten antwoord: ‘hebt gij nooit eens iets vergeten?
Mij dunkt, dat kan toch wel voorkomen.’ Als zij maar helpen kon, dan was het haar
een genot, op dank rekende zij niet, het viel haar dus ook niet tegen, als zij geen
dank ontving. Heeft zij bij hare kunstzusters en -broeders liefde gezaaid, het moet
erkend worden, zij heeft ook van hen liefde geoogst, allen hielden van haar, allen
bewonderden haar als de grootste in hunne kunst, zonder haar te benijden, allen
zagen tevens in haar de goede, hartelijke vriendin, Mevr. van Eijsden-Vink heeft
daarvan diep ontroerd in innige, uit het hart komende woorden bij hare begrafenis
getuigenis afgelegd. Catharina Beersmans is heengegaan op een leeftijd, dat nog
zooveel van haar verwacht werd, maar vergeten zal zij niet worden, noch door hare
kinderen, voor wie zij zoo'n hartelijke, goede moeder was, noch door hare vrienden
en kennissen, noch door hen, die hare indrukwekkende, geniale vertolkingen hebben
mogen bewonderen en zeker niet door hen, wien het gegeven is geweest met haar
ter eere van ons nationaal tooneel te mogen samen werken. Op haar pasten allen,
die Woensdag 22 November om hare bare stonden, de woorden toe uit Chamisso's
Frauen-Liebe und Leben:
‘Nun hast du uns den ersten Schmerz gethan,
Der aber traf.’

Schiedam, 10 December 1899.
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Indische sproken
uit het Sanskṛt
vertaald door Dr. J.Ph. Vogel.
(Slot).
Van de koningsweduwe en hare dochter.
Daarop - niet-tellend dien duivel:
den Nacht, die, zwart van duisternis,
Op 't vreeslijk lijkhof rondblikte
met der lijkmijten vlammenoog,
Dien afschuwlijke - ging weder
de koning naar den çímçapa,
De held Triwikramaséna,
en nam den lijkgeest van den boom.
En op den schouder hem beurend,
terwijl hij voortschrijdt als weleer,
*)
Toen heeft nogmaals de watâla
gesproken tot den mannenvorst:

*)

d.i. de lijkgeest.
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‘Ik ben het moede, o koning,
maar gij niet, heen en weer te gaan.
Hoor dan naar mij, terwijl ik u
dez' ééne groote vraag verhaal.
Er was een zeker gouw-koning,
*)
Dharma genaamd, in 't Zuiderland,
Staand' aan de spits der rechtvaardgen,
geboren van zeer edlen stam.
Hem was, Tsjandráwatî van naam,
een gade, die in Mâlwa-land
Een hoog geslacht was ontsproten:
der edle vrouwen diadeem,
En aan deze des landsheeren
gemalinne geboren werd
Eén dochter slechts, te recht dragend
†)
den naam van Lâwanjáwatî .
Toen deze dochter huwbaar was,
is hij, rechtmatig heer des lands,
Door zijn verwanten ontworteld,
tot scheuring van het rijk vereend.
Toen verliet hij, des nachts vluchtend,
met zijne gemalin het land
En met zijn dochter, meevoerend
een kostlijken juweelenschat.
En naar Mâlwa, zijn schoonvaders
gebied, van zelven heengegaan,
Kwam hij in 't Windhja-woud dien nacht,
van gad' en dochter vergezeld.
En toen de vorst zich daarbinnen
begeven had, verliet de Nacht,
Als weenende met rijmdroplen,
wien 't scheen, dat zij geleide gaf.
En hare vingren opstekend,
beklom de Zon den Opgangsberg,
Hem als het ware weerhoudend:
“Begeef u niet in 't rooverswoud.”
Toen nu met dochter en gade,
gekwetst door steklig koesja-kruid,
Te voet de mannenheer voortging,
§)
bereikte hij een Bhilla-kraal ,

*)
†)
§)

d.w.z. Dekkhan, het zuidelijk deel van Indië.
d.i. de Bekoorlijke.
Bhilla's heeten de niet-arische, wilde bewoners van het N.W. lijk Windhja-gebergte.
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Bezet door mannen, ontroovend
den vreemdelingen lijf en goed,
Door rechtvaardigen ontweken,
ongastvrij als de stad des Doods.
Toen zij van verre hem zagen,
den vorst met kleedren en sieráad,
Kwamen met allerlei wapens
velen dier roovers toegesneld.
En koning Dharma, hen ziende,
sprak tot zijn echtgenoot en kind:
“Vlucht, vóór u deze barbaren
beroeren, in het woud van hier!”
Toen haar de koning dit zeide,
is koningin Tsjandráwatî
Met Lâwanjáwatî, haar kind,
bevreesd in 't diepst des wouds gevlucht.
En de koning, zijn aanvallers
afwachtende met zwaard en schild,
Heeft in een dichten pijlregen
velen der wilden neergeveld.
Maar toen de gansche kraal op last
van hunnen hoofdman hem alleen
Besprong, is hij, nadat zijn schild
bezweken was, door hen gedood.
Toen nu, de schatten ontvoerend,
het heidenheir was heengegaan,
En zij, verborgen in 't struweel,
van ver haar gade zag geveld,
Is koningin Tsjandráwatî,
met hare dochter vluchtende,
Verbijsterd in een dicht ander
en ver-verwijderd woud geraakt.
Toen zelfs der boomen schaduwen,
als door den middaggloed gekweld,
De koele wortels daar hadden
gezocht, gelijk de wandelaars,
Heeft z' onder een açoka-boom
aan d'oever van een lotosplas,
Door smart gekweld, vermoeid, weenend,
zich met haar dochter neergezet.
Intusschen kwam er in dat woud
een in de buurschap wonende,
Aanzienlijk heer, die met zijn zoon
te paard gestegen was ter jacht.
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Hij, Tsjandasíngha, sprak tot hem,
zijn zoon Singhaparâkrama,
Toen hij haar beider voetsporen
daar in het zand zag uitgestrooid:
“Zoo deze sporen, schoon-omlijnd,
wij volgende dat vrouwenpaar
Bereiken, moet g' uit die beiden
één kiezen volgens uwen wensch.”
Toen hij dit had gezegd, zeide
de zoon Singhaparâkrama:
“Tot echtgenoot gevalt mij die,
van wie die kleine voeten zijn;
Want deze, jeugdig van jaren,
dat weet ik, is voor mij geschikt;
Maar die met grooten voet, ouder
van jaren is gepast voor u.”
Dus van zijn zoon het woord hoorend,
sprak Tsjandasíngha weer tot hem:
“Welk een taal spreekt ge, daar immers
uw moeder pas ten hemel voer!
En daar zoo goede vrouw heenging,
waar steld' ik elders mijnen zin?”
En de zoon, toen hij dit hoorde,
tot Tsjandasíngha heeft gezegd:
“Niet aldus, vader; want ledig
is 't huis, wanneer de vrouw ontbreekt.
En nog dit: hoordet gij nimmer
Het vers, dat Moeladéwa sprak?
“Waar niet de geliefde, weelderig van leden,
uitziend naar den weg, aan 't venster is gezeten,
Welk verstandig man zal dat verblijf betreden,
kluisterlooze kerkerkrocht, schoon “huis” geheeten?”
Daarom bezweer ik u, vader,
dat gij de begeleidster neemt,
Zoowaar mijn leven u lief is,
van haar, die ik tot vrouw begeer.”
Dit woord van zijnen zoon hoorend,
heeft Tjandasíngha toegestemd
En is, door hem verzeld, langzaam
het voetspoor volgend, voortgegaan.
En aan de plek bij dien vijver
gekomen, zag hij, met een stroom
Parelsnoeren getooid, donker,
vorstin Tsjandráwatî, bestraald
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Door Lâwanjáwatî, haar kind,
gelijk door zuivren maneschijn
Het nachtlijk firmament - beiden
in boomenschaduw neergevleid.
Hij kwam met zijnen zoon nader,
bevangen door nieuwsgierigheid,
En hem ontwarend, stond zij op,
ontsteld, hen roovers duchtende.
“Vrees niet meer, moeder, geen roovers
zijn dezen, vriendlijk van gelaat,
Zoo schoon gekleed; gewis zijn zij
herwaarts gekomen op de jacht.”
Toen op dit woord van haar dochter
de koningin in twijfel stond,
Sprak Tsjandasíngha tot beiden,
nadat hij afgestegen was:
“Hoe dus verbijsterd? Uit vriendschap
zijn wij gekomen, u te zien;
Daarom vat moed en wilt melden
onbeschroomd, wie gij beiden zijt.”
Als Lust en Vreugde, rampzalig,
toen zij door 't vuur van Çiwa's oog
*)
Den Minnegod verbrand zagen ,
zóó zijt g'in deze wildernis.
En hoe toch zijt ge hier beiden
in dit verlaten woud geraakt?
Want in juweelen paleizen
te wonen, past' aan zulk een schoon.
Hoe zijn uw voeten, die voegden
in uwer edelvrouwen schoot,
Langs dezen bodem vol doornen
gedwaald, zoo vraagt ons hart ontsteld.
En dan dit stof, dat - o wonder! valt op uw beider aangezicht,
Door den wind opgejaagd, ontrooft
ook ons gelaat van kleur en glans.
En deze zon, die haar hitte
op uwe leden, bloementeer,
Neerdalen doet, verteert ook ons,
zoo fel met fellen stralengloed.

*)

Pogend, Çiwa's liefde voor Pârwatî te wekken, werd Kâma, de Minnegod, door den gloed van
Çiwa's oog tot asch verteerd. Lust en Vreugde zijn Kâma's gemalinnen.
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Wilt ons dan uw verhaal melden,
want verteerd wordt ons beider hart,
Wij kunnen u niet zien toeven
in 't woud, vervuld van roofgediert.’
Toen Tsjandasîngha dit zeide,
heeft zij, allengs herademend,
Door smart en schaamte verbijsterd,
haar lotgevallen hem gemaald.
En zonder gade haar ziende,
heeft hij, haar troostend met haar kind,
Door zoete woorden haar winnend,
toen tot de zijnen haar gemaakt.
En haar beiden te paard heffend,
heeft Tsjandasíngha met zijn zoon
Naar 't rijke Wittapápoerî,
zijn eigen woonplaats, haar gevoerd
En zij, als in een nieuw leven
verplaatst, heeft noode toegestemd
- Wat doet een vrouw niet, hulpeloos,
die in den vreemd' in nood verkeert? Toen om haar kleinen voet koos zich
Singhaparâkrama, de zoon
Van Tsjandasíngha, tot gade
de koningin, Tsjandráwatî.
En hare dochter Râwanjawatî, de vorstelijke maagd,
Nam om de grootte van haar voet
Tsjandasíngha tot echtgenoot.
Want bij het zien der twee rijen
van 't klein' en groote voetenspoor
Was door hen toegezegd aldus;
wie overschrijdt 't gegeven woord?
Zoo werden moeder en dochter
als zoons en vaders gemalin
Tot schoondochter en schoonmoeder
door der voeten verwisseling.
En na verloop van tijd zijn er
aan beiden bij haar echtgenoot
Zonen en dochters ontsproten
en toen aan dezen eveneens.
Zoo bleven, bij Tsjandasíngha
en bij Singhaparâkrama
Gekomen, Lâwanjáwatí
en Tsjandráwatî beiden daar.’
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Toen onderweg de wetâla
dus het verhaal geschilderd had,
Heeft hij Triwikramaséna,
den koning, wederom gevraagd:
‘De kindren, die uit die moeder
en uit die dochter zijn ontstaan
Bij zoon en vader, o koning,
en uit haar beider nageslacht,
Zoo gij het weten mocht, zeg mij,
wat dezen van elkander zijn.
De reeds-gezegde vloek treft u,
zoo, wetend, gij niet spreken zult.’
Toen, van den lijkgeest dit hoorend,
schoon hij het veelmaals overwoog,
Nochtans de koning dit niet wist,
is hij stilzwijgend voortgegaan.
En op den top van zijn schouder,
inwendig lachende, bedacht
Daarop de lijkgeest, die 't lichaam
des dooden mans was ingegaan:
‘Nu weet de koning geen antwoord
te geven op die groote vraag;
Daarom gaat hij stilzwijgend,
verheugd met vlugge voeten voort.
Niet moglijk, hem te misleiden,
dien allerhoogsten berg van trouw.
Met ons te spelen wordt echter
die bedelmonnik nimmer moe.
Laat ik dan thans, dien boosaardge
misleidende met listigheid,
Zijn toovermacht op deez' goeden
en edlen vorst doen overgaan.’
Dit overleggend, sprak weder
de lijkgeest tot den mannenheer:
‘Door al dit dwalen op 't lijkhof,
afschuwelijk van duistren nacht,
Gekweld, schijnt gij verheugd, koning,
en u bevangt geen weifeling.
Dus ben 'k over die zeldzame
standvastigheid van u voldaan.
Voer dezen doode thans henen,
daar ik hem straks verlaten zal
En luister, wat ik ga zeggen,
en doe, hetgeen u heilzaam is.
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De booze monnik, woor wien gij
dit mannenlijk hebt aangebracht,
Hij zal mij hierin ontbieden,
vervolgens mij vereering doen.
En daar de valsche u zelven
tot een offer bestemmen wil,
Zal hij u zeggen: “Werp u thans
voorover op den bodem neer.”
“Toon gij het eerst en dan zal ik
het op gelijke wijze doen”,
Aldus moet gij, o groot-koning,
dan spreken tot dien bedelaar.
Wanneer hij vervolgens, neervallend
ter aarde, u zal laten zien,
Hoe gij te knielen hebt, moet gij
zijn hoofd afhouwen met uw zwaard,
Der hemelgeesten heerschappij
en toovermacht, door hem begeerd,
Zult gij verwerven, hem ofrend,
nadat gij d' aarde hebt beheerscht,
Maar anders zal u die monnik
bestemmen tot een offerand;
Om deze reden heb ik u
zóó lang verhindering bereid.
Ga en bezit zijn toovermacht’,
toen dus de lijkgeest had gezegd,
Ging hij, verlatend dat lichaam,
dat op des konings schouder lag.
En de mannenheer, op des wetâla's blijde woorden
't Heilloos plan bepeinzend van den monnik Ksjântiçîla,
Heeft zich naar den voet van den waringinboom vol vreugde
Tot hem opgemaakt, het lichaam van den doode dragend.
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Slotverhaal.
Tot Ksjântiçîla, den monnik,
is Triwikramaséna toen,
Op zijn schouder het lijk dragend,
genaderd - hij, de heer des lands.
En aan den voet des booms zag hij,
eenzaam en naar don weg gekeerd,
Den bedelmonnik op 't lijkhof,
afgrijselijk door duistren nacht.
Op een met bloed besmeerde plek
in een uit gruwlijk beendermeel
Gevormden cirkel, waar kruiken
met bloed eerst waren neergezet,
Waar olielampen opvlamden,
het offervuur was aangelegd,
't Benoodigde was saamgebracht
tot dienst van d' uitverkoren god.
En hem naderde de koning;
de bedelmonnik, met het lijk
Hem ziende komen, vol vreugde
stond op en lovend sprak tot hem:
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‘Een zware taak, o groot-koning,
hebt gij om mijnentwil verricht;
Aan uwsgelijken voegt luttel
dit werk op zulk een plaats en tijd.
Onwrikbaar-trouw, zoo noemt men u,
der edle vorsten treflijkste,
Daar gij aldus onbaatzuchtig
een anders zaak ten einde brengt.
En door de wijzen wordt immers
der grooten grootheid dit genoemd,
Dat van 't beloofde zij nimmer
afwijken, zelfs in lijfsgevaar.’
Met deze woorden - reeds wanend,
dat het gewenschte was bereikt Liet van den schouder des konings
de monnik toen den doode neer.
Hem gebaad en gezalfd hebbend
en met een bloemenkrans getooid,
Legde hij binnen dien cirkel
den doode op den bodem neer.
Een haren offersnoer dragend
en de leden met asch bestrooid,
In een lijkwa gehuld, stond hij
een wijle in gepeins verdiept.
Toen hij dat puik der wetâla's,
door kracht van tooverspreuk genood,
Dat menschenlijk had doen ingaan,
heeft hij vervolgens hem vereerd.
Als eeregave bood hij hem
in bekkeneel als offerschaal
Bloemen en balsem welriekend
met menschentanden vlekkeloos.
Twee menschenoogen ook bood hij,
reukwerk met vleesch, toen hij aldus
Den dienst voleindigd had, sprak hij
tot den koning, die naast hem stond:
‘Buig u, o koning, thans voor hem,
der tooverspreuken oppervorst,
Hier-tegenwoordig, en werp u
voorover op het aardvlak neer,
Dat deze wenschenvervuller
u geve de bedoelde macht.’
Dit hoorend, 't woord des wetâla's
gedenkend, sprak tot hem de vorst:
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‘Ik versta het niet, dus toone
d'Eerwaarde heer het eerst aan mij;
Ik zal vervolgens, Eerwaarde,
het op gelijke wijze doen.’
Toen nu, om 't hem te toonen,
de bedelmonnik voor den vorst
Was neergevallen, hieuw deze
met een zwaardslag het hoofd hem af,
En rukte hem den hart-lotos
uit de vaneengereten borst
En bood beide den wetâla,
die lotosbloemen: hoofd en hart.
Door blijde scharen van geesten
met jubeltonen begeleid,
Sprak toen verheugd de wetâla
uit 't menschenlijk den koning aan:
‘O vorst, der geesten heerschappij,
die door dien monnik werd begeerd,
Zult gij verwerven, wanneer gij
's werelds bewind genoten hebt.
Omdat ik u te zeer kwelde,
kies u de keuze, die gij wenscht.’
Toen de wetâla dit zeide,
gaf hem de koning te verstaan:
‘Zoo gij genadig zijt, voorwaar!
wat wensch bleef dan nog onvervuld?
Maar op uw onbedrieglijk woord
begeer ik dit geschenk van u.
Die vierentwintig vraagsproken,
lieflijk door velerlei verhaal,
En deze vijfentwintigste,
die alle vorige besluit,
Mogen die alle op aarde
beroemd zijn en vereerendswaard.’
Toen hem de koning dit vraagde,
antwoorde de wetâla hem:
‘Zóó zij het, luister, thans meld ik
u iets uitnemends, wereldheer.
Die vierentwintig voorgaande
en deze ééne tot besluit Die sprokenreeks, den naam dragend:
“Wetâla's Vijfentwintigtal”,
Zal op aarde beroemd wezen
en Çiwa zelf vereerenswaard.
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Wie slechts één çloka van deze
met aandacht reciteeren zal
Of die zal hooren, zij beiden
zijn d'eigen dag van vloek bevrijd.
Jaksja's, wetâla's, koesjmânda's,
†)
râksjasa's , heksen en zoo voort,
Zij zullen dáár niets vermogen,
waar men deze verkonden zal.’
Zoo sprekend, ging de wetâla,
uitvarend uit dat menschenlijk,
Naar het verblijf, dat hem lustte,
door het bedrog der tooverkunst.
Toen, van de goden omgeven,
verscheen daar zichtbaar aan den vorst
§)
De Groote Heer en verkondde
aan hem, die neergebogen was:
‘Recht zoo, mijn zoon, dat gij heden
dien valschen monnik hebt gedood,
Die gewelddadig nastreefde
der geesten allerhoogst gezag.
Eerst waart g'als Wikramâdítja
door mij uit eigen deel geteeld
Tot verdelging der demonen,
**)
op aard' als heidnen neergedaald .
En thans heb ik u tot temming
der grenzloos slechten wederom,
Van naam Triwikramaséna,
als held en heerscher voortgebracht.
Als dan met hel en eilanden
gij d'aarde onderworpen hebt,
Zal u weldra ten deel vallen
der hemelgeesten oppermacht.
Zoo g'eens die hemelvreugd moede
zult zijn, wordt gij naar eigen wensch
Deze verlatend, in 't einde
ongetwijfeld met mij vereend.
En wil van mij dit zwaard nemen,
“het Onverwinlijke” genaamd,

*)
†)
§)
**)

d.i. een dubbelvers.
Verschillende halfgoden en demonen.
d.i. Çiwa.
Wikramâdítja, de vorst aan wiens hof Kâlidâsa leefde, versloeg in 544 de barbaren bij Koroer.
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Krachtens hetwelke gij alles,
gelijk gezegd, verwerven zult.’
Toen hij, dus sprekend, 't zwaard-juweel
den wereldsteun geschonken had,
Door hem vereerd met woord-bloemen,
verdween de Goedertieren God.
Toen, terwijl de nacht was heengevloden,
hij het werk volkomen zag geëindigd,
Heeft zich koning Triwikramaséna
naar zijn stad begeven, Pratisjthâna.
Toen, geprezen door de stenden, feest-bereidend,
als zij 't nachtelijk avontuur allengs vernamen,
Heeft de vorst met baden, giften, Çiwa-eering,
dans en zang en spel geheel dien dag gesleten.
Na slechts weinig dagen heeft de heerscher,
door de kracht van Çiwa's wapen,
Met haar eilanden en onderwereld
d'aarde doornenloos genoten.
Dan als hij op Çiwa's last de luisterrijke
opperheerschappij der hemelgeesten
Langen tijd genoten had, is hij in 't einde
doel-bereikend met den Heer vereenigd.
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Te Veere.
7-14 Augustus 1898.
Door Pol de Mont.
I. De Stilte.
De stilte te Veere...
Nergens, in geen enkele van de dode steden, die ik ooit bezocht, kan men zo
goed begrijpen, gevoelen, wát zij is -, de Stilte.
Toen ik er aankwam, te voet, van Middelburg uit langs de schilderachtige,
dichtbewassen landweg langs Gapinge en Zandijk, was het acht uur 's avonds in
het mooiste van deze toch wel mooie Augustus.
En reeds sliep het stadje, neen - dat ís geen stad meer - het dorp, het ellendig
kleine dorp tussen de noch altijd trotse wallen van zijn vesting, een slaap als van
middernacht.
In geen enkel huis bijna was er licht.
Alleen op de zeedijk hoog aan de masten, en ginds op de ronde Kampveerse
toren gloeiden de bakens, helwit, gloeiwit, wijd over het Veerse Gat...
Kent gij de sage van de verzonken steden, die bij laag water soms weer een ogenblik
opduiken uit de zee?
In zulk een spookstad waande ik mij verplaatst...
De huizen donker..., als onbewoond en ledig...
Ledig en donker de straten, zonder lantaarns, met, hoog boven elke weg,
weemoedig geruis van stille bomen.
En de stille mensen, die ik, een enkele maal, in het halve licht van de avondschemer,
rechtop zag staan achter de kleine, in lood gevatte vensters, leken op schimmen,
op bleke verkeersels, spoken, opgestaan, voor een enkel, enkel uur, met de
spookstad zelf uit de diepe doodslaap op de bodem van de zee.
De stilte van Veere...
Zij doordringt alles, leeft in alles - als men dat leven mag heten - zij is de ziel, de
dode ziel van alles.
Niet alleen bij nacht, ook - en wellicht noch meer - bij dag.
Nu is het middag.
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Ginds, in de straat, keren, met een volgestapelde oogstwagen, de boeren van het
land.
Stil, langzaam, werktuigelik, als in droom of slaap, bewegen zich de logge
paarden... De raderen krijsen niet; de wagenas knarst niet; de wagen kraakt niet
eens.
Alleen het stroo reuzelt met een zonderling geheimzinnig gereuzel van onzichtbare
vleugelen.

De huizen donker, als onbewoond en ledig.

***
Gister avond was ik in de herberg... Bij de ouderwetse toog zat de herbergier; een
tiental bezoekers, vissers en schippers, rookten aan de lange tafel hun houten of
aarden pijp.
Zeker kenden allen elkaar van kindsbeen af, wisten zij van elkanders leven alles,
zelfs het intiemste, het geheimste.
Toch zat ieder in zijn eentje, geheel alleen, afgezonderd van al de anderen, kijkend
vóór zich heen in het vage, wegdwalend - wie weet? - in weemoedig gedroom, in
de tijd, toen Veere noch VEERE was.
***
Reeds zes volle dagen ben ik hier; zes volle dagen lang heb ik, daar, in de kleine
weide langs de dijk, dezelfde vier koeien zien grazen.
Haar stem echter, de melankolieke klaagstem van de grazende koe in de weide,
heb ik niet gehoord.
Alleen de uurklok op de slanke stadhuistoren spreekt hier in deze stilte...
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Zij telt bij uren, zij telt, met zware geluiden, bij de hele-, met heller tonen bij de halve
uren, het traag heenkruipen van de tijd, waarin geen leven meer ontkiemt...
Zó dood, zo lijkdood als Veere zag ik geen stad.
Lüneburg en Bardowick in Noord-Duitsland, Hildesheim in Midden-Duitsland,
Hoorn en Medemblik ginds in het Noorden, Veurne, Ieperen, Nieuwpoort in het
Zuiden, wél zijn zij slechts een schaduw van wat zij eens waren, alle echter ademen
noch, leven noch, spreken en zingen noch.
Veere is dood, Veere is een lijk, het dode, koude, starre, ziel- en gevoelloze lijk
van een stad, - een lijkstad, - grafstad, een graf!
En toch spreekt die stilte... De stilte zelf heeft hier een stem, een geluidloze, stemloze
stem, waarin alles en alles opklaagt, jammert en weent, al datgene, waarvan zij
allen hier zwijgen, waarvan tot brekens toe zwijgen de harten van hen, die hier noch
wonen, die hier niet wech kunnen, niet wech willen.
In die stilte weeklaagt de gebroken trots, de geknakte hoogmoed, de vernietigde
macht, de tot stof vermaalde rijkdom...
In die stilte schreit, met de schreistem van de maagd van Jeroeschalaiin, die,
gezeten op de puinen van haar paleizen, bespot werd door de ezel- en kameeldrijvers
uit de woestijn, het nooit uitgesproken berouw van ondeugden, die verteren, zonden,
die besmetten meer dan pek en olie, misdaden, die bezocht worden tot in het verste
nageslacht.
Alles en alles spreekt uit die stilte, de stilte van het dode Veere...
Alles...?
Slechts dit éne, dit éne niet: een beetje hoop, een heel klein beetje zoet kiemende
hoop op een tweede Nu.

II. De Kerk.
In déze kerk is lang al Jezus dood,
de goede Jezus, die voor allen stierf.
Vlak vóór 't ontreinigd outer is zijn graf;
driedubbel dik dekt het de zerksteen toe,
en de engel zelf niet, die vóór achttien eeuwen
de steen oplichtte van zijn eerste graf,
heeft schouders, sterk genoeg, om déze zerk
maar even op te tillen. Nimmer, nimmer,
verrijst in déze kerk de God en Mens!
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Zo groot zij is, dees kerk is Jezus' graf.
Met heel haar zwaarte, duizend centnaars log,
weegt zij, drie honderd jaren, op zijn graf,
en drukt al vaster, immer vast en vaster
de sluitzerk toe...
En, mét de zwaarte van

In deze kerk is lang al Jezus dood.
't reusachtige gebouw drukt op dat graf,
o! zwaarder, veel, veel zwaarder dan de kerk zelf,
miljoenen centnaars zwaar, het gans gewicht
van al de zonden, door de stad bedreven,
toen zij noch Stad was, en haar vrekkentrots
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in duizend gouden vlaggen heind' en verre
de wereld door liet van haar vloten waaien...
En al die zonden, al die zonden, - niet
de kleurloos bleke Tijd, die onverschillig
én gaat én komt, zoals hij wil; - die zonden
vermoordden deze kerk met slag op slag,
vermoordden hare ziel, gelijk een beul,
met slag op slag, trefzeker, traag, met wrede
wellust de leden stuk slaat, éen voor éen,
't gebeent in scheen en dij, in arm en voorarm,
ruggraat en elke rib te morzel slaat,
en d' ijzren roe niet heen smijt, eer de mond
het laatste restje leven uitbraakt in
een laatste kreet... - Zó deed de Zonde hier!
Zij brak de toren van zijn trotse voet;
zij doofde, uit elke spitsboog van de ramen,
de zevenkleurge glorie van de ruiten
en sloeg de glazen met zó woeste vuist, dat
wijd over stad en kade en haven 't glas
rinklend aan scherven vloog. Zij greep de lamp,
die vóor het outer brandde, en slingerde
ze aan stukken op 't gewelf, dat van de slag
opscheurde middendoor... Zij rukte 't Heilig
der Heilgen op, greep met brutale vingers
de godlike ouwels uit de kelk en strooide
ze neder op de vloer... Zij scheurde Christus
af van zijn bloedig kruis, en vóor het outer,
dat zonder God was nu, dolf zij zijn graf,
en stopte 't dicht met zerken, drie maal dik,
en schreef daarop, met modder en met drek,
tot eeuwge vloek: ‘Hier is al hope dood...’
Zó werd dees kerk een lijk, zo stierf de Christus
binnen haar muren voor de tweede maal.
Vlak vóor 't ontreinigd outer is zijn graf;
driedubbel dik dekt het de zerksteen toe,
en de engel zelf niet, die, vóor achttien eeuwen
de steen oplichtte van zijn eerste graf,
heeft schouders, sterk genoeg, om déze zerk
maar even op te tillen...
Nimmer, nimmer,
verrijst, in déze kerk, de God en Mens!
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III. De Vloot.
Azuur en goud, - azuur van lucht en water,
goud van de Augustuszon, die westwaart neigt, is 't hele kil, zo wijd het reikt en diept,

.... als waren 't krijgsgaljoenen, zo trots en statig naadren nu de schepen....
azuur en goud, versmeltend in het midden
van 't brede water tot een toon van brons,
met tinten van smaragd.
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Stil ligt het stadje
ginds achter de oude, groenbegroeide wal,
en kijkt weemoedig, met zijn honderd ogen
van huizen op de kaai naar 't water uit,
als wacht het, van de Westkant, uit de Noordzee,
de zijden zeilen en de gouden stevens
van heel een vloot...
En, werklik, uit het Westen,
daar komen ze aan, - zie, zie, - ginds waar de kust
gelijk een tong vooruit steekt in de zee, zie, zie, - daar komen ze aan, de zeilen bol,
kapsijzend of laverend naar de wind,
hellend, de vlag in top, naar lei of stuur,
gelijk een vloot van zwanen, wit en zwart
en bruin en rood...
En vriendlik, achter de iepen
ginds op de Veerse kade, lacht in 't licht
van de namiddagzon het zachte rood
van honderd puntge daken, al die schepen
van ver het welkom toe...
En jolig barst,
- het toeval schikt de dingen vaak zoo vreemd! ginds op de brug het Hollands volkslied los,
op 't orgel, door een blinde man gedraaid...
En éen voor éen, als waren 't krijgsgaljoenen
zo trots en statig naadren nu de schepen,
de kleine scheepjes, visserspinkjes. - ach!
met in een hoekje van het grote zeil,
*)
heel groot, een drietal lettren: A.R.M.

IV. 's Morgens.

(Kampveerse toren).
O! De fijngetoetste, wonderlichte landschapjes van onze grote Vlaamse Gotieken,
van van Eyck en van der Weyden, van Memlinc en Gossaert, van Lukas en Matsijs.
Hier op Walcheren, evenals ginds, wat lager in het Zuiden, in het mals-vruchtbare
Brugse Vrije, ziet men ze overal.
Zouden van Eyck en Memlinc, evenals Gossaert, die voor Maximiliaan van
Burgondië, de Middelburgse abt, een kruisafneming schilderde, welke, tot in de

*)

Namelik: Arnemuiën!
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de

16 eeuw behouden, in 1567 (o. st.) op de avond van Paulus' Bekering in een brand
vernield werd, en waarvan enkelen wel eens getuigden, dat het misschien het
allervolmaakste schilderij was, dat er in de wereld bestond, - zouden zij niet
Walcheren, niet Middelburg en Veere gekend hebben?
***
Zie nu even, van hier, hoog op de Kampveerse toren, eerst in de richting van het
Westen over het Veerse Gat heen; van daar dan, heel over de Walcherse polder in
de richting van het Zuiden, tot hier, vlak vóór u, tot de Veerse kade.
Is het niet onvergelijkelik, onvergelijkelik mooi, wat gij op dit ogenblik ziet?
De zeearm eerst....
Hier, heel dichtbij, loodrecht beneden u, is het water groen, een ziekelik groen,
bijna gelijk aan dat van een stilstaand water, van een moeras.
Zie nu echter vóór u uit, ginds naar het Westen toe.
Welke verandering!
Matblauw, een blauw, dat doet denken aan de kleur van de Duitse huzaren, een
blauw met een zweem, een bescheiden zweem van wit, zo mat-blauw kabbelt, in
heel kleine golfjes, met zacht, weemoedig gesteen, het water, van even achter de
van lieverlede vervallende pier tot ver, ver weg, waar ginds de uiterste punt van
Walcherens kust, als een witte streep, vooruit-priemt in de zee.
En nu het eiland zelf....
Een lichte nevel, heel fijn en doorzichtig, hangt blijkbaar noch over de landtong
met de witte streep en over de lange, eindeloze kim van bomen en noch bomen,
die de gezichteinder uitmaken.
En grijs, bleekgrijs staan daar die bomen, bleekgrijs, neen, blauwgrijs, presies
met de kleur, welke de Gotieke meesters zo getrouw gaven aan de verste lijn van
de kim op al hun schilderijen.
Duidelik echter, ondanks dat fijne waas van nevel, tekenen zich, op de noch ietwat
donkerder westerhemel de kruinen en toppen van die bomen, hier rond als pruiken,
ginds scherp getand, af vóór het oog.
Haal nu van het achterste plan van het landschap vóor u de blikken langzaam,
langzaam in....
Duideliker, scherper, met vaster en vaster omtrekken komen, van plan tot plan,
de voorwerpen uit.
Eerst kan men gissen, bijna met zekerheid gissen, wat voor bomen het zijn; al
heel spoedig onderscheidt men met volkomen gewisheid....
En nu zie ik een hoetje, overschaduwd door machtige, breedgekruinde
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kastanjebomen; daarachter, zeker als grenswachters bij een onzichtbare weide,
een geheel front van dicht achter elkaar oprukkende, lage wilgen....
Meer naar voren een rei jonge essen..., lager hakhout en struwelen..., en, hier,
noch dichter bij, voortstoeiend langs een kobaltblauwe gracht, tot bijna aan de voet
van die windmolen, een peloton breedkoppige iepen.
En duidelik zie ik de rijpe schoven rechtop staan in goed gevormde tienlingen,
en duidelik zie ik, daarachter, heel klein, lilliputties, duimpjesachtig klein, een man
en een vrouw, maaiend, met haal op haal, de reuzelende oogst.
En bij elke haal flitst het licht van de morgenzon in de spiegelgladde zeis en
bliksemt even over die twee....
In mooie, bevallige bogen, omlijst het noch altijd huzaarblauwe water het land,
waarvan een helle, zandwitte streep, op verscheiden plaatsen de vorm noch
krachtiger aangeeft....
En ginds, op de helling van de kust, even vóór dat roodgedakte huisje en die
donkergroene bomen, zie ik een kudde, o! minstens een duizend meter van mij af
- en ik zie elk schaapje duidelik in de zon, en de herder zie ik, die met zijn schup
kluitjes gooit naar degene die afdwalen, en ik zie een kleine, zwarte hond, die bazig
rondloopt en de achterblijvenden opdrijft op het bevel van z'n meester.
En ik denk aan de achtergrond van Memlinc en de van Eycken.
O! De landschappen van onze grote, Vlaamse Gotieken! Men ziet ze overal, hier
op Walcheren evenals ginds, wat meer in het Zuiden, in het heerlike, iedilliese
Brugse Vrije.

V. Rond vieren.

(Kampveerse toren),
Halfvijf van de namiddag.
Zoeven is de stoomboot van Rotterdam binnengeloopen.
De zon drijft, zilverwit, gloeiwit in een bijna wolkloze lucht.
Ik zit op het platte dak van de Kampveerse toren, en kan mijn ogen niet verzaden
aan het heerlike kleurenpoëma, dat water en lucht en licht, deze drie grootste van
alle dichters, scheppen en dichten, daar beneden onder mij, en ginds heinde en ver
om mij heen.
Een poëma, waarvan elk vers een kleur, elk woord een wonderfijne nuance is.
Vóor mij, aan de overkant van het brede water, breidt zich, effen, zonder enige
merkbare heuveling de Kamperlandse Polder uit, geheel in heldere, fijne tonen van
louter akwarel; verderop, meer binnenwaarts in het land, een bosje hier, een laantje
ginds, een lange, lange dreef geheel vooraan achter een paar huisjes, wilgen, olmen
en hoge peppels, bleek - en donker grijs-
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groen, onder een lucht van opaal; verder, al verder, als een brutale streep van droog,
wit geel, de akkers met de rijpende oogsten; en eindelik, heel, heel ver, enkel wat
veegjes, heel vlug en licht, op de horiezon, - dat is het paars aftanend duin.
Bescheiden rood lacht, hier en daar, een dak uit de effenheid van het geheel.
Achter mij, met Veere, het stille, dode Veere, stil ook en dood in deze heerlike,
tot wandelen verlokkende zomermiddag, Walcheren.
Even sta ik recht en zie het landschap aan.
Niet zo mooi, lang niet zo mooi als dat aan de overzij.
De fijne, fijne akwareltoon maakt hier plaats voor de krachtige, mannelike toets
van de olieverf, zelfs ginder, heel wijd, voor de wat onschone toon van de
kromolithografie.
Doch mooi, met iets van het gemoedelike van de landschapjes langs de Engelse
Teems, strekken zich, goudgroen in de langzaam dalende zon, de malse polders
uit aan weerszij van de Walcherse kust.
Onder mij - de zee..., effen en kalm, nauwliks met heel heel kleine golfjes
voortrimpelend naar de oever, vreemd groen vooraan, tot aan de eerste boeien
ongeveer, dan effen en glad, met de kleur van oud zilver, tot aan de Kamperlandse
kust.
Verder, veel verder, in de richting van N.W. en O.O.Z. vertoont het water de
zeldzaamste, fijnste nuances, van blauw tot grijs, azuurblauw, vaal, blauw,
zilverblauw, schelpgrijs en wit...
Vurigrood, als een vlam, schateren de boeien het uit. Meeuwen scheren. schril
krijsend in bochtige vlucht, over de plas, dompelen even, in volle vlucht, de helwitte
vleugels in het water, zwenken met krachtige wiekslagen om.
Proestend en kuchend, fluisterend als een kwajongen, die met een kostelike
vondst naar huis keert, stoomt een kleine sleper met twee kleine zeilboten de haven
binnen, en lang blikkert in de zon, als een weg van vloeiend zilver-metaal, zijn
breedgestreken zog...

VI. Meeuwenspel.
Vlak vóor de stad verdeelt een smalle zandplaat,
wel honderd meters lang, het kil in twee,
en gans een zwerm van meeuwen, grote, kleine,
de meesten wit, inwit als verse sneeuw,
een enkle bont met zwartgevlekte wieken,
zit daar en krielt - een mierennest gelijk, en kirt en kwietert, schreit en schreeuwt en schettert,
pikt van de rand der plaat het drijvend aas
van uit de golfjes op, loopt, met z'n buit,
zo snel zij kan, ver, wech van de andren heen,
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slaat met de vleugels, slikt het lekker brokje
in twee, drie maal naar binnen, vliegt dan kwetrend
met 'n enkle kloeke streek van 't vlerkenpaar,
wéer naar de rand, en kirt en kwettert, schreit
en schreeuwt en schettert van de meet af aan,
tot straks de ganse vlucht, wel vijftig sterk,
als was het op een teken, - alle, alle, de wieken uitslaat en naar 't Westen vliegt een vloot van zilver in de zonnige lucht.

VII. De zee licht.

(Op m'n slaapkamer).
Middernacht.
Zoeven sloeg het twaalf maal op de raadhuistoren.
Komaan! Ik blaas de kaars uit en wil naar bed.
En - op blote voeten reeds - treed ik noch even naar het venster, en haal het raam
noch wat hoger op, want 't kamertje is zo klein en de nacht is zo gloeiend warm.
Daaronder, juist onder mij, klotst met rietmiese slag de zee tegen de oude,
verweerde muren.
Wat een verrassing!
Schemert het mij vóor de oogen?
Hoe kan zulk een wonder gebeuren, zonder dat men er iets van merkt?
De Melkweg, de ganse, van miljoenen diamanten stralende Melkweg is uit de
hemel gevallen, en nu ligt hij daar, als een weg van edelgesteenten, als een
langwerpig net van miljoenen en miljoenen sterren en sterretjes, in het donkere
water, overal, overal, langs staketsels en muur.
De Melkweg is in de zee gevallen.
Nu zie ik al beter...
Als een gloeistreep van licht, een groenachtig, wonder licht, zoals alleen zekere
edelgesteenten van zich geven, loopt het, overal, overal, rond elke steen van de
wal, rond elke paal van het staketsel, rond kiel, zwaarden en boeg en steven van
de veerboot daar aan de trap.
Een ogenblik schijnt het water in te slapen. Geen windje rimpelt zijn spiegel meer...
Het klotsen is uitgestorven in een stil gezuig...
En nu loopt het over dat donker spiegelvlak als torren van licht...
Het krielt en kriewelt er van licht- en vuurtorren, de ene al groter dan de andere,
groene torren, gouden torren, gele, gloeiwitte, roze, zelfs blauwe en paarse...
En het kreitst en kringelt over het zwarte water en beschrijft er de vreemdste
geometriese fieguren, die ooit een kaleidoskoop vertonen mocht...
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Ei! Daar springt iets van het donkere staketsel in de zee... En ik hoor - plom - plom
- plom - plons, een plonsen en zwemmen daar beneden.
En zie - van het staketsel tot ginds aan de boot - laat de zwemmende waterrat
na zich een lange streep van licht, fosfoorgroen licht...
Had ik nu maar een steen, om in het water te gooien!
Een steen, of een stuk hout!
En ik haal mijn wandelstok uit het hoekje naast het bed, waar ik hem straks heel
zorgvuldig heb neergezet, en op mijn knieën breek ik de oude, trouwe kameraad
van zoveel uitstapjes en reizen in twee, vier, zes stukken.
En nu gaat het, stuk vóor stuk, speelsgewijs, zoals een kind zou doen, door het
opgeschoven venster het water in, nu eens loodrecht met krachtige worp naar
beneden, dan weer eens, in schuinse richting, zoals men met een kittelsteentje doet,
rakelings over de waterspiegel heen...
En éen, twee, drie, vier, vijf, tot zesmaal toe slaat het als een vlam van smaragd
uit de nacht van het water, en miljoenen sterren en sterretjes spatten en sprankelen,
met eindeloos gepinkel van licht óp uit de plas, en regenen er weer in terug.
Hoe kan zulk een wonder toch gebeuren, zonder dat zelfs zo'n dichter het merkt?
De Melkweg is, van nacht, in de donkere zeearm gevallen.
De Melkweg! De Melkweg!

VIII. 's Avonds.
(Kampveerse toren.)
Zie, nu is Walcheren het mooist.
Half acht des avonds. Ginds, boven het hoefje, dat deze morgen zo aardig
droomde in een kring van dikgekruinde kastanjelaren, maakt de zon zich gereed,
om haar avondbad te nemen.
Zij is wat preuts van avond. Schuchter of koket schuilt ze weg achter een lange,
brede bank van donkerpaarse wolken, niet dik genoeg, en dat is maar goed ook,
om haar karmijnrode blooslach te verbergen, die er door scheuren en reten
heendringt in lange, rode stralen wijd over het land.
Boven haar, hoog boven haar, over de noch gloeiwarme effen reine lucht, weeft
de komende avond uit heel fijne dampen het onwaarschijnlikste van alle viezieoenen.
Van Noord tot Zuid, wijd, wijd over zee en polder heen, van boven het middenpunt
van Noord-Beveland tot boven Middelburg toe, hangen miljoenen fijne, ragfijne
draden, licht beige en donker paars, met een tinteling van groen en blauw en rood,
- bijna als telefoondraden, maar zo hoog, zo hoog, dat men niet de enkele meer,
maar alleen noch de massa kan onderscheiden, - gespannen in de lucht...
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En oranjegele wolkjes van allerlei vorm omslingeren, hier en daar uitrafelend in
wollige vlokjes, deze draden...
Zie, daar smelten enkele van deze wolkjes tot één, even boven de plaats, waar
de zon al lager en lager zinkt naar de kim; en alsof onzichtbare handen ze kneedden
en boetseerden tot menselike vormen, worden zij tot een reusachtige engel, die
met uitgespannen vleugels, de handen gevouwen op de borst en het hoofd gebogen,
neerstrijkt over de aarde...
De engel van de slaap, die rust verleent aan de moede mensjes daar beneden en
aan arme poëten ‘van Dietscher tonghen’, die zonder hoop op een mogelike plaatsing
van hun geschrijf hun indrukken hebben opgetekend in de brandende zon en de
wildwaaiende zeewind, de hele dag.
Hosiannah, de Zon!
Dwars door het paarse wolkstof kust zij de aarde, en nu purpert haar kus, in een
stroom van donkerrode vlammen, over de wijde vloed...
Reusachtig groot, als een rad van vuur, rolt zij nu, een korte poos, op de uiterste
kim, ginds, ver, ver achter de verste bomen, en wéch is ze, in minder dan een
ogenblik wéch, wéch in het raadselachtige bad.
Haar blooslach echter, haar wonnige zonneblooslach van bruid van de zee, verft
noch altijd de hemel en de langzaam zwellende baren.
En een streep van blauw, mijlen en mijlen lang, scheidt, waar zij zo even
onderdook, de lucht en het water.
Enkele ogenblikken wordt het water zelf als een meer van vlammen. Als brandde
daaronder, diep op de donkere bodem, een laaiend vuur, als braakte een onderzeese
vulkaan al het rood van zijn toorn naar boven in gloeirode stralen, zó licht en straalt
de waterspiegel heinde en ver, heinde en ver.
En donkerder, warmer, zwaarder worden op het land de tinten. Heel achteraan
wordt het grijs tot grauw en het grauw tot grijs, en vooraan, heel vooraan, zijn bomen
en weiden al van louter fluweel.
Doch steeds noch zweven daarboven, alsof het zo zijn moest; als had niet het
toeval van wind en damp, maar de wetende wil van een zelfbewust Wezen het zo
geschapen, het wondere net van draden, ragfijn, ragfijn, licht beige en donker paars,
met een tinteling van groen en blauw en rood, wijd over polders en zee, van Noord
tot Zuid.

IX. Het Tij.

10 uren 's avonds.
Nu is het vloed.
Met regelmatige slagen klotst het water tegen het landingshoofd, en zuigt, en
zuigt, en zuigt.
Nu is het vloed.
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Een vreemde, eentonige, weemoedige melopee...
In éen enkel geruis versmeltend, het jolige prettige bobbeldruppelen van een
malse lenteregen, het tokkelend klokken en zwelgen van overvloedig water door
een goot, het gutsend ruisen van emmers water, die men uitgiet, éen voor éen, na
geregelde pozen.
Een vreemde, eentonige, weemoedige melopee, waarbij men geneigd is, de ogen
te sluiten en het hoofd te laten rusten op de armen, om in te slapen, stil, gelukkig,
als een kind in de wieg...
En met rietmies bewegen komt en gaat het water, het donkere, met diamanten
bezaaide water, tegen het ruwe staketsel en de stenen wal. Het komt en gaat, komt
en gaat, onvermoeibaar, geduldig, met gelijke slag, zo geheel zonder haast of
gejaagdheid, telkens wat verder en hoger; en zachtjes, speelziek, doet het de kleine
zeilboot, daaronder vastgemeerd, dodeinen, zacht dodeinen op zijn rug.
En weer, gelijk gisteren, flonkert in miljoenen parelen de Melkweg in het zwellend
water.
Recht over mij, wijd over geheel Noord-Beveland, stijgt en wast een grauwe, noch
half doorzichtige nevel, en belegert de zee, tot aan de dichtstbij liggende boeien.
Rood als beroest ijzer en groot als de zeis van een maaier schemert de groeiende
maan door de mist.
Met regelmatige slag klotst het water tegen wal en staketsel, en zuigt, en zuigt,
en zuigt.

X. Senta.
Onttakeld, zonder dat een enkel van de touwen beweegt, met, in de windloze,
gloeihete nacht, slap en roerloos neerhangende wimpel, ligt de veerboot van de
veerman uit het Kamperlandse Veerhuis vóor anker, twee vademen slechts van de
landingstrap.
Schemerwit valt het licht van de baken op de Kampveerse toren op de voorplecht
en de mast, die nu zilverig wit afsteken bij de rest van de boot, wegdoezelend in
donkere zwartheid...
Een late meeuw vliegt, met lang aanhoudend gekrijs, - een naar en akelig gekrijs,
waarbij men angstig het oor spant, als was het een schreeuwen om hulp, de
wanhoopsgil van een dier dat sterft, - rond de schemerende masten.
Waarom moet ik nu denken aan de sage van de Vliegende Hollander, en aan de
vermoeide, naar vernietiging of bevrijding smachtende zwerver, wiens hele ziel, zo
zij was opgegaan in geluid, zou geweest zijn een even angstig en wanhopig roepen
om de reine, tedere vrouw, die dood noch verdoemenis vertsagen kon?
Waarom? Waarom?
O Senta, Senta!
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Vogels
door Edward B. Koster.
Aether-dronkene vogelscharen,
Jagend met rhythmisch geklapwiek door de ruime luchten, Rijzend en dalend gaan uw vleug'len, op en neder, neêr en op,
Als zeilen, nu door wind gebold en dan weêr inwaarts schietend,
Bij 't menigvuldig heen en weêr laveeren van de boot, Statig-varende roeiers der ruischende hemelzeeën,
Tuim'lende, stijgende reizigers,
Luchtige schouwers der diep, diep liggende landen,
Borend met spichtige snebben den vlammenden aether,
Snijdend den woest om u dansenden wind,
Stout beklimmend de duiz'lige steilten die voeren ten hoogen,
IJlend ten zonnenpaleize, doorgloeid van blikk'rende stralen,
Doorwimpeld van goudene vanen,
Doorsidderd van 't heilige, ruiz'lende licht.
Wind-snelle boden van stormen of stilten,
Cirk'lend elastisch in werv'lende kringen,
Schietend met vluchtige schokken langs traag-vlietende waat'ren,
Snappend naar diertjes die dansen in dartelen rhythmus daarboven;
Hangend hoog in de lucht, in evenwicht stil op de vleug'len,
Langzaam drijvend en deinend, zeilend in statigen trant,
Plotseling nederwaarts pijlend in loodrechte vaart,
Driftig plonzend in 't nat, begeerig naar schubbige prooi.
Zeet'lend hoog op ongenaakbare bergen,
In kart'lige krochten en kloven nest'lend, omgroeid door knoestig-verwrongene struiken,
Leder-taai van getwijg, doorvlochten in zwaar-donkere etsing,
Kalm starend in 't bliks'mende licht van de zon.
Schuimend het zand van verlaten woestijnen
Knagend wat bleef van door honger en dorst en vermoei'nis gevelden,
Krakeelend en krijschend rondom uwen somberen buit.
Rennend wijdbeenig van draf door zandige vlakten,
Werpend de wolken omhoog met ijlende klauwen,
Loop fladd'rend met ijdel gewapper van krullende pluimen,
Rekkend den gretigen hals naar de vurig-verlangde beplanting.
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Broedend in kunstig-gebouwde nesten, die hangen aan door de zee bebulderde klippen,
Rijdend op de golven van den grooten oceaan in lustige rijzing en daling,
Dein-schomm'lend op den lenigen, smijdigen, schuimenden rug van den sterke,
Den schrikb'ren verwoester, bestoker van landen en volken,
Verzwelger van vloten, verwekker van grondeloos wee.
Wieg'lend in de kruinen der dicht-belooverde boomen,
Bij kalme beweging van schuivende, schurende takken,
Doende weergalmen de lucht van hymnen van liefde en van angstig geschrei,
Parend uw wiss'lende stemmen
Aan de eeuw'ge muziek van de winden in 't woud.
Zangers van heilsprofetieën, verkonders van rampen en onheil,
Scherp-snebbige klievers van werv'lende winden,
Bereizers der wereld van 't Westen naar 't Oosten,
Schalt lustig uw lied'ren,
Rept vroolijk uw vleug'len,
Beelden van vrijheid en vreugdvolle vlucht,
Hoog-zwevende zangers voor ons, de gebond'nen aan de aarde,
U wil ik bezingen en loven uw lied'ren en leven.
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Buitenlandsch overzicht.
Al de belangrijke telegrammen van deze maand uit Zuid-Afrika, die het departement
van oorlog te Londen openbaar heeft moeten maken, beginnen onveranderd met
de woorden: ‘I regret’ - i k b e t r e u r het te melden...
Achtereenvolgens doen met dat woordje de aanvoerders van naam, die met
klaroengeschal zijn uitgezonden om de ‘weerspannige’ republieken te tuchtigen,
van hun krijgsfeiten kond aan hun land.
Eerst is het generaal Gatacre, die een nachtelijken aanval op Stormberg in het
Noorden der Kaapkolonie beramend, zijn manschappen tevoren afmat door een
marsch van vele uren, zich laat misleiden door een gids - nu onder streng arrest;
wat is hij voor een landsman? - en eindelijk volgens de tegen wilden doeltreffend
gebleken methode, een vollen frontaanval doet tegen stellingen, zoodanig
gemaskeerd, dat de verbijsterde bestormers niet eens weten, waar het vuur vandaan
komt. Er vallen honderden van zijn beste manschappen en niet alleen wordt zijn
aanval afgeslagen, maar hij is tot een overhaasten terugtocht genoodzaakt, waarvan
het Engelsche departement ons de bijzonderheden zorgvuldig heeft meenen te
moeten sparen. Zijn kamp is verplaatst naar het Zuiden. Van een handreiking aan
de Engelsche troepen, die in het Westen opereeren, is geen sprake meer. In zijn
vaderland scheldt men hem een ezel.
Dan is het generaal Lord Methuen (van wien men zeker niet minder verwachtte
dan van Gatacre), die iets te ‘betreuren’ heeft. Hij is in het Westen opgetrokken om
Kimberley te ontzetten, waar Rhodes zich heeft laten insluiten en champagne frappée
drinkt op zijn behouden nadering. In een bloedigen slag bij Modderrivier heeft hij
de Boeren eerst een dusdanige ‘nederlaag’ toegebracht, dat hij vele dagen rust en
verpoozing behoefde om zijn troepen weer op hun verhaal te brengen. Hij heeft
daarna de keus - schrijven de militaire medewerkers van de Londensche bladen om òf direct op Kimberley aan te trekken, welks ontzetting men nu een voldongen
feit mag achten, òf naar Jacobsdal en vandaar Oostwaarts in de rechte lijn
zegevierend op Bloemfontein aan. In Kimberley zit Rhodes... O et praesidium et
dulce decus meum! Maar tusschen Rhodes en Lord Methuen liggen de heuvels van
Spijtfontein. waar de totaal verslagen Boeren ‘onneembare’ stellingen hebben bezet.
De generaal zal dus die stellingen omtrekken; hij maakt een beweging Oostwaarts
en bijloo! daar staan hem bij Magerfontein weer duizend verslagen Boeren in den
weg en slaan hem bloedig terug en nemen achthonderd van zijn beste manschappen
gevangen en drijven hem achteruit naar Modderrivier en snijden zijn verbindingslijn
af met het Oosten eerst en dan met het Zuiden, de Kaapkolonie. Te Londen slaat
men de handen in elkaar: hoe heeft men zich ooit zóó in Lord Methuen kunnen
vergissen? De bladen spreken van een tweede
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Ladysmith en meenen, dat nu òf de val van het zoo kort te voren nog ‘feitelijk ontzette’
Kimberley of de volledige capitulatie van Methuen's krijgsmacht te verwachten is.
Tenzij...
Tenzij natuurlijk de Boeren alle man zullen moeten samentrekken om een dadelijke
bedreiging der hoofdsteden af te weren. En dit zou wellicht geschieden, als Sir
Redvers Buller eindelijk begint! Want daar ten Westen en Zuiden van den Vrijstaat,
dat zijn wel ernstige gebeurtenissen, maar het zijn slechts opperofficieren van den
tweeden rang, die daar klop krijgen. Als nu Sir Redvers Buller maar begint! Fabius
Cunctator draalde als hij en versloeg de Karthagers. Hebben niet op zijn geduchte
nadering, de Boeren - die stomme Boeren, het stomste volk ter wereld, heeft Our
only general, Lord Wolseley, gezegd, ha, ha! - hun kommando's, die Pietermaritzburg
en Durban al schenen te naderen, teruggetrokken op den noordelijken oever van
de Toegela, tegenover Colenso, met Ladysmith in den rug, om allemaal verpletterd
te worden als Buller bulderend brullen zal: Hier ben ik!
Toen begon op 15 December de opperbevelhebber van al Harer Majesteit's
troepen in Zuid-Afrika den aanval. Twee generaals staken de rivier over en een
derde, tusschen hen in, bracht al zijn geschut op zoo handige wijze in de vlakte ten
zuiden van de Toegela, aan welks anderen oever uit de hooge en sterke stellingen
duizenden Boerenoogen loerden, dat een overstelpend vuur al de paarden der
artillerie wegmaaide en tien stukken moesten worden achtergelaten. Fluks zijn de
Boeren - als een kleine vergoeding voor de kanonnen die zij door gebrek aan
waakzaamheid op de heuvels rondom Ladysmith verloren hebben - ze komen halen.
En ook de twee generaals die de driften rechts en links zouden overtrekken, zijn
weldra teruggekomen naar Colenso met veel honderden mannen minder dan toen
zij gingen. Er waren er gevallen onder het overstelpend vuur der Boeren, er waren
er verdronken in de door de Boeren snel afgedamde rivier en er was een heele
macht op weg naar Pretoria, - ‘a walk to Pretoria’ per trein, ontwapend, streng
bewaakt, in één woord eenigszins anders dan men het zich had voorgesteld in de
Londensche music halls, en daarbuiten.
Zoo was het de beurt van den opperbevelhebber om naar het departement te
seinen: I regret. Het eerste bedrijf van den oorlog was afgeloopen en Sir Redvers
Buller had ‘John Bull's reverse’ voltooid. De Engelsche krijgsmacht lag voor minstens
eenige weken vast. Voor men eraan kon denken opnieuw de Toegela te trachten
over te steken, moest er heel wat voorbereid en gestudeerd en verkend worden,
alsmede den mannetjes nieuwe moed worden ingeblazen. Het Zuiden van den
Vrijstaat is vooreerst tegen een aanval veilig: generaal Gatacre herstelt zich, generaal
French trekt wat heen en weer en raakt nu en dan met kleine Boerenkommando's
slaags, die hem niet verslaan, een fortuintje, waar de gedienstige pers telkens een
overwinning van maakt.
Ook zitten deze beide aanvoerders, hoewel niet op 's vijands gebied, toch
inderdaad midden in een vijandelijk land. De Hollandsche Afrikaanders in het
Noorden en Westen der Kolonie zijn wakker geworden en als we hier
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nog niet weten, hoeveel duizenden hunner meevechten met hun broeders, de Boeren
der twee republieken, dan ligt dat alleen aan de censuur. Er is geen komplot tegen
Engeland gesmeed in de kolonie, en er is ook helaas nog geen organisatie, maar
al de dorpen en gehuchten leveren hun contingent. Hun bloedverwant, hun broeder,
de Boer staat vóór hen, staat in hun midden met het rookend geweer, strijdend voor
zijn land en zijn gezin, en hij vraagt hun: waar is uw plaats? Landverraders zijn zij
volgens de Engelsche wet; maar als zij op die vraag het antwoord schuldig bleven,
wat zouden zij dàn wel zijn?
Daar Lord Methuen in het Westen zich het minst van allen bewegen kan, liggen
dus al de drie Engelsche legers voorloopig vast. Men heeft zich daarvan in Europa
dadelijk goed rekenschap gegeven. Het was bijna een triomfkreet in de bladen van
alle hoofdsteden van het vasteland. Maar ook te Londen werd de beteekenis van
den slag bij Colenso onmiddellijk hoog aangeslagen. Niet meer of minder dan een
verandering van het opperbevel was er het eerste gevolg van.
Sir Redvers Buller werd gedegradeerd tot den rang der generaals, die de Boeren
verslaan kunnen zonder dat het Rijksgezag er al te zeer door geschokt wordt. Een
maarschalk, Lord Roberts of Kandahar, vervangt hem. Hij heeft de practische
krijgskunst geleerd in Indië; hij is een kleine, gebogen grijsaard van 67 jaar, heel
anders in uiterlijk dan Buller. Het is zeer tragisch, dat hij den dood van zijn eenigen
zoon, gestorven aan een zware verwonding in een der jongste gevechten, vernemen
moest op den dag dat hem de ontzaglijke taak werd opgelegd om half een werelddeel
te onderwerpen.
Zijn optreden als opperbevelhebber beteekent meer dan een persoonsverwisseling.
Het is een échec voor het departement van oorlog, voor den minister van koloniën
en voor Lord Wolseley. Lord Roberts en vooral die pas gerezen zon, die Soedan
onderworpen heeft met geweld, beleid en wetenschap en wiens werk nog in deze
dagen bezegeld werd door een laatste nederlaag van de Derwisjen en het sneuvelen
van den Chalief, vooral hij, Lord Kitchener of Khartoum, - vertegenwoordigen een
school, een partij. Zij zijn de nieuwe mannen in de hooge militaire wereld, minder
met het Hof bevriend, minder van groote namen dan van ijzeren mannen aan het
hoofd van legers gediend, minder overtuigd van de voortreffelijkheid der oude
vechtmethode. Hij is een geducht veldheer, Lord Kitchener, die den maarschalk als
chef van den staf, als leider misschien inderdaad, zal vergezellen. Waarbij ik evenwel
niet vergeet, dat ook hij zijn sporen tegen wilden verdiend heeft en den
Zuid-Afrikaanschen bodem voor het eerst betreden moet.
Tegelijk schijnt de regeering te willen toonen, tot welke krachtsinspanning het
Britsche rijk in staat is. De keurbenden van het staande leger zijn reeds in Zuid-Afrika;
maar de militie wordt opgeroepen, de vrijwilligers, de yeomanry. Op de koloniën
wordt een beroep gedaan en met geestdrift geven Canada en Australië antwoord.
Men vertelt ons van de geringe gevechtswaarde dier troepen en ik wil gaarne
aannemen, dat zij voor een veldtocht niet veel waard zijn. Maar men heeft ons
vroeger gezegd, dat van de krijgsmacht in Zuid-
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Afrika zulk een groot gedeelte onbruikbaar was om te vechten, daar het moet
vastgelegd worden als bezetting en tot onderhoud der communicatie-lijn. Daartoe
nu zullen de nieuwe troepen wel te gebruiken zijn en zoo komt een groot deel van
de beter geoefende soldaten weer vrij.
Millioenen worden voorts besteed om nieuw geschut en nieuwe paarden uit te
zenden. Een heele vloot transportschepen is door de regeering gehuurd. Maar ook
hiermede gaat het niet voorspoedig. Er loopt nog al eens een transportschip vast
onderweg en men heeft moeite om den kostbaren inhoud op het een of andere
eilandje, dichter bij Europa dan bij de Kaap, te bergen. Van de paarden sterven er
veel onderweg en die aankomen hebben eerst een paar weken noodig om op te
knappen, terwijl het klimaat hun ook al geen goed doet. En ziet, terwijl men zoo een
prachtige remonte had kunnen vormen in Basoeto-land, waar loyale kaffers wonen,
persoonlijke vereerders van de Koningin, zijn de Engelsche agenten, met dat doel
uitgezonden, alsof zij tooneel-karabinieri waren, t e l a a t gekomen. Door een
zonderling toeval waren die stomme Boeren hun voor geweest en hadden den
Basoeto's ongeveer al hun dertigduizend paarden afgekocht.
De Boeren... Wij zijn er langzamerhand aan gewoon geraakt, daar bijna alle
berichten uit Engelsche bron komen en zelfs zoogenaamd onpartijdige
telegraaf-agentschappen van personeel verwisselen om de Engelsche cliëntele te
believen, de Boeren in onze telegrammen betiteld te zien als ‘den vijand,’ hun
overwinningen als ‘onze tegenspoed,’ hun verliezen als ‘ons succes.’ Wat deert het
ons? Die vijand is onze vriend. Hij is onze broeder. Wij hebben het allen, de een
meer de ander minder, maar allen, het fier en sterkend besef dat de mannen, die
daar ginds deze groote dingen doen, onze vrienden zijn en onze verwanten. Welk
een stuk historie leven wij mee, welk een stuk van o n z e geschiedenis zien wij daar
herhaald. En eindelijk, eindelijk, na al ons gepraat en geschrijf van vele jaren, in
parlementszaal en kiesvergadering en pers, hoe klein wij toch zijn en hoe nietig ons
v o l k is en ons land een hapje voor een hongerige mogendheid, - te zien met eigen,
wijd open oogen, onbeneveld door Engelsche censuur of leugentaktiek, hoe g r o o t ,
hoe heerlijk groot, heldhaftig en gezond, ons taai en vroom en vrijheidlievend r a s
is!
Ziet toch die Boeren. Als een Engelsche kolonel een nachtelijken overval wil doen,
dan draagt hij zorg, dat de geweren van zijn manschappen ontladen zijn. Een
oogenblik van zenuwachtigheid bij een hunner en een schot zou alles verraden.
Voor het eerst in het vuur schieten bijna alle soldaten te vroeg en als er één geweer
afgaat, zijn de anderen niet meer te houden. Maar de Boeren, of zij tegenover Lord
Methuen staan of tegenover Gatacre of tegenover Buller zelven, laten de zware
bataljons Hooglanders, of de cavalerie, of de doodaanbrengende veldstukken, rustig
naderen tot op enkele honderden passen. Zij liggen in hun stellingen verschanst
met den vinger aan den trekker en elk zoekt zijn slachtoffer uit, m a a r g e e n
geweer gaat te vroeg af.
Een Nederlandsche generaal van groote bekendheid, heeft bij het begin van den
oorlog geschreven, dat de voornaamste reden, waarom de Boeren het
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alras zouden moeten afleggen, gelegen was in hun gebrek aan tucht. Van de tucht
moesten de Engelschen het in de eerste plaats hebben. Ja juist, dat is het generaal!
de tucht doet wonderen. Maar niet aan den Engelschen kant. Geen geweer gaat te
vroeg af. Geen man geeft zich te veel bloot, blijft te lang staan - of het moeten,
helaas, de Hollanders bij Elandslaagte en de Scandinaviërs bij Modderrivier geweest
zijn, die niet aan de vechtwijze der Boeren gewoon zijn en de krijgstucht niet hebben
geleerd. Is het niet de voortreffelijkst denkbare tucht, die de bajonet als wapen
versmaadt en den vijand onverbiddelijk op een afstand houdt met het bloote geweer?
Is het geen tucht, die machten van zegevierende Boeren weerhoudt van
stormaanvallen op Ladysmith en Kimberley en Mafeking en op terugtrekkende, half
verslagen Engelsche legers, omdat zij weten dat duur gekochte overwinningen voor
hen erger zijn dan kleine nederlagen, dat de manschappen niet aan te vullen zijn
en dat elk leven in dezen vrijheidskamp een gansch bijzondere waarde heeft?
Inderdaad, het is de tucht, generaal - met nog iets meer daarbij!
En ze kunnen niet voor het oog der wereld verborgen gehouden worden, al die
voortreffelijke deugden en verheven eigenschappen, waaraan dit volk zoo rijk is en
die de oorlog zoo schitterend uitkomen doet. Een jammerlijke censuur moge knippen
en schiften en uitwisschen en vervalschen, te Kaapstad, Durban, Aden en eindelijk
nog eens te Londen, - zij barst door alle spleten en gaten heen, de Waarheid,
hunkerend en dringend naar het volle daglicht. Zij vindt uit het verre Zuid-Afrika den
weg naar Europa in brieven van Hollanders, in getuigenissen van eerlijke vijanden,
tusschen de regels van verminkte telegrammen en door de fijne mazen van het
leugenweefsel zelf. Wat Engeland heeft kunnen tegenhouden en smoren, niet de
waarachtige en beëedigde relazen der gruwelen door de gallant soldiers der Koningin
op ontwapenden en gewonden gepleegd, niet de onteerende behandeling, den
ouden, stervenden generaal Kock aangedaan, niet de woordbreuk van Engelsche
officieren en het opstoken van wreede kaffers tegen blanke christenen. Dit alles
weet de wereld en geen officieele dépêches zullen haar doen gelooven, dat de
Boeren, die gevangenen verplegen als waren het gasten en den vijand eeren alsof
hij het waard was, met opzet schieten op het Roode Kruis of de witte vlag misbruiken
voor verraad.
Wat in deze maand gebeurd is, zou den zwartgalligste moed geven. Wat mij
betreft, ik zou mij niet door wat ik vroeger schreef laten weerhouden om een dwaling
te erkennen en, zoo ik het gewonnen had, vast vertrouwen uit te spreken in de
eindelijke overwinning der Boeren in dezen harden krijg. Welk een vreugde zou het
zijn, z u l k een dwaling te mogen erkennen. Ik ben helaas, zoover nog niet, dat ik
met deze blijde erkentenis voor den dag kan treden. Hoogstens ben ik gekomen tot
een toestand van nietweten, van afwachten, van hopen maar vreezen, van
vertrouwen maar redeneeren. Ik twijfel er niet meer aan, dat de oorlog, hoe ook het
einde zij, een zwaren slag zal toebrengen aan Engeland's prestige in de wereld, in
Europa vooral, waar men gezien heeft, met begeerige voldoening, de geringe waarde
van
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zijn troepen en generaals, en begrepen, dat Engeland's vloot voortaan zijn éénig
weermiddel is; want dat het land reddeloos verloren zou zijn, indien daar slechts
een betrekkelijk geringe, maar goed geoefende en geleide legermacht aan wal kon
worden gezet. Ook begrijp ik, dat in ieder geval Zuid-Afrika in de toekomst Engeland
millioenen zal kosten, en bloed bij stroomen, daar van vernietiging van het
Hollandsche ras in dat werelddeel geen sprake meer kan zijn en van onderwerping
voor altijd aan Engelsche heerschappij evenmin. Maar ik begrijp nog volstrekt niet,
hoe Engeland met de Zuid-Afrikaansche republieken een vrede zal kunnen sluiten,
die deze bevredigt. Het gansche volk, zijn regeering en zijn volksvertegenwoordiging,
al zijn leidende mannen, al zijn woordvoerders in de staatkunde en de pers, hebben
zich zoo hopeloos gecompromitteerd vóór dezen oorlog en in den aanvang ervan,
dat zij zich de vernedering van een vrede zonder voldoening niet kúnnen getroosten.
Daarbij zijn zij ‘gelijck een taaie schilt’ in ‘onvermurwb'ren tegenspoedt’. Het ongeluk
maakt hen koppig, drijft hen tot grooter krachtsinspanning, doet hen tijd en geld
gering achten. Zij zouden wel blind moeten zijn, als zij niet zagen, helderder allengs,
hoeveel er voor hen op het spel staat met dezen oorlog. De zee behoort hun, de
toegangen van Afrika - op één na, Lourenzo Marques, Portugal's bezit, gewaarborgd
door den naijver der mogendheden - kunnen zij openen en sluiten naar believen.
De koloniën helpen hen, in Europa zal geen oorlog losbarsten om der Boeren wil...
Dit alles is nu nog even waar als twee maanden geleden.
In zeker opzicht heeft Engeland ook in Europa bittere teleurstelling ondervonden.
Het was zoo mooi, het bezoek van den Keizer aan Windsor, juist toen de regimenten
dagelijks vertrokken, om de grenzen des rijks af te ronden in het verre Zuiden. Nu
ja, - zoo heette het - Wilhelm was voorzichtig en wat terughoudend, maar hij moest
rekening houden met de stemming in zijn land. Nauwelijks was hij weg, of Joe barstte
los. Hij kon zich niet meer inhouden. Van volgeling van Gladstone had hij het eerst
gebracht tot hoofd der liberal unionists, dan tot mede-leider der tories, tot minister
in een kabinet Salisbury; en zijn zon ging die van den ouden premier verduisteren.
Ziehier zijn oorlog, dien Engeland begonnen was en dien Balfour's en Devonshire's
verheerlijkten. Boog niet de wereld de knie voor zijn glorie? Te Leicester sprak mr.
Chamberlain van ‘verbonden’, geheimzinnig, met een zelfvoldanen glimlach op het
perkamenten gelaat. Wel geen verbonden op papier en zegel, maar op belangen
en oprechte vriendschap gegrond. En een oogenblik meende Joe, dat hij Lord
Salisbury was, en hij gaf de Fransche pers een knauw, die caricaturen dorst openbaar
maken tegen de ‘bijna geheiligde persoon van Hare Gracelijke Majesteit’.
O wee, hoever heeft Joe zich toen voorbijgepraat. Zoo gepast en indrukwekkend
als die berisping zou geweest zijn in den mond van den erfgenaam der Cecils, den
heer van Hatfield House, den most noble markies van Salisbury, zoo wanluidend,
zoo snobbish klonken ze in den mond van den Birminghamschen opkomeling, bezig
om zijn misdadig werk te verdedigen.
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Niemand buiten, en zeker niet velen binnen Engeland, lieten zich bedotten door dit
plotseling vertoon van verontwaardigde loyauteit. De Fransche pers, licht in beweging
te brengen, die zeker in wilde woede losgebarsten zou zijn als de oude premier zóó
tot haar gesproken had, bleef doodkalm en had slechts minachtenden spot voor de
onvriendelijke vermaning. Maar de ergste vernedering werd Joe door de
‘bondgenooten’ aangedaan. Een officieus artikel in een Duitsch blad kwam dadelijk
vertellen, dat Duitschland nu gelijk voorheen uitsluitend door zijn eigen belangen
geleid werd en er niet aan dacht ze te verbinden aan die van een anderen staat,
die het in moeielijkheden kon brengen. Een regeeringsverklaring kort daarna in den
Rijksdag sprak met nadruk over de goede verstandhouding met Rusland en in zeer
koelen toon over het Vereenigde Koninkrijk, welks rechten door Duitschland
geëerbiedigd zouden worden op voet van ‘volkomen wederkeerigheid.’ En de
Boodschap van den anderen ‘bondgenoot’, van president Mac Kinley aan het
Amerikaansche Congres, gewaagde zelfs niet van Engeland noch van het
Angelsaksisch verbond.
Aan teleurstellingen heeft het den man dus niet ontbroken en de Engelsche
Bismarck is hij nog lang niet. Lord Salisbury heeft hem waarschijnlijk beduid, dat hij
een toontje lager zingen moest, dat de zorg voor bondgenootschappen aan het
Foreign Office kon worden overgelaten en dat de geheiligde persoon van Hare
Majesteit niet in de Birminghamsche oud-ijzerfabrieken een schuilplaats zou komen
zoeken tegen den spot van Le Rire of de scheldwoorden van het Petit Journal. Joe
heeft zich heel rustig gehouden, toen hij, eenige weken later, het eere-doctoraat in
ontvangst is gaan nemen - anders onbeschaamd genoeg! - in de hoofdstad van
Ierland, nu meer in roering en verbittering dan ooit. Hij heeft daar enkel gesproken
van moeilijke dagen, die Engeland flink doorstaan zou. Het is waar, dat tusschen
de speech te Leicester en het eere-doctoraat te Dublin de slag bij Colenso lag.
Nog is er een factor van groote beteekenis, waarvan de Boeren zich op dit
oogenblik wellicht gansch niet bewust zijn. Het geld wordt duur. Het disconto van
de Bank van Engeland, dat (als ik mij niet vergis) nog in dit jaar 2½ pCt. geweest
is, staat thans op 6, morgen wellicht op 7 pCt. De Duitsche Rijksbank gaat haar
voor in de verhooging van dien rentevoet; vandaar is geen goud te betrekken en
Rusland's groote voorraad van het edel metaal ligt onaantastbaar. De Bank van
Frankrijk heeft harerzijds den ongewonen maatregel van disconto-verhooging
genomen, wat met hulpweigering gelijk staat. De aan voeren uit Zuid-Afrika zijn
natuurlijk afgesneden. De noodlottige ‘Kaffers’ zijn sterk gezakt; de Amerikaansche
fondsen hebben dat voorbeeld gevolgd. En sedert vele jaren voor het eerst daalden
de Britsche consols meer dan een percent beneden pari.
De financiers zijn zeer machtig over de wereld. Men zegt dat om hunnentwil de
oorlog in Zuid-Afrika begonnen is. Als die krijg hen eens recht in moeilijkheden
bracht.... Als het eens de vloek van Engeland was, dat het den oorlog, om het geld
begonnen, eindigen moest om het geld.
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Er is nauwelijks ruimte of aandacht voor andere gebeurtenissen dan die in
Zuid-Afrika. Behalve over de Duitsche vlootplannen (waarover later) kan slechts
over Frankrijk de kroniekschrijver aan het eind van dit jaar niet geheel zwijgen.
Het is waar, het proces voor den Senaat als hooggerechtshof, de ‘komplotzaak’
is bovenal vervelend. De grapjes en het lawaai van de beklaagden, de dolle uitvallen
van Déroulède, met meer dan twee jaar gevangenis en het verlies van zijn
Kamerzetel reeds voor het eindvonnis zwaar bestraft, zijn het eenige, wat afwisseling
brengt in de doode zittingen van het politieke lichaam, dat zich eensklaps in een
rechterlijk college hervormd ziet. Een werkelijke samenspanning tusschen de drie
groepen: royalisten, nationalisten, antisemieten, te bewijzen, schijnt een taak die
de krachten te boven gaat, zoowel van den instructie-senator Bérenger als van
president Fallières als van het Openbaar Ministerie. En in elk geval, veel zijn er niet,
die gelooven, dat er wezenlijk gevaar bestaan heeft voor den republikeinschen
staatsvorm.
Ik weet niet of het ministerie Waldeck-Rousseau het gelooft en de
Kamermeerderheid van een honderdtal stemmen, die het bij de opening der
parlementszitting tot tweemalen toe de zegepraal bezorgde over een geërgerde
oppositie. Maar een niet te ontkennen feit is, dat de leus ‘verdediging der Republiek’
bestaat en een zeer krachtigen invloed oefent, zóó dat zij een socialist als minister
handhaaft naast een onderdrukker van de Commune. Er is uit de Dreyfus-zaak een
nieuwe partij-groepeering overgebleven: de republikeinen, die met de socialisten
de Republiek beschermen tegen cesarisme, militarisme, clericalisme, en de
republikeinen, die met de clericalen en monarchisten, den staat beschermen tegen
de revolutionairen. De laatste partij bestaat uitsluitend uit anti-dreyfusards. Wat men
ook zegge, er zijn oprechte republikeinen bij, maar haar voornaamste elementen
zijn uit republikeinsch oogpunt verdacht. Veel minder duurzaam, indien momenteel
stevig, is de band die de bestanddeelen der eerstgenoemde partij samenhoudt.
‘Niemand van mijn collega's heeft iets van zijn overtuigingen prijsgegeven, toen hij
in dit kabinet zitting nam,’ heeft Waldeck-Rousseau gezegd. Als dus de Republiek
er weer bovenop is, als de beschuldigden van de complotzaak veroordeeld zijn - of
vrijgelaten! - als de amnestie, door generaal Mercier's ongehoorde brutaliteit om
een candidatuur voor den Senaat aan te nemen in gevaar gebracht, van de baan
is en héél misschien enkele van die sterk anticlericale wetten zijn aangenomen,
waarvan die tot het opleggen van de verplichting om staatsonderwijs genoten te
hebben ten einde tot staatsambten benoembaar te zijn al een heel leelijk staaltje
is, dan zal elk zijn eigen programma hernemen en dan zijn de schoone dagen voorbij.
Het ministerie valt dan vanzelf uiteen; de Kamer zal wel bereid gevonden worden
om het laatste draadje door te knippen.

23 December.
P.V.D.
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Van de redactie.
De ‘Garmond-Editie’ van Multatuli's werken.
‘In Nederland bestaat eene kerk van Multatuli. Er worden er gevonden, die een
profeet in hem zien. Hij is een zendeling voor de Hollanders in het moederland
geworden,’ schreef Busken Huet, vol ontzag over den geweldigen invloed van
Dekkers's geschriften in zijn Litterarische Fantasien en Kritieken (Deel XX. pag.
169).
En de hoogleeraar ten Brink, handelend over den Max Havelaar, merkte schamper
op:
‘Dit boek bracht velen tot zeer overdreven bewondering - enkele schoolmeesters
ten platten lande legden den Max Havelaar in de plaats van hun afgedankten
huisbijbel.’ (Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde pag 653)
Het is nog niet gedaan met dat profeetschap en het is nog niet uit met die
bewondering. Telkens en telkens weêr worden wij herinnerd aan hetgeen Douwes
Dekker voor ons volk is geweest en nog moet zijn voor duizenden in den lande. Nog
altijd groeit de Multatuli-litteratuur aan, niet alleen ten onzent, maar ook in het
buitenland. Welk een beweging veroorzaakte niet het opstel in De Gids van Dr. Th.
Swart Abrahamz, een jaar na den dood van Multatuli verschenen, met den bijtitel
‘een ziektegeschiedenis’; van hoeveel hartstocht getuigde niet, zes jaar later, de
brochure van G. Jonckbloet, R.K. Pastoor te Batavia!
Nog wat later, kwam het fransche tijdschrift ‘Le Mercure de France’ vertalingen
brengen uit Multatuli's werken, met groote liefde ondernomen door Alexander Cohen,
den vurigen anarchist. En gisteren nog, in 't midden van 1899, verscheen het eerste
deel eener fragmentarische vertaling van Multatuli in het Duitsch door Wilhelm
Spohr, met eene van hooge geestdrift tintelende inleiding. Veel meer is er nog, dat
wij niet noemen, om te bewijzen dat Huet ongeveer juist oordeelde toen hij
profeteerde (Deel XV. pag. 146) dat ‘eerst de lezers der toekomst den schrijver regt
(zullen) laten wedervaren, en erkennen dat dezelfde in- en uitvallen welke eertijds
de eenen de schouders deden ophalen, en in het brein der anderen verwarring
sticht(t) en, voortgesproten zijn uit een juist instinkt en meer als parabelen dan als
leerstukken willen beschouwd worden.’
Multatuli wordt nog veel gelezen. Dat bewijst op zich zelf niet veel voor de qualiteit
van het blijvende in zijn roem. Het zou kunnen gaan met zijn reputatie als met een
knikker op een Russisch biljart. Snel omhoog gestooten, tjinkelt die langs ijzeren
pennetjes met horten naar beneden, tot hij in een kuiltje terecht komt en liggen blijft.
Zoo zijn er beroemdheden, die in al lager klassen van beschaafden waardeering
vinden, tot de naam vergeten wordt.
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Maar al spreekt de hoogleeraar ten Brink van schoolmeesters ten platten lande, (en
daar wonen ook menschen met geest en hart! daar zijn heel wat dichters geboren!)
het is er verre van daar dat Multatuli slechts door hen wordt gewaardeerd, die met
deze uitdrukking worden aangewezen: oppervlakkige vrijdenkers, die een geschrift
leggen in plaats van de Schrift en dan meenen dat ze groote denkers geworden
zijn. Multatuli triomfeert nog in veel wijder kring.
Het verschijnsel is opmerkingswaardig. Want, per slot van rekening, kan men niet
veel belang meer stellen in Javaansche toestanden van omstreeks 1850; veel van
hetgeen wordt gepredikt in de bundels met Ideën is niet meer nieuw, niet meer stout,
niet meer tegen den draad ingaande voor onze jongeren. Niemand zal durven
zeggen dat we verder zijn dan Multatuli ons hebben wilde; maar het jonge geslacht
zou toch, zoo 't kiezen kon, allicht niet hèm tot leidsman nemen.
Wat in zijn werken lang was vóór twintig jaren, is nu duldeloos lang; wat duister
was in dien tijd, is nu ondoorgrondelijk geworden. Bij pakken zou men de thans niet
meer belangwekkende bladzijden uit Multatuli's bundels lichten kunnen. Natuurlijk!
Maar - men moet de beteekenis van dat woord ‘belangwekkend’ niet te ruim nemen.
De macht van Multatuli's woord is zóó groot, dat nog altijd duizenden hem lezen
met genot, ook als hij schrijft over dingen, die den lezer onbekend zijn, en vecht
tegen nu schimmige vijanden. Multatuli triomfeert door zijn zeggingskracht, door
zijn schrijvers-genie, in de eerste plaats.
En dan ook door zijn ongedisciplineerdheid. Het jongere geslacht heeft al lang
den eerbied verloren voor officieele wijsheid en deftige degelijkheid. Het voelt zich
zoo prettig bij den reus Multatuli, omdat Multatuli zoo familiaar doet en meer uitflapt
dan doceert wat hij weet. Aan de wetenschapperigheid, te hooi en te gras opgedaan
in populaire boeken of op inrichtingen van haast nimmer (ook niet voor
gediplomeerden) geheel voltooid Middelbaar onderwijs, past zich de
Multatuliaansche, echte veelweterij schijnbaar zóó heerlijk aan, dat de jonge lezer
nogal eens vergeet dat Multatuli een genie was en een denker van hoogen rang en
misschien nooit zóó slecht begrepen werd als door hem, die met het grootste gemak
den meester meent te volgen.
Al is nu, door de onzalige uitgave van zijn particuliere brieven, de eerbied voor den
mensch Douwes Dekker bij velen zeer verminderd, het genie van Multatuli blijft nog
schitteren als een sterrenbeeld aan den lagen hemel boven onze polders. Wij, voor
ons, kunnen 't zoo verschrikkelijk niet vinden dat enkele zijner minder goede
hoedanigheden als schrijver, met veel gemak zijn overgenomen door menschen
zonder talent, die ook eens willen groot-doen. Wij vreezen ook niet den moreelen
invloed van Multatuli; wij gelooven dat hun, die begeeren kennis te maken met zijne
werken en er nu nog toe kunnen komen die in hun geheel, met waarachtigen ernst,
te bestudeeren, den geheelen Multatuli moet worden gegeven, zoo mogelijk. Veel
zullen zij enkel lezen om den stijlgloed, veel om het nieuwe, verrassende van den
inhoud, veel, ook,
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zal hun die zeldzame aandoening geven, waarvoor men een schrijver levens lang
dankaar blijft.
De zaaier ging zelf uit om te zaaien, maar het zaad bleef duur. Elk deel der Ideën
kostte vier gulden - teekent Van Nouhuijs aan, in een Spectator-artikel over
Multatuli-vereering (28 Oct. 1899). 't Is volkomen waar. Velen onzer hebben lang
moeten hunkeren naar zoo'n deel, eer zij 't in handen konden krijgen om het haastig
te lezen, des nachts, niet zelden, in oogenblikken, gestolen van studietijd of lezend
gulzig, onverzadigbaar, in plaats van hoog noodige beweging te nemen. Het boek
moest gauw uit; want het boek moest weêr terug naar den vriend, naar de bibliotheek.
Heel wat boeken van Multatuli zijn zoo gelezen.
Maar nu is het zaad goedkoop geworden!
Hebben wij, zeker wel allen, Duitschers, Engelschen, Franschen benijd, die voor
één shilling, één mark, één frank per deel goede uitgaven kunnen bekomen van
hun klassieken en van hun populaire moderne schrijvers, het ziet er naar uit dat we
dit weldra niet meer zullen doen. Voor wat wij hier betalen voor één shilling en één
mark, is nu een compleet deel van Multatuli te krijgen, b.v. Max Havelaar geheel,
mèt de Multatuli-studiën van Vosmaer. De tien deelen der complete werken zullen
niet meer kosten dan tien deeltjes van Engelsche of Duitsche klassieken in de
Shilling- en Mark-edities en toch te zamen bevatten ongeveer 3490 bladzijden druks!
Garmond-editie heet de uitgave, naar de lettersoort.
Het is opmerkelijk dat zij niet Volks-editie is genoemd. Waarschijnlijk waren de
uitgevers van meening dat Multatuli's werken nooit volksboeken zullen worden. Zij
zullen bij 't beramen van hun plan, het oog hebben gehad juist op die lezers, die,
met van Nouhuys, het zaad van den zaaier duur vonden, doch den zaaier daarom
toch wel kenden. Voor de duizende bewonderaars van Multatuli, wier koopkracht
niet toereikend was om de met groot behagen gelezen werken in hun bezit te krijgen,
moet deze zeer goede Garmond-editie een hoogst welkome verschijning wezen.
Volkseditie of niet, zij is voor den beoefenaar der letterkundige historie van ons
vaderland van beteekenis en dáárom spreken wij er hier over. Want zij brengt
Multatuli bij duizenden in huis en voor goed, niet meer als vluchtig bezoeker, die
zoo akelig gauw weêr weg moest, maar als huisgenoot voor altijd. En niet alleen
meer gelezen, zal Multatuli nu worden, maar ook vaker, véél vaker, herlezen, wat
van de allergrootste beteekenis mag heeten voor zijn invloed. Het kan dien nòg
grooter maken, het kan dien ook verkleinen. Wie weet?
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Roeping, verhaal van Winfried uit den Polder, door Jan Zürcher.
Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899.
Op het binnen-titelblad staat: ‘Roeping, Winfried's verhaal uit den Polder. We weten
dus, dat wij niet te doen hebben met een verhaal van zekeren Winfried uit den
Polder, maar met een verhaal uit den Polder, van Winfried. En dan weten we nòg
niet veel. Want het ìs geen verhaal uit den Polder. Het is een verhaal uit... nu ja, uit
de ziel van Winfried, geboren in een polder en daar thans woonachtig. Of 't een
verkapte auto-biografie is weten we niet, en kan ons ook niet veel schelen. We
vinden wèl in dit boek wat fragmenten, die, bij elkander genomen, dat kleine beetje
doen kennen van een menschenziel, waarmeê deftige beroemdheids-biografen
gaarne genoegen plegen te nemen. De een noemt dat veel en de ander noemt dat
een miserabel beetje. Zoo heel veel meer kunnen we niet verlangen. Wie kent er
nu door en door eens anders persoonlijkheid en wie geeft er nu zijn eigene, in een
boek, bij zijn leven? Wie geeft er maar een groot stuk van? Niemand! O, het lijkt
wel eens zoo; maar pas op, indien het er véél op lijkt. Dan wordt ge eerst recht
beetgenomen. Om zich te kunnen beschrijven, moet men zich goed kennen. Wie
zich goed kent, schaamt zich te veel, of is te ijdel om zich te laten zien gelijk hij zich
ziet. Of wel, hij geurt met zijn onvolkomenheden, als Rousseau. Men kan moeilijk
openhartiger zijn dan deze was bij het schrijven zijner Confessions, en men kan
ook moeilijk meer zoo hoog klauteren op een eigengemaakt voetstuk. Rousseau
gaf niet Rousseau, maar een Rousseau-roman, van kern een meesterstuk, maar
een roman. En dan nog een meesterstuk met erg veel babbelarij aangelengd.
Winfried's verhaal uit den polder lijkt een beetje ‘Confession’ en een beetje
Wahrheit und Dichtung, en een beetje Causerie. Het is... Wat is het? Een beetje
stoom, losgelaten uit een ketel, waarbinnen de spanning te groot was; iets gerings
op zichzelf, dat moest uit wat groots onder sterken druk. Roeping (het boek) is het
resultaat van sterke spanning. En zooals wolkjes uitgedreven stoom de lucht kunnen
inkrinkelen of een grooten stationskap heelemaal vullen, zoo zal dit boek òf niet
worden opgemerkt, òf met belangstelling worden ontvangen, al naardat het
terechtkomt in een leesbibliotheek of in een studeerkamer.
Winfried vertelt heel aardig van zijn jeugd, van zijn dorp, van z'n school. Een
kippenboer vervult een symbolistische rol in het verhaal. Maar 't is een heel
verstandige kippenboer, iemand, dien men vergeven kan dat hij altijd gelijk heeft.
Zoo zijn er weinigen, ook onder de nietkippenhouders!
Maar, na het verhaal uit Winfried's jeugd en heel verstandige opmerkingen over
schoolwandelingen, veenderijen, schooltuinen en kikkerslootjes, komen kritische
bespiegelingen. De weeke polderbodem zakt weg onder onze voeten. Het komt er
niet opaan. Winfried heeft ons nu eenmaal te pakken. We gaan met hem meê naar
de Hooge School, waar het onderwijs niet deugt, naar Duitschland, waar de
Duitschers onsympathiek zijn, naar Nederland terug, waar onsoliede huizen worden
gebouwd, het dagbladzegel is afgeschaft en leerplicht staat ingevoerd te worden.
Winfried wordt kunstcriticus, laat op zijn kaartje drukken ‘critique d'art’, wat nogal
aanstellerig is, en gaat schrijven over kunst in een dagblad, waarvoor hij enkel
minachting heeft. Moet hij spreken van den redacteur aan die krant, dan zegt hij
‘met permissie.’ Winfried is rijk, als hij dat doet. Vooral dáárom vinden wij 't erg
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leelijk van hem. Hij had dan moeten schrijven in een dagblad, waarvoor hij sympathie
koesterde, voor eene redactie, van welke hij durfde spreken zonder hatelijkheid.
Toch heeft Winfried al zoo verschrikkelijk veel aan filosofie gedaan. En men zwerft
geen drie jaren lang in Duitschland zonder wijs te worden. En wijsheid brengt toch
gevoel voor betamelijkheid. Of niet? Over ‘Socialisterij’ (het woord is van Winfried),
Wagner, Beethoven, Schopenhauer enz. enz. heeft hij al veel gezegd. En dan in
een geminacht blad schrijven, zonder daartoe door honger te zijn gedrongen... Maar
Winfried! Winfried! Na kunstcriticus en kunstbeschermer te zijn geweest, gaat
Winfried boemelen. Aan 't eind van het boek, vernemen wij dat hij schilder gaat
worden. In 't begin noemt hij zich dichter. Dat klopt. Dichterlijke schilders moeten
wij hebben, niet handige goochelaars met verf. Winfried heeft al vast een prentje
gemaakt voor den omslag van zijn boek. Wie weet wat we nog van hem te zien
krijgen, misschien het ééne schilderij, dat hij hoopt te schilderen. Hij leeft om dàt te
geven. Of wel... ook die aandrang tot schilderen zal zwakker en zwakker worden,
wegsterven, gelijk reeds te veel in Winfrieds leven. Wat heeft hij al gezocht en al
weggesmeten omdat het hem geen voldoening gaf!
Toch is die Winfried belangwekkend en Zürcher's boek een mooi bezit voor de vele
menschen, die tegenwoordig liefhebberen in psychologie. Hierin liggen elementen,
mooie, zeldzaam bruikbare, voor een psychologie van den strever om het jagen
zelf naar een doel. Dat doel is een bevredigende staat van zich rustig voelen
voortbewegen in ééne richting.
Winfried, naar blijkt uit zijn verhaal, begaafd met zeldzame eigenschappen, heeft
tot nu toe in het leven rondgesparteld als een vlieg in een melkemmer, voortdurend
in doodsgevaar. Hij was te gulzig. Zijn geest had te veel monden. Die wilde van
alles proeven en heeft zich nogal eens verslikt. Winfried is een mooi type van de
allerbeste soort dilettanten, van de gelukkig begaafde, onverzadigbare dilettanten
met wat genie. Zulke menschen komen niet gauw tot rust en worden niet licht
gelukkig. Arme Winfried.
Nu mogen we Jan Zürcher wel bedanken voor deze uitlating. Het Winfriedtype is
nog nieuw in de letterkunde. Het is belangwekkend. Zürcher's boek zal wel geen
‘vijf drukken in enkele maanden’ beleven, maar worden gewaardeerd door enkele
goede lezers, die dankbaar kunnen zijn voor een duw aan hun denken. Zijn boek
is wat men met een modewoord ‘suggestief’ noemt. Die Winfried laat u niet los.
Want in zoo velen onzer leeft hij, nog al eens minder snugger, nochtans. Winfried
is familie van grooten, als Multatuli, en van heele kleintjes, als den neus-in-den
winderigen Hoogere-Burger. Men neemt zoo'n Winfried niet licht als leeraar,
gouverneur, redacteur, agent van een hypotheekbank of schoolopziener. Hij behoort
tot de weeldeleden der maatschappij. Een ‘positie’ erlangt hij niet licht. Daarom
maken velen hun Winfriedje dood en worden dan nog ereis wat.
Of er een Winfried in Jan Zürcher heeft geleefd gaat ons niet aan.

Dageraad door W.G. van Nouhuys. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf. (Zonder jaartal.)
Dit is een bundeltje met vijf novellen, zeer zorgvuldig geschreven, over 't algemeen
uitmuntend van compositie. Daar is op gewerkt. De heer Van Nouhuys behoort tot
de zeer nauwgezette schrijvers, die geen regel druks onveranderd laten, zoolang
zij er nog iets in te verbeteren vinden. Men zou zijn werk kunnen aanbevelen als
model van nauwgezetheid voor beginnende schrijvers. Van hem kunnen zij leeren
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minutieus behandeld. De schrijver heeft heel precies het détail willen geven, tot in
het uiterste volledig. Misschien ligt het wel dááraan dat het begin van Dageraad (de
eerste novelle uit den bundel) wat proces-verbalerig is en zou menige beschrijving
grootscher zijn, indien het streven naar nauwkeurige uitvoerigheid minder merkbaar
ware. Wij vinden die eerste novelle niet de beste. Zij is wat lang in verhouding tot
het heel gewone verhaaltje en de hoedanigheid der breedvoerige schilderingen.
Van veel meer beteekenis achten wij Het uiterste middel met mooi waargenomen
zielkundige bijzonderheden. De vrouw van een lang niet rijk man met klein inkomen
is gevaarlijk ziek geweest en heeft eene operatie moeten ondergaan. Dat heeft veel
geld gekost. Er zijn effectjes verkocht. Het inkomentje is dus nog kleiner geworden.
Maar zij blijft zwak. Zij zou naar buiten moeten gaan om aan te sterken. Daar is
geen geld voor en haar echtgenoot, hoe akelig zuinig ook reeds, zal dat noodige
haar niet kunnen geven. Dan denkt hij aan de verleidelijke circulaires van een
bankier. Voortdurend ontvangt hij van die raadgevende bulletins, waarin wordt
meegedeeld, aldoor maar weêr, dat de menschen, die kochten wat de bankier had
aangeraden te koopen, zoo en zoo en zooveel percenten hebben verdiend. Hij laat
zich verleiden. Hij speculeert. Zijn vrouw gaat naar buiten. Maar hij verliest. Hij
verliest al meer en meer. Uitmuntend is nu de houding van den bankier geschetst.
Prachtig raak zijn diens uitvluchten - de klassieke! - weêrgegeven, als opgevangen
in een werkelijk gesprek. Alles wordt verloren: 't heele fortuintje. De vrouw mag niets
weten.
Over de waarschijnlijkheid der verhouding tusschen man en vrouw kan men
anders denken dan de schrijver. Dat de man haar zoo misleidt omtrent hun
finantiëelen toestand zal menigeen onwaarschijnlijk voorkomen. Maar misschien
anderen weêr gewoon. Er bestaan, ook tusschen echtelieden, die 't goed met
elkander kunnen vinden, soms van die ongelooflijke verhoudingen!
Radeloos, overweegt de man dat zijn vrouw beter haar echtgenoot dan haar geld
- hun kindje beter zijn vader dan eenig fortuin zal kunnen missen. Hij zal dus zijn
leven verkoopen. Door bedrog. De som, waarvoor hij zijn leven verzekerd heeft, zal
hij aanzienlijk verhoogen, één premie voldoen (meer geld heeft hij niet) en dan op
een avond met zijn fiets te water rijden en zich laten verdrinken. Het kan nooit
bewezen worden dat hij zelfmoord pleegde. De levensverzekering-maatschappij
zal uitkeeren. Vrouw en kind zullen bezorgd zijn. Zoo doet hij. Het sobere slot van
dit verhaal is treffend.
Om het bezit brengt ons in het boerenland en geeft de psychologie van een
misdaad, een moord op een notaris, die een klein boertje zijn geld niet wil teruggeven,
dat ter aflossing van een hypotheek werd betaald, ofschoon de notaris dat geld niet
aan den schuldeischer had gezonden en de hypotheek dus niet geroyeerd - noch
de grosse gequiteerd was. Als de boer komt om te dreigen, staat de notaris gereed
om te vluchten. De boer is half dronken en doodt. Er zijn dus verzachtende
omstandigheden. Zij bewijzen dat het Van Nouhuys om waarheid, niet om effekt is
te doen geweest.
Op de rivier is weêr een verhaal uit den polder. Jaloerschheid, wraak, wroeging,
hallucinatie, poging tot zelfmoord, krankzinnigheid... in acht-en-twintig bladzijden
en tòch geen onwaarschijnlijkheid, noch eenig spoor van effectbejag. De heer Van
Nouhuys toont in dit stukje dorps-realiteit hoe volkomen hij zich weet te beheerschen.
Na tien jaar, het voorlaatste novelletje, bevalt ons minder, omdat wij niet genoeg
waarschijnlijk vinden gemaakt dat het meisje den vioolspeler nog wil terug zien en
nog zóó met hem praten. We hadden
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de reden moeten weten van haar zonderling gebrek aan fierheid.
Dageraad zij den lezer aanbevolen.

Bleeke Levens door Frans Coenen Jr. 's-Gravenhage. Loman & Funke
(z.j.)
Het proza van Frans Coenen Jr. klinkt als ver fluitgeluid in den avond op den berg
gehoord, komende uit het dal, eentonig, weemoedig, toch graag vernomen. La-la
la-la-la la-la! En dan lange echo's, die den nagalm doen samenvloeien met het
nieuwe lala- la-la-la la-la... en dan weêr de echo, zwakker, en dan weêr het gefluit,
minder zwak en altijd maar weêr hetzelfde la-la la-la-la la-la, zoo eentonig,
weemoedig, toch graag gehoord.
't Komt wat hooger, het daalt wat, de man met zijn fluit loopt over een golvend
pad. Lief, die verre eentonigheid, die in u vloeit, eindelijk, die uw gemoedstoestand
gaat beheerschen en daarom u niet verveelt, al blijft zij maar la-la la-la-la la-la...
hypnotisch, niet te ontwijken, in u blijvend, ook als de vreemde man niet meer speelt
op zijn herdersfluit. La-la la-la-la la-la...
Een anderen avond, gaat ge weêr den berg op om het te hooren. Het zingt al in
u. Toch wilt ge 't vernemen van buiten af. De man komt. Speelt hij een ander deuntje?
Misschien. Ge bekommert u daarom niet, wel wetende dat de indruk dezelfde wezen
zal. Ge gaat de hypnose tegemoet.
En nog eens weêr gaat ge luisteren. Nu heeft de man zich neêrgezet op de helling.
Hij speelt het eene deuntje na het andere. De bekoring is weg. Het geluid mag u
ééns verrassen; een andermaal kunt ge 't wenschen; maar ge moet het niet altijd
en dan zoo lang hooren. De man met de fluit moet geen concert gaan geven.
Ge moet geen bundel van driehonderd bladzijden met proza van Coenen aan
één stuk uit lezen, wel een roman; geen bundel met verschillende stukken. Want
dan wilt ge afwisseling en die geeft Coenen u niet.
De stukken uit ‘Bleeke Levens’ verschillen in waarde. Het eerste, waarnaar de
bundel genoemd is, vinden wij zwak van opzet. Er is te veel gegeven aan uiterlijke
kleinigheden, er is te weinig verklaard in het meisje. We staan verbaasd over haar
handelwijze na de huwelijksvoltrekking. Wij weten niet wanneer zij is begonnen te
huichelen en waarom toen. Wij vermoeden 't wel; maar we missen zekerheid. Men
mag van Coenen niet veronderstellen dat hij een gedeelte van zijn onderwerp niet
heeft aangedurfd en daarom met opzet, na dien eersten avond van volkomen
intimiteit, minder bijzonderheden gaf dan in het hèèl lange, in verhouding veel te
lange voorbereidende gedeelte.
Het begin van In België is ver beneden hetgeen wij gewend zijn van Coenen te
krijgen. Het doet denken aan een gratis toegezonden correspondentie in een muf
provinciaal blaadje. Kinderleven bevat weêr veel moois; maar wij stellen hooger
nog de drie andere stukjes: Vervreemd, Twijfelmoedig, Zomermiddag.

Te Lande, door Cyriel Buysse. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1900.
Dit is een bundel met vijf schetsen, die onze lezers wel allemaal zullen kennen. Het
eerste is reeds vrij lang geleden geschreven. Immers daardoor, door De
Biezenstekker, dat verscheen in De Nieuwe Gids, heeft Buysse zich vooral ten
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onzent naam gemaakt. Hij bewerkte het verhaal tot tooneelstuk Drie Koningen-avond
en deed dat onlangs in het Tweemaandelijksch verschijnen. Verder bevat de bundel:
Van Alleyne's ziel, Blanche, (dat in Elsevier's verscheen), De Wraak van Permentier
(Tweemaandelijksch) en De Verlossing ook sedert kort in een tijdschrift gedrukt.
Het boek is opgedragen aan Maurice Maeterlinck.
F.L.
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Nieuwe Boeken.
Onder deze, nieuwe rubriek zullen wij, ook op aandringen van enkele
lezers, nu en dan met een kort woord melding maken van belangwekkende
populair-wetenschappelijke werken en vertalingen, waarop wij het der
moeite waard achten te wijzen. Heeren uitgevers, die ons boeken van
dien aard toezenden, kunnen wij niet beloven dat ze besproken - wèl dat
ze genoemd zullen worden.
Allereerst komt in aanmerking de, reeds verleden jaar ontvangen, vertaling van
Leaves of Grass door den Amerikaanschen dichter Walt Whitman. Maurits
Wagenvoort heeft de moeielijke taak ondernomen deze gedichten, we zouden liever
zeggen dit poëtisch proza, in het Nederlandsch over te zetten. Hij doet zijn werk
voorafgaan door een korte inleiding. We zien daaruit dat hij, onder den titel
Natuurleven, niet den geheelen bundel Leaves of Grass vertaalde. ‘De dichter
herhaalt hier en daar wat hij gezegd heeft: er was geen reden die herhalingen te
vertalen; buitendien liet ik mij door mijn smaak leiden.’ Maar een salon-Whitman
gaf hij niet. We moeten erkennen: daar lijkt het niet naar. Maurits Wagenvoort gaf,
in volle vrijmoedigheid, eene vertaling, die men zeker niet in de huiskamer zal durven
laten liggen. Misschien daarom moest hij, naar hij zegt, vijf jaren wachten op een
uitgever. En nu is hij overtuigd dat de Erven F. Bohn op deze uitgave zullen verliezen.
Mocht dit niet het geval wezen, dan zal de vertaler nog meer van zijn werk het licht
doen zien. Een portret van Whitman versiert den bundel. Vooral hen, die met het
oorspronkelijke nog moeite hebben, zal deze vertaling zeer welkom zijn. Er is met
groote liefde aan gewerkt.
Wij herinneren, wat Wagenvoort niet doet, aan het bestaan eener mooie studie
over den Amerikaanschen dichter door W.G. van Nouhuys, verschenen bij de firma
Nyhoff, in de serie ‘Moderne Denkers’.
***
De Bloem en hare geheimen is de verleidelijke titel van een werkje... over de
bloementaal? Misgeraden. De schrijver, Dr. H.J. Calkoen, deed bij den
Amsterdamschen uitgever C.A.J. van Dishoeck, verschijnen een zeer bevattelijk en
aardig geschreven werkje hoofdzakelijk over het leven der plant, ten dienste van
hen, die voor natuurstudie werkelijk de vrije natuur ingaan. Hij wilde wijzen op veel
wat mooi en belangrijk is en dat zóó doen, dat ook zij, die nooit te voren iets aan
botanie deden, hem 't geheele boekje door zouden kunnen volgen. Hij is daarin
uitnemend geslaagd. Prettig duidelijke afbeeldingen en een bloeikalender verhoogen
de waarde van dit boekje, dat eene aanbeveling wèl verdient.
***
Vier voordrachten, heel lange voordrachten zouden wij meenen, hield dr. Paul von
Zimmermann in 1876 te Weenen. Zijn doel was bestrijding van het materialisme en
verheerlijking van het Christendom. Die voordrachten werden gedrukt en met graagte
gelezen. Onlangs verschenen ze, vertaald in het Nederlandsch door dr. E.H. Ekker.
(Uitgever D. van Sijn & Zoon, Rotterdam.) Wij hebben wel wat tegen den
bombarie-titel ‘Het Raadsel des Levens en de Radeloosheid van het Materialisme.’
Die klinkt zoo drakerig en kermisachtig! Maar met den inhoud van dit boek zal menig
lezer dankbaar kennis maken. Gemakkelijk te lezen is de vertaling niet.
F.L.
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Landschap. Museum te Brussel.
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Hippolyte Boulenger.
Door Georges Eekhoud.
Onze bewonderenswaardige moderne landschapschool, die, na zich in Frankrijk
met een Corot en een Rousseau naam gemaakt te hebben, in België en in Holland
aanverwante uitingen in het leven riep, was het gevolg van een heftige reactie tegen
de klassieke en romantieke kunst. Men ging het academisch ideaal te lijf, zoowel
de Grieken en de Romeinen, als de paladijnen en de troubadours. Het was een
hartstochtelijke terugkeer tot de natuur, tot de eenvoudige, onversierde en
ongekunstelde figuren en omgeving. De zeden vervingen de geschiedenis, de
observatie verdreef de legende. Langen tijd verfoeide men zelfs de stad en de
stedelingen, als te beschaafd, te gekunsteld, wat het landleven en den boeren ten
goede kwam. Als kluizenaars in de schilderkunst, verhuisden de rapins naar de
velden, naar de oevers en naar de woestijn. Deze uittocht openbaarde zich in België
vooral bij de jonge trawanten van de Société libre des Beaux Arts, in navolging, ik
zeg het hier nogmaals, van de Fransche pioniers, de dieren-, de landschap- en
zeeschilders, die de gezonde traditiën der realistische Vlaamsche en Hollandsche
meesters weer opgevat en vernieuwd hadden.
Tervueren werd eenigszins het Barbizon van de nieuwe Belgische
landschapschool.
Dit mooie dorp, bijna drie mijlen van Brussel gelegen, was beroemd om zijne
wandelingen, om zijne gastvrije herbergen, zijn kroegjes, die den Zondags-bourgeois
en den twintigjarigen verliefden zoo dierbaar zijn; om zijn koninklijke stoeterijen, en
vooral om zijn vorstelijk kasteel en zijn grootsch park, uitgehouwen in het prachtige
bosch van Soignes, dat Tervueren begrenst, zooals het bosch van Fontainebleau
de grens van Barbizon vormt. Een heerlijk park! Men moet er in dwalen op één van
die vloeibaar-goud-dagen, die de nazomers ons zoo rijkelijk schenken, om er al de
aristokratische droefgeestigheid van te gevoelen. Die vliedende lanen, die
opeenvolging van vijvers, die geheimzinnige kruiswegen, die vele eeuwen oude
bosschages lijken, vooral als een zonsondergang het monumentale
Oktober-verguldsel rood kleurt, op een van die goed geconserveerde en toch zoo
vergankelijke gevaarten van boomen en water, waar Henri de Régnier in zijn Canne
de Jaspe van spreekt.
Die majestueuze tuinen omlijstten vroeger een statig kasteel, imposant van
lijnenbeweging, dat door een nachtelijken brand vernield werd, nadat het tot
+
schuilplaats gediend had aan eene waanzinnige prinses, een slachtoffer van

+

Noch den heer Eekhoud noch ons is 't gelukt een portret van Boulenger te vinden. Zelfs een
oproeping in ‘l'Art Moderne’ mocht niet baten.
REDACTIE.
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een dier historische treurspelen, die, zooals men zeide, de verwante huizen van
Habsburg en Coburg - Gotha hardnekkig teisteren.
Van de achtste eeuw af komt Tervueren voor in de kronieken. Een poëzie van
legenden en wonderbaarlijke verhalen omgeeft en liefkoost het door de eeuwen
heen. Oorspronkelijk was het het riddergoed van Floribane, de godvreezende
chatelaine, die Sint Hubert, in Brabant gekomen, zou gehuwd hebben. In Tervueren
moet de machtige patroon der jagers gestorven zijn, den dertigsten Mei 727. In de
dorpskerk wordt nog de ivoren met zilveren platen versierde jachthoorn, dien hij
vóór zijne bekeering gebruikte, bewaard. Later werd het oude kasteel van Tervueren
de geliefkoosde verblijfplaats van de hertogen van Brabant.
In 1310 liet Margaretha van Engeland, de dochter van Eduard III en vrouw van
den hertog Jan II, die een bepaalde voorkeur voor dit verblijf had, de groote zaal
van het kasteel naar het model van de abdij van Westminster inrichten.
In Tervueren had den eersten Juli 1347 de verloving plaats van Lodewijk de Maele
en Margaretha van Brabant.

Landschap. Collectie Dutoict, Brussel.

De aartshertog Albert en de aartshertogin Isabella onderteekenden in Tervueren
verscheidene belangrijke politieke akten. In 1749 richtte Karel van Lotharingen het
kasteel tot zijn zomerverblijf in. Na den dood van dezen zoo populairen prins, in
1781, liet Jozef II het kasteel afbreken en de tuinen verwoesten, een daad, die zou
kunnen strekken om weer eens te bewijzen dat een artistieke smaak niet noodzakelijk
voortvloeit uit een wijsgeerigen smaak.
In 1822 werd de wederopbouwing van het oude riddergoed van vrouwe Floribane
voltooid, en het nieuwe paleis werd den prins van Oranje, zoon van Willem I, Koning
der Nederlanden, als nationaal huldeblijk aangeboden. De architekt Van Straeten
had de belangrijke beeldhouwwerken er van opgedragen aan François Rude, den
eminenten Franschen artist, die, daar hij een fanatiek Bonapartist was, na de
Honderd-dagen, naar Belgie uitgeweken was,
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waar hij weldra bij Willem I en vooral bij diens zoon, in de gunst kwam.
In den nacht van den derden op den vierden Maart 1879 werd het nieuwe paleis
vernield. Bijna twintig jaar lang bleven de overblijfselen er van bestaan. De ruïne
bood een geweldigen aanblik. De rossige, verkalkte, door de vlammen ruw
aangegrepen steenen harmoniseerden beter dan eertijds de gevels van den
eenigszins strengen style empire, met de betoovering van de bruinroode
bloemslingers. Het vuur had den hoofdingang, gekroond door een bas-relief van
François Rude, het Wilde Zwijn van Calydon voorstellende, gespaard. Hiermede
heeft onlangs iets ongelooflijks plaats gehad, dat ik reeds elders vermeld heb, maar
waar ik prijs op stel nog eens op terug te komen, omdat het een kunstwerk betreft:
de officieele beeldstormerij, het bureaukratische en militaire vandalisme, in
gemeenschap, naar het schijnt, met de kroon (de colonies-stichtende koning van
heden is, wat artistieke smaak aangaat, den keizer-philosoof van vroeger waardig)
pleegden een aanslag, waarvan slechts enkele couranten de enormiteit durfden
aanwijzen en het cynisme geeselen. Officieele dynamitards lieten de ruïne van het
kasteel van den prins van Oranje, met het bas-relief van den beroemden Franschen
beeldhouwer springen. Zelfs op een pralende, vertoon-makende en bijna uitdagende
wijze begingen zij deze heiligschennis. De vernieling van hetgeen er van het kasteel
overgebleven was en van het kostbare beeldhouwwerk, dat de vlammen geëerbiedigd
hadden, werd volbracht voor de oogen van een publiek van genoodigden, bestaande
uit dames, officieren, photografen en hooge ambtenaren. Alles werd vernietigd in
1897. Men werd evenwel gedwongen tot tweemaal toe te beginnen. Bij de eerste
proef weigerde het metselwerk zich te leenen tot die vernietiging. Het scheen, dat
het 't artistieke fronton, dat ook veroordeeld was, wilde verdedigen. De zware binten
zetten zich schrap om het beeldhouwwerk van Rude niet bij de instorting mede te
voeren. Maar bij de volgende gelegenheid deed het dynamiet wonderen. Niets bleef
er over van het werk van Rude. Het was ten algemeene nutte tot stof vernietigd.
Het mooie park bestaat gelukkig nog altijd.
Daar het een landschapschilder betreft, stond ik er op u in een paar lijnen de
atmosfeer, de kleur en de beteekenis van zijn lievelings-streek weer te geven, van
het decor en het landschap waarin hij zich bewoog en waarvan hij zoo dikwijls partij
trok, onder meer in zijn aangrijpende Mis van Sint Hubert.
Eigenlijk gezegd was 't niet Boulenger, die Tervueren ontdekte. Een ander
landschapschilder was er vóór hem geweest, een schilder van talent, die nu nog
leeft en van wien het Musée moderne in Brussel onder ander werk indrukwekkende
Sparrebosschen in Kempen bezit, Joseph Coosemans. Coosemans was begonnen
als eenvoudig gemeente-ontvanger in de oude verblijfplaats van Karel van
Lotharingen en den held van Waterloo. Het voorbeeld van andere schilders, die
dikwijls in deze landelijke en bezielende streek naar de natuur kwamen schilderen,
was beslissend voor de werkelijke roeping van den waardigen ambtenaar.
Maar om de werkelijke school van Tervueren te stichten, waren eenige
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Najaar in de Ardennen. Collectie Edmond Picard, Brussel.
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voorloopers niet voldoende; daarvoor was de komst van den grooten Meester zelf
noodig.
Deze vond plaats in 1863. Hippolyte Boulenger was toen twintig jaar. ‘Klein en
dik, breed geschouderd,’ zegt Georges Verdaivainne in een studie over den meester,
‘scheen hij gebouwd om vermoeienissen te trotseeren, met het lijden te spotten en
lang het gewicht van het leven te dragen. Met zijn dikken haardos, zijn rechten neus,
zijn zwaren knevel, zijn dunne bakkebaarden, zijn strak omzoomde ooren en zijne
zwarte oogen, vertoonde hij tegelijkertijd het uiterlijk van een krachtig strijder, vol
jeugdig vuur en begeerig naar geestelijk genot, en ook het geestig gelaat van een
spotter, die steeds klaar staat den gek te steken met vooroordeelen, met den
afgesleten romantischen rommel en het ouwelijk aanzien der vroegere formules.
‘Aan zijn ééne oog was hij loensch; aan het eind van een drukken werkdag
vermengden de voorwerpen zich voor zijn oogen, de takken van een eik hechtten
zich vast aan den stam van een berk, een beuk ging op de plaats van een
naastbijzijnden ahornboom staan. Lachend om dat zinsbedrog, legde hij zijn palet
neer, om het weer op te vatten zoodra de bovenmatige vermoeienis verdwenen en hij weer in staat was de impressie van een zonsondergang of den indruk van
een bijzonder harmonieus, aandoenlijk of tragisch schemeren weêr te geven.’
Toch was er niemand, die grooter ellende en tegenspoed gekend had, dan deze
jonge man met zijn mannelijk en onversaagd uiterlijk. Hij was den achtsten October
1837 in Doornik uit Fransche ouders geboren; zijn vader, die officier was, liet bij
zijnen dood eene weduwe van nauwelijks zeven en twintig jaar, eene Parijsche,
met drie kleine kinderen achter. De moeder en de kleintjes hadden niets dan het
magere luitenants-weduwepensioen om van te leven.
Hippolyte, die toen zijn dertiende jaar bereikt had, werd naar zijne grootmoeder
van moeder's zijde, in Parijs, gezonden. Daar leerde hij de beginselen van de
teekenkunst, en bezocht hij verschillende ateliers. Drie jaar later, in 1853, toen hij
weer in Brussel terug was, verloor hij tegelijk zijne grootmoeder en zijne moeder.
Toen was zijn ellende op het hoogst. Op den dag dat mevrouw Boulenger stierf,
hadden de weezen niet meer dan twintig francs! De broer van Hippolyte werd
genoodzaakt naar Charleroi te gaan, waar hij als eenvoudig mijnwerker in de mijn
afdaalde; zijne zuster leerde een handwerk. Wat den toekomstigen kunstenaar
betreft, hij werd, volgens zijn biografen, in dienst genomen door een
decoratieschilder, Colleye geheeten, een goeden man, die hem gebruikte voor den
groven werkmans-arbeid. Weken gingen er voorbij met het bekladden van penanten
en plafonds. Ten laatste vertrouwde de aannemer hem het toezicht over zijn werklui
toe. Ondertusschen woonde de jonge man, meer en meer besloten een ernstig
schilder te worden, des avonds de lessen van de Brusselsche Academie bij. Wat
hij daar door copieeren van beelden en modellen leerde, diende slechts om hem
werk te verschaffen bij aannemers van schilderwerk tegen zooveel den meter.
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Zijn rustdagen bracht hij in de museums door, waar hij zijn oogen te goed deed aan
het schitterende schouwspel der coloristen, en het sappige realistische der
Nederlanders uit de zeventiende eeuw lief kreeg.
In dien tijd woonde hij op een zolderkamertje onder het dak, place du Grand
Sablon, en voedde zich alleen met droog brood en ransig spek. Nog was de ellende
niet groot genoeg, op een dag kreeg hij typhus. Het was een wonder dat hij aan
den dood ontsnapte, daar hij alleen was en niemand zich om hem bekommerde.
‘Daar zij hem niet meer zien - vertelt Jules Du Jardin, een andere biograaf van
hem - maken een paar van zijne vrienden zich ongerust; zij gaan den ongelukkige
opzoeken, en vinden hem herstellende van zijne ziekte, maar op het punt van
uitputting om te komen: hij had sinds vier-en-twintig uur niet gegeten of gedronken.
Bewogen door zooveel ellende, geven zij allen een bijdrage. Weinig gefortuneerd
als zij zijn, brengen zij met groote moeite vijftig centimes bij elkaar. De een gaat
gauw brood halen, terwijl de anderen den zieke ondersteunen, die in zijn hemd, half
naakt, zich als een krankzinnige aan het uitsteekraam van zijn zolderkamertje
vastklemde. En toen degeen, die naar een bakker gehold was, terugkwam, woonden
zij een nog akeliger tooneel bij: de jonge schilder trachtte te glimlachen, te zingen
en te dansen om zijn geluk uit te drukken.’

Landschap. Collectie Dutoict, Brussel.

Een verfhandelaar kwam hem te hulp. Die slimme snaak had verzonnen om
onderwerpen uit de Lijdensgeschiedenis, als modellen om na te schilderen, aan
meisjeskostscholen te verhuren.
De industrieel dacht aan Boulenger, zijn schuldenaar, om zich te voorzien van
die kruiswegen. Zonder twijfel leed de schilder, die met zijn gansche ziel verlangde
naar het oogenblik, waarin hij zijne worsteling kon beginnen met de vrije en volle
natuur, door dat gehaaste en conventioneele produceeren, maar het aldus verdiende
brood smaakte toch minder bitter, want, zooals Camille Lemonnier terecht opmerkt,
een schilders-ezel, een doek en penseelen hebben op zichzelf iets nobels dat de
wankelende stellage,
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de bespatte verfpotten en de kleverige proppen van den decoratie-schilder missen.
Helaas, deze bron van verdienste was weldra uitgedroogd, toen hij al wat klooster
en school was in Brussel, van die ‘Christus-prenten’ had voorzien!
Wat een angst voor den armen schilder. Zou hij weer tot bittere ellende vervallen?
Gelukkig vond hij iets om zich bezig te houden in het schilderen van portretten van
minder gegoeden, en zelfs van uithangborden. Meer dan eens betaalde hij zijn gelag
aan den koffiehuishouder met een schilderijtje, en zonder twijfel betaalde hij op
dezelfde manier zijnen schoenmaker en zijnen kleermaker.
Eindelijk, een paar maanden na zijne ernstige ziekte, kreeg hij de gelukkige
ingeving in de omstreken van Brussel in Vleurgat, Uccle, Ruysbroeck, Auderghem
te gaan schilderen. Het toeval bracht hem in de herberg van den braven Labarre,
niet ver van het slagveld van Waterloo en het hoogstammige bosch van Soignes.
‘Het huis was oud en zag er echt Vlaamsch en boersch uit, vertelt de schrijver van
Le Mort en Le Mâle, - en had een laag dak, waaronder vensters met groene bolronde
ruitjes, die lage plafonds, verbruind tusschen de balken, met een groenachtigen
schijn verlichtten. Daar vestigde zich de stedeling, die zijn Brussel ontvlucht was.
Omstreeks dezen tijd sloot hij vriendschap met Camille van Camp, een goed
schilder, die met geestdrift over Tervueren tot hem sprak, en die hem er zelfs
heenleidde, in die beroemde herberg Le Renard, niet ver van de bouwvallige, oude
kapel van Sint Hubert, die later Boulenger een van zijn meesterwerken inspireerde.
Van Camp, zoon van een lid van het Hof van Cassatie, bohemien door zijn smaak
en zijn fantasie, had bij 't zien van den diepen nood van zijn metgezel, zich
voorgenomen hem te helpen en hij stond bij den baes van den herberg voor de
betaling van het kostgeld van Boulenger in.
In Tervueren maakte de nieuw aangekomene kennis met Jules Montigny, een
uitstekend dierenschilder, en met Joseph Coosemans.
De kern van de Tervueren-school was gevormd. Behalve hen die ik genoemd
heb, moeten er nog bij gerekend worden Alphonse Asselberghs en Jules
Raeymakers.
Camille Lemonnier, die het vurige troepje aan 't werk zag, verhaalt hoe bij het
aanbreken van den dag ieder met zijn doek op zijn rug, over bergen, dalen, langs
de wegen en ravijnen van dit mooie hoekje Brabantsch land trok, zoekend ‘niet meer
naar motieven volgens den catechismus der zoekers naar schilderachtige plekjes,
gelijk Quinaux, Fourmois, Kindermans en Keelhoff, maar alleen naar impressie,
betoovering der uren, grillen van het licht.’
‘'s Avonds kwamen onze vrienden om de tafel in de herberg zitten, en, omhuld
door den rook hunner pijpen, spraken zij uren lang vol geestdrift over de
landschappen, die zij in zich opgenomen hadden, en waarvan zij nooit zeker waren
ze goed te hebben weêrgegeven.’
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Hoe zij aan den naam van de school van Tervueren kwamen?
Op een avond toen zij familiaar zaten te praten in den ‘Renard,’ en een groote
slachting onder de oude pruiken en hun uitgedroogde formules aanrichtten, en daar
tegenover de mooiere nieuwere Franschen, Corot, Duprez, Millet, Troyon en
Rousseau verheerlijkten, drong één van hen, sprekende over de voorwaarden van
toelating in den eerstvolgenden Salon, op de noodzakelijkheid aan, om hunne
meesters en hunne school eenen naam te geven.
Dan verklaar ik leerling te zijn van de school van Tervueren! riep Jules Raeijmakers
uit.
En allen aan 't lachen over dien uitval, zonder er eenig gewicht aan te hechten.

Ets door H. Boulanger.

Toen de tijd van inzenden echter daar was, herinnerde Boulenger zich die
aardigheid, en gaf zich op in het boek der tentoonstelling als leerling der school van
Tervueren, alleen om ‘de ouden’ voor den gek te houden.
De wereld der ateliers werd er door in rep en roer gebracht. Terwijl de jongeren
schaterlachten, riepen de schoolvossen en de professoren dat 't een schandaal en
hoogst oneerbiedig was. ‘Met wie staken die kwajongens den gek?’ Wat duivel! Dat
hoefde men niet te vragen. De pers stemde ook mee in; de één spottend en
sceptisch, een ander woedend. Victor Joly, een der enkele smaakvolle schrijvers
uit dien tijd, toen het schrijven in België veel te wenschen over liet, spotte in zijn
blad Le Sancho nogal aardig met onze jonge revolutionnairen:
‘Wij vernemen daareven met groote verbazing,’ zei hij in 't kort, ‘dat er een nieuwe
school, waarvan Boulenger en Raeymakers de voornaamste leerlingen zijn, in
Tervueren ontstaan is. Wat Coosemans, die er de anonyme
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directeur van is, betreft - want hij is zoo bescheiden geweest zijnen naam niet boven
het onafhankelijke manifest te publiceeren - er is niemand die niet weet dat hij
tegelijkertijd directeur van de Brusselsche snelwagendienst in Tervueren is.’
Een ander journalist voegde er niet zonder geest bij: ‘Met zulk een directeur is de
school geroepen zijn weg te maken.’
En ze deed het, ten spijt van spotters en kwaadwilligen.
In 1863 had Hippolyte Boulenger zijn Landschap met Dieren tentoongesteld. Het
was in Auderghem geschilderd en werd door Jean Robie, een bijna officieel vermaard
schilder, van hem gekocht. Twee jaar later stelde

De Ochtend. (Schilderij collectie Willems, Brussel.

hij zijn Boschgrens ten toon, nu in 't bezit van het museum in Brussel. Maar eerst
in den Salon van 't volgend jaar in Brussel, waar vier indrukwekkende doeken van
hem waren: Herfst-einde, Moeras in la Hulpe, Winter en In 't koninklijk bosch in
Tervueren, zou hij de aandacht van de kunstenaars en de kritiek afdwingen.
Deze schilderijen getuigden, onder een fraai pâte, met een zeer juist gevoelde
waarde van toon, van de kracht van een buitengemeen temparement, zooals men
er nog geen gezien had in België.
Camille Lemonnier was de eerste die den naam van den stichter der
Tervueren-school openlijk durfde paren aan den luidklinkenden naam der groote
Fransche landschapschilders. Uit den Salon komend, en nog ouder den hevigen
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indruk van die vier, van jeugdige kracht getuigende doeken, had de geestdriftige
schrijver twintig regels vol geestdrift in een dagblad ingezonden. De aldus als meester
toegejuichte debutant haastte zich zijnen invloedrijken heraut en beschermer te
gaan bedanken; en van dat oogenblik af bestond er tusschen hen eene vriendschap,
die de dood alleen verbrak.
Natuurlijk, en ondanks zulke te waardeeren aanmoedigingen, leek deze
opgewonden colorist, die tevens een dichter, buitengewoon ontroerd door de
herfstbetooveringen was, den meesten zijner tijdgenooten, den leden van de
commissie van plaatsing niet uitgezonderd, een uiterste. Deze kortzichtigen hadden
zelfs de indrukwekkende inzending van den nieuwlichter zoo hoog mogelijk
gehangen.
Maar de roem kwam. De veel besproken schilder, die den één met hartstocht
vervulde, en den ander van verontwaardiging deed rillen, trad als alle sterken van
geest op den voorgrond. Doch het was noodzakelijk dat zijn materieele toestand
verbeterde in overeenstemming met zijn succes als kunstenaar. Lofspraak en
toejuichingen vulden de beurs van den nu bekenden stichter der Tervueren-school
niet. De eigenaar van de herberg Le Renard werd nog steeds betaald met
uithangborden en schetsen. Een anekdote meldt, dat in dezen tijd Boulenger zijnen
kleermaker, in ruil voor een pantalon gaf een studie voor het schilderij Gezicht op
Dinant, dat in 't museum in Brussel is
Zijne werkkracht was verbazend. Hij verliet Tervueren slechts om zich in de stad
met zijn vrienden van l'art libre: Artan, Baron, Louis Dubois, Lambrichs, Props, Van
Camp, Alfred Verwée en Van der Hecht, te verbroederen; om een avond in de opera
*)
door te brengen, of naar een matinee van Joseph Dupont te gaan.
Van 1866 tot 1870 volgen zijne werken elkander snel op: Laag hout in het koninklijk
Park, Oude Vijvers, De Londbouwer, De Plas in Duysburg, Da Waschplaats in
Robiano.
In 1896 vestigde de Salon in Brussel zijne reputatie: ‘Vóór dien tijd had men hem
geprezen en aangemoedigd; welwillende opmerkingen voerden den boventoon,’
zegt Charles Tardieu in een studie over den meester, verschenen in l'Art de Paris,
den dag na zijnen dood. ‘Op dien dag had hij 't geluk betwist en zelfs duchtíg
bekritiseerd te worden, een bewijs dat hij meetelde.
‘Er moet gezegd worden, dat er op zijn schilderijen van dat jaar opzichtig schril
groen prijkte, als gemaakt om de voorstanders van het nette en fatsoenlijke
landschap op de vlucht te jagen. Vooral eene Lente was er, die men bijna als een
revolutionnair manifest, eene vermetele uitdaging beschouwde. Victor Cherbuliez
haalde deze woorden van Lessing aan, die weinig gevoelig voor de bekoringen van
het landschap was: ‘Het verveelt mij altijd groene lente's te zien; ik zou vóór mijnen
dood eene roode lente willen zien.’
‘Deze zonderlinge wensch zou verhoord zijn geweest wanneer de schrijver van
Emilie Galotti deze Lente had kunnen zien, die zoo groen was dat zij

*)

Aan 't einde van 1899 overleden.
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er bijna rood van was, of dat zij er ten minste voor door ging. Kortstondige dwaling
van een woud-schilder, die verliefd was op het ontkiemende groen, en in intensiteit
trachtte te wedijveren met het groen van de werkelijke lente; of wel, wat nog
waarschijnlijker is, onopzettelijk bedrog van eenen verfhandelaar.’
Niets juister dan deze kritiek, die echter niet toegepast zou kunnen worden op de
andere schilderijen van den meester op dezelfde tentoonstelling ingezonden, zooals
De Vallei van Josaphat, (vroeger zoo bewonderenswaardig, maar nu meedoogenloos
genivelleerd) die hij was komen schilderen in de omstreken van Schaerbeek, en
die babbelende, heldere Beek gemoireerd door de schaduw van struikachtige oevers;
twee fijn gevoelde meester-doeken, van een werkelijk dichterlijke compositie.

Naar krijtstudie. Collectie Edmond Picard, Brussel.

In dien tusschentijd was Boulenger getrouwd. De heer P.S. Du Pré, een
gepensionneerd generaal van het Belgische leger, had zich met zijne dochter in
Tervueren gevestigd. Hippolyte Boulenger liet zich bij hen introduceeren en verstoutte
zich weldra de jonge dame ten huwelijk te vragen. Deze zou niets liever gewenscht
hebben dan haar hand aan den schilder te schenken, maar de oude militair maakte
bezwaren. Ten laatste schonk een contract, gesloten met Gebroeders Van der
Donckt, kunsthandelaars, - een contract dat sterk in het nadeel van den schilder
was - den artist het geluk mejuffrouw Florentine Du Pré te huwen, in 1869.
Gedurende de helaas te korte periode van hun samenleven toonde deze vrouw zich
eene bewonderenswaardige gezellin.
Na een voorloopig verblijf in Saventhem was Boulenger naar Tervueren
teruggekeerd, waar hij een vroolijk en goed onderhouden huis bewoonde. Dit is de
tijd (1872) van drie van zijn groote doeken: Rotsen van Falmagne, een Gezicht op
Auderghem, en die prachtige Hagenbeukenlaan, die Camille Lemonnier
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zoo juist een mist van rossig goud en roestig groen noemt, waarachter rijen
vermolmde boomstronken, bedekt met hunne koormantels van geglansd mos, zich
krommen. Deze Hagenbeukenlaan, die een gouden medaille verwierf in den Salon
in Brussel in 1872, is nu in het Musée moderne van diezelfde stad.
Boulenger stond ontegenzeggelijk aan het hoofd van de Belgische
landschapschool. Het eenigszins ruwe en grove, dat hij vroeger in zijne manier van
werken had, was verzacht. Hij had afgezien van dat felle groen, dat zelfs de critici
die het best gestemd waren voor den nieuwlichter, verjaagd had

Landschap. Schilderij collectie Edmond Picard, Brussel.

Zijn oorspronkelijk te ruw en te grof palet paarde nu de harmonie van kleur aan
de fijnheid van toon, aan het gevoel voor subtiele ‘waarden,’ aan gelukkige
suggestieve herinneringen. ‘Van overladen, zegt Camille Lemonnier nog, waren zijn
pâtes fijn en doorzichtig geworden, met lichte bovenlagen, glanzend als email. Hij
zocht bescheiden harmonie, gevoileerde helderheid van toon, kalme prisma kleuren,
waarin het licht zich ontleedt; zijne manier van werken, die bijna onstoffelijk was
geworden om sneller effect te bereiken, was bevrijd van al wat de frischheid er van
kon verminderen. De Rotsen van

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

109

Hastière, een woeste massa lei en zandsteen, die hij meer met een troffel schijnt
gemetseld te hebben dan met een penseel geschilderd, waren de laatste
Caravaggioachtige noot van dit klavier, dat kort daarop zich vernieuwt in de kalme
modulaties der blonde gamma's.’
Onder de uitstekende werken in de laatste manier van schilderen van Boulenger,
die men zijne onstoffelijke manier zou kunnen noemen, behooren De Zandgroeve,
die eerst aan Dr. Jules Lequime behoorde; een Gezicht op Boitsfort, dat in 1873 in
den Parijschen Salon prijkte; De Overstrooming, De Ochtend, een kapitaal doek
van de collectie Alphonse Willems, één van die uitsluitend landelijke motieven, die
den schilder zoo dierbaar waren om hunnen eenvoud en hunne afwezigheid van
conventie. Deze Ochtend stelt een akker voor, in het vroege morgenuur, die een
boer met zijn span ossen bezig is te eggen. Man en beesten vormen een sombere
tegenstelling voor de eindelooze teerheid van de atmosfeer. Van het geheel gaat
een intens dichterlijke impressie uit, die zelfs de bekoring der uitvoering doet
vergeten.
Tot dit belangrijke tijdperk van Boulenger behoort ook dat Gezicht op Hastière,
zoo verblindend fantastisch, waar in golvende regenbogen, in regens vol kleurige
lichtglanzen, de wonderverschijningen van de Fata Morgana zich vermengen met
eene forsche, machtige werkelijkheid. In de lucht van dit schilderij heerscht ik weet
niet wat voor zeker ziekelijk verlangen, een zeker heimwee naar het licht. Boulenger
baadt zich in dat licht, alsof hij het voorgevoel had, dat het weldra voor hem
uitgedoofd zou worden.
Om de mooie uitdrukking van zijnen vriend Lemonnier te gebruiken, het schijnt
of de schilder besloten had zichzelf onder een apotheose van licht te begraven.
In dezelfde lichtende en bewogen gamma is ook het Gezicht op Waulsort
geschilderd, dat deel uitmaakte van de collectie van wijlen den heer Chretien
Dansaert: de zon is juist opgegaan en zijn schijnsel kroont, te midden van den
blauwenden hemel, een rotsigen heuvel, die zich recht, steil en woest aan den oever
van den stroom verheft; lichte dampen zweven om de flanken der heuvels en
omhullen de berken met hun teer groen en de bronzen eiken, of wel, zij glijden over
het rustige watervlak, dat de zilveren ochtendvrede weerkaatst.
Maar van al deze meesterdoeken geef ik misschien toch de voorkeur aan de Mis
van Sint Hubert, die ik nog onlangs in Brussel zag in het kabinet van den heer Paul
Errera, die het kocht op de verkooping van de collectie Lequime.
Het is zonder voorbehoud een van de wonderlijkste symphoniëen van onze
moderne landschapschool. Men bewondert allereerst een hemel van een zeer
buitengewoon blauw, van zulk een heerlijk blauw als men ziet wanneer de lucht
door zware regens gewasschen is. Mooie witte wolken schijnen gereed zich op te
lossen in het heldere azuur. Het is evenwel een herfsthemel; er gaat tegelijk
frischheid en helderheid van uit. Rechts op den voorgrond staat de landelijke kapel,
waarvan het grijze metselwerk in overeenstemming is met
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het metaalachtige grijs van den vijver, die zich verliest in een rijk perspectief van
hoogstammige boomen, blinkend als tonen uit een jachthoorn. Eenige boomen
omlijsten de kapel; groepen kerkgangers en jagers, bescheiden en schilderachtig
gerangschikt, stoffeeren het gazon van den oploopenden waterkant, waarop
roestkleurige vlekken afwisselen met het fluweelachtige groen van het mos en het
gras. De naïve vroomheid der boeren spreekt uit dit doek, en is doortrokken met
een onbeschrijfelijken geur van legende en heldenmoed, terwijl de tooverkracht van
het herfstseizoen een diep treffende bekoring aan de zachtheid en den adel van
het landschap leent, waarboven die bewonderenswaardige hemel de vermetele
blijheid van een fanfare vertolkt...

Najaarsmorgen in de Ardennen. Schilderij Museum te Brussel.

Deze Mis van Sint Hubert zou met De Ochtend van de collectie Willems een der
laatste schilderijen van den armen grooten schilder zijn. Zijne gezondheid was
ondermijnd, zijn gezicht verminderde; het geluk en de goede dagen kwamen te laat;
de materieele moeilijkheden van vroeger, gevoegd, naar het schijnt, bij zijne
alkoholische excessen, die daardoor zoo gemakkelijk te verklaren zijn, helaas!
zouden hem vroegtijdig ten grave sleepen, vóór hij zelfs geheel tot het toppunt van
zijn talent gekomen was. Hij leed aan eene zenuwziekte. De kwaal maakte
schrikwekkende vorderingen, en, na een kuur in extremis in Ems, kon Boulenger,
teruggebracht naar België, zelfs niet meer zijn dierbaar Tervueren bereiken. Hij
stierf in een kamer van het hotel Du
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Gezicht op Dinant. Schilderij Museum te Brussel.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

112

Grand Miroir in Brussel, den vierden Juli 1874. Hij was nauwelijks zeven-en-dertig
jaar oud.
Op de tentoonstelling van de posthuma werken van Boulenger, die in 1879 in de
zalen van de Cercle artistique in Brussel gehouden werd, werd men het ontzaglijke
verlies gewaar dat de kunst in België leed door den dood van dezen grooten
worstelaar. De bleeke maaier had hem weggemaaid op het oogenblik dat hij de
beslissende periode, waarin hij de volle maat van zijne kracht zou geven, bereikte.

De Mis van Sint Hubert. Schilderij collectie Paul Errara, Brussel.

Zijn werk was verspreid, en voor belachelijke prijzen gekocht, daar meer dan een
doek, zooals ik reeds zeide, ten tijde van zijne diepe ellende afgestaan was om een
herbergrekening te betalen of een leverancier schadeloos te stellen.
In zijn zoo kort leven had de schilder verbazend veel geproduceerd.
Langzamerhand zijn zijne schilderijen, die begraven waren bij onbekende amateurs
en zelfs bij volkomen profanen, onze museums en de kabinetten van verlichte
verzamelaars gaan sieren. Laat ik bij hen, die ik reeds noemde, de namen voegen
van de heeren Edmond Picard, Fernand Brouez, Du Toict, Camille Lemonnier, den
zeeschilder Mesdag in den Haag, enz., enz.
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Het is waarschijnlijk dat Boulenger, als hij was blijven leven, niet binnen de grenzen
van het landschap-schilderen gebleven was. Op de tentoonstelling van zijn posthume
werken kon men gezichten vol oorspronkelijkheid en karakter opmerken, als vruchten
zijner studies van het landelijk milieu. In zijn Mis van Sint Hubert had hij, zooals ik
zeide, de poëzie van het landschap aanmerkelijk verhoogd door er eenige figuren
bij te voegen, die, in een ander genre, er even goed in passen en even aandoenlijk
zijn als de figuren van de Inscheping voor Cythera van een Antoine Watteau.
Een groot aantal nagelaten teekeningen van den artist getuigen van een kennis
van het menschelijk gelaat, die landschapschilders gewoonlijk niet bezitten, en
menige houtskoolteekening drukt het relief en het modelé uit, in gevoelige lijnen,
evenals de zorgvuldige stijleering der houdingen van de meest hieratische figuren
van François Millet. Deze teekeningen kondigden eenen meester aan, die meer
dan een pendant van de Mis van Sint Hubert zou gegeven hebben.
Behalve zijne doeken heeft Boulenger talrijke etsen geproduceerd; onder andere
eenige prenten voor de illustratie van de Legende van Uilenspiegel van Charles de
Coster; waaronder ik de Overstroomde Velden en de Weerwolf zal noemen, die in
het genoemde werk wedijveren met de meest geroemde Felicien Rops en Charles
de Groux.
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Moeder Wassink.
(Amsterdamsche Schets)
door Anna Koubert.
(Vervolg).
VI.
Ze was een half jaar op de Kweekschool. Ze was een beetje gewend aan het
wonderlijke van zoo'n school, waar je ten deele behandeld werdt als groote
menschen, waar je van het begin af aan op je eigen beenen moest staan.
't Was verrassend, 't was een heel andere wereld, waarin je kwam.
Twee meisjes van Katriens oude school waren er ook. Hoewel Katrien vroeger
nooit met haar had omgegaan, voelde ze nu toch groote groote belangstelling voor
haar. De eene, Margreet Elvrink, die een beslist luien aard had en bij juffrouw
Heuvelman alleen uit vrees voor straf haar werk gemaakt had, deed nu niets meer,
leerde geen les meer. Vóór schooltijd, in het vrije kwartier of na halfeen, onder 't
koffiedrinken, schreef ze haastig de sommen, taalstukjes of thema's van anderen
over.
Katrien had zich verplicht gevoeld, haar een wenk te geven. ‘Denk je wel eens
aan je rapport? Als je nu je werk niet zelf maakt, weet je er met de repetitie niets
van.’
‘Over drie maanden krijgen we pas een rapport,’ en Margreet had de schouders
opgehaald.
De andere, Annetje Borgers, met haar blonde krullen, haar blijde blauwe oogen
en haar bruin gebrand gezichtje, dat grappig afstak bij den melkwitten hals - ze was
de heele Augustusmaand in Zandvoort geweest - was de hooge, deftige gang der
Kweekschool ingestapt met een ernstig gezichtje, niet anders denkend of ze liet de
pret voor altijd achter zich, en trad nu het werkelijke leven in met zijn zorgen en
plichten.
In het eerst had Annetje groote, ontstelde oogen opgezet, toen ze merkte dat de
zwakken en luien hun werk voor de les even ‘vergeleken’ met dat van de goeden
uit de klas. De drie leerlingen, die voor de tweede maal de eerste klas doorliepen,
hadden het ingevoerd, waren er mee begonnen. En oogenblikkelijk had het bij velen
navolging gevonden. Ongeloovig, met angstig hart had Annetje den uitslag
afgewacht. Maar er gebeurde niets, niemand merkte er iets van.
Toen had ze zelf meegedaan en de sommen overgeschreven, die ze niet had
kunnen maken.
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Ze was niets op haar gemak geweest onder het rekenuur. Toen ze toevallig zelf
een van de overgeschreven sommen had moeten oplezen, had haar hart gebonsd.
Ze verwachtte niet anders, dan dat haar bedrog nu zou uitkomen, de leeraar zou
haar een vraag doen, om te onderzoeken of ze wel begreep, wat ze voorlas, en dan
zou ze het antwoord schuldig moeten blijven. ‘Ik vlieg er in,’ dacht ze, toen ze met
een pathos, dat ze zelf in haar angst vermakelijk vond, het knallende slot oplas:
‘Alzoo bedraagt’ (dat alzoo was werkelijk grappig, omdat ze van het voorafgegane
niemendal begreep), ‘alzoo bedraagt de winst van A f 100, die van B f 150, die van
C f 14.50.’
Even was er een kleine pauze, toen vroeg de leeraar: ‘Wie heeft een andere
oplossing?’ Maar daar de weinige oplossers toevallig dezelfde manier gevolgd
hadden, was de heele klas eenstemmig.
‘Goed zoo, wie volgt,’ zei de leeraar, en voort ging de les.
Annetje was dronken van pleizier geweest. Dat dat zoo maar kon! Dat daar heel
niet op gelet werd, of je je werk zelf maakte of niet! Verrukkelijk was het! Nu hoefde
je niet den heelen avond te tobben over je werk. Vroeger maakte ze met moeite en
zorg taalstukjes, of Duitsche thema's of algebra-sommen, en daar ze zich vaak
vergiste, was haar werk altijd minder dan dat van de domsten en luisten, die maar
hadden overgeschreven van de besten.
Heerlijk was dat stelsel van overschrijven en smokkelen. Annetje leefde er
heelemaal bij op. Je hádt nog eens wat aan je avonden. Je kon lezen en uitgaan,
als je je lessen zoo'n beetje geleerd hadt was je klaar, want je moest er natuurlijk
ook op rekenen, dat je voorgezegd werdt. Eenigen zaten met de leerboeken open
op hun schoot en lazen zoo, met één oog, de les op, als ze een beurt kregen, - dat
waren de onbeschaamdsten. Wel hadden velen open boeken op of onder tafel en
zeiden daar uit voor.
Annetje moest er vaak om lachen. Meisjes konden elkaar zoo heerlijk voorzeggen!
Je ging recht achter den rug van de patiënte zitten, je hoofd iets lager dan het hare,
maar ook weer zoo hoog, dat je met je oogen den leeraar nog volgen kon, en dan
sprak je, langzaam, zachtjes, geaccentueerd, vooral even wachtend na elk woord,
zoo maar in de lucht, recht voor je uit, terwijl je onbeweeglijk zitten bleef en
onbevangen naar den leeraar keek. 't Was nog een heele kunst, goed voor te zeggen.
Er waren er, die, onhandig en linksch, het nooit konden leeren; sommigen wilden
het niet, - tot hen behoorde Katrien; enkelen hielden zich, of ze het niet konden, die
fluisterden te hard of te gauw of onverstaanbaar, of ze deden of ze bang waren, en
maar geen gelegenheid konden vinden. Die bedierven het voor je, die hielden je
op, maakten dat je hoop hadt, en beletten je zelf na te denken en te woekeren met
je eigen schrale wijsheid.
Katrien had verstomd gestaan, toen haar voor den eersten keer gevraagd werd
om haar schrift door een, die 't werk af wou schrijven, - 't werk dat ze met zooveel
zorg gemaakt had. Koel, bijna norsch had ze het gegeven, niet begrijpend, hoe
iemand zoo iets dórst vragen, maar van lieverlede was ze er
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aan gewend geraakt, en nu kwam het haar als de natuurlijkste zaak van de wereld
voor, dat haar huiswerk gemeengoed was.
De eerste driemaandelijksche repetitie had ze beschouwd als een gericht. Dan
zou het eerst uitkomen, wat ieder waard was, en wie overgeschreven had, zou
zichzelf vonnissen door slecht werk te leveren. Ze had er half en half op gehoopt,
want het kwam haar schandelijk onbillijk voor, dat enkelen, die hun best deden, en
niet wilden afkijken, voor minder doorgingen, dan velen, die zelf niets presteerden.
Ook vond ze het rechtvaardig, dat de goeden tot hun recht kwamen.
Maar ook dát viel tegen. De meisjes, die voor het tweede jaar in de klas zaten,
leerden den anderen allerlei kunstjes. Sommen werden, op vodjes papier gekrabbeld,
ineengefrommeld en zoo op de tafel gegooid van wie er om vroeg. Achter den rug
om werden strookjes papier met vragen of antwoorden gegeven, en onder den
schijn van iemand zijn vloei te leenen, werd geïnformeerd hoeveel zijrivieren de
Donau had: de vraag stond er met potlood op gekrabbeld. Brutalen hadden onder
sommige lessen boeken op de knie en zochten het bewijs voor een stelling uit hun
meetkunde-boek, of schreven bijna letterlijk een opvoedkunde-opstel over uit het
leerboek. Enkelen, dat waren alweer de ouderen, voorzagen zich vooraf van twee
boeken, ‘één voor het afnemen,’ want er waren leeraren, die, om smokkelen te
voorkomen, bij het begin van de les de boeken ophaalden.
Het eerste trimester was Katriens rapport maar zoozoo geweest. Het had haar
teleurgesteld. Was ze zoo middelmatig? En, jaloersch, had ze de boekjes bekeken
van hen, die van haar afkeken. Ze waren iets minder, maar veel had het niet
gescheeld.
Ze had het thuis laten zien. Haar vader had het bekeken met kalme tevredenheid,
toch wist Katrien heel goed, dat hij een betere lijst verwacht had. Haar moeder had
gezegd: ‘Mot dat nou mooi verbeelden? Ik heb er geen verstand van, maar het lijkt
me dunnetjes.’
Moedig was Katrien met werken voortgegaan. Ze verzuimde nooit een les te
leeren en maakte al wat opgegeven werd.
Soms kwam haar moeder 's avonds bij haar in het kamertje: ‘Hoe is het, kom je
nog niet beneden; is dat werk nog niet gedaan? Nou, jullie zal knap worden, 't lijkt
wel of je over een week examen mot doen, in plaats van over vier jaar.’
Katrien zei dan niets, ze hield alleen op met leeren, met iets gejaagds in haar
oogen. Ze trachtte nog wat ze het laatst gelezen had in het geheugen te prenten.
Maar juffrouw Wassink ging niet zoo gemakkelijk heen.
‘Kom je nou mee, of hoe zit het? Zien we je weer den heelen avond niet? Ik mot
zeggen, we hebben veel an je! We kunnen merken, dat we een dochter hebben!
Een gezelschapsjuffrouw hebben we niet noodig, we hebben an jou al gezelschap
genoeg!’
Dan zei Katrien, dat ze nog lang niet klaar was, dat ze zelf verlangde beneden te
komen bij de warme kachel.
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Zonder het te weten, prikkelde Katrien hiermee haar moeder nog meer. Want het
was een strenge winter, en het idee was naar, dat het kind daar boven zat in de
felle kou. Wassink klaagde er dikwijls over. Eens had hij zelfs gevraagd of Katrien
dan niet vóór kon zitten, daar was ten minste een kachel, die kon voor haar
aangemaakt worden.
Toen had zijn vrouw hem aangekeken, in het onzekere of hij meende wat hij zei
of niet. Toen had ze de linkerhand in de zij gezet en hem star en spottend in het
gezicht gezien: ‘Nee, nou zou het nog doller worden! Dan most ik toch wel stapel
zijn, als ik dát toeliet! Onze mooie kamer, die wij zelf sparen, die zou zij gebruiken?
Nooit!’ Tergend langzaam en beslist had ze het hoofd geschud. En geërgerd, zichzelf
opwindend onder het spreken, was ze voortgegaan; of hij ‘mooi mal’ was? Of hij
dacht, dat het haar in het hoofd geslagen was? Die was goed! Ze zou toelaten dat
de kachel werd aangemaakt in de mooie kamer, dat alles berookt en vuil werd voor
niemendal, voor een gril, voor een onzin! Moest ze ook zelf het vuur aanleggen en
voor Asschepoester spelen, bij geval? Dat ontbrak er nog maar aan! 't Zou een
mooie boel worden als hij zijn zin kreeg! Denk eens aan, de spiegel, de schoone
gordijnen, de gipsen beeldjes, alles zou aanslaan en bederven. Op die manier zou
ze wel viermaal in een jaar mogen schoonmaken. - Neen, hoor! zoolang zij nog iets
te zeggen had, gebeurden zulke dingen niet. En waarvoor ook? Was er geen warme
huiskamer, waarin de jongejuffrouw zitten kon? Was het daar niet rustig en gezellig?
Visite kwam er nooit, sinds de Krausen wegbleven.
Vóór zijn vrouw half uitgepraat was, had Wassink zijn plan al laten varen en hij
liet dat merken door zijn gezicht, door een sprekende handbeweging, door een
zacht: ‘Tut, tut, ik begrijp 't al, je het gelijk, 't kan niet,’ dat hij er tusschen trachtte te
voegen. Maar er werd hem geen woord gespaard. Ze zei alles, wat ze te zeggen
had, onbewimpeld, soms twee, drie keer hetzelfde. En soms, als Wassink alweer
aan heel iets anders dacht, mopperde ze nog na. Het zou een aardig huishoudentje
worden, als ze hem begaan liet! Wel ja, het was nog niet mooi genoeg, dat er dubbel
licht gebrand werd voor niemendal; ze zou nu nog dubbel vuur betalen ook!
Dat waren de druppels, die nog navielen na een hevige regenbui.
Een paar avonden had de kou Katrien naar de huiskamer gejaagd. Maar daar
kwam ze niet voort. Vader sprak, Klaas las een berichtje uit de krant voor, moeder
ratelde den heelen avond door, het deurschelletje in den winkel ging onophoudelijk.
Dat alles leidde haar af, maakte haar hoofd moe. Zij werd ook telkens in het gesprek
gemengd, moest dan dit, dan dat aangeven, werd geprest om piano te spelen. Als
zij niet speelde, moest Klaas er aan, dat was al even erg.
Na tienen liet haar moeder haar niet met rust. ‘Hoe is het, gá je niet naar bed?
Ben je van plan vannacht op te blijven? Toen ik van jou leeftijd was, lag ik er om
negen uur al in.’
Katrien verontschuldigde zich dan, zei, dat ze nog niet klaar was, dat ze toch
aldoor werkte.
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‘Hoor reis, dat's maar gekheid. Zóóveel zullen ze op die school wel niet opgeven.’
En als Katrien dan zei, dat ze het tóch deden, stoof juffrouw Wassink op. Of ze
dan geen mond had, of ze niet spreken kon? Thuis zou ze het drommels goed weten
te zeggen, als iets haar niet beviel, als ze te veel moest doen naar haar zin. En, op
veranderden toon, plagend, spottend: dat zou niemand haar moeten vertellen, dat
alle meisjes zich zoo uitsloofden, die zouden wel wijzer zijn. Mogelijk ook maakten
ze haar werk vlugger, leerden ze gauwer!
Eén zoo'n avondje beneden, gaf Katrien moed om heel wat kou te verdragen. En
dapper ging ze dan den volgenden avond naar boven, hulde zich in een ouden,
bruin geruiten omslagdoek van haar moeder, stak het lampje op, liet het gordijn
voor de bevroren ruiten zakken en flink begon ze te werken, met vreugde bedenkend
dat het ook een voordeel was, zoo heerlijk koel van hoofd te blijven. En de stilte, de
ongestoorde rust, die waardeerde ze dan dubbel, die stemde haar dankbaar. Ze
had wel graag een warme stoof gehad, soms waren haar voeten verkleumd, maar
ze schaamde zich er om te vragen, ze leek tóch al zoo'n oud vrouwtje in dien doek.
En ze wende ook aan de kou.
Als ze eindelijk beneden kwam om haar avondboterham te eten, opgewekt omdat
ze goed was opgeschoten, vond ze het daar om te stikken, begreep ze niet, hoe
de menschen het in zoo'n warmte konden uithouden.
Hoe beter haar werk vlotte, des te milder werd haar stemming. Soms kwam ze
uit zichzelf beneden en speelde wat op de piano en zong er bij. Haar vader kwam
dan naar binnen, haar moeders gezicht drukte tevredenheid uit.
‘Nou van Hosanna!’ commandeerde haar moeder, als Katrien ophield. Een enkelen
keer deed ze het, zong ze ‘Les Rameaux’, hoewel ze het lied drakerig vond, en dan
luisterde juffrouw Wassink, ze scheen te zwellen van genot, gestreeld door de tonen
van de muziek, zooals een vette poes, die zich dikker maakt, als ze geaaid wordt.
Maar dikwijls ook, en nog wel als ze in de beste stemming was, sloot Katrien lachend,
plagend de piano; neen, ze had geen tijd meer voor ‘Les Rameaux’, en dan wipte
ze het wenteltrapje op naar boven, waar ze lustig haar werk hervatte.

VII.
Het tweede rapport, dat Katrien mee naar huis bracht, was schitterend. Ze was er
zelf van ontroerd geweest. Toen ze het had opgeslagen in de groote vergaderzaal
en het blozend gelezen had, hadden haar handen gebeefd, haar hart blij geklopt.
Alles scheen dus toch nog goed te worden.
De leeraren kenden hun volkje nu beter; wie niets uitvoerden, leerden ook hun
lessen niet, en kwamen zoo achter.
Met een heerlijk gevoel van zegepraal stond ze er bij, terwijl anderen haar rapport
bewonderden; daar was niemand, die het niet billijk vond. Katrien had moeite, haar
blijdschap een beetje te bedwingen. Daar waren er zooveel, voor wie het boekje
niets dan teleurstelling en slechte cijfers had gebracht.
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Op straat herademde ze, ze vond het prettig alleen te zijn met haar vreugd. Ze
stapte vrij en frank. Wat ging alles den goeden kant uit! Ze zag er nu ook niet meer
zoo tegen op als vroeger, in het huishouden allerlei kleine diensten te doen. Haar
moeder zou nog eens met haar verzoend raken.
Wat zouden ze thuis nú wel zeggen? Wat zouden ze nu wel zeggen! Die gedachte
liet haar geen rust.
‘Misschien is het moeder nog wel niet mooi genoeg,’ dacht ze, maar ze lachte,
omdat ze het niet geloofde.
Ieder, al had hij nog zoo weinig verstand van rapporten, zou kunnen zien, dat ze
veel vooruitgegaan was.
‘'k Zal heel kwaad zijn, als ze dát niet waardeeren,’ zei Katrien bij zichzelf, lachend,
overmoedig. En ze liep vlugger, in een behoefte aan wat lof, aan een goed woord.
Er was niemand in den winkel. Gelukkig! Ze ging regelrecht op haar vader af,
wierp haar pakje boeken op de toonbank, trok er het rapport tusschenuit, en gaf het
hem zonder een woord te spreken.
‘'t Is heel mooi, meid!’ zei hij, en hij gaf haar een zoen. Maar er was een vreemde
blik in zijn oogen, dien ze niet begreep.
Nog eens vergeleek hij cijfer voor cijfer met de voorgaande lijst, toen zei hij: ‘Laat
het eens aan moeder zien.’
Katrien aarzelde, vader sprak niet natuurlijk; wat had hij toch?
‘Of neen, geef mij het maar hier; let jij even op den winkel, ik zal het zelf wel laten
zien.’
Lachend gaf ze hem haar hoed en mantel mee, maar hij lachte niet terug en
stootte driftig de deur van de huiskamer open.
Waarom moest ze in den winkel blijven? Er was niemand.
Ze keek naar het glas van de deur, maar de vitrage-gordijntjes beletten allen
inkijk.
‘Nu zegt vader zeker tegen moeder, dat ik toch zoo slecht nog niet ben.’
Tusschen de trommels en flesschen van de uitstalkast door tuurde ze naar de
voorbijgangers.
Maar het wachten duurde haar lang. Ze bekeek de reclameplaatjes, bouwde een
trap van pakken lucifers, zooals ze het als kind vaak gedaan had als ze 's Zondags
in den winkel speelde, en nam een amandel.
‘Als het een philippine is, zal ik heel gelukkig worden,’ dacht ze opeens; ze had
meer van die bijgeloovige invallen. Met belangstelling kraakte ze den amandel, er
zat maar één pit in. Ba, wat was ze ook kinderachtig! En ze wierp den dop weg en
at het nootje op. Maar het zou toch aardig geweest zijn, als het nu een philippine
was geweest.
't Was werkelijk of ze daar binnen ruzie maakten.
Met ingehouden adem luisterde Katrien; waarom bleef ze ook eigenlijk? Ze kon
toch naar binnen gaan.
Toen kwam er een burgerjuffrouw, die suiker, koffiestroop en gedroogde appelen
verlangde en een praatje maakte over het weer en over een zakken-
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roller, die nog geen uur geleden gepakt was. ‘En gekleed as een heer was ie, zou
uwe dat wel gelooven?’
Katrien luisterde met een half oor; daar klonken weer die stemmen. 't Scheen dat
haar moeder huilde.
‘Nog iets?’ vroeg ze, midden in de rede van de juffrouw. Handig maakte ze het
zakje met de appelen dicht, in stilte hopend dat er niets meer noodig was.
Maar het vrouwtje wou nog twee centen kaneel hebben, en haar verhaal
uitvertellen. Niet vóór ze heelemaal uitgesproken en Katrien belangstellend geknikt
had, haalde ze het geld uit haar knipje en betaalde.
Zoo gauw ze kon, ging Katrien naar binnen. Haar vader stapte haar voorbij naar
den winkel, schouderophalend, de handen in de zakken.
Haar moeder zat bij de tafel, den elleboog tegen den rand, den zakdoek voor de
oogen.
‘Dag, moe!’ Katrien sprak zachtjes; ze was met haar houding verlegen. Ze nam
haar hoed en mantel, die vader op een stoel had geworpen, en wou er mee naar
boven gaan. 't Leek haar het beste, te doen, of ze niets gemerkt had.
Juffrouw Wassink keek op, haar gezwollen, rood behuilde oogen schitterden van
boosheid. Ze stampvoette: ‘Dat's om jou, allemaal om jou!’ riep ze, heesch van drift.
‘Is dat een leven, dat ik lei, tegenwoordig! Kan ik 't helpen, dat je vader zoo mal
met je is! Mot ik den heelen dag roepen: “Wát een eer geschiedt mijn dochter, ze
is op de Kweekschool, menschen, en nou mot je haar gedrag-boekie reis zien!” Dat
most er ook nog bijkommen, dat het slecht was! Daar - neem het maar mee!’ - het
rapport lag neergesmeten op de tafel - ‘'t is best, 't is mooi, maar het is mijn een
gruwel. Wat maal ik om dien heelen rommel, heb ik je op die Kweekschool gedaan!’
Verbluft stond Katrien. Koel hoorde ze toe, die woede was haar een raadsel.
‘Neem dat boekie weg, zeg ik, ik wil er niks mee te maken hebben. 'k Heb om jou
een leven als een hel, dit hallef jaar. Denk je dat ik daar tegen kan, dat ik dat langer
duld? Ik kan geen goed meer doen bij je vader. De man is of ie mal is, als ie over
jou begint. En met juffrouw Krause, daar ik tien jaar lang vriendin mee ben geweest,
en met wie ik nooit een woord gehad heb in ál die jaren, ben ik nou óók kwaad om
jou, allemaal om jou. Omdat jij dien avond als een beleedigde koningin naar boven
ben gehold, met je anstellerij, met je flauwe anstellerij! Daarom hadden ze medelijden
met je, om je kuren, om je malle kuren!’
Zwijgend ging Katrien naar boven, maar haar moeder riep haar terug.
‘Hoor me ten minste an, hoor me an, loop niet weg, als ik je wat te zeggen heb!’
Katrien aarzelde; ze zag bleek; ze voorzag een heftigen twist, want nu was haar
vader er ook bij gekomen.
‘Mensch, pak niet zoo uit! - Ga jij maar naar boven, Katrien, en trek er je niks van
an, je moeder is een beetje van streek!’
‘Van streek!’ 't Klonk als een gil.
Katrien snelde werkelijk de trappen op, bang, met bonzend hart.
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Wat een ruzie! Als ze maar niet gingen... verbeeld je, dat ze eens... Maar dat kon
niet, dat zou niet. Vader ten minste was uiterlijk kalm. Toch luisterde ze toe, terwijl
het hart haar in de keel klopte.
Eerst bleef het stil, toen hoorde ze haar moeder weer huilen, haar vaders stem
klonk als een gemopper er tusschendoor.
't Winkelschelletje ging. Gelukkig, dat er volk was!
Klaas kwam ook thuis. Wat een zegen, nu zou het kalm afloopen.
Ze ging de tafel dekken, haar moeder was in de keuken bezig.
Onder het eten spraken alleen Klaas en zij.
Haar vader zei alleen: ‘Je mot Klaas toch je mooie rapport reis laten zien!’ met
een blik op haar moeder, dat ontging Katrien niet.
Ze voelde het als een steek, en stil bleef ze op haar bord zien, van harte hopend,
dat moeder zwijgen zou.
Juffrouw Wassink gaapte gerekt: ‘Prettig als je zulke knappe kinderen heb,’ zei
ze toen, mat, onverschillig.
‘Nét prettig!’ en Wassink knikte.
Klaas zag zijn zuster aan, met de oogen vragend, wat er nu weer was.
Katrien schudde het hoofd, dat kon ze zoo gauw niet beduiden.
Juffrouw Wassink schoof het bord van zich af; ze had genoeg.
Allen waren gauw klaar.
‘Wel mag het je bekommen!’ zei Wassink uit gewoonte.
‘Van's gelijken!’ zei zijn vrouw, en hoewel dat hun stereotiepe uitdrukkingen waren,
leken ze nu een schermutseling.
Wassink ging dadelijk naar het voorhuis. Katrien begon de tafel af te nemen.
‘Laat het maar, blijf jij maar zitten,’ zei haar moeder.
‘Waarom?’
‘Omdat je vader het zoo wil. Jij hoeft me niet meer te helpen de vaten te wasschen;
och, ik werk toch maar den heelen dag, dus dat maakt voor mijn geen verschil. Jij
het je tijd noodig om te leeren, zegt je vader.’
Onhandig, niet wetend, wat te doen, ging Katrien toch maar voort; ze zette de
borden op elkaar en wilde er de vorken en lepels op leggen.
‘Nee, blijf er maar af. Ga jij maar leeren, vader is bang, dat je je handen bederft.’
Katrien kreeg een stikkerig gevoel in de keel. Wat was moeder onbillijk. Hoe kon
iemand zoo onbillijk zijn! Bang, dat er tranen zouden komen, wendde ze het hoofd
af.
Haar moeder had de borden naar de keuken gebracht; toen ze terugkwam, zei
ze met een zachte, veranderde stem: ‘Vanavond mot je maar 's gaan wandelen,
Katrien. Je het wel wat verdiend.’
Katrien begreep er niets van, maar moeders vriendelijkheid maakte haar heelemaal
week.
‘Jawel,’ zei ze nog; toen ging ze naar haar kamertje en dronk een glas water.
Een kwartier later kwam haar vader boven. Hij stopte haar een gulden in de hand.
‘Omdat je zoo je best het gedaan,’ zei hij; ‘spreek er moeder maar niet van.’
Zoodra ze alleen was, begon Katrien te schreien, de gulden maakte haar
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niet blij, 't was of hij haar niet toebehoorde. Ze bekeek hem of het geld van een
ander was en legde hem weg in haar werkdoosje.
Peinzend, verdrietig, met een gevoel of ze uren geschreid had, bekeek ze het
ongeluksrapport en bergde het onder haar boeken.
‘'k Zal mijn boekje nooit meer laten zien, of het slecht of goed is; het hoeft toch
niet geteekend te worden,’ dacht ze.
Dit voornemen scheen haar te sterken. Zonder droefheid, zonder blijheid, maar
met een zonderling leeg gevoel in haar hart, wandelde ze een oogenblik later op
straat, voor veel winkels staan blijvend, om afleiding te zoeken.

VIII.
Veel grijze dagen gingen voorbij. Wassink was na den avond waarop hij zich zoo
krachtig geuit had, weer timide geworden. Soms kwam hem zijn handelwijze ruw
en barbaarsch voor, dan voelde hij een diep berouw en martelde zich af, om redenen
te vinden, die zijn gedrag verschoonden. Heel alleen, in den winkel, ging het, dan
monterde hij soms op, en kwam er een glans op zijn gezicht als hij dacht aan Katrien,
voor wie hij den weg gebaand had, en die nu, ongehinderd, rustig werken kon. Als
hij zijn meisje zag, zochten zijn oogen de hare, en zond hij haar een blik toe vol
prettige verstandhouding. ‘Gaat het goed op de dinges?’ vroeg hij soms fluisterend,
als Katrien, van de Kweekschool komend, hem met haar pakje boeken voorbij stapte.
Meest knikte Katrien, half ontwijkend, maar dat maakte geen verschil. Wassink,
zeker van het antwoord, lachte vergenoegd, blij dat hij, in bedekte termen, zich met
Katrien kon verstaan. Als hij kort na zoo'n onderhoud zijn vrouw ontmoette, gaf hem
dat een schok, geraakte hij in verlegenheid. En langen tijd daarna zag hij haar naar
de oogen met schuldige onderdanigheid.
De avonden waren stil. Klaas, die merkte, dat er iets broeide, en niet verkoos
partij te trekken, of zich met de zaak te bemoeien, ging nog vroeger uit dan anders.
Juffrouw Wassink zat achter het theeblad, met dichtgeknepen lippen, en bewaarde
meestal een deftig stilzwijgen, terwijl ze met onrustbarende haast breide of naaide.
Soms hield ze op om thee in te schenken, dan reikte ze de kopjes aan man en
dochter over met gemaakte nederigheid.
‘Mensch, je werkt of de duvel achter je zit, leg dan toch eris dat goed neer!’ zei
Wassink op een avond, toen zijn vrouw tot bij elven had zitten naaien.
Eerst gaf juffrouw Wassink geen antwoord, toen haalde ze ongeduldig de
schouders op. ‘Als jij maar zegt, wie het dan voor me afnaait! Je dochter?’
Wassink zweeg, hij wierp een steelschen blik op Katrien, die vuurrood geworden
was.
‘Moet dat gordijn dan vanavond nog af? Ik dacht, dat u het pas na de schoonmaak
noodig hadt, over een paar maanden.’
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‘Bemoei jij je asjeblieft met je eigen zaken. Vader en ik kunnen wel praten zonder
dat jij er je neus in steekt.’
Met een nijdigen blik over de tafel naar Katrien, trok juffrouw Wassink de
trapmachine naar zich toe en legde het gordijn er onder. Een oogenblik later
weerklonk het vertrekje van het rammelen en ratelen der oude machine.
Katrien, die over een leerboek gebogen zat, drukte de vingers tegen de ooren.
Ze was moe, en het geraas, en de inspanning om haar gedachten bij de les te
houden, gaf haar gezichtje een pijnlijken trek.
Wassink was met de handen op den rug naar den winkel geslenterd. Hij trachtte
de zaak van den genoeglijken kant te bekijken. ‘Het is avond op avond, dat ze me
wegjaagt met haar gerammel,’ dacht hij, ‘maar zij mot het weten, ze het er meer
last van dan ik.’
Hij ging aan de deur staan en keek de straat op. 't Was heerlijk weer, je stondt
voor je plezier buiten, en je moest wel diep ademen, zoo recht frisch en mild was
de lucht. Aan den donkerblauwen hemel flonkerden de sterren met zachten glans.
Wassink werd er stil van, zijn gemaakte opgewektheid gleed weg. Er kwam een
verlangen in zijn hart naar rust en liefde. Waarom verstonden de menschen elkaar
niet beter? Waarom maakten sommigen zichzelf en anderen het leven zoo moeilijk?
Er was tóch al zorg genoeg. De zaak ging zoo goed niet, den laatsten tijd. Maar hij
hoopte op beter dagen, en was maar blij, dat zijn vrouw er niets van wist. Dan zou
er nog meer te doen zijn over Katrien. - Maar op dat punt zou hij standvastig zijn.
Katrien moest schooljuffrouw worden, 't kind had toch al zoo weinig.
Daar sloeg een troepje jongelui den hoek om, heertjes met slappe hoeden en
wandelstokken en overjassen over den arm. Eén er van nam afscheid en stak
schuins de straat over. 't Was Klaas.
Den hoed even schuin, zwiepend met de rotting, kwam hij luchtig aanwandelen.
Vóór hij, zijn vader voorbij, den winkel intrad, wierp hij een brandend eind sigaar
over het trottoir de straat op.
‘Goedenavond, vader!’ en met een paar passen was hij het winkeltje door.
‘Dag mannetje,’ en Wassink bleef turen, half in gedachten, naar de weggeworpen
sigaar, die gloeide in de duisternis als een vurig oog. Bijna een halve! Wassink zelf
rookte een sigaar óp, het uiterste eindje genoot hij nog in een glazen pijpje, of aan
een speld gestoken, zoodat hij zijn vingers niet branden kon, - als er niemand bij
was, natuurlijk.
Een voorbijganger trapte op de sigaar en een vuurwerk van vonkjes stoof op. De
gloeiende spatjes doofden dadelijk, maar 't was Wassink of ze hem voor de oogen
bleven dansen. Ze veranderden van kleur en werden geel, groen en paars,
oranjerood en purper. De schittering hinderde hem; toen hij de oogen dichtdeed,
zag hij ze nog.
Klaas had bier gedronken. Wassink trok de schouders op. Och, 't was ook niets
bijzonders voor een jongen van zijn leeftijd! Hoe zouden zulke jongens op de kleintjes
passen! Hij wou over zijn tobberijen heenkomen, en zijn pet opzettend, liep hij de
straat eens op. Op de gracht bleef hij staan, de handen in de zakken.
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Een práchtige avond was het. Het maantje scheen zoo mooi, in de gracht hadt je
het ook. Hij moest er om lachen, zooals het daar scheen te dobberen in het donkere
water. Het deed een mensch toch altijd goed, zoo'n wijd stuk van den hemel te zien.
Wassink ging er dikwijls naar kijken als hij mistroostig was.
In de beste stemming keerde hij terug. Hij gunde zich geen tijd, den winkel te
sluiten. Hij deed de deur van de kamer op een kier open, zijn goedige bruine oogen
keken de kamer in. Hij wou zijn vrouw een teeken geven, haar beduiden, even bij
hem te komen.
‘Kom, wijf, we motten weer goede vrinden zijn!’ Dat zou hij zeggen en dan zou
hij haar meteen een zoen geven. Hij had zijn handen gewreven van plezier, toen
hij het plannetje beraamde.
‘Hé, hm!’ Hij wenkte. Klaas zat achter de boterhammen. Zijn vrouw zat, met den
rug naar hem toe, nog altijd op de machine te naaien. Opeens hield het geraas op.
Een schaar werd kletterend neergelegd.
‘Hé, Alette!’
Klaas zag op. ‘Vader roept u,’ zei hij.
Langzaam, onwillig draaide de dikke juffrouw zich op haar stoel om.
‘Wat heb je? Is der wat? - Klaas, ga reis hooren wat je vader te zeggen het.’
‘Of u even bij hem komt,’ zei Klaas, die de pantomime evengoed verstond als zijn
moeder.
‘Alweer wat nieuws!’
Traag werd het naaiwerk opzij gelegd. Gapend, met de handen steunend op de
machine, heesch juffrouw Wassink zich van haar stoel op. Toen stak ze bedaard
de spelden van haar jacquet op het kussen. Een naald, die op den grond glinsterde,
moest ook nog worden opgeraapt.
Half achter de deur stond Wassink, zijn lippen beefden, en een paar maal moest
hij slikken, anders zou hij niet kunnen spreken.
‘Nou, wat heb je nou? Is ze bij der paatje kommen klagen?’
‘Wie?’
‘Is ze dan niet bij je geweest om je met een martelaarsgezicht genacht te zeggen?
Ja, ik begrijp het wel, dat het weer daarover is. Hou je maar niet zoo goed. De
jongejuffrouw is grienend naar boven gegaan, en waarom? Ha, ha, ha, omdat de
machine zoo'n leven maakte! Laat me niet lachen! Dat's toch wat al te gek! - En
wou jij haar nou beklagen? Ga je gang maar!’
Zij stond op de bovenste trede van het trapje, Wassink beneden.
‘Laat haar dan boven zitten, als je de machine gebruiken mot,’ klonk het sussend,
gemoedelijk. Hij zag naar zijn vrouw op, zijn blik gleed langs haar boezelaar, de
glimmende knoopjes van haar japon en rustte op de rose gezonde wangen. Wat
had hij ook weer willen zeggen? Hij kon het zich niet herinneren, de koele fletsblauwe
oegen, die hem spottend aanstaarden, brachten hem van de wijs. Hij zag dat ze
kleiner werden, stekelig en scherp, ze zouden hem bezeerd hebben als ze gekund
hadden. In zijn hersens wentelde één gedachte. Wat had hij toch willen zeggen, dat
hem zoo blij gemaakt had; hoe kwam het, dat hij het niet meer vinden kon?
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‘Op Vrijdag? Als de kamer pas gedaan is? Nee, hoor, dan komt ze er niet in met
haar rommel, met haar boekenprullen. Vrijdag en Zaterdag blijft ze er uit. Ik wil 's
Zondags knap zitten. 't Is mooi genoeg, dat ze de kamer de heele week tot haar
beschikking het. - Wel ja, ik zal overdag ploeteren, en toelaten dat ze er 's avonds
weer een heidensche herrie in maakt! Als ik mal word!’
Juffrouw Wassink was weer naar binnen gegaan, de deur viel achter haar toe.
Wassink ging sluiten.

IX.
De jongste jonge dame, een opengeslagen boek in de hand, stapte statig de kamer
op en neer. De witte morgenjapon, rijk gedrapeerd met goedkoope kant, vond ze
bijzonder elegant. Den sleep met klatervoering liet ze over het vloerkleed ruischen.
Ze keek over haar schouder of hij wel goed viel, als een ijdele witte pauw, die met
zijn staart pronkt.
‘Gek kind, straks sleur je het theetafeltje om!’ klonk het van de veranda.
‘Praat niet tegen me, ik moet leeren, 'k heb repetitie,’ en Annie Borgers tuurde in
het boek, terwijl er een loodrecht, ernstig rimpeltje in haar voorhoofd kwam.
Nummer drie, die in den tuin een bruinen beuk van zijn schoonste bladeren
beroofde, riep: ‘Praat er maar niet meer over, Jeanne; met deze zelfde blanke schaar’
- en hier zwaaide ze dreigend het gevaarlijke voorwerp door de lucht - ‘beroof ik
haar kleed van zijn schoonste sieraad, als ze van onze arme oude meubeltjes met
dien onwijzen staartsleep...’
‘Eén haar krenkt,’ zei Jeanne, die Bertha's toespraak wel wat lang vond voor een
weekschen dag.
‘Jelui moest liever zwijgen en me laten leeren,’ zet Annie, uit haar boek opziende,
nadat ze met een behendige beweging den sleep had laten zwenken.
‘Komt De Medicis vanavond?’ vroeg Jeanne.
‘Katrien komt om halfacht.’
‘Ben je dáárom zoo ijverig!’
‘Zeg aan de kruideniersche, dat haar pa ons niet weer bij ongeluk cichorei in
plaats van koffie moet geven,’ riep Bertha, haar donker hoofdje door de balustrade
van de veranda stekend.
Annie kleurde, Jeanne kwam haar lachend te hulp.
‘Bertha is een flauw spook,’ zei ze, ‘de koffie is werkelijk uitstekend, alleen is het
een andere soort dan we gewoon zijn, en ik geloof, Annie, dat jij ze zelf bedorven
hebt, door een overdreven sterk bakje te zetten.’
Annie, wetend, dat haar zuster gelijk had, zweeg en studeerde met te meer ijver.
Straks kwam Katrien, en, wilden ze wat aan haar avond hebben, dan moest ze nu
aanpakken.
Ze bleef haar wandeling door de kamer voortzetten, met ingespannen gezichtje
en de oogen onafgebroken op het boek. Soms ook legde ze de

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

126
hand op de bladzij om de woorden niet te zien, en liep dan prevelend voort, tot ze
stokte en weer even moest zien naar het vervolg. Tegen halfacht was ze zoo ver
gevorderd, dat ze, het boekje geheel dicht en met afwezige oogen, onafgebroken
mompelend door de kamer schreed. Zelfs de boekenkast met spiegelruit, die haar
beeltenis in de witte japon zoo bekoorlijk weergaf, leidde haar niet af, en ze keerde
niet met haar gedachten tot de werkelijkheid terug, voor ze de taak, die ze zich
gesteld had, geheel ten einde had gebracht. Bang dat ze het er bij een herhaling
niet zoo goed af zou brengen, legde ze gauw het boek weg, en met een sprong viel
ze op de veranda neer aan de voeten van Jeanne, die zich van schrik in den vinger
prikte.
‘Je bent niet wijs, geloof ik,’ en Jeanne koesterde half boos, half lachend den
bloedenden vinger in haar zakdoekje, ‘eerst waar je rond als een geest uit Macbeth,
of liever als een slaapwandelaarster, zoodat ik niet in de kamer durf kijken en geen
kik durf geven uit vrees je te storen, en nu spring je verraderlijk op me toe, als een
duiveltje uit een doosje.’
‘En breek mijn enkel,’ zei Annie, die met haar voet in den sleep verward was
geraakt.
Gelukkig belette die gebroken enkel haar niet, toen het dienstmeisje juffrouw
Wassink had aangediend, Katrien vroolijk tegemoet te gaan.
De zeventienjarige jonge dame, wier regelmatig ovaal gezichtje bloosde onder
de kleine Engelsche matelot, trok haastig de Perzisch garen handschoenen uit,
ontdeed zich van hoed en mantel en bleef een beetje verlegen bij de tafel staan.
In haar rood-en-zwart gestreepte katoenen japonnetje, het donkere haar in een
bijna te zware toet op het achterhoofd, met krulletjes bij nek en slapen, zag ze er
niet kwaad uit, maar ze was zoo bleu, bijna linksch. Ze kneep haar hand dicht tot
een rond vuistje toen ze haar compliment maakte, liet eerst den eenen, toen den
anderen handschoen vallen en moest drie-, viermaal steken eer de naald in den
hoed zat.
Met Jeanne, die bijna geen notitie van haar nam, voelde ze zich gauw op haar
gemak, maar aan Bertha's levendigheid moest ze altijd eerst even wennen.
‘Hebt u een mooien bouquet geplukt?’ vroeg ze, terwijl ze nog wat warmer werd.
Bertha, die op het verandatrapje zat, spreidde haar schort open.
‘Als je een verzameling stoffige beukenbladen een mooien bouquet vindt, ja. Bont
is mijn ruiker zeker niet, toch geloof ik dat wat theerozen en papavers, of waterleliën
en vergeet-mij-nietjes niet schaden zouden. Maar op het oogenblik levert onze tuin
niet anders op dan afgevallen deutzia's en uitgebloeide maandrozen.’
‘En de viooltjes dan?’ vroeg Jeanne. ‘Wasch de beukenbladen in een emmer en
pluk wat viooltjes, dan kan je er mijn witte anjers bij krijgen, die schieten toch te
hoog op. 't Wordt tijd, dat je klaarkomt, want straks moeten we weg en het kind moet
leeren.’
‘Het kind’, dat juist bezig was haar hoogen haartooi met een anjer te
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garneeren, knikte lachend tegen Katrien. ‘'k Hoop dat die spoken maar gauw
heengaan, ze moeten op een verjaarvisite; voor ze weg zijn, kunnen we toch niet
beginnen.’
‘Zijn die bloemen een cadeau?’ vroeg Katrien.
‘Die zijn voor het priëeltje,’ zei Annie, ‘'t is een kleine attentie voor ons, omdat we
het zoo hard hebben.’
Mijnheer en mevrouw Borgers, die in het kleine salon even hadden stilgezeten,
kwamen nu ook voor den dag, ieder met een leeg theekopje in de hand.
‘Wat toch naar dat jij niet meekunt, Annie,’ klaagde mevrouw.
‘'k Geef er niemendal om, 't is veel te warm voor een verjaarpartij,’ zei Annie, ‘en
zóó druk hebben we het niet, wel Katrien?’
Katrien keek bedenkelijk. Ze zei: ‘Niet zoo héél druk.’
Een half uur later was de familie vertrokken, en zaten Annie en Katrien in het
priëel, ieder in een gemakkelijken rieten stoel, een kopje thee in de hand, een stapel
boeken vóór haar, tusschen de vaas met anjers en beukeblaren en Jeanne's
eau-de-cologne-flacon in.
Katrien had een cahier opengeslagen, maar ze keek er overheen naar de kanten
mouwen van Annie's japon, die haar één witte weelde leek. 't Was zoo aardig, dat
je er de lijn van Annetje's ronden arm kon zien doorschemeren.
De japon was gemaakt voor een tooneelstukje, Annie had daarin de rol van een
jonggetrouwd, vrouwtje, rijk, elegant... Ze had in morgengewaad moeten optreden.
Ze vertelde er alles van: wat ze had moeten zeggen, hoe ze geloopen had, hoeveel
last haar de sleep had veroorzaakt, haar succes, alles.
Katrien had, zonder het zelf te weten, haar schrift weer toegeslagen, en luisterde.
Ze stelde zichzelf in Annie's plaats. Ze zag de vele menschen in de zaal zitten, in
aandachtige spanning elke beweging volgend. Ze rook het sparregroen, waarmee
de zaal versierd was, zelfs de zachte bloemengeur steeg tot haar op. Het voetlicht
beefde voor haar oog, de souffleur hinderde haar, maar ze deed haar best, niet
door hem gestoord te worden en ze speelde, speelde,... stil bewust van haar triomf.
Annie's stem deed de begoocheling wijken.
‘Nu draag ik de jurk maar eens op heel warme dagen, maar altijd moet ik denken
aan dien avond. O, 't was zoo heerlijk! Verbeeld je een gezellige zaal, vól frissche
bloemen, en de dames allemaal in lichte kleedjes, en muziek en champagne en
vruchtenijs. Ken je dat? Ik had het nooit geproefd; als je het eet, is het of je een
sprookje leest, een beeldig sprookje, waar allerlei moois in voorkomt. Eigenlijk éét
je het niet, het smelt, zachtjes smelt het’ - Annie sloot bij de herinnering de oogen
en klakte licht met de tong - ‘en dan proef je iets geurigs, frambozen, of wat het is.
't Is zoo echt fijn! Juist, dat je het niet eet, maar dat het zoo, als vanzelf, verdwijnt
in je mond, geeft er zoo iets... bovenaardsch aan.’
Katrien schaterde het opeens uit, maar ze had toch meegenoten, tot het laatste.
't Was een heele sprong, van die hemelsche verrukkingen naar de droge
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geschiedenis-aanteekeningen; maar Katrien waagde het toch, het gesprek er op te
brengen.
Ja, ze moesten maar dadelijk beginnen, vond Annie ook, dan was je gauw klaar;
maar even moest ze nog wat vertellen van het bal en de dansers...
't Werd donker, ze hadden de schriften nog niet open gehad. Maar Annie zou het
salonlampje halen, en dan, zonder uitstel, zouden ze aan het werk gaan. Katrien
ging mee.
De lamp stond in de kamer van Jeanne en Bertha. Annie maakte licht, ze wou
ook nog een paar citroenen uitpersen voor een kwast. Katrien stond voor de
boekenkast en las de titels.
‘Wat een boeken!’ zei ze. ‘Werner, Marlitt, Heimburg.’
‘Ouïda!’ en Annie, het glazen persje in de eene, den halfuitgeknepen citroen in
de andere hand, stond naast haar.
‘Die ken ik niet,’ zei Katrien, met een onverschilligheid in haar stem, die Annie
ergerde.
‘Hou je van lezen?’ vroeg ze.
‘Natuurlijk!’
‘En ken je Ouïda dan niet? O, dan heb je nog wat te goed! “Twee souvereinen
gediend,” “Wanda”, “Tricotrin en zijn pleegkind”, “Twee klompjes”! 'k Wou, dat ik in
je plaats was, dat dit alles voor mij ook nog vreemd was!’
Katrien zag Annie's blauwe oogen schitteren. Ze werd onrustig; ze was toch nog
wat ongeloovig.
‘O, je moet ze lezen. Jeanne vindt het goed, dat weet ik zeker. Wacht, begin met
die “Souvereinen” en zeg me dan, hoe het je bevalt.’
Katriens hart klopte van verlangen toen ze de beide net gebonden deeltjes
aannam.
‘Neem ze mee naar het priëel, dan zal ik je er een paar passages in aanwijzen.’
Zorgvuldig, eerbiedig bijna, wikkelde Katrien de boeken in een krant, opdat er
niets aan zou komen.
‘Wil je het lampje ook nog nemen, dan kom ik met het blaadje en de kwasten en
de suiker en mijn sleep.’
Onder het oranjegele zijden kapje uit, straalde het zachte licht over de bloemen,
't schitterde in den flacon, deed de lepelstelen glinsteren en het hooge rood op de
meisjeswangen nog warmer uitkomen. Vlak naast elkaar bogen de hoofden zich
over hetzelfde boek.
Bij gebrek aan plaats, was de stapel schoolboeken zoolang weggelegd op den
stoel. Annie lag er met haar knie op.
't Was heel stil; soms ritselde een blad op het kiezel, zoemde een mug om de
lamp.
‘Hoe vindt je het?’
Ademloos las Katrien nog even voort, toen zuchtte ze en zei, als droomend: ‘Mooi.’
Annie verschikte eens, omdat haar houding zoo ongemakkelijk was; ze lei
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de boeken op het houten vloertje en ging toen zitten, blij dat Katrien zoo zichtbaar
genoot.
Een groote, bonte nachtvlinder vloog opeens tegen 't lampeglas, tikte tegen de
peer, fladderde in cirkels om het licht, sterk gonzend met de gezengde vleugels. Hij
tolde neer op het boek, wipte weer weg en hechtte zich tegen de kant van de
lampekap, zenuwachtig trillend. Hij leek nog grooter en scheen zwart tegen de gele
zijde.
‘Net een rustelooze booze geest,’ zei Annie, griezelend.
Katrien sloeg haar boek dicht. ‘Hoe laat zou het zijn? We zijn nog heel niet
begonnen.’
Ze joeg den vlinder weg, omdat ze geen moed genoeg had om hem te dooden,
en wachtte in spanning. Misschien was 't al halftien. In elk geval zou er weinig meer
van het repeteeren komen.
‘Halfelf,’ zei Annie ontsteld; ze keek nog eens of ze zich ook vergiste.
Katrien sprong op. Ze verspilde geen woorden; haastig dronk ze haar glas leeg,
zocht haar boeken bij elkaar en liep over het kiezelpaadje naar de veranda. Annie
volgde haar, ze pakte onder het loopen ‘Twee souvereinen gediend’ in en gaf ze
aan de straatdeur Katrien onder den arm mee.
‘Dag, Annie.’
‘Dag, Katrien, kom toch dikwijls terug, 't is zoo gezellig. We kunnen altijd samen
zitten in het priëel of op mijn kamertje.’
Katrien snelde voort door de donkere nieuwe-buurtstraat, haar manteltje los, de
handschoenen in de witte, bloote hand.

X.
Daar zijn geen boeken meer in Bertha's kast, die Katrien niet gelezen heeft. Alle
heeft ze ze genoten: Heimburg, Marlitt, Schubin, Werner en Ouïda. Ouïda! - Katriens
oogen worden grooter, als ze aan die boeken denkt. Gelukkig, ze is er nog niet half
door, in de bibliotheek zijn er nog zooveel!
Ze is pas thuis gekomen van de Borgers, te laat, en ze is onder handen genomen
door haar moeder. Natuurlijk! Ze krijgt immers altijd standjes, verdiend of onverdiend.
Ze is er onverschillig voor.
Ze schudt het zware, donkere haar en vlecht het losjes. Ze zit in haar nachtpon.
Haar rug is moe, haar oogen zijn heet.
‘Al dat malle late werken, je ziet er uit als een geest, of je honger lijdt!’ heeft haar
moeder gezegd.
't Meisje haalt de schouders op. Allemaal onzin, verbeelding!
Ze zit op den rand van haar ledikant. Vlak bij haar, op een tafeltje, brandt een
drijvertje in een glas met patentolie. Op haar knie ligt een kladschrift, ze maakt een
paar algebra-sommen, of liever, ze probeert ze, want het vlot niet erg. Ze heeft er
vijf opgekregen, maar als ze er drie klaar heeft, zal ze ophouden. Ze tobt over de
derde, die maar niet lukken wil.
Ze is moe en dof in 't hoofd; altijd die vraagstukken, altijd dat werken ook!
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Als ze voorhoofd en slapen met koud water wat heeft verfrischt, weet ze wel, dat
ze zichzelf voor den gek houdt, dát ze bijna niet werkt, de laatste maanden.
't Is zoo'n heerlijke tijd; wat is ze altijd dom geweest! Ze heeft maar geleerd, en
naïef al het opgegeven werk gemaakt. Of 't nu óók niet gaat! Best gaat het!
Ja, ze zal niet zoo'n mooi rapport hebben, maar wie geeft daar wat om? Ze zal
er toch wel komen, en ze heeft nu ten minste een beetje plezier in haar leven.
O, die uurtjes bij Annie, en dan die heerlijke nachten met haar romannetjes!
Een paar vriendelijke, lichtgrijze oogen schenen haar opeens aan te zien, vragend,
droevig. En een bezorgde stem zei weer: ‘Je werkt toch niet te hard, meid?’
Daar moest ze telkens aan denken, aan vaders goedigen angst, die haar zoo
beschaamd had gemaakt.
Maar daar moest ze zich ook overheen zetten; als je je aan alles storen wou, hadt
je nooit pleizier. Wat had zij aan haar leven gehad, die drie jaren op de Kweekschool?
Voor wien had ze zoo hard gewerkt? Voor haar vader, niet voor zichzelf, want
anderen, die maar de helft deden, kwamen er ook. Ze zou nu maar doen als de
meesten, geven en nemen. Drie sommen was al mooi; als ze ze den volgenden
morgen overschreef, kon ze nu nog wat lezen.
En ze rekende weer, geprikkeld door het oponthoud van haar gedachten,
ongeduldiger naarmate ze zich meer in de cijfers verwarde.
Annie was een gelukskind. Die werkte matigjes, genoot veel en kwam er toch.
Wat had ze het thuis heerlijk! Zij hoefde niet in stilte te lezen, in gestolen uren.
Driftig verscheurde Katrien de verknoeide bladzij, en begon het vraagstuk opnieuw.
Ze vond het opeens en haastig werkte ze het uit en bergde potlood en schrift weg.
Nu werd het weer feest voor haar. Haar oogen stonden eensklaps helderder,
zonder hulp van spons of water. Met een blij hart maakte ze de noodige
voorbereidselen. Voorzichtig sloot ze van binnen de deur van haar kamertje, toen
haalde ze uit de waschtafella de doos met nachtpitjes en liet er zorgvuldig twee,
drie op het drijvertje neer. Eén verdronk er in de olie, maar de andere vlamden lustig
op toen ze ze aanstak. 't Was een schitterende verlichting, een vreugdevuur.
Ze monterde heelemaal op bij het flakkerend licht. Ze kreeg haar boek uit zijn
schuilplaats te voorschijn.
Het glas met de illuminatie zette ze op een dictionnaire, zoodat het licht goed op
het kussen viel. Toen vouwde ze de opgeslagen sprei op en legde ze onder het
kussen. Dat werd zóó prettig hoog, zoodat je er met je rug tegen steunen kon.
Haastig trok ze haar kousen uit, verlangend om in bed te komen. Stilletjes kroop ze
er in, half onder dek. Met een blij, gelukkig gevoel, sloeg ze de bladzij op, waar ze
gebleven was. Ze had een nieuw
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hoofdstuk voor zich. Ze begon er nog niet aan. Ze keek eens rond. Wat verrukkelijk
helder brandde dat licht! De deur was goed dicht, niemand kon haar overvallen.
Ze schurkte zich gemakkelijk in de kussens. Licht als de dag was het in bed, 't
was of de zon op haar boek scheen. Ze zou kunnen lezen, al lag ze languit, zoo
gemakkelijk mogelijk. Ze probeerde het. Het ging! En met een behaaglijk gevoel
vlijde ze haar hoofd in de veeren en begon, dankbaar gestemd, aan het nieuwe
hoofdstuk.
Uren bleef ze lezen, eerst liggend, toen half zittend, toen op haar zij. Haar armen
werden moe. Slapjes liet ze de handen, die het boek vasthielden, eindelijk op de
dekens rusten, en in gebogen houding, met pijnlijken rug, las ze voort, altijd maar
door, tot de klok één sloeg, twee, halfdrie.
Vreemd, andere nachten had ze wel veel langer gelezen, maar nooit was ze zoo
óp geweest. Haar oogen brandden, ze had moeite ze wijd genoeg open te houden
om te kunnen zien. Eindelijk dansten de letters, de regels schenen af te zakken van
het boek. Maar ze was al op het eind, de paar laatste bladzijden wou ze nog even
doorzien.
Huiverend, rillend als van koorts en met een strammen rug, liet ze zich eindelijk
uit het ledikant glijden. Ze had wel liever, o oneindig liever, haar doodmoe hoofd,
zwaar van slaap, op het kussen neergelegd, en was dan ingeslapen. Maar dat ging
niet. Ze had nog allerlei te doen. Moeder mocht er niets van weten, dat ze gelezen
had. Op de teenen ging ze naar de oude geschilderde latafel. In de onderste la,
onder een stapeltje linnengoed, in de vouwen van een onderrok, daar borg ze altijd
haar boek. De la kraakte bij het openschuiven, Katrien schrikte er van, haar hand
beefde en het hart klopte haar in de keel. Wild keek ze om, ze dacht opeens dat er
achter haar in de kamer brand was. In haar overspanning liet ze het boek uit de
hand op den grond vallen, sloot de la en stond op. Haar gezicht was als dat van
een kind, dat betrapt wordt en beweren wil dat het niets kwaads heeft gedaan. 't
Was haar of er iemand in de kamer was, die haar ter verantwoording riep.
Maar er was niemand, ook was er geen brand ontstaan, alleen brandden twee
pitjes met één vlam. Met een lucifer schoof ze ze van elkaar.
Toen ging ze, nog met een schichtig gevoel, dat haar noopte achter zich om te
zien en links en rechts, of er tóch iets was, iets onzegbaars, dat haar bespiedde,
weer naar de latafel, nam het boek op met een greep en stopte het weg.
Haar knieën knikten toen ze opstond en haastig weer omzag. Verbeeldde ze het
zich, hadden haar vaders oogen niet om de deur gezien?
Ze lachte; 't was immers onzin, de deur was op slot.
Opeens zag ze tóch een gezicht, bleek, met holle, donkere oogen als van een
gek, die haar aanstaarden, haar niet loslieten.
Ze wendde zich af met geweld, 't was immers al te zot, 't was haar eigen bleek,
ontsteld gezicht, dat ze in den spiegel gezien had. De dictionnaire nam ze
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weer onder het glas vandaan, de sprei - wat leek ze zwaar in haar moede handen!
- legde ze op een stoel. Nu nog met de uiterste voorzorg de deur weer opengesloten.
O, dat knarsen en piepen van het slot, het deed haar hart bonzen.
En de nachtpitjes nog uit, alle op één na in de olie verdronken.
Nu kon ze gaan slapen, eindelijk. Met een diepen zucht liet ze haar hoofd in het
kussen zinken. Even trok ze de neusvleugels op, geplaagd door den vetten walm
van de uitgedoofde pitjes. Toen sliep ze in, met dieper schaduwen onder de oogen,
dan alleen de wimpers teekenden.

XI.
In de huiskamer zat juffrouw Wassink, de voeten op een stoof, een wollen breikous
in de hand.
't Was bij negenen, de ontbijtboel stond nog op tafel, op Wassink's bordje lag nog
een boterham; hij was weggeroepen.
Ze was iets dikker dan een paar jaar geleden, ook waardiger, wat natuurlijk was,
want ze voerde nu het bevel over een dienstbode, een veertienjarig meisje,
broodmager en spichtig. Ja, eindelijk had ze dan haar man zijn zin maar gegeven
en een meisje genomen. Hij had gelijk, ze werd een dagje ouder en, wat ze twintig
jaar geleden kon doen, viel haar nu moeilijk.
En wás het ook niet billijk, dat zij, nu mijnheer haar zoon kantoorbediende was
en mejuffrouw haar dochter voor onderwijzeres studeerde, er ook eens haar gemak
van nam?
Haar gemak! 't Was eigenlijk belachlijk, want hoe weinig dienst hadt je maar van
zoo'n meisje. Dat wist niemand. Alles moest je nagaan, niets kon je aan haar
overlaten. Ze zat soms te koken op haar stoel, als ze zag hoe onhandig die
stoethaspel bezig was.
‘Maar je zít dan toch,’ zei haar man, als ze klaagde. Of ze in zoo'n geval niet
honderdmaal liever zelf de handen uit de mouw stak! Maar dat kon je niet doen,
voor je eigen eer niet, die meiden keerden toch al de rollen om, als ze er kans toe
zagen. Ze zouden zich ten slotte nog verbeelden dat zij de juffrouw waren.
‘Kee!’
‘Jawel, juffrouw,’ en het kind, dat den winkel dweilde, stond oogenblikkelijk op,
trok haar opgestroopte mouwen wat omlaag en stak haar hoofd binnen de deur.
Het streelde juffrouw Wassink, dat ze zoo dadelijk kwam, dat ze zonder bedenken
de plek, die ze onder handen had, in den steek had gelaten.
‘Schenk ereis een koppie thee voor me in, voor den baas ook. Als je nog trek heb,
kan je ook een bakkie nemen, als er is. Geef mijn maar suiker. - O, is er niet meer
voor je in, doe het lichie dan maar uit, thee is niet goed voor jonge menschen, je
bent al mager genoeg.’
Kee ging weer aan haar werk en juffrouw Wassink dronk met smaak haar kopje
leeg.
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Ze breide voort. Ze had zoo haar eigen gedachten.
Langzamerhand had ze zich verzoend met het idee, dat Katrien schooljuffrouw
zou worden. 't Was toch geen kwade inval van Wassink geweest, dát moest ze in
stilte toegeven. De zaak ging zoo goed niet meer. Van Klaas hadden ze niet veel
voordeel, de jongen kon zijn geld wel aan. 't Was werkelijk een uitkomst, dat Katrien
het volgend jaar wat ging verdienen. Als ze door haar examen kwam, - en dat mocht
je wel verwachten, want het kind scheen goed te werken.
Dien morgen was ze al op geweest vóór een van de anderen, alleen voor haar
schoolwerk. En zoo laat als ze bezig was! Ze hoorde haar wel eens, soms één, twee
uur in den nacht. Dan was ze nog aan het rommelen met haar boeken. En ze zag
het ook wel aan de vele nachtpitjes, die Katrien verbruikte, om meer licht te hebben.
Maar och, ze zei er maar niets van, ze deed of ze niets merkte. Je moest wat over
je kant laten gaan. Ze moest het toegeven, het kind deed haar best. Ze zag er ook
wat bleekjes uit, maar dat zou wel bijtrekken; als ze maar eerst de akte had, dan
kwam dat ook wel terecht.
Toch maakte ze zich er soms ongerust over; die meisjes waren zoo onverstandig,
die overdreven altijd. Als Katrien nu maar niet de kuur had, juist ziek te worden
tegen den tijd van het examen. Je hádt er wel, die zóó mal werkten, dat ze, als het
er op aankwam, oncapabel waren voor alles. Enfin, kwamen die tijden, dan kwamen
die zorgen. Katrien moest maar eens af en toe een eitje gebruiken, als het tegen
het examen liep.
Ze hoorde Wassink hoesten. Ze schrikte. Lieve help, als dat nu maar niet weer
begon! Dan kwamen ze heelemaal achterop. Verleden jaar had hij ook al influenza
gehad, tegen het najaar. Het kon zoo tochten in den winkel en hij ontzag zich
heelemaal niet.
Opeens stoof juffrouw Wassink van haar stoel op. Een paar maal had ze al door
de kanten gordijntjes geloerd, nu deed ze opeens de deur open.
‘Nee, Kee, dat is geen manier. Ik heb je gezegd, dat je iedere plek driemaal zou
doen, en jij doet het maar tweemaal. Ja, ik let wel op je, al ben ik in de kamer en jij
in den winkel!’
Het ontstelde kind haastte zich haar fout te herstellen en juffrouw Wassink ging
met een triomfantelijk gezicht naar haar stoel.
Wassink kwam achter haar aan. Staande sneed hij zijn boterham en nam een
reepje, dat hij doorspoelde met een slok koude thee.
‘Jij hoest weer,’ klonk het verwijtend over de breikous.
‘Ik?’ Wassink trok een onschuldig en van niets wetend gezicht, maar opeens werd
hij purperrood en trachtte een opkomende hoestbui te bedwingen.
‘Dat zegt nog: “Ik?” en hij ziet blauw van benauwdheid! Je mag wel oppassen,
dat eeuwige an de deur staan ook! In den winkel mot je wezen, en daar tocht het,
dat weet ik, maar in plaats van zoo gauw je kan binnen te kommen, buiten de
trekking, sta je me waarachtig den halven avond in den post van de deur. En je weet
nou, hoe teer je longen zijn! Daar, drink
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reis, je blaft als een hond. En dan vraagt hij nog: “Ik?” als je zegt, dat hij hoest!’
Verontwaardigd zette juffrouw Wassink zich rechter in haar stoel. Ze rekte haar
hals uit om te zien of Kee de hoekjes wel deed.
Wassink, die zijn brood ophad, was naar den kelder gegaan, om een kist open
te maken. Maar voor hij aan het werk ging, liet hij zich op de kist neerzinken, beide
handen tegen de borst geklemd en zacht proestend met gesmoord geluid, dat Aletta
het niet hooren zou. Ze scheen waarachtig gelijk te hebben, hij had het weer te
pakken.
Juffrouw Wassink had Kee gewezen, hoe ze met een spijker de hoekjes moest
uithalen. Ze was rood geworden van het bukken en ze trilde van verontwaardiging
over de onhandigheid van zoo'n schepsel. Opeens hoorde ze een verdacht geluid,
als van gedempt hoesten. Ze stampvoette. Nou dát weer. Had ze het niet gezegd!
Bij hen was ook altijd wat!
Sneller dan ze gewoon was, liep ze het keldertrapje af. Op de onderste tree bleef
ze staan, de hand aan den klammen balk.
Zie je, daar hadt je het al. Daar zat Wassink, doodsbleek, hijgend, met bebloeden
zakdoek.
Zij waren voor 't fortuin geboren!
Met moeite hield ze zich in, en ging naar boven om een glas water te halen. In
haar nijdigheid vergat ze, dat ze dit ook wel aan Kee had kunnen opdragen.

XII.
Met een wrangen glimlach stond juffrouw Wassink achter de toonbank. Dat waren
daagjes geweest! Wassink te bed met hevige koorts en een hoest, die je door je
ziel sneed. Om den anderen dag de dokter. Wekelijks zóóveel alleen aan je
apotheker. Kee den heelen dag over den grond om het huishouden te doen en te
koken. 't Was er ook koken naar!
En zijzelf het bestuur over alles! Met den jongen in den winkel, tegelijk den zieke
oppassen en Kee achter de hielen zitten. Dat had ze ook niet gedacht, dat ze nog
zou moeten afwegen en inpakken en asjeblieft spelen den heelen dag. Een
compliment kreeg je voor het minste abuis. Een kale mevrouw had het meisje eens
teruggestuurd omdat de koffie het volle gewicht niet had.
‘Zeg an je mevrouw dat haar schalen niet deugen,’ had ze teruggezegd, zij veelde
die affronten niet. De meid was niet weerom geweest. 't Was haar om 't even, zulke
klanten kon ze missen! En dan hadt je nog van die menschen, die wegbleven uit
angst voor besmetting. Kón 't nog zotter! Of de waren in de bedstee stonden! Je
verloor je brood op die manier.
‘Wat blief je, meissie?’
Het aangesproken kind schrikte van de felle stem. De zuurzoete glimlach van de
dikke juffrouw achter de toonbank deed haar stotteren. ‘Een p... pijp p... pepermunt,
juffrouw.’
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‘Van een cent?’ klonk het ongeduldig. 't Waren me klanten!
‘Van een hallefie.’
‘Die verkoop ik niet, dan mot je naar den snoepkelder gaan, hoor.’
't Kind was de deur al uit. De baas verkocht ze wél, maar dat scheen de juffrouw
niet te weten.
Nu gíng het met den zieke. Hij knapte weer wat op. Als hij nog maar een paar
dagen rust hield.
Ze ging eens even kijken, hoe laat het was. Wassink moest innemen en ze wou
ook weten of de jongen niet te lang wegbleef met zijn boodschap.
Toen ze in de kamer was, zag ze dat Wassink de groene bedsteegordijnen
verschoof. De ringetjes knarsten op de roe. ‘Vrouw!’
‘Ja.’
‘Kom reis bij me.’
‘Wacht, zeur even niet, ik tel je droppels af; is dat een gemartel, driemaal op een
dag dertig droppels! Waarom geen theelepeltje!’
Wassink wachtte geduldig. Juffrouw Wassink telde. Toen ze aan zeventien was,
werd er geklopt, en de jongen riep om de deur: ‘'k Ben terug, juffrouw. Mot ik nou
naar Bluis met de kaarsen?’
Wás 't niet om gek te worden? ‘Doe de deur dicht, jongen, je ziet toch dat 'k bezig
ben. Ik kom zóó bij je.’
Nu moest ze alles overtellen, want de lepel was bij ongeluk volgeloopen.
Eindelijk had Wassink ingenomen en legde hij zijn hoofd weer neer.
‘Heb je het erg druk, Lette?’
‘Wat dan?’
‘'k Wou, dat ik je helpen kon.’
‘Ja, dat kan je nou niet. Later maar oppassen, dat je uit den tocht blijft. Hadt je
anders nies?’
‘Kun je niet even bij me blijven zitten?’
‘Nee, dat hoor je, Dirk het me alweer geroepen. Wat woel je! Leg dat laken recht.
't Is me een gezicht als er 's iemand komt! 'k Zal je wel helpen.’
Juffrouw Wassink schudde het kussen op, lei het laken terecht en stopte de dekens
in, alles met een bedrijvige maar niet heel zachte hand.
‘Katrien is al naar school, hè?’ klonk het uit de bedstee.
Juffrouw Wassink was juist op het punt naar den winkel te gaan. Zóó kwam ze
nooit weg.
‘Zeker al drie kwartier,’ zei ze, ‘hadt je wat van der willen hebben?’
‘Ze het de quitanties geschreven, niet?’
‘Ja, dat heb ik je vanmorgen gezegd.’
‘Je heb veel hulp van haar 's avonds, hè?’
‘Ja, dat gaat wel, ze doet haar best, maar ze het natuurlijk haar schoolwerk.’
‘Vin je niet... zag ze niet wat bleek? Was ze niet stil straks, of verbeeld ik het me?’
Nu was juffrouw Wassink's geduld op; zieke menschen waren net kinderen. ‘'k
Heb er nies van gemerkt, hoor. Ze zag toch niet fleurig den laatsten tijd.
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Bij mijn overwerkt ze zich niet. Nou, ga nou maar slapen, ik mot naar beneden.’
Dirk kreeg zijn orders. En moeder Wassink ging haar koektrommeltje vullen met
vanille-wafeltjes.
Juffrouw Krause kon komen. Je hadt altijd aanloop met zoo'n zieke. En de Krausen
kreeg je zoo gauw niet weg ook.
Overigens hield ze wel van wat aanspraak, en ze was maar blij, dat die quaestie
met juffrouw Krause weer was bijgelegd. Verleden jaar met de ziekte van haar man
was het in orde gekomen. Toen waren ze allebei eens naar den patiënt komen zien.
Ze had toen gedaan of er nooit iets geweest was, blij dat ze de eer aan zich kon
houden. Ze had zelfs tegen Mina Krause gezegd, dat ze het vroeger bij het rechte
eind had gehad, en dat het maar goed was, dat Katrien naar de Kweekschool was
gegaan. En ze had gezinspeeld op de zeshonderd gulden, die Katrien zou gaan
verdienen.
In stilte had ze gelachen. Je kon de menschen soms niet kwader maken dan door
ze gelijk te geven. Ze had heel goed gemerkt, dat juffrouw Krause haar destijds
maar was afgevallen om in de contramine te zijn. Natuurlijk had Mina vroeger in
haar hart net zoo over de zaak gedacht als zij, dat het onzin was om meisjes te
laten leeren. En nu keek ze op haar neus, omdat alles zoo goed ging, en omdat de
tijd kwam, dat Katrien als schooljuffrouw een aardig duitje zou inbrengen.
Juffrouw Wassink maakte een vriendelijk praatje met het dienstmeisje, dat het
eerst na haar prettige overdenking binnenkwam. Ze woog gedroogde appelen en
zout en rijst af en luisterde naar een geval van aanranding, waarvan de meid vertelde.
't Werd een smakelijk praatje, echt gezellig. Lang nadat de boodschappen in het
mandje lagen, sprak het dienstmeisje door. Juffrouw Wassink dacht er over, haar
een paar biscuitjes toe te geven, zoo aangenaam werd ze gestemd.
Maar opeens zag ze Kee's hoofd boven de keldertrap uitkomen. Wie weet, hoeveel
tijd die meid daar had staan luisteren en luieren!
Haar heele gezicht veranderde, toen ze zich naar haar eigen dienstbare toekeerde.
‘Wil je aan je werk gaan; 'k zal je wel roepen als ik je noodig heb.’
Kee dook weg. Het dienstmeisje nam haar mandje op om heen te gaan.
De biscuitjes bleven in de trommel.
Heeremensch! daar hadt je juffrouw Krause. ‘Dag, Mina, kom je 's kijken?’
‘Ja, ik kom 's naar den baas zien. Gaat het nogal?’
Het ging nogal. Ze liepen het trapje op, juffrouw Wassink voorop, met het
trommeltje vanille-wafeltjes in de hand.
Wassink sliep. Zijn vrouw gaf verslag van zijn toestand en van de drukte, die ze
had. Onder 't spreken lette ze op de straatdeur. Dirk kon al weer lang terug zijn, en
Kee bleef ook maar eeuwig in den kelder.
‘En hoe is het bij jou thuis?’
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Juffrouw Wassink had de rollen maar eens omgekeerd. Ze wou nu liever eens
luisteren, daarbij viel het haar makkelijker haar observatiepost waar te nemen.
Juffrouw Krause's familie voer wel; het oudste meisje maakte een japon, 't was
liefhebberij; 't jongste had koorts gehad, ze had nu al uitslag, dus dat kwam weer
in orde.
Juffrouw Wassink's gezicht klaarde heelemaal op. Daar was Dirk terug, en Kee
kwam ook boven met dweil en emmer. 't Was een rust als ze die twee om zich heen
had. Nu kon Dirk ook op den winkel letten. Kee moest uit om een paar maatjes
frambozen te halen.
‘Wát vertel je, het Antje koors gehad? Maar ze betert al, zeg je. Dan gaat het den
goeden kant op. Och, met kinderen heb je altijd wat, mot je maar denken. Neem
vast een wafeltje, dan zal ik de glaassies klaarzetten.’
Bedrijvig stond juffrouw Wassink op, gezellig opeens.
Met een apothekersfleschje onder het witte schort, dat in haast scheef was
voorgedaan, was Kee op het punt den winkel uit te gaan, toen juffrouw Wassink op
haar afschoot:
‘Waarvoor heb je je tullen muts, Kee? Om hem aan den spijker te laten hangen
als je boodschappen doet? - O zoo!’
Toen Kee een seconde later, met de blauw-witte tullen muts op, voorbijkwam, liet
juffrouw Wassink, die met den rug tegen de stoelleuning zat in achterwaartsche
houding, haar passeeren met voorname onverschilligheid.
‘'t Wordt al een heel stuk, je meissie,’ zei Mina Krause.
De gastvrouw glimlachte, met een minzaam oog zag ze Kee na, terwijl ze de
straat overstak.
‘Ze gaat Katrien na, dat's ook een lange!’ vervolgde juffrouw Krause. ‘Ik denk wel
's: kind, waar groei jij na toe? Van de week zag ik haar nog, maar ze had geen tijd
voor een praatje. Ze most zeker naar school. - Een wonderlijk idee toch, dat zoo'n
groote meid nog naar school gaat. Ze kon je huishoudster zijn. Zoo'n hulp zou je te
pas kommen in deze dagen, wat?’
‘Dat spreekt; ik kan best iemand gebruiken. Maar och, ik schik er me in. Ik kom
er tóch. Och, weet je, wat ik maar denk? - In den eersten tijd was ik er fel tegen,
toen vond ik al dat leeren voor meissies onzin; en nóg begrijp ik niet, wat ze met al
die groote geleerdheid te maken hebben, ze kan den kinderen toch wel lezen en
schrijven leeren. - Maar weet je waar ik me tegenwoordig maar mee troost? Dat ze
kommend voorjaar geborgen is. Jongen, zeshonderd gulden is zulk aardig geld; dat
verdien je zoo gauw niet. Dat hebben jij en ik in onze betrekkingen nooit gehad. En,
om nou maar reis een voor de hand leggend voorbeeld te noemen: daar zal jou
Sofietje heel wat japonnetjes voor motten maken, eer ze zooveel in der hand het.’
‘Sofie is nog jong.’
Kee was terug. Juffrouw Wassink nam het fleschje van haar over en schonk het
leeg in een dikbuikig karafje.
‘Je heb gelijk,’ zei ze opgewekt, nadat ze Kee een wenk gegeven had om
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heen te gaan; ze kon die hongerige, gulzige oogen niet verdragen. 't Was enkel op
het trommeltje, dat de meid loerde. Juffrouw Wassink zou haar dat kijken wel
afleeren. Als Kee maar eens wist, dat het toch niemendal gaf, al bleef ze nóg zoo
teuten! ‘Je heb gelijk, Sofie is jong; het is al aardig, dat ze nou reis af en toe een
jurkie maakt voor vrinden of kennissen. Al is het maar een honderd gulden op een
jaar, 't is meegenomen, en - de een het de gave om te leeren, de andere het ze
niet. Mijn Katrien was het opgelegd, - je weet dat ik er me nog tegen heb gekant,
maar het is beter zoo, jij hadt het bij het rechte eind, - je mot iemands natuur niet
forceeren. Drink reis uit, voor de koude voeten!’
Juffrouw Krause protesteerde. Met een kleur als vuur had ze zitten luisteren naar
het bespottelijke pochen van dat mensch. Ja, nou was het goed; nou de dochter
wat zou gaan verdienen, was alles best! En wat een uithaal maakte ze van die
zeshonderd gulden, die ze nog niet eens had! Ja, dat was het mooist. Ze hád ze
nog niet eens, en nou al zoo'n drukte!
Mina Krause kwam er bijna door in haar humeur. ‘'k Mag lijden dat Katrien er
komt. Doet ze met het voorjaar examen? 't Zal een heele spanning voor jullie zijn.
Want het blijft altijd een loterij, de besten vallen dikwijls af en de gekken trekken de
kaart. Daar heb je Trui Hartman, die voor de telegraphie leerde, altijd nommer één,
maar toen het er op ankwam, thuis gekommen met de kous op der kop. Nou is jou
Katrien nogal ferm, hè, niet bleu, niet zenuwachtig. Want daar komt het op an! Kom, ik zal toch reis uitdrinken, en dan stap ik op. Nee, laat Wassink maar leggen.
Hoe langer of hij slaapt, hoe beter of het is.’
Maar Wassink hoestte, wakker geworden door het gesprek voor de open bedstee.
Dirk stak zijn hoofd om de kamerdeur. ‘Een brief, juffrouw.’
Juffrouw Wassink kreeg een kleur. Ze zat met de voeten op een stoof en de
handen in den schoot. Ze wou het effect niet bederven door op te staan en zelf den
brief aan te nemen.
‘Geef hem maar even hier,’ zei ze. En toen, terwijl ze met kennersblik het adres
van alle kanten bekeek: ‘Wie bracht dien?’
Ze wist het heel goed, want ze kende den concierge van de Kweekschool; maar
ze wou dat het feit de aandacht trok. Groote gedachten bestormden haar, dwaze,
eerzuchtige gedachten. De brief, dien Katrien een paar jaar geleden van haar
hoofdonderwijzeres had meegebracht, kwam haar voor den geest. Ze dacht nu aan
iets dergelijks.
‘Was het niet de kesjersje van de Kweekschool?’ vroeg ze, toen Dirk
schouderophalend gezegd had, dat de brief gebracht was ‘door een man.’
‘Ik weet het niet,’ zei Dirk, die toen werd weggezonden om zijn onbeduidendheid.
‘Vader,’ en er was iets plechtigs in juffrouw Wassink's stem, ‘daar is een brief van
Katrien der Kweekschool voor je gekommen. Kan je daar zien?’
Met zenuwachtige vingers schoof ze de bedsteegordijnen links en rechts
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open; ze stopte Wassink nog een kussen in den rug, opdat hij zitten kon, en ging
toen de gordijnen ophalen.
Op een afstand van het bed bleef ze staan, en in bijna eerbiedige afwachting
keek ze toe, terwijl Wassink bevend de enveloppe openscheurde.
‘Is er wat bijzonders an 't handje?’ vroeg Mina Krause, maar juffrouw Wassink
wenkte haar, even stil te zijn. Aandachtig bestudeerde ze het gezicht van haar man,
terwijl hij op het schrift tuurde. Maar ze werd er niet wijzer door.
‘Ik kan de letters niet onderscheiden,’ klonk het eindelijk, ‘alles danst voor mijn
oogen. 'k Geloof dat de directeur vraagt of ik reis bij hem kom.’
Juffrouw Wassink nam den brief met kloppend hart, haar man lei 't hoofd moe op
't kussen neer, juffrouw Krause at de kruimels van het vanille-wafeltje op, die ze op
het tafelkleed gemorst had.
Opeens klonk een stem bij het raam: ‘Wel jandorie!’
‘Is er wat, vrouw?’ vroeg Wassink uit het bed, moe, of hij veel leed voorzag.
En juffrouw Krause informeerde of er wat gebeurd was.
Vuurrood van ingehouden woede, stond juffrouw Wassink nog met den brief, dien
ze met vinnige oogen bekeek. Haar dikke vingers knepen de enveloppe samen, ze
verfrommelend tot een balletje.
‘Is die meid mal, of wat scheelt haar!’ Ze stampte met den voet op den grond,
blijkbaar in zichzelf overleggend, of ze den inhoud vertellen zou in Mina Krause's
bijzijn, of niet. Maar 't was haar onmogelijk, zich in te houden. Met nijdige stem
begon ze te lezen, nadat ze een paar keer had gesnoven van drift:
‘Mijnheer!’
Ze had dit woord een veelbeteekenenden klank gegeven, waarop ze een dreigende
rust liet volgen, en ging toen voort:
‘Naar aanleiding van het gedrag van uwe dochter, dat mij hedenmorgen tot mijne
spijt noodzaakte haar voor drie dagen den toegang tot onze inrichting te verbieden,
zou ik u gaarne eens spreken in haar belang. Aangenaam zou het mij zijn, u
vanmiddag tusschen 3 en 4, of morgenochtend tusschen 9 en 10 uur, te mogen
verwachten aan het gebouw der Kweekschool.’
Een verpletterende stilte volgde, licht verbroken door een zacht gekikker met de
tong, dat juffrouw Krause liet hooren, om haar deelneming te betuigen.
Moeder Wassink's onderkin schokte van drift, terwijl ze uitdagend van Mina naar
haar man zag, als wachtte ze op een aanleiding om uit te barsten.
‘Is die mal!’ riep ze eindelijk nog eens. ‘Weggejaagd! Voor drie dagen naar huis
gestuurd! Dat's een mooi koopie. En ze doet er der snuit niet van open. Ze komt
gewoon thuis om koffie te drinken. Ze helpt me nog liefies!’
Juffrouw Wassink's stem sloeg over van kwaadheid bij de herinnering.
‘Wel zeker! Zoo'n Judas, ze zegt nog met zoo'n valsche zachtzinnigheid: “Moe,
kan ik u ook helpen?” En ik, die van niks weet, ik laat het toe, dat ze de koppies
wascht en opruimt. En ik ben nog dankbaar op mijn manier, ik zeg nog zoo meteen
tegen Wassink, dat ik zoo'n hulp an der heb. Zou je der niet?! Zoo'n beest! 'k Had
het motte weten! Dan had ik wel anders gesproken!’
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Juffrouw Krause vond geen woorden teer genoeg om in den rouw van het moederhart
te deelen; ze schudde alleen langzaam, meewarig het hoofd.
Opeens stoof juffrouw Wassink weer op, met een blik van machtelooze woede
op haar man, te boozer omdat ze hem om zijn ziekte sparen moest: ‘Dat heb je er
nou van, van je voortrekken! Nee, ik zal je nou geen verwijten maken, maar is het
niet om dol te worden, als je bedenkt, dat de jongejuffrouw, die we altijd ontzien en
naloopen, dat ze maar zal kennen werken voor der school, dat die zich zóó netjes
op die school gedraagt, dat ze wordt weggejaagd? - Het idee, dat ze daar nou op
straat loopt, te wandelen note bene! Misschien met die meid van Borgers, wie weet
't! Dat's der ook zoo een om ze achter de mouw te hebben!’
‘Nou, nou, nou!’ klonk het kalmeerend uit de bedstee. ‘Wind je niet te veel op,
vrouwtje. 'k Zal wel 's gaan hooren, 't kan alles nog meevallen! Als jij met tante Mina
naar boven gaat, dan kleed ik me an en dan weten we het in eens.’
‘Het is hem in zijn hoofd geslagen!’ riep juffrouw Wassink, valsch vroolijk. ‘Hij wil
er uit! Hij wil zich effetjes vermoorden! - Die is goed!’
Juffrouw Krause gaf Alette gelijk. ‘Nee, Wassink, dat zou ik je niet raden,’ brouwde
ze, ‘dat zou warempels schande zijn.’
‘Praat er maar niet over, Mina, hij komt er niet uit. Hij zou evengoed meteen in
het water kunnen springen. - Als je mijn een plezier wil doen, blijf jij dan zoolang
hier, dan ga ik effen naar de Kweekschool.’
Juffrouw Krause stemde gereedelijk toe. Ze had geen spijt, dat ze gekomen was,
ze hield wel van zoo iets bijzonders. Ze deed hoed en mantel af en maakte het zich
gezellig, terwijl juffrouw Wassink naar boven ging om zich te verkleeden Wassink
drong ze een glas water op voor zijn hoest en zijn zenuwen. En ze gaf Kee bevel
om wat Hofmann-druppels te halen, die ze uit haar eigen zak betaalde.
‘Geen straatjes omloopen, hoor,’ zei ze op strengen toon, terwijl ze het kind de
vijf centen in de hand uittelde, ‘direct, direct, direct terugkommen.’
Kee knikte, nederig gestemd door de hooghartige manier, waarop de magere
dame de r uitsprak, en een beetje in de war, omdat ze alweer vooruit verdacht werd,
van straatjes om te loopen.
Juffrouw Wassink kwam beneden. Ze had een bruine japon aangetrokken en was
bezig het jacquet verder dicht te knoopen. De haakjes aan den hals moesten ook
nog vast. Ze slikte een paar maal van gejaagdheid, haar voorhoofd zag rose.
Terwijl ze rondliep met zware stappen, overal naar kijkend behalve naar hetgeen
ze bezig was te doen, als vele menschen, wanneer ze haast hebben, gaf ze af en
toe haar hart lucht.
‘Zoo'n nest, wat een drukte heb je van der! Nou kan je midden uit je werk
opstappen en voor haar plezier naar die school. En wie weet, wat je te hooren krijgt,
wat je slikken mot! Misschien mot je nog wel asjeblieft spelen ook, en vragen of ze
der weerom willen nemen. Prettig voor een ouder! Zoo'n meid! Zou je der niet door
mekaar rameien!’
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‘Je het je lijfie scheef geknoopt,’ merkte Mina Krause zachtzinnig op.
Juffrouw Wassink was bezig, uit allerlei sieraden de groote broche met het
landschap te zoeken.
‘Hè, wát?’ vroeg ze, zich half afkeerend van de open latafel en een blik in het
spiegeltje werpend. In de rood peluchen omlijsting van den spiegel zag haar gezicht
er zoo warm en grimmig en ontdaan uit, dat ze er zelf van schrok.
‘Wát heb ik?’ vroeg ze nog eens, hoewel het antwoord al lang gegeven was.
‘Je lijfie zit scheef.’
‘Groote goedheid! Hoe kom ik nog weg! Het is nou al bij drieën. Je beleeft wat
als je kinderen het! Je vreet je eigen op.’
De zieke verlegde zich eens. Hij had al dien tijd met het laken gespeeld. Er was
een gesuis in zijn hoofd, dat hem het denken belette; maar hij had toch het
bewustzijn, dat hij zijn vrouw nog wat zeggen moest, en af en toe keek hij eens of
ze klaar was. Hij deed zijn best, haar schimpscheuten niet te hooren. Maar hij was
onrustig, haar stem klonk zoo schel. Met een zakdoek veegde hij zich het zweet
van het voorhoofd, toen zuchtte hij en bleef mat liggen met gesloten oogen.
De mantel was al omgeslagen, de hoed zat wat veel op het achterhoofd en gaf
met het dikke haar de draagster het voorkomen van een aan den achtersteven te
zwaar geladen schip.
‘Nou mijn zakdoek nog. En een scheutje eau-de-cologne, dat frischt op. Hier,
neem jij ook wat, Mina, voor je moeite. En schenk je zelf nog 's in. Je ziet het, ik
heb geen tijd, dat ik asem. - O!’ - juffrouw Wassink kneep de vuisten dicht en sloot
de lippen vast opeen - ‘dat wandelt nou maar, dat kuiert nou maar, dat flaneert nou
maar rustig door de stad; is het niet om helsch te worden?’
Kee, die juist was binnengekomen, zette bedeesd het fleschje op de tafel neer,
en keek met een schuwen blik naar haar juffrouw. Ze was er van overtuigd, dat háár
die verwijten golden, en vond het 't voorzichtigst, stil naar haar keukentje te sluipen,
maar het lukte haar niet.
‘Waar heb jij gezeten?’ klonk het dreigend.
‘Een stuiver naphta gehaald,’ zei Kee, terwijl ze zich met haar oogen beriep op
juffrouw Krause, die haar de boodschap had opgedragen.
Maar verre van haar te hulp te komen, begon deze uit te varen:
‘Wát zeg je daar, naphta? Ben je heelemaal betoeterd! Nou, jij kan ook
boodschappen doen: 'k stuur der uit om Hoffmann-droppels! 't Is warempels goed,
dat het schaap het zegt. Jij hadt je juffrouw kennen vergeven, weet je dát wel?’
De kleine, scherpe oogen van Mina Krause schenen Kee pijn te doen. Ze knipte
met de oogleden en deinsde achteruit. Ze twijfelde er niet aan of juffrouw Krause
had het recht haar, onder zware verdenking van poging tot moord op haar meesteres,
aan de politie over te leveren.
‘Mot ze het nog ruilen?’ vroeg juffrouw Krause; ‘ik zou het je wel raden, Alette,
Hoffmann is zoo goed voor de zenuwen, je vergt al zooveel van je zelf.’
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‘Geen tijd meer,’ zei juffrouw Wassink, met het berustend air van een martelares,
‘'k zal zóó wel gaan.’ En opeens, bruusk, nadat ze zich omgekeerd had: ‘En jij an
je aardappelen, als je die ten minste niet verknoeit. Dun schillen, en ik waarschouw
je, als ik pitten zie!’
Kee ging, blij, dat ze niet weer terug moest om haar boodschap te ruilen. ‘Bij háár
zou ik ook noodig motten dienen!’ dacht ze bij de herinnering aan juffrouw Krause,
‘die is nog bedonder!’
‘Kom reis even hier, vrouw,’ vroeg Wassink.
‘Dadelijk, hoor!’
Ze scharrelde een paar bruin garen handschoenen uit de latafel op, die ze met
losse elastiekjes om de breede polsen sluitend maakte. ‘Wat is er?’ vroeg ze, terwijl
ze nog een scheut eau-de-cologne op haar zakdoek nam en dien langs haar heet
gezicht streek, totdat er zich roode schrijnende plekken op teekenden.
‘Zeg, moeder! Als de directeur nou klaagt over het een of ander, blijf dan kalm.
Verspreek je niet. Bedenk dat er heel wat van afhangt. En, als het noodig is - ik weet
het niet, maar het kén toch gebeuren, niewaar, wij waren ook geen heilige boontjes
op school - ik zeg, als het noodig is, dat je een goed woordje voor der doet...’
‘Ja, zoete broodjes zal ik genog motten bakken! Daar zal het niet an mankeeren.
Afijn! Als alles nou maar meeloopt, dat ze op school kan blijven. - 't Zal an der leeren
wel niet leggen. Ze zal brutaal geweest zijn. Ze kan mijn ook soms anzien met een
paar oogen of ze me vermoorden wil. - Nou ajuus, 'k zal me boodschap wel doen.’
‘Denk an je trekbanden,’ vermaande juffrouw Krause.
‘Och, die lamme dingen, waar dienen ze ook voor! Wil jij ze even vastmaken?
Mijn hoofd loopt om. - Dat je voor zoo'n astrante meid nou nog complementen zal
motten velen. Nou, tot strakkies!’
En ze ging.
Juffrouw Krause deed wat haar gevraagd was, maar waarvoor ze met die drukte
nog geen gelegenheid had: ze schonk zichzelf nog eens in, en nam ook een koekje.
Wassink hield zich slapend.
Kee, die door het kleine keukenraam haar juffrouw had zien heengaan, gooide
een kronkelende aardappelschil over haar hoofd van louter plezier. Toen liep ze
met een schijnheilig gezicht juffrouw Krause voorbij om met Dirk een praatje in den
winkel te maken.
(Wordt vervolgd).
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het klein Dorp in het groene Land.

Het slechte wijf van den doodgraver.
Door J.H. Speenhoff.
In een groen land was een dorp, zóó klein, dat de menschen elkaâr verveelden en
dus veel ruzie hadden.
Er woonde ook een doodgraver, die een zeer kwaad wijf had, dat hem gaarne
met een slof sloeg of met iets naar zijnen ouden, bezorgden kop smeet, vooral
wanneer hij wat veel gedronken had en dan vreugdig zijne graven groef.

de benarde Doodgraver.

Reeds vele lange jaren wenschte hij bij 't naar huis gaan, dat ze toch maar dood
mocht vallen uit het dakraam, waaruit ze hem als opfrissching emmers water over
zijn boezeroen goot; ernstig bedacht hij dan hoe ze daarna kalm door hem begraven
zoude worden in een mooie, diepe kuil; maar 't gebeurde nooit, het oude wijf was
zoo taai dat ze even genoegelijk bij den doodgraver door leefde, die reeds mager
en geel van verdriet was. En telkens wanneer hij na 'n sombere begrafenis met de
leepe doodbidders had zitten zuipen en dan veel te babbelachtig door zijn deurpost
strompelde werd hij door zijn wijf, dat zijn komst over het horretje had zitten beloeren,
met gemeene verrassingen ontvangen. Dit maakte hem nijdig zoodat hij vloekte en
aan alle menschen van zijn akelig lot vertelde.
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het Wijf!

Zijn beste vriend, de klokkenluider, die ook veel bier kon drinken en
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daarvan lange liederen ging galmen, ried hem aan om haar 's te laten schrikken dat
moest wel helpen. De luider zei dat alle vrouwen heksen waren, maar hij kon wel
zoo spreken want hij was ongehuwd en zoo verwaand dat hij bij 't luiden boven de
klokken uit wilde zingen; daarom mocht de doodgraver hem zoo gaarne.
Het bleek aldra dat het slechte wijf geheel geen vrees had. Op een vreemden
avond, dat 't stormde en de honden jankten, had hij zijn gezicht zwart gemaakt en
een kleed van den lijkwagen omgeslagen; toen stak hij op eens zijn hoofd door de
ruiten die rinkelend braken, maar het wijf begon te lachen want ze wist wat er
gebeuren moest; zij smeet hem een heete kom koffie tegen zijn dronken kop, (want
dronken was hij om den moed) en de graver kwam geheel beroerd bij zijnen vriend
terug om te verhalen dat 't varken toch nog gelachen had.

de Klokkenluider

Toen de twee drinkebroeders gewaar werden dat schrikken niet hielp gingen ze
zeer veel bier drinken, zoodat de luider weldra weer begon te zingen en de graver
luisterde verbaasd naar de droevige galmen. Zijne vrouw wachtte hem weer op en
smeet hem nu met de plaggen van zijn eigen dak. Den volgenden morgen stond hij
ziek van de pijn en het bier op, hij trok daarom zijne nieuwe schoenen aan, zette
zijn hoogste floppet op en ging naar den dominee, die streng doleerend en getrouwd
was, om zijn eerwaarde raad te vragen. Toen hij aan de pastory kwam werd hij door
een frissche meid in een duf, donker kamertje gebracht om te wachten. Nu hoorde
hij op eens dat in het nevenvertrek heftig gekibbeld werd en na eenige luide woorden
kwam de dominee driftig bij den doodgraver, die zich schaamde dat hij 't gehoord
had. Hij vertelde den goeden herder hoe slecht zijn wijf was en vroeg wat hij er
tegen doen moest.
De dominee, die weer deftig was geworden, raadde hem aan toch lankmoedig te
zijn, maar de graver zei dat 't niets gaf bij zoo'n heks.
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de bedroefde Herder.

‘Doodgraver,’ zei de predikant, ‘gij hoordet waarschijnlijk wel dat ik zooeven een
verschil met mijn echtgenoote had, welnu die is even lastig als uwe ega, alle vrouwen
zijn minstens heksen!’
‘Dat zegt de klokkenluider ook, dominee.’
‘Zoo,’ zei de dominee en vertelde toen dat zijn vrouw hem ongelukkig maakte
omdat zij hem verbood geestelijke vriendschap te gevoelen voor de babbeldames
van het kransje der zestigjarigen ‘Hoop doet leven’ en vooral voor de zuster van
den Schout. Zij gebood hem om 's Zondags van den kansel eenige dubbelzinnige
woorden over deze oude dame in zijn preek te voegen. Maar dit deed hij niet al
kwam de duvel er
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bij en daar een dominee niet aan alle menschen zijn leed kan zeggen, had hij dit in
een dik dagboek opgeteekend van af de ongesmeerde-boterhammen,
de-hemden-zonder-knoopjes en gestoorde-dutjes tot de hevigste alkoof-ruzies toe;
alles stond er in en dit boek was bestemd om na zijn dood aan het kransje gegeven
te worden.

de Zus van den Schout.

De Herder werd nog treuriger nu hij iemand gevonden had die naar zijn klagen
luisterde; hij begon als de smartelijkste mensch van het dorp lang te zeuren over
zijne kuische vrouw, maar de doodgraver, die er niet veel van begreep en gekomen
was om over zijn eigen vrouw te spreken, gevoelde zich onaangenaam, hij zette
dus schielijk zijn pet op zijn hoofd en stapte als iemand, die gelijk heeft de deur uit,
zonder groet. Hij ging maar naar zijn vriend, die reeds geheel dronken en dus luid
zingend in de herberg op hem wachtte. Hij vertelde wat de dominee gezegd had,
maar dat die zelf zoo'n drijnwijf had en dat de goede man als een bekeerde dief
leefde; zij dachten er veel over om hem te vragen 's avonds ook te komen drinken.

de dikke man met het Badientje.

Toen de doodgraver den volgenden morgen peinzend naar het kerkhof was
gegaan om te werken en hij daar stil stond te spitten tikte een dikke heer met een
badientje op zijn rug, hij keek verschrikt op, maar kende de heer niet die slim lachte,
alsof hij 'n geheim wist.
‘Is er nu weer een doode man?’ vroeg de dikke heer die ook groote, gladde oogen
had waar de graver niet in kijken kon; daar hij nimmer zoo minzaam werd
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toegesproken antwoordde hij verbaasd, dat 't graf voor 'n doode vrouw was. De
heer vroeg toen of hij getrouwd was, of hij een kind had en vele andere vreemde
vragen, waarop de doodgraver vertelde dat hij helaas een vrouw had die eene
haaibaai was en zijn leven zoo verzuurde.
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‘Ah, zoo,’ zei de heer, die maar gaarne lachte, ‘wil ik je helpen?’ De doodgraver
knikte van ja.
‘Kom dan van avond hier terug en ik zal je 'n prachtige raad geven waar de
dominee, die goede, niet aan dacht.’

de Lieve Meid.

De dikke heer draaide zich toen in eens om, liep grinnekend over de grafsteenen
wippend, het kerkhof af en verdween als rook. De graver was nu in de war, hij ging
dus maar veel drinken.

de Duvel!

Toen hij 's avonds op de zelfde plaats terugkwam, wachtte hem daar eene lieve
meid, die een doek om zijne oogen knoopte en hem zacht meetrok; dit vond hij
vreemd, en wilde dus nog wat zeggen, maar de lieve meid zei ‘stil.’ Ze gingen zonder
moeite wel uren ver, zoo dacht de graver, tot ze ergens kwamen waar veel lawaai
was; zijne genoote, die eerst acht maal op een deur getikt had, duwde hem naar
binnen, knoopte de doek van zijne oogen los en tot zijne ontzettende schrik stond
hij in de hel. De dikke heer die weer grinnekend op hem wachtte, zei dat hij de Duvel
was en dat de graver maar bedaard moest blijven. Weldra kwamen vele
buitengewone beesten om hem heen gluren en deden hem allerlei vragen, maar
hij was geheel beroerd en daardoor niet verbaasd dat die beesten spraken.
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de Diender.

‘Doodgraver, omdat jij en de dominee mijne beste vrienden op de aarde zijn, was
ik er op gesteld om je maar liever bij mij boven te laten komen; we kunnen nu wat
over je lot spreken en je kunt hier de gelegenheid bekijken. Wees maar niet bevreesd
dat ik je houden zal, daarvoor heb je nog geen zonden genoeg, het meisje dat je
hier voerde brengt je weer terug bij je wijf, hoor! Kijk nu maar veel rond tot je niet
meer verbaasd ben en kom dan hier bij mij terug om mijn prachtigen raad te hooren.’
Toen hij wat gewandeld had, kwam een lang beest hem vragen of hij nog gezond
was en of de doodgraver hem herkende; met groote ontsteltenis bemerkte hij dat 't
de oude veldwachter was.
‘Zoo, diender...’ stotterde hij.
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‘Diender, diender,’ lachte 't beest uit 'n grooten bek, ‘nee man, dat was ik en toch
ben ik nog in de hel gekomen: maar 'k heb 't hier misschien

de Kastelein

beter dan beneden, veel feesten, nooit werken en de Duvel is eerlijk. Nu zal ik je
wat vrienden wijzen. Die suffe langbeen is de kastelein, dat beest met dien grooten
bek is Bet en dat daar zoo rondfladdert is de baker. We hebben hier nooit ruzie
omdat we niets hebben.
Toen de graver, die 't warm had, want ze waren de groote ovens genaderd waar
de versche zondaars in zaten,

de Baker.

zoo drentelde zag hij dikwijls mooie geldstukken op den grond liggen, hij begeerde
die wel op te rapen, maar

Piet.
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durfde niet omdat hij op bezoek was, toch bukte hij even, maar bemerkte ras dat
ze gloeiend waren en toen hij op zijne geschroeide vingers zoog, hoorde hij in eens
hard lachen, maar zag niemand bewegen. Ze kwamen ook bij de hee te ovens, daar
liepen de gewone duvels nijver om heen met haken en pieken

de Hel

om de lieden die pas aangekomen waren, uit te braaien; dat deden ze voor de
zonden, zei de diender. Zoodra iemand het pad der ondeugd afkwam wandelen,
openden duivels, die te loer zaten, schielijk een luikje dat in het
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pad was, zoodat de stumper eerlang in de vlammen zat en zoo hard kermde als hij
maar kon. Na eenigen tijd werd hij er zonder zonden uitgevischt en door den dikken
heer in een passelijk beestje veranderd. Terwijl de doodgraver zoo stond te turen
zag hij juist een stoere matroos aankomen, die het pad afkwam rennen, alsof 't zoo
plesant was en toen de bezorgde graver: ‘Keesje denk er om!’ wilde roepen, lag de
zeeman reeds in den oven, maar tot veler verbazing gleed hij er weer uit, want 't
bleek dat de man geen zonden had en maar door een vergissing op het verkeerde
pad was gaan wandelen. De zondaars, die te braaien zaten, riepen allen tegelijk
dat 't 'n schandaal was, maar daar lette bijna niemand op. De matroos was weer
teruggegaan en verdween achter kleine struiken, die langs het pad der ondeugd
groeiden. De diender zegde, dat zulke abuizen vaak gemaakt werden, daar er
dagelijks zoovelen kwamen.

in de gemeente goot.

De doodgraver had genoeg gezien, hij vroeg dus om naar den dikken heer te
gaan en de diender moest weg om zijn vrouwtje te zoenen. Toen hij bij den heer
kwam zei die: ‘Waarde vriend als je zoo gaarne bier drinkt en dronken thuis komt,
neem dan wat bier voor je booze wijf ook mee, dat zal hare woede in zachtzinnigheid
veranderen. Ga dus niet meer alleen uit drinken.’
Aan deze raad had de doodgraver nimmer gedacht, zoo eenvoudig en zoo zeker,
hij lachte dus even om te danken; de lieve meid die al gekomen was, knoopte de
doek voor zijne oogen en leidde hem de deur uit naar beneden. Toen hij daar was
en de doek hem niet meer verblindde, bemerkte hij dat hij in den gemeentegoot zat
en dat 't nacht was. Maar hij herinnerde zich duidelijk den raad van den Duvel,
dadelijk ging hij dus naar de herberg en maakte groot misbaar, omdat de deur dicht
was. Toen die ten leste openging, vroeg hij om bier. De booze kastelein zei: ‘'t is
op.’
De doodgraver fluisterde dat 't voor zijn wijf was om ze wat barmhartiger te maken
en verhaalde den raad die hem gegeven was. Toen gingen de twee mannen een
kan vol bier gieten en die nam de graver voorzichtig mee, zoo kwam hij voor zijn
deur en tikte. Zijn wijf stond briesend in de deurpost, zij sloeg hem snel met de slof
op zijn vriendelijk geplooid gezicht, voor hij nog iets wist te zeggen. Eindelijk toonde
hij de kan met bier, verhaalde hoe hij met de lieve meid naar de hel was geweest
en welken raad de dikke heer hem gaf. Toen het wijf dit vernam begon zij hem met
nog een slof te slaan, zoolang tot de graver niets meer zei, ze nam daarna de kan
bier en dronk
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die geheel leeg. De raad van den Duvel maakte dus zijn lot nog treuriger, want nu
had hij in alle gevallen twist, als hij nu 's avonds zonder bier thuis kwam kreeg hij
ransel en als hij met bier kwam nog meer.
Ten leste besloot hij naar den Koning van het groene land te gaan om raad te
vragen, want die wist voor alle kwalen het middel, zei men. Hij toog dus naar de
hoofdstad en vroeg waar de Koning woonde; zoo kwam hij dra voor het Paleis en
toen ze zagen dat hij 't was kwam de brave Vorst terstond naar buiten en vroeg wat
hij wel beliefde.
De doodgraver, die verlegen werd, want hij had nooit gedacht dat de Koning zoo
gemeenzaam kon zijn met de arme lieden, verhaalde nu dat hij een kwaad wijf had
dat hem gaarne kwelde, als ze maar kon. Toen hij alles eerlijk gezegd had ook wat
de Duvel, de dominee en de klokkenluider hem aangeraden hadden en dat hij zoo
gaarne dronken was, begon de goede Koning peinzend aan zijn langen snorbaard
te draaien (want die had Zijne Majesteit) zoodat er vele losse haartjes uitvielen en
keek den doodgraver bedenkelijk aan.

de goede Koning

De Koning peinsde lang voor hij ‘zoo, zoo’ zei, zoodat de graver reeds naar de
menschen was gaan kijken, die bij het Paleis liepen; hij dacht dat de goede Vorst
't ook niet wist, maar die zei nog eens ‘zoo, zoo’ en na een kleine wijl: ‘Gij zijt een
droevige man, ik ken uwe smarten, want vele princen aan mijn Hof moesten dezelfde
kwellingen verduren, maar alle princessen waren wel gebeterd en ik hoop dus ook
uwe gade wat vreugdiger te maken.’ De doodgraver zei, dat hij zich zoo iets van
princessen niet kon begrijpen, maar toen fluisterde de oude Koning hem achter zijn
bleeke, naakte hand, die glom van gouden ringen, toe, dat het toch waar was en
de vrouwen allen gelijk waren. De graver, zonder te weten waarom, fluisterde nu
ook dat ze hem dat allemaal reeds gezegd hadden.
Toen kwamen er vele weledele dames, gevolgd door hooggeboren heeren
voorbijgewandeld, die allen gracielijk voor den Koning negen, maar deze lette daar
niet veel op, zoodat de graver hem beleefdelijk op de mouw tikte om hém op deze
edele menschen te wijzen, maar de Koning knikte vriendelijk dat hij er alles van
wist. De doodgraver die deze strijkagies nimmer zag en bemerkte dat ze ook hem
bewezen werden, kuchte van verlegenheid en trok zijne handen uit zijne
broekzakken, die daar uit gewoonte nog in waren.
‘Vriend,’ fluisterde de Koning ‘al deze dames (want dat zijn 't) geleken uwe
ongelukkige vrouw en zijn geheel veranderd; vroeger waren ze de schrik-
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spoken van hunne gemalen, maar thans zijn ze zoo liefelijk als 't gras van mijn hof.’
De graver werd nu zoo nieuwsgierig naar dien wonderraad, dat hij zijne armen
en beenen niet meer stil kon houden en overal jeuk kreeg.
De Koning die deze welkomstige teekenen zag haastte zich dus hem te vertellen
dat hij uit het verleden leerde, dat alle vrouwen, wijven, juffrouwen en dames, die
gehuwd zijn, met afgunstige en wantrouwende geesten of spoken omgaan en dat
het immer de welbedachte taak van den man moet zijn om die schrikkelijkheden de
deur uit te zetten. De doodgraver begreep er nog niet alles van, maar herinnerde
zich nu, dat hij zijn wijf dikwijls had hooren spreken als ze alleen was.
‘Juist, man,’ zei de Koning, ‘juist, dan konkelde ze met die geesten om je te
benadeelen en die raden haar dan ook om je te kwellen. Ga nu naar je dorp en je
huis en let op je vrouw, want ze zou je dood kunnen bewerken zonder dat je er bij
ben.’

dankte de goede Koning

De graver dankte den goeden Koning, zei: ‘Goeie’ tot allen, die hem zagen en
wandelde verheugd naar zijn dorp. Gaande peinsde hij over de geheime middelen
om zijne vrouw te betrappen; hij zou op den zolder gaan zitten en door een gaatje
naar beneden gluren of in een kast kruipen of achter de deur gaan staan. Hij zou
den klokkenluider vragen om te komen loeren als hij graven moest delven. Telkens
als hij een herberg voorbijging wenschte hij wel wat te drinken, maar daar hij bedacht
dat zijn oogen dan niet kijken wilden, keek hij den anderen kant uit en was voorbij
zonder het te weten. Zoo kwam hij laat in den avond terug, hij ging naar de herberg
waar zij immer treurden en vroeg zijnen vriend om buiten te komen.
Maar de klokkenluider moest zoo geweldig zingen, dat hij er niet op lette, de
graver haastte zich dus om thuis te komen. Toen hij daar kwam ging hij stil door
een spleetje kijken wat zijn wijf nu wel deed. Hij zag dat ze, met de gevelde slof
naast zich op de tafel, bezig was met in heete koffie te blazen en bij wijlen over het
horretje gluurde. Dan sprak zij weer eenige woorden; dat was tot die gemeene
geesten, dacht de graver, maar hij zag ze nog niet. Zacht ging hij naar de deur,
deed die bedaard open en wenschte zijne vrouw een goeden avond.
Deze was geheel in de war nu ze zag dat haar man niet dronken was en in alle
hoeken liep te zoeken. Zij trok hare onheilige slof weer aan en keek
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naar het buitengewone gedrag van den graver, die ‘Boeh, boeh’ en ‘Kss, kss!’ riep
onder alles wat hij oplichtte en verzette. Maar nergens kon hij ook het minste geestje
vinden; hij ging toen tegenover zijne vrouw aan de tafel zitten en vroeg waar ze
waren de slechte smeerlappen. Het wijf vroeg ‘Ben je gek?’ en bukte langzaam om
haar slof weer te nemen, maar de booze graver keek haar zoo ernstig aan, dat ze
geheel verbleekte en hem stotterend vroeg wat hij toch wilde. ‘De gemeene geesten
waar jij mee omgaat de deur uitzetten, waar heb je ze verborgen, dan zal ik ze villen,
villen, villen!’

haastte zich.

Toen ging hij weer zoeken, overal, en omdat hij niets vond dronk hij van wanhoop
den koffiepot leeg, zei tot zijn verstomd wijf dat hij ze wel krijgen zou, klom de ladder
op en ging in het hooi op den til slapen.
Den volgenden morgen ging hij werken en bedacht dat de raad van den goeden
Koning reeds geholpen had, want zijn wijf had haar slof en haar mond gehouden.
Dit vreugdig nieuws vertelde hij zijnen vriend, die 't zien wilde voor hij 't geloofde;
toen 't avond werd gingen ze dus naar het huis van den doodgraver om te loeren.
Langen tijd snuffelden ze maar er gebeurde niets, zoodat de klokkenluider weg
wilde; de graver trok hem echter mee naar binnen en ze zeiden beiden: ‘Goeie.’ Het
wijf antwoordde niet, maar gluurde fel of ze nuchter waren; de twee vrienden lieten
zich bekijken en gingen zitten alsof ze er veel te doen hadden. De avond ging om
en het wijf bleef kalm, toen de luider vertrok zei hij, dat 't toch waar was.
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De raad van den Koning was dus de beste en de doodgraver vertelde aan alle
menschen wat hij gedaan had zonder te bedenken dat zijn vrouw niet beter was
geworden, maar dat die raad hem had veranderd.
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De oprichting van het mausoleum der Oranjes.
Door C. Gijsberti Hodenpijl.
Weinig vorsten zijn er op het staatstooneel getreden die Prins Willem I in
schranderheid en voorzichtigheid mochten evenaren of wel in werkzaamheid
overtreffen. Steeds zal deze groote staatsman voor ons een figuur van buitengewone
beteekenis blijven, omdat hij den grondslag heeft gelegd van ons onafhankelijk
volksbestaan. Groot was wel de verslagenheid die het noodlottig uiteinde van dezen
illusteren Oranje in den lande te weeg bracht, doch te Delft - alwaar de Prins twaalf
jaren mocht resideeren en zijn levensdraad op 51jarigen leeftijd werd afgesneden,
- heerschte in het bijzonder groote droefheid over zijn dood.
Meermalen had de Prins bij zijn leven den wensch geuit dat men hem ‘sonder
kostelijckheid of staatsie soude begraven,’ doch in aanmerking nemende zijn
menigvuldige en gewichtige aan den lande bewezen diensten besloten nochtans
de Staten van Holland, Zeeland en Utrecht dat 's Prinsen uitvaart met vorstelijke
praal zou plaats vinden. Aanvankelijk werd de teraardebestelling vastgesteld op
sten

den 27

Juli 1584, doch door den samenloop van omstandigheden verschoven
den

tot op den 3 Augustus d.a.v.
Bij de regeling werd o.a. bepaald dat vier afgevaardigden der groote en twee
afgevaardigden uit de kleine steden vergezeld van hun Boden deel uit moesten
maken van den stoet. De Boden zouden zwarte mantels met Bossen op de borst
dragen, terwijl de Gedeputeerden der Steden, van den Hoogen en Provincialen
Raad en Rekenkamer met lange rouwmantels, die tot de enkels afliepen, behoorden
gekleed te gaan. Voor de begrafeniskosten werd een bedrag van zestienhonderd
gulden uitgetrokken.
Op den dag der teraardebestelling ontstond bij het opstellen van den stoeteen
geschil tusschen de Algemeene Staten, de Staten van Holland en 's Prinsen Raden,
die allen vermeenden dat hun de voorrang in den stoet toekwam. De Raden voerden
als grond aan dat zij in de naaste betrekking tot den overledene gestaan hadden;
de Staten van Holland meenden vooraan te moeten gaan omdat de plechtigheid in
hun Provincie werd gehouden, waar zij souvereinen waren en de Algemeene Staten
beweerden dat hun den voorrang toekwam, aangezien zij de hoogste Overheid van
het land waren. Bij deze netelige kwestie werd beslist dat laatstgenoemden den
voorrang zouden verkrijgen, zoodat de stoet in deze volgorde werd opgesteld.
Vooraf marcheerde de Delftsche schutterij in rouwgewaad met slepende
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espetons, en roers met de trompen nederwaarts. Zij werd gevolgd door trompetters
en acht paarden gedekt tot de hoeven toe met zwart laken, waarvan op ieder
e

dekkleed een wapenschild van 's Prinsen heerlijkheden prijkte, te weten ten 1
e

e

e

e

e

Breda, 2 Veere en Vlissingen, 3 Chalons, 4 Diest, 5 Vyanden, 6
e

e

Catzenellebogen, 7 Nassau, 8 Oranje. Elk paard werd geleid door twee edellieden
en gevolgd door een edelman die den standaard van een der heerlijkheden droeg.
Deze Heeren waren, evenals alle andere personen uit den stoet, in het zwart gekleed
en met een langen rouwmantel omhangen. Zij werden gevolgd door edellieden met
's Prinsen kornet, het Guidon of Veldwimpel, de banier en de vier kwartieren van
zijn blazoen: Nassau, Stolberg, Hessen en Königstein. Voorts het wapenschild van
Oranje Nassau, de helm, de rijdegen en de wapenrok. Daarna kwam het strijdros
of rouwpaard met een zwart fluweelen dekkleed omhangen en waarachter een
ontbloot zwaard en een gouden kroon werd gedragen. Drie hofmeester met witte
staven in de hand schreden de lijkbaar vooruit. De baar waarop zes wapenschilden
van Oranje Nassau blonken werd door twaalf edellieden getorst. Daarachter gingen
de bloedverwanten; eerst de 17jarige Graaf Maurits van Nassau in een langen
rouwmantel waarvan de sleep door zijn Hofmeester van Sonsveld werd gedragen.
Aan de rechterhand van den Graaf ging de gewezen keurvorst van Keulen, ter
linkerzijde de Graaf van Hohenlohe gevolgd door de Graven Willem Lodewijk van
Nassau, Philips van Nassau en Everhard van Solms. Achter hen kwamen de
Algemeene Staten met den Raad van State, de Staten van Holland, de Leden van
den Hoogen Raad en van het Hof van Holland, de Heeren van de Rekening der
Grafelijkheid van Holland; voorts de Regeeringsleden van Delft, eenige geestelijken
en 's Prinsen officieren.

Een blik in den ouden grafkelder naar eene teekening van Jhr. Mr. Victor de Stuers. (Collectie
Dyserinck te 's Gravenhage).

Zoo schreed de stoet van het Prinsenhof langs een breede schaar van
toeschouwers, waarvan velen hun tranen niet konden weerhouden, naar de Nieuwe
Kerk op de Markt. In het koor der kerk was aan weerskanten tegen de open bogen
en den boog aan de achterzijde zwart laken gespannen. Te midden dier afgebakende
ruimte werd 's Prinsen stoffelijk overschot in de aarde gelegd, na welke plechtigheid
predikant Storm van 's Gravesande een korte preek hield over Openb. XIV:13.
Na 's Prinsen ter aarde bestelling bevond zich een passende rouwdecoratie om
het graf door de aanbrenging der in den stoet gedragen wapenschilden en verdere
attributen.
Op de hierbij geplaatste reproductie der begrafenisprent van Hogenberg, die

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

154
ons tevens een blik in het koor der kerk, let wel, na de ter aarde bestelling biedt,
ontwaart men op het zwarte laken acht schilden. Aanvankelijk zou men vermeenen
dat deze de acht wapens van 's Prinsen heerlijkheden waren, welke op de
dekkleeden der paarden hadden geprijkt, maar op de volgende afbeelding, een
reproductie der gravure Goltzius, ziet men duidelijk op het gespannen kleed slechts
vier schilden welke het wapen van Oranje Nassau voorstellen, en dus geen andere
*)
kunnen geweest zijn dan die, waarmede 's Prinsen lijkbaar was behangen .
In het midden van het koor vertoont zich de katafalk of een soort tempeltje

's Prinsen begrafenisstoet bij het binnentreden van de Nieuwe Kerk op de Markt te Delft.
(Collectie Van Gijn te Dordrecht).

waaronder een bedekte berrie is geplaatst, daaronder bevindt zich de kelder waar
's Prinsen stoffelijk overschot is bijgezet geworden.
Bovenaan tegen de achterste boogruimte hangt het groote wapenbord of de
wapenkasse. Daarop vertoonen zich de wapenschilden en attributen die bij de
begrafenis in den stoet waren gedragen geworden als: in het midden het wapen
van Oranje Nassau gedekt met drie helmen, waarboven de vorstelijke kroon en
onderaan de wapenrok. Links bezijden het schild het zwaard en

*)

De twee overige wapenschilden die op deze afbeelding ontbreken, (er prijkten er zes op de
lijkbaar) zijn door Goltzius wellicht opzettelijk weggelaten, aangezien hij anders het koor
ruimer had moeten afbeelden, waardoor de gravure dan veel aan eenvoud van compositie
zou hebben verloren.
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rechts de rijdegen waarbij de gepluimde helm; in de vier hoeken de kwartieren van
's Prinsen blazoen: Nassau, Stolberg, Hessen en Königstein.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de katafalk met de door doek afgespannen
kolomruimte in dien toestand zijn gebleven totdat de tijdsomstandigheden gedoogden
dat een grootsch en waardig gedenkteeken op 's Prinsen laatste rustplaats kon
worden opgericht.
Vele jaren zouden er echter moeten heengaan eer dit plan uitvoerbaar kon worden
geacht, want 's lands geldmiddelen waren te dier tijde meer dan noode om den krijg
tegen het machtige Spanje met kracht te kunnen doorzetten.

De Katafalk.
(Collectie Van Stolk te Rotterdam).

Algemeen wordt beweerd dat de natie de nagedachtenis van Prins Willem van
Oranje in 1609, na het sluiten van het twaalfjarig Bestand, heeft willen huldigen door
de oprichting van een gedenkteeken. Maar uit de Resolutien der Staten Generaal
den

blijkt dat het plan van een op te richten praalgraf hem ter eere, eerst den 14
November 1613 bij de Staten ter tafel is gebracht geworden. Op deze vergadering
werden eenige ingezonden ontwerpen van het gedenkteeken besproken door de
Heeren Coenders, die presideerde, Van Luchteren, Van Brienen, Voocht, Johan
van Oldenbarneveld, Van Beveren, Bass, Magnis en Joachimi.
In Januari van het volgend jaar werd bij de Staten een vertoog ingediend door de
Prinses Douairierè, Louis de Coligny, waarin zij het verzoek deed om ‘een eerlijcke
Sepulture’ voor haar overleden gemaal. Vermoedelijk diende dit vertoog voor den
vorm en opdat de Staten de zaak tot een spoedig besluit zouden brengen. Lang liet
dan de verdere bespreking niet op zich wachten, want in Februari volgde de
overweging van het ontwerp. Eerst hadden de Heeren Joachimi en Coenders een
conferentie met Prins Maurits, bij welke gelegenheid Z.H. het verlangen uitsprak
om de tombe door bekwame bouwmeesters te laten vervaardigen. Daarna vond
een gedachtenwisseling plaats omtrent het ontwerp van Hendrik de Keyser over
wiens naam en faam de Staten zich in deze vleiende bewoordingen uitlieten: ‘dat
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Men kwam overeen dat de Heeren Joachimi en Coenders met De Keyser zouden
onderhandelen en zij niet op een vereering van een of twee duizend gulden moesten
zien, wanneer De Keyser aannam om de Tombe volgens zijn bestek te maken,
‘gelyck hy daervan eere ende danck sal begeren te hebben tot 's lants reputatie.’
en

Den 11 Februari 1614 berichtten de heeren Joachimi en Coenders in de
vergadering, dat zij andere architecten over het maken der Tombe geraadpleegd
hadden, die de materialen daarvoor taxeerden op f26000. - Voorts achtten genoemde
heeren het wenschelijk om de ‘personnagen’ als de Faam, het zittend beeld van
den Prins en de vier vrouwenfiguren, voorstellende de Gerechtigheid de Vrijheid,
de Godsdienst en de Dapperheid, van wit albast te laten maken dan van koper
aangezien dit metaal ‘subject was van gestolen te worden en te vervuylen’. Zooals
men straks zal zien heeft men het toch raadzamer geoordeeld om die beelden van
metaal te doen vervaardigen, daar zij allen in koperbrons zijn.
en

Op den 12 Februari viel het besluit, want den vorigen dag hadden de heeren
Joachimi en Coenders met Hendrik de Keyser het tot een accoord weten te brengen,
‘tot het maecken van de Sepulture of Tombe volgende het Besteck daervan
gemaeckt, ten beyden zijden geteeckent’. Tevens werd bepaald dat wanneer ZExc.:
Prins Maurits of Hunne Hoog Mogenden iets aan het ontwerp wenschten veranderd
te zien, daarvan binnen vier, vijf of zes maanden aan de Keyser moest worden
kennis gegeven. Nog in dat zelfde jaar werd dan ook met de uitvoering van het werk
een aanvang genomen en ontving de Keyser zesduizend gulden als eerste afbetaling.
In de volgende jaren komt het ontwerp meermalen bij de Staten ter sprake, nu
eens omdat de beeldhouwer voorschot verzocht, dan weer omdat hij zoo weinig
voortgang maakte. Omtrent een en ander valt nog het volgende mede te deelen.
In 1616 en 1618 zien we dat aan de Keyser in twee termijnen weder f6000. - wordt
uitgekeerd. In laatst genoemd jaar moest David Hérmani, steenhouwer te Amsterdam,
die aangenomen had om de Tombe met het daarop liggend wit marmeren beeld
van den Prins te vervaardigen, worden aangezegd dat hij het afwerken daarvan wat
moest verspoedigen aangezien de tijd dat het gereed zou wezen lang verstreken
was en hij zijn loon reeds ontvangen had.
Over de Keyser's wijze van werken kon nu ook geen reden van tevredenheid
bestaan. Blijkens een door de Staten aan hem gericht schrijven van 9 October 1618
werd hij met kracht aangespoord om toch voortgang te maken met het afleveren
der materialen. In beleefde termen bood hij Hun Hoog Mogenden zijn
verontschuldiging aan met de verklaring, ‘dat hij neyt en sal naelaten metter daet
alle 't gene datter noch resteert gereet te maecken om in toecommende Maerte
(Maart) met Gods hulpe alles te Delff te commen stellen, alwaer hij alreede twee
Damloopers (schuiten) met een pont vol geladen, heeft gesonden’.
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In 1619 komt De Keyser weder een afbetaling van f6000. - te ontvangen, terwijl in
September van hetzelfde jaar door de Staten een rekest van Burgemeesters en
Regeerders van Delft werd besproken die uit naam der kerkmeesters een vergoeding
van f3600. - verzochten voor 36 graven, welke niet meer konden gebruikt worden,
aangezien deze binnen het afgesloten terrein lagen, waarop de tombe gemaakt
werd; bovendien werd door hen nog een bedrag van 2000 carolus gulden gevraagd
voor het vernieuwen der afschutting tusschen het schip en het hooge koor. Voor
deze beide pretentiën werd slechts 2000 carolus gulden toegekend.
In het laatst van December bracht de heer Joachini een belangrijk voorstel in
zake het monument in de Statenvergadering ter tafel; hij rapporteerde ‘dat nootelyck
wel soude dienen gemaeckt een bijvoeghsel van acht coperen beelden’ waarvan
hij het model vertoonde, ten koste van ongeveer f5000.De Staten besloten daarop de heeren Joachimi - zijn collega Coenders was
onderwijl gestorven - en Schaffer te machtigen deze beelden, waaronder ‘de
personnagen’ behoorden, zoo goedkoop mogelijk te laten vervaardigen.
Langzamerhand naderde het praalgraf nu zijn voltooiing. Op den toetsteen, aan
beide zijden van het monument, was op last der Staten een epitaphium in vergulde
letters aangebracht, waarvoor zij eerst drie opschriften in het latijn hadden laten
opstellen door Professor Heinsius, Hugo de Groot en Constantyn Huygens. Aan
dat van Constantyn Huygens werd de voorkeur gegeven. Hij zelf vermeldt dit in zijn
op rijm geschreven levensbeschrijving met de volgende regelen:
Ook ik (ligt doet mij zulks een ijdele roem gewagen)
Heb tot dat praalgraaf iets van 't mijne bijgedragen,
Het gouden opschrift, dat de kunst uit marmer sneed,
Waarin 'k door gunst of kunst althans gelukkig slaagde,
Wijl 't meer dan dat van Heins of van de Groot behaagde.
O, Asche van Oranje! uw dierbaar nageslacht,
Dat ik met eerbied noem, bemin ja heilig acht,
Hoe streelt het mij de ziel, dat reeds dezelfde liefde,
Uitblinkende in uw' lof, mij in mijn kindsheid griefde.

In het begin van 1622 stond het ijzeren hek om het monument geplaatst dat door
de smids Roelandt Henricxz. en Jan Hendricxz. Ravesteyn te Delft vervaardigd was
en daarvoor 1183 £ 15 schellingen in rekening hadden gebracht ‘vuyt saecken van
o

o

wercken hun aenbesteedt by de gedeputeerde van hare H M D'Heeren Van Santen
ende van der Dussen te weten van de ijsere tralie om de sepulture.’ Het blijkt dan
ook dat de Tombe toen voltooid was, daar reeds de Heer Joachimi in Januari een
commissie had gevormd die het monument in oogenschouw moest nemen.
Ook aan vele nieuwsgierigen uit verschillende plaatsen in ons land ontbrak het
in die dagen niet die naar het kunstwerk kwamen zien.
Hendrik de Keyser heeft echter den bouw van het praalgraf niet mogen
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voltooien, daar hij het jaar te voren (1621) op 56 jarigen leeftijd overleed. Als
bouwkundige verwierf hij zulk een grooten naam dat Pieter Cornelisz. Hooft hem in
een zijner brieven ‘de roem des vaderlands’ noemt. Karakteristiek is wel hetgeen
de geestige dichter Jan Vos in zijn lijk- en grafdichten ter zijner gedachtenis schreef:
Hendrick de Keyser die 't Prinsegraf gemaakt heeft,
Mit dat de doodt bevond dat Keyser door zijn handt:
Zijn beelden leeven deed, wierp zij hem schier in 't zand,
Maar hij is te vergeefs aan 't Y in 't graf gedreeven.
Door 't Prinse graf te Delft zal Keyser eindloos leven.

Na de Keyser's overlijden werd door diens oudsten zoon, den architect Pieter de
K., van wien eveneens een roep van bekwaamheid uitging, het praalgraf voltooid.
Van hem kunnen we mededeelen dat hij aan de Staten een rekest indiende
inhoudende het verzoek om ‘betalinge van de buytenwercken gemaect aan het
monimentum, mitsgaders eene vereeringe voor de conste daeraen gebruyct en de
heure geleden schade door het vergaen van zeeker schip daerinne den marber
steen.’
De Staten toonden zich niet genegen om aan dit verzoek zoo dadelijk tegemoet te
komen, want in het daarop volgend jaar ontstond er tusschen de Erven van Hendrik
de Keyser en de Staten een langdurige onderhandeling over het slot der afrekening
van het praalgraf.
De Erven wezen er in hun rekest op ‘hoe de bouw der Tombe met eenige
ongelucken en toegevallen’ gepaard was gegaan en vorderden een uitkeering van
f9764. Hun pretentie werd aan het nauwkeurig onderzoek eener commissie
onderworpen en door deze veel te hoog bevonden, ten gevolge waarvan de familie
De Keyser zich met een flinke vermindering van het bedrag moest getroosten. Aan
Pieter de Keyser werd f680 uitgekeerd en bovendien aan de erven f6500 ‘in volle
voldoeninge van alle pretensien die zij mogen hebben, ter cause van de Sepulture
van Mijn Heere den Prince van Orangien Hoochloffelijcker Memorien gestelt tot
Delft, soo wel van het gheen dat hun noch resteerdt van het bedonghen loon, ende
beloofde vereeringe als van de gemaeckte buytenwercken ende andersints.’
Met alle andere uitbetaalde posten komt men tot een cijfer van ruim vier-en-dertig
duizend gulden, hetgeen voor dien tijd een zeer aanzienlijk bedrag mag worden
genoemd.
Nu alle aanteekeningen die ik over den bouw van het grafmonument mocht opsporen
door mij besproken zijn, zou ik vervolgens tot het geven van een volledige
beschrijving van het gedenkteeken hebben overgegaan, ware niet al het schoone
van het kostbare en den grooten vorst waardige mausoleum met zijn eminente
architectonische lijnen niet reeds zoo dikwijls beschreven geworden. Ik zal mij dus
daarom tot een beknopte schets bepalen.
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De materialen zijn hoofdzakelijk wit Italiaansch marmer, Dinantsche toetsteen, zwart
Italiaansch geaderd marmer en brons. De tombe bestaat uit gekoppelde kolommen
die een gewelfd baldakijn dragen, waarop vier obelisken en twee engelenfiguren
die een opschriftplaat vasthouden. Dat baldakijn is versierd

Voorzijde van het praalgraf.

met 16 gekleurde metalen wapenschilden voorstellende: de 4 kwartieren van 's
Prinsen blazoen: Nassau, Stolberg, Hessen en Königstein. Onder het verhemelte
rust het levensgroot beeld van den Zwijger in vorstelijk gewaad op een wit marmer
kunstig gewerkte matras; aan de voeten van het beeld ligt
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's Prinsen hond. Het beeld, de matras en de hond zijn uit één stuk vervaardigd. Aan
de voorzijde der graftombe ziet men het zittend levensgroot beeld van den Prins in
volle wapenrusting; aan de achterzijde de Faam, een waar kunstgewrocht,

De achterzijde van het praalgraf, naar eene teekening van Jelgerhuis.

dat niet minder dan 2000 K.G. weegt. Boven 's Prinsen beeld is het volle Wapen
van Oranje-Nassau geplaatst, gedekt met 3 helmen, van welke de middelste de
vorstelijke kroon en twee gouden hertshorens heeft.
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In de 4 nissen van de hoekpijlers staan vrouwenfiguren, voorstellende de vier
hoofddeugden van den Prins als de Gerechtigheid, de Vrijheid, de Godsdienst en
de Dapperheid. Het latijnsch grafschrift op den toetsteen, boven op de ronde wit
koepelvormige afdekking van het monument, luidt in het Nederlandsch overgezet:
Ter eere van den Almachtigen God en tot eeuwige gedachtenisse aan Willem van
Nassau, Prins van Oranje, den Vader des Vaderlands, die het welvaren der
Nederlanden hooger stelde dan zijn eigen belang en dat der zijnen; die tweemaal,
voor het grootste gedeelte op eigen kosten, machtige legers verzamelde en ze
tweemaal in 't veld bracht onder het opperbevel der Staten, die Spanje's dwingelandij
afwendde: den waren godsdienst en de oude wetten terugriep en herstelde; die ten
slotte de nagenoeg verzekerde vrijheid aan Prins Maurits, zijn zoon en erfgenaam
van de deugden zijns vaders achterliet om haar te bevestigen; den waarlijk vromen,
beleidvollen en onoverwinnelijken held, dien Philips II, Koning van Spanje, die schrik
van Europa, duchtte, doch hem noch ten onderbrengen noch vrees kon aanjagen,
maar met snood verraad door de hand van een gehuurden moordenaar ten val
bracht, hebben de Vereenigde Nederlandsche Gewesten dit tot een eeuwig
*)
gedenkteeken zijner verdiensten doen oprichten .
Zooals bekend heerschte voorheen het gebruik om ter nagedachtenis der aanzienlijke
personen die in de kerken ter aarde besteld werden, hun familiewapen, in relief
bewerkt of in fraaie lijst, tegen den kerkmuur of tegen een der kolommen binnen
het gebouw op te hangen. Maar dit geschiedde ook met leden van het Huis van
Oranje die te Delft werden bijgezet, door een wapenkasse tegen een der open
bogen in de rondte boven het praalgraf te plaatsen, op gelijke hoogte als die van
Prins Willem I was aangebracht. Voor zoover is na te gaan hebben de volgende
wapenkassen der Vorsten en Vorstinnen, met hun kwartieren, degens,
handschoenen, sporen en verdere attributen daar eenmaal een plaats gehad.
KWARTIEREN.

1 Prins Willem I

Nassau, Stolberg, Hessen, Königstein.

2 Louise de Colligny, Douairière van
Willem I

Colligny, Laval, Montmorency, Daillon.

3 Prins Maurits

Nassau, Saxen, Stolberg, Hessen.

4 Prins Frederik Hendrik

Nassau, Colligny, Stolberg, Laval.

5 Prins Willem II

Oranje Nassau, Solms, Colligny,
Sayn-Witgenstein.

6 Amalia van Solms, Douairière van
Frederik Hendrik

Solms, Sayn-Witgenstein, Nassau,
Solms.

*)

Over de eerste gemaakte afbeelding van het praalgraf, lezen we in de Resolutiën van 1624:
‘Willem Jacob Delff plaatsnider heeft overgelevert het effigie van den hoochgebooren Heere
Prince van Orangien hoochloffelijcker memorie, daertoe hem Octroy is gegeven met dat hij
niet uyt soude geven voor dat hij 't selve Haer ho. mo. soude hebben vertoont.’
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7 Prins Willem IV

Oranje Nassau, Hessen-Cassel,
Anhalt-Dessau, Courland.

8 Anna, Douairière van Willem IV

Groot-Brittanje, Brandenburg, Anspach,
Brunswijk-Zell, Saxen-Eysenach.

De attributen waarvan deze kassen, naar gelang zij een vorst of vorstin
toebehoorden, waren voorzien, waren bij hun begrafenis voor de lijkbaar uitgedragen
geworden. Mocht ik in het begin mijner mededeelingen de rouw- of wapenkasse
van

Wapenkasse van Prinses Anna, gemalin van Prins Willem IV.
Wapenkasse van Prins Willem IV.

Prins Willem bespreken, bij de beschrijving van dit enkel gedenkstuk behoeven we
het gelukkig niet te laten, aangezien er in Timareten's Verzameling van
Gedenkstukken in Nederland een tweetal afbeeldingen voorkomen der wapenkassen
van Prins Willem IV en diens gemalin. Uit de beschrijving welke ik van deze kassen
mocht opsporen, en die we zullen laten volgen, komt men tot de wetenschap welk
een paar prachtexemplaren van artisticiteit ze moeten zijn geweest.
De wapenkasse van den Stadhouder Willem IV had een hoogte van zes à zeven
voet en aan weerszijden twee zwart geschilderde zuilen; in de kroonlijst stond 's
Prinsen sterfdatum (21 October) in gouden letters aangegeven. Die
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zuilen hadden weder aan weerskanten achter de wapenkasse uitkomende militaire
emblemata, waarvan de rechter- de Zeemacht en de linkerzijde de Landmacht
voorstelde. Boven de kroonlijst stond een cirkelvormige vergulde slang die den
staart in den bek hield, het zinnebeeld der eeuwigheid verbeeldende. Binnen die
cirkelvormige ruimte van het dier bevond zich een met gouden en zilveren vleugel
versierde zandlooper, terwijl boven de slang op een staaf de met 's Prinsen blazoen
geborduurde wapenrok rustte.
Aan de beide einden der cirkelvormige kroonlijst vertoonde zich een weenend
kinderfiguur met een omgekeerde fakkel in de hand; op het voetstuk der kasse een
doodshoofd met twee gekruiste sikkels en het jaartal MDCCLI alles verzilverd of
verguld. In het midden prijkte het volle wapen van Oranje Nassau gedekt met een
vorsten kroon en gehouden door twee aanziende gekroonde leeuwen, waaronder
het devies ‘Je maintiendrai’. Het schild was omlijst door het lint waarop het devies
der Orde van den Kouseband. Boven ter zijde van het wapen waren 's Prinsen vier
kwartieren in deze orde geplaatst:
Nassau
Anhalt
Hessen
Courland.
Deze met het hoofdwapen waren door de volgende attributen omgeven: een
gepluimde helm met ridderketen, een bevelhebberstaf, een zwaard, een degen,
twee handschoenen en twee sporen; de vijf laatstgenoemde waren op de kolommen
vastgehecht.
Eerst drie jaren na s' Prinsen overlijden was deze wapenkasse van uit
's-Gravenhage, alwaar zij vervaardigd was, naar Delft vervoerd geworden. Bij de
plaatsing daarvan werden tevens de Banieren, Vaandels en Standaarden, die in de
lijkstoet van den Prins gediend hadden en daarna boven het graf waren gehangen,
weder afgenomen om vervolgens bij die van 's Prinsen doorluchtige Voorvaderen,
te worden geplaatst.
Deze hier bedoelde banieren van Willem IV moeten geweest zijn: 1. De standaard
met het wapen van Oranje. 2. De standaard mer het wapen van Nassau. 3. De
Marinevlag met het devies ‘Je maintiendrai’. 4. Het vaandel van de Landmacht met
het devies Vindice tuta Libertas (onder die Bescherming is de Vrijheid veilig). 5. De
penon of Wapensteng. 6. De kleine standaard. 7. De groote standaard. 8. De banier
met 's Prinsen blazoen. 9. De Banier met het Opschrift Per Augusta ad Augusta
(door Engte ter Heerlykheit.
Nadat in 1761 de Graftombe was schoongemaakt en hier en daar herstellingen
had ondergaan, waarmede twee jaren waren heengegaan, werd in October van
hetzelfde jaar de wapenkasse der gemalin van Willem IV boven het paaalgraf
geplaatst. In het midden van dit gedenkteeken vertoonde zich het van Oranje en
Groot-Brittanje gehalveerde ovale wapenschild der Vorstin gedekt met de
vorstenkroon en tot schildhouders een aanziende gekroonde leeuw en een omziende
eenhoorn. Dit wapen was door een dubbele zwarte lijst omgeven in welker
tusschenruimte ter halve hoogte vier afhangende en aan elkaar gestrikte kwartieren
waren aangebracht te weten:
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1. Engeland
2. Brunswijk
3. Brandenburg
4. Saksen.
Boven deze wapens was een cherubijnenkopje aangebracht en daarboven in gouden
letters het woord Obiit. Aan het pirimidaalvormige boveneinde der kasse vertoonde
zich een nagemaakt verzilverd geraamte met beide armen boven het hoofd een
groote vorstenkroon vasthoudende en verder het hoofd bedekt met een afhangende
hermelijnen sluier die met breede plooien naar omlaag liep. Aan weerskanten van
het skelet was een nagebootste brandende lamp geplaatst. Rechts bezijden de
kasse stond een engelenfiguur met een omgekeerde fakkel in de hand en aan de
linkerzijde een weenend vrouwenbeeld. Boven deze levensgroote figuren zag men
twee neerhangende vergulde vaandels, op dat boven den engel stond met zwarte
letters het devies ‘Je maintiendrai’ en op dat van het vrouwenbeeld: ‘Vindice tuta
Libertas’. Op het voetstuk van dit artistieke gedenkteeken was de sterfdag XIII
Januari MDCCLIX in vergulde letters en cijfers aangegeven en daaronder rustte
een gevleugelde zandlooper op twee gekruiste bazuinen.
In de hoogte boven de kasse waren in den muur bevestigd de Marinevlag en het
vaandel van de Landmacht, die in den begrafenisstoet van H.K. Hoogheid waren
gedragen.
Welk een grootschen aanblik moet het praalgraf toen wel hebben geboden door
het in de hooge kerkgewelven fraai gevormde decoratief dier wapenborden, banieren
en vlaggen, die ter eere der vorsten en vorstinnen van het Huis van Oranje boven
het Mausoleum waren geplaatst.
En wat moest er van deze gedenkstukken overblijven? De tand des tijds mocht
ze niet sloopen maar de hartstocht der Revolutie-mannen zou over hun lot beslissen.
Bij de intrede van het tijdperk der Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gaven de
wapenborden in de kerken het eerst aanstoot aan de Republikeinen te Utrecht. In
de Domkerk werden vele wapenborden en schilden door het gepeupel deels
vernietigd, deels zwaar beschadigd, zoodat dergelijke ongeregeldheden die men
aanvankelijk ook te Haarlem, Dordrecht en Amsterdam vreesde, dank zij het tijdig
en krachtig optreden der Municipaliteit dier plaatsen werden voorkomen.
Als uitvloeisel hiervan verscheen een publicatie der provisioneele representanten
van het volk van Holland ‘dat de wapenborden of schilden, in de kerken geplaatst
en ten toon gehangen, als teekens van onderscheiding der geslachten of familiën’
moesten weggenomen en eergestoelten afgebroken worden. Aan dit nootlottig
besluit zouden de wapenschilden boven het praalgraf niet uitgesloten blijven en
omtrent hun annulatie geven ons de notulen der ‘administratie over den door de
Franschen geabandonneerden boedel van den Vorst van Nassau’ (Willem V) een
belangrijk verslag. Daaruit zien we 't eerst dat in de vergadering van het College
van den Voormaligen Domeinraad van 21 December 1795 door tusschenkomst van
het Comité van Algemeen
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Welzijn wordt kenisgenomen van een memorie van C. van Duyn, opzichter der
graftombe van het Huis van Oranje, waarin deze verklaart: ‘de wapenschilden boven
de Tombe op order der Municipaliteit en Kerkmeesters, te hebben afgenomen en
ze vervolgens in een koetshuis ter bewaring had gebracht.’
Voor deze vaderlandslievende daad diende Van Duyn een pretentie van f306.1
stuiver bij den voormaligen Domeinraad in. Maar dit College toonde zich niet genegen
om in de betaling te treden en trachtte zich van de zaak af maken door het Comite
van Algemeen Welzijn er op te wijzen, dat zij dien opzichter nimmer eenige
machtiging tot het afnemen dier wapenborden had gegeven en zij die bewuste zaak
dan ook geheel en al aan de municipaliteit der stad had overgelaten.
Eerst in April van het volgend jaar mocht Van Duyn's pretentie door het Comité
van Algemeen Welzijn worden goedgekeurd, doch met opbergen der wapenborden
in een koetshuis bleek de Regeering zich niet mede te kunnen vereenigen daar het
volgende besluit over hun lot werd genomen.
‘Is, ingevolge van een speciale auctorisatie van het commité provintiaal van Holland,
en

vervat bij decreet van den 14 deeser goedgevonden den Contrarolleur-Generaal
van der Linden bij deeze te auctoriseeren om zig na Delft te begeeven en aldaar
de wapenschilden van Oranje en Nassau gehangen hebbende boven de graftombes
van dat huys en door den opzigter over die tombes C. van Duyn afgenomen en in
zeeker koetshuis geborgen, te doen in stukken slaan; de stukken daarvan zullende
komen, tegens recepis aan het Gasthuis te Delft af te leveren en van dit een en
ander een door hem geteekend verbaal aan de Administratie te doen toekomen’.
Toen nu aan dit vandalismuswerk was bot gevierd, hoopte men de stukken als
brandhout aan het Gasthuis te kunnen aanbieden, maar de Regenten van dit gebouw
weigerden beslist uit piëteit om de overblijfselen dier vorstelijke blazoenen in
ontvangst te nemen. Andere Delftsche gestichten bleken evenmin genegen te zijn
geweest om deze vernielde gedenkteekenen te aanvaarden, want nog ruim twee
jaren bleven ze in het koetshuis opgeborgen. Het schijnt toen dat dit koetshuis tot
andere doeleinden moest worden gebruikt, althans in de Municipaliteits vergadering
van 15 Juni 1798 rapporteerde Burger Van Duyn, dat hem door de weduwe
Burgerhout, de eigenares van het gebouw, was aangezegd om die bewuste vernielde
wapenschilden nog op dienzelfden dag te laten weghalen en hij niet wist hoe te dien
opzichte moest worden gehandeld. Van Duyn ontving hierop kortaf de mededeeling
dat die zaak de Municipaliteit niet aanging en hij daarzelf voor behoorde te zorgen.
Wat nu den verderen afloop hiervan was, daaromtrent viel niets naders op te spooren.
Ten slotte zullen we tot de bespreking der grafgewelven overgaan waarin 28
vorsten en vorstinnen beneven 8 vorstenkinderen sluimeren.
Onder het monument bevindt zich de oude kelder die overblijfselen der volgende
vorstelijke personen bevat:
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GEBOREN
1 Prins Willem I

te Dillenburg

2 Louise de Colligny, 4e te Châtillon
gemalin van Prins Willem
I
3 Prins Maurits

te Dillenburg

4 Elisabeth, dochter van
Prins Frederik Hendrik

te Dillenburg

5 Hendrik Lodewijk, zoon te Dillenburg
van Prins Frederik Hendrik
6 Elisabeth, echtgenoote
van Henri de la Tour
d'Auvergne, Hertog van
Bouillon

te Dillenburg

7 Prins Frederik Hendrik

te Delft

8 Catharina Belgica,
te Delft
dochter van Prins Willem I
9 Prins Willem II

te 'Gravenhage

10 Amalia van Solms

te 'Gravenhage

In 1752 werden de hulsels, waarvan het hout vergaan was, voor zoover zulks
noodig werd geoordeeld, in nieuwe looden kisten gelegd of met soldeersel bekleed,
terwijl voorts een nieuwe vleugel aan den kelder werd gebouwd waarvoor 11 graven
van kerkmeesters als van particulieren werden aangekocht.
Aan den Luitenant-Generaal Creutznach was het toezicht op de vergrooting van
den kelder opgedragen, waarvan de kosten nog al niet gering waren.
In 1821 werd het noodzakelijk dat de kelder een aanmerkelijke uitbreiding
onderging, aangezien er bij het overlijden der gemalin van Willem V geen voldoende
plaatsruimte voor de bijzetting dier vorstin meer bleek aanwezig
GEBOREN
1 Eerstgeboren levenlooze te 's Gravenhage
dochter van Prins Willem
IV.
2 Prins Willem IV.

te Leeuwarden

3 Anna, gemalin van Prins te Hanover
Willem IV.
4 George Willem Belgicus, te Hanover
oudste zoon van Carel
Christiaan, Vorst van
Nassau Weiburg
5 Een doodgeboren kind te Hanover
van den Vorst van Nassau
Weilburg
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6 Eerstgeboren levenlooze te 's Gravenhage
zoon van Prins Willem V.
7 Willem Frederik George, te 's Gravenhage
2e zoon van Prins Willem
V.
8 Frederica Louise
te 's Gravenhage
Wilhelmina, gemalin van
den Erfprins van Brunswijk
Wolfenbuttel
9 Frederika Sophia
Wilhelmina, gemalin van
Prins Willem V.

te 's Gravenhage

10 Willem Alexander
te Brussel
Ernest Frederik Casimir,
4e zoon van Koning Willem
II.

11 Willem Frederik
Nicolaas Carel, oudste
zoon van Prins Willem
Frederik Karel

te 's Gravenhage

12 Frederica Louisa
Wilhelmina, gemalin van
Koning Willem I.

te Berlijn

13 Koning Willem I.

op het Huis ten Bosch bij 's Gra[venhage]

14 Willem Frederik
te het Loo
Nicolaas Albert, 2e zoon
van Prins Willem Frederik
Karel
15 Willem Alexander
te Soestdijk
Frederik Constantijn
Nicolaas Michiel, 2e zoon
van Koning Willem II.
16 Koning Willem II.

te 's Gravenhage

17 Willem Frederik Maurits te 's Gravenhage
Alexander Hendrik Karel,
2e zoon van Koning Willem
III.
18 Anna Paulowna,
te Petersburg
gemalin van Koning Willem
II.
19 Louisa Augusta
te Berlijn
Wilhelmina Amalia,
gemalin van Prins Frederik
Karel

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

20 Amalia Maria da Gloria te Gent
Augusta, gemalin van
Prins Willem Frederik
Hendrik
21 Sophia Frederica
Mathilda, eerste gemalin
van Koning Willem III.

te Stutgard

22 Willem Frederik
Hendrik, 3e zoon van
Koning Willem II.

te Soestdijk

23 Willem Nicolaas
te 's Gravenhage
Alexander Frederik Carel
Hendrik, oudste zoon van
Koning Willem III.
24 Willem Frederik Karel, te Berlijn
2e zoon van Koning Willem
I.
25 Willem Alexander Karel te 's Gravenhage
Hendrik Frederik, 3e zoon
van Koning Willem III.
26 Koning Willem III.

te Brussel
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OVERLEDEN
25 April

1533

1584

BIJGEZET
3 Augustus 1584

te Delft

10 Juli

28
1555
September

te
Fontainebleau

9
1620
October

24 Mei

14
1567
November

te 's
Gravenhage

23 April

26
1625
September

4
1630
Augustus

te 's
Gravenhage

4
1630
Augustus

30
1639
November

te 's
Gravenhage

29
1639
December

1639

Maart

1577

op het
Kasteel
van
Sedan

3
1642
September

1642

29
Januari

1584

te 's
Gravenhage

14 Maart 1647

10 Mei

1647

Augustus 1578

te Hanau

12 April

5 Mei

1648

27 Mei

1626

te 's
Gravenhage

6
1650
November

8 Maart

1651

31
1602
Augustus

te 's
Gravenhage

8
1675
Augustus

21
1675
December

1625

1648

18
Augustus

1621

1630

te zijn en er bovendien rekening moest worden gehouden met het groot aantal
leden dat het Huis van Oranje toenmaals telde. Op last van Koning Willem I werd
aan den Rijksbouwmeester Noorderdorp de uitvoering der vergrooting opgedragen.
Het volgend jaar kwam het werk gereed, maar het had gepaard moeten gaan met
een verhooging van het achtergedeelte van het koor met eenige treden. Dit heeft
veel van den indruk weggenomen dien het monument maakt, want ware het geheele
gedenkteeken op een hooger piedestal geplaatst dan zou het voorzeker veel
grootscher aanblik hebben gegeven. De ruimte in den nieuwen kelder is daar nu
ook al zeer beperkt geworden door de bijzetting der volgende Leden van het Huis
van Oranje:
OVERLEDEN
19
1736
December

BIJGEZET
22
December

1736
1752

1
1711
September

op het Huis in het
Bosch bij 's
Gravenh.

22
1751
October

4 Februari

2
1709
November

te 's
Gravenhage

12
Januari

23 Februari 1759

1759
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1760
December

te Hondsholredijk
onder Naaldwijk

27 Mei

1762

1 Juni

1762

15
1767
October

24 October 1767

24 Maart 1769

28 Maart

1769
1896

15
1774
Februari

te Padua

6 Januari 1799

3 Juli

28
1770
November

te
Amsterdam

15
1819
October

26 October 1819

7
1751
Augustus

op het
Loo

9 Juni

1820

} 27
November

1822

en begraven te
Apeldoorn

17 Juni

1820

} 27
November

1822

te
Brussel

22
1822
October

} 10 Mei

1840

}10 Mei

1840

21 Mei

1822

en aldaar begraven

6 Juli

1833

te 's
Gravenhage

1
1834
November

5 November 1834

18
1774
November

te 's
Gravenhage

12
1837
October

26 October 1837

24
1772
Augustus

te Berlijn

12
1843
December

2 Januari

1844

22
1836
Augustus

op het
Loo

23
Januari

28 Januari

1846

2
1818
Augustus

op het
eiland
Madera

20
1848
Februari

21 April

1848

6
1792
December

te Tilburg

17 Maart 1849

4 April

1849

15
1843
September

te 's
Gravenhage

4 Juni

1850

10 Juni

1850

18
Januari

te 's
Gravenhage

1 Maart

1865

17 Maart

1865

1795

1846
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1808
Februari

op den Huize de
Paauw ond.
Wassenaar

6
1870
December

21
December

1870

20 Mei

1830

te Wolferdingen in
Luxemburg

1 Mei

1872

17 Mei

1872

17 Juni

1815

op het Huis in het
Bosch bij 's
Gravenh.

3 Juni

1877

20 Juni

1877

13 Juni

1820

te
Wolferdingen

14
Januari

1879

25 Januari

1879

4
1840
September

te Parijs

11 Juni

1879

26 Juni

1879

28
1797
Februari

op den Huize de
Paauw ond.
Wassenaar

8
1881
September

23
1881
September

25
1851
Augustus

te 's
Gravenhage

21 Juni

17 Juli

17
1817
Februari

op het
Loo

23
1890
November

1884

1884

4 December 1890
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Behalve de Stadhouder en Koning van Engeland Willem III, die in den vorstelijken
grafkelder der Westminster Abdy is bijgezet, liggen ook niet in de laatste rustplaats
der Oranje's Prins Willem V, die in 1806 te Brunswijk overleed en aldaar begraven
is, alsmede Wilhelmina, Frederika, Paulina, Charlotta, dochter van Koning Willem
I, geb. 1 Maart 1800 † 22 December 1806 te Freienwalde.
Van binnen zijn deze grafkelders zeer eenvoudig. Het plafond van het gewelf is
gewit, de wanden zijn met gladde tegels bekleed; de kisten staan in nissen, in den
nieuwen kelder deels op den beganen grond, deels op ijzeren staven, ter halver
hoogte rustend.
Sedert de vele bijzettingen is het Praalgraf het indrukwekkend rouwgesteente
geworden der opvolgende leden van Prins Willem I in directe en indirecte lijn, welke
zonen en dochteren der beroemde Oranje's eenmaal bij het leven de trouw mochten
*)
ondervinden van gansch het volk van Nederland.

*)

Geraadpleegde bronnen:
Resolutiën en Ordannantiën van de Staten-Generaal van 1613-1623. Rijksarchief.
Rapport van Jacob Gael over den vorstelijken grafkelder in 1752. Rijksarchief.
Notulen van Burgemeester en Wethouders van Delft 1821.
Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland 1584 en 1614.
P. Bor Ned. Historiën II.
P.C. Hooft Ned. Historiën II.
Ned. Jaarboeken 1752 en 1761.
Europeesche Mercurius 1755.
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Ouderdom.
Door Ina Bakker.
Donker begon de schemer door het kamertje te pikkelen, uitwisschend de omtrekken
van de meubels, langzaam vallend als een sombere sluier tusschen de twee ouden,
ieder aan een kant der tafel, in onverschillige starheid naar buiten kijkend, waar
niets was dan de stille straatweg en de kale boomen.
‘De eene dag àl als de andere,’ zuchtte de man in moedelooze verveling.
‘Dat er nu eens niets is, hè?’ zij.
Hij schudde zijn hoofd en viel weer terug in zijn vorig aftobbend denken.
Het ging niet meer; oùd - oùd waren ze. Werken,... vroeger hadden ze bij hem
moeten komen, hij stond er drie van zijn slag, maar nou... ja nou...; hij wist wel wat
ze ervan zeiden in de stad, de menschen van Liefdadigheid; hij had het nu al zoo
dikwijls gehoord, altijd hetzelfde, waar ze naar toe praatten; hij wist vooruit al als ze
begonnen, waar het heen ging, altijd dàt....
Hij keek snel terzij naar zijn vrouw, alsof hij 't onwillekeurig gezègd had, maar
haar ziende nog altijd in haar stil suffen, ging hij weer door.
Ja, altijd weer, hij kende 't nu al van buiten; het beginnen, dan al die lange
woorden, die hij niet begreep, maar wel dat ééne, waar 't altijd naar toe moest...
Besjeshuis... dat hoorde hij telkens, hier, daar, overal, tusschen die andere woorden;
heel mooi stelden ze 't voor... op hun leeftijd... het beste...
Een plotseling bewegen van de tafel deed hem opzien; zijn vrouw, het bovenlijf
voorover, tuurde scherp over den weg.
‘Dominee,’ zei ze in even flauw zich verbazen naar hem opziend.
Hij stond op om open te doen. Wachtend aan de deur zag hij Dominee oversteken,
voelde hij als altijd zijn komst als iets naar-vreemds in hun sleur-leven.
Dominee's stap klonk hard nu op 't stoepje, zijn zwarte gedaante vulde een
oogenblik de deuropening.
‘Goedenavond Schoters! Dag vrouw Schoters, hoe gaat het?’
In bevend, haastig opstaan, mummelde ze haar ‘goeiendag’ tegen Dominee; die
midden in de kamer stond, met een vriendelijk dankje de stoel aannemend, welken
Schoters aanschoof; toen, zich neerzettend, zocht hij een begin.
Schoters, die nu geen stoel had, stond vóór hem, schuifelend met zijn slechte
schoenen, waar de teenen doorstaken.
De vrouw veegde gauw met den kant van haar hand een paar krummeltjes voor
Dominee weg; toen, de armen op tafel geleund, de rug moe-gebogen, bleef ze
afwachten, wat Dominee zou zeggen.
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Dominee, zijn boersch-rood gezicht in schaduw, onheilspellende breede zwarte
plakkaat, de vingertoppen tegen elkaar, leunde achterover in zijn stoel. En hij begon
te praten, weer al die lange zinnen van altijd, de oude woorden - armoede - winter
- oud - besjeshuis. Eindelijk ophoudend: ‘En zoo hebben we gedacht, dat dit het
beste zou zijn.’
Schoters knikte suf met zijn hoofd; moe leunend van zijn eenen voet op zijn
anderen; ‘dat dit het beste zou zijn... dit... het beste was... dit... het... beste’... soesde
maar àl voort in zijn hoofd; onderwijl keek hij naar zijn vrouw, die, haar oud, zacht
gezicht naar Dominee gekeerd, luisterde in stil afwachten, niet begrijpend....
‘Ja maar’.... Dominee, met een ongemakkelijke beweging zijn kin naar voren
schuivend, deed zijn vingertoppen van, en weer tegen elkaar; ‘nu is er een bezwaar.’
Hij zag rond, waar in 't schemer de omtrekken meer en meer vervloeiden.
En weer met datzelfde ongemakkelijk naar voren schuiven van zijn kin, zich vaster
zettend tegen den rug van zijn stoel, ging hij door.
‘Een bezwaar, namelijk, dat jullie niet zijn van één geloof, jij bent gereformeerd
en je vrouw is,... nu ja... Luthersch; het nadeel van zulke verbintenissen is... je kunt
natuurlijk niet allebei in één stichting.’
Vrouw Schoters, de steek haar geheel voorbijgegaan, keek nog steeds Dominee
aan, in niet-begrijpen.
Toen Schoters: ‘Wàt zègt u, Dominee, niet in één stichting?’
Dominee, nu over de grootste moeielijkheid heen, van het gezegd te hebben,
vond terug zijn eigen vele woorden, waarom men altijd van hem zei, dat hij de
menschen zoo goed bepraten kon.
‘Neen zeker niet; jullie zijn niet van één geloof; iedere gemeente zorgt voor haar
eigen armen. Door onze vele bemoeiingen hebben wij nu gedaan gekregen dat er
op 't oogenblik plaats is voor jou in 't gereformeerd, en voor je vrouw in 't Luthersch
gesticht.’
Schoters zei niets, er was iets vreemd kouds in hem, dat hem scheen te beletten
te voelen....
Maar eensklaps in de stilte, als een kreet haar oude gebarsten stem:
‘Och maar ze zullen ons toch wel bij mekaar laten!’
Dominee met een indreunend praten als altijd bij moeielijk begrijpenden:
‘Neen, bepaald niet, ze moest verstandig zijn; dàn hadden ze maar wijzer moeten
zijn en niet moeten trouwen, ze wist best, dat ze 't ware geloof niet bezat, hij had
haar dikwijls genoeg gewaarschuwd, nu moest ze de gevolgen er maar van dragen.’
Haar gingen al die woorden voorbij; ze gonsden volkomen onbegrijpelijk in haar
oud hoofd; alleen maar haar weinige gedachten bepalend op dat ééne denkbeeld,
dat ze vasthield met de kinderlijke hardnekkigheid van heel oude menschen,
herhaalde telkens haar eentonige stem:
‘Ze zullen ons toch wel bij mekaar laten.’
‘Neen vrouw Schoters, daar moet je niet op rekenen;’ Dominee werd on-
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geduldig; altijd waren die menschen zoo onhandelbaar als je hun heil op 't oog hadt.
‘Onderwerp je aan hetgeen over je besloten is.’
Al dien tijd zei Schoters niets.
‘Maar... van mekaar....’
‘Ja, dat is niet anders.’
Wijdopen haar moeë oogen in plotseling schrik-begrijpen:
‘En... alles... hier?’... haar blik beurtelings met tranen hangend aan elk meubel,
aan de gebarsten kachel, die haast in elkaar viel, aan de hangklok, haar trots, die
nooit meer liep, maar waarvan ze nog altijd de looden glimmend poetste; de
verkleurde prenten in de zwartgeworden lijsten, de latafel met de twee steenen
hondjes, zoo mooi echt, een witte eend met oranje pooten....
‘Ja, je zult alles moeten wegdoen; verkoopen als het iets opbrengt. Je mag daar
niets meenemen.’
‘Weg?? alles?... mijn meubeltjes... ook weg...’ en opeens gansch-beseffend de
volheid van haar jammer, viel ze schreiend met haar hoofd voorover op tafel, in
zacht-kreunend hopeloos weenen.
Schoters op 't zien van die smart sprong naar haar toe als een getergd dier; hij
had een stuizend opstijgen naar zijn ooren, alsof er iets uitzette in zijn hoofd. En
met zijn hand op haar schouder, barstte hij uit:
‘Dominee, dat is een onmenschelijkheid!!’
‘Dominee, ziende de paarsige plekken op zijn gezicht, het trillen in de spieren van
zijn hals, rees op als in instinct tot zelfverdediging, zoekend het overwicht in zijn
orthodoxe strengheid:
‘Schoters, denk eraan, je verzetten tegen God's wil is groote zonde.’
Maar Schoters in blind niets-ontzien, morde tegen: als 't God's wil is, dat hij twee
afgeleefde schepsels als wij van mekaar haalt....
Dominee, opheffend zijn groote hand:
‘Schoters, zwijg! Maak niet, dat ik mij van je afwend. Er is veel armoede; jullie
kunnen nu geplaatst. Je moet wel bedenken, je hebt daar warme ligging, goed eten,
verzorging tot je dood, en hier...? Jullie kunnen elkaar immers dikwijls zien... Nu, je
moet er maar eens goed over denken, morgen kom ik 't antwoord halen.
Goeienavond.’
Dominee heel rechtop stapte de deur uit.
Ze luisterden naar het toehalen van de deur, waar ze geen van tweeën aan
dachten om te doen, naar het wegklinken van zijn zwaren stap op het stoepje, op
den stillen straatweg...
De vrouw lag stil in haar vorige houding.
Schoters, nog met die plotselinge ongewone woede in zijn zachtmoedige natuur
liep heen en weer in de kamer met zijn stunteligen, stooterigen gang, nog erger nu
door zijn drift.
‘Béésten!! Béésten zijn 't!!’
En opeens liep hij de deur uit, den weg op... Hij liep van de stad af,
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maar al voort, in de schemerstilte, waar niets was, dan het schuifelen der droge
bladen onder zijn stap. Hij wou nu denken, uitdenken het geval, maar hij kòn niet;
alle denken werd verdrukt door die zwaarte van leed in zijn hoofd. Vóór hem op den
weg hupte een kraai, met plotselingen melancholieken roep opvliegend naar de
boomen.
‘Dat het nou zoo moest zijn, al die ellende! Och god, waarvoor leefden ze nog;
waarom gingen ze maar niet dood!’
Hij stond stil in een wrevelig zich verbazen over wat was, en keek rond. Een geel
blad warrelde langs zijn gezicht naar beneden, de droge, harde rand schrapte zijn
wang. De meeste kleine boompjes en struiken waren al kaal en staken eenzaam
en koud hun takjes uit in de grijze lucht; ver over 't land hing de mist.
Hij rilde. 't Werd weer winter; nog een paar weken en het zou zijn. Dan... weer
die ellende van verleden jaar, nu erger, want nu zouden de menschen hen niet meer
helpen, als ze dit hadden geweigerd. Wat dan? Die kou... honger was nog minder...
maar, die kou! Doodvriezen misschien... dàn waren ze er uit, dood was toch 't éénige
voor hen; maar... doodvriezen... dood was niets, maar éér je dood bent... En Dominee
had gezegd, warme ligging, goed eten... altijd... dáár... En in een plotseling uitdooven
van het laatste restje weerstandsvermogen in zijn afgetobd brein, dacht hij nu geheel
met de onverschilligheid van een afgeleefde:
‘Waarom ook niet; Wat is er voor ons...’
Hij voelde de kou verstijvend door zijn kleeren, en keerde om, naar huis, suf
voortsloffend aan den kant van den weg. Dicht bij huis zag hij zijn vrouw aankomen,
strompelend met haar onzekere stappen. Hij haastte zich niet, toen hij haar tegemoet
ging, hij was niet eens bang of benieuwd, wat ze zeggen zou. Maar dicht bij haar,
als nieuw-ziende haar, in haar smart-ouderdom, met haar oud, zacht gezicht naar
hem op, was 't of er iets in hem brak.
Ze stond nu naast hem.
‘Ik was je gaan zoeken...’
‘Ja.’ Hij sloot zijn vingers om haar sterk bevende rechterhand, opgeheven, als
om een steun te grijpen.
En in droeve overgave van wil, haar vraag:
‘Wat moet er nou gebeuren?’
‘D'r is voor ons niet anders, vrouw’...
‘Nee’ - In hopelooze berusting liep ze stil naast hem voort, soms voelde hij even
den krachteloozen druk van haar vingers...
Hun voeten, diep in de dorre bladen, liepen ze naar huis, hand in hand, zonder
éénigen haast, éénig verlangen... Twee ouden, voor wie het groote Leven had
afgedaan.
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Gedichten.
Door Evangeline.
I.
Droom.
Ik heb een wonderbaren droom gedroomd....
Ik zag een meer, door bergen hoog omzoomd,
Het diepe, klare meer van mijne tranen.
Heel zacht ruischte in den nacht een windezucht,
En aan de stille donkerblauwe lucht
Dreven de wolken, ver, als witte zwanen.
Maar toen het eerste teed're morgenrood
Door zilv'ren neev'len schucht're stralen schoot,
Zag door een wond're macht ik 't meer bewegen....
Toen is, bestraald door rozerooden gloed,
De blanke vleug'len kleppend, uit den vloed
Mijn Engel van Geluk omhoog gestegen.
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II.
Herfstwandeling.
Kom meê nu, Lief, naar de lindelaan,
Waar het herfstlicht sprankelt
Groengoudene vlammen
Over takken en stammen;
Waar 't tintelt en vonkelt
In trillende bladen,
Op wuivende draden....
O, kom nu, Lief, laat ons nu gaan!
Kom meê nu, Lief, naar den blauwen vliet,
Waar de riethalm ruizelt,
Waar de golvekens babb'len
En droomerig kabb'len;
Waar 't fluistert en suizelt
In zilverig loover,
Dat wuivend buigt over....
O, kom nu, Lief, meê naar den vliet!
Kom meê nu, Lief, naar de stille bank,
Daar zullen mijn kussen
Vol liefde branden
Op uw zachte handen;
Daar zult gij sussen
Mijn gróót verlangen
En streelen mijn wangen....
O, kom nu, Lief, mijn hart is zoo krank!
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III.
Geluk.
Op sneeuwsprankelende wolkenvleugelen
Zie ik ze glijden, mijn blijde gedachten,
Langs breede banen van licht Geluk.
Ik zie hoe ze drijven als blinkende zeilen
Op zilverlichtschitt'rende, hupp'lende golven
Naar blauwe kusten van zaligheid.
Mijn heerlijk Lief!
Gij hebt mij gegeven
Dat goudstralende Licht in mijn droeve dagen,
Die kleurloos waren als doode blâren.
O zeg mij, zeg mij, hoe zal ik u danken?
Ik vat uw handen, en staar u in de oogen,
Die zwijgend lichten, als hemelsterren,
Die klaar zijn als stille donkerblauwe meren,
Waarin ik mijn Leed diep, diep voel verzinken
Als een bleeke stervende waterroze....
Mijn heerlijk Lief!
Niets kan ik u geven
Dan mijn lachen, mijn lied'ren, mijn tranen, mijn verlangen!
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Buitenlandsch overzicht.
Het is heden (20 Januari) een ongunstig tijdstip voor het schrijven van een ‘overzicht’
van de gebeurtenissen dezer maand in Zuid-Afrika en elders in verband met den
oorlog. Immers, het laatste zekere bericht van de daar volbrachte krijgsfeiten meldt
dit: generaal Buller is met het grootste deel van zijn macht de Toegela-rivier over.
Bijna zonder strijd is deze belangrijke operatie geschied, maar ook zonder de
snelheid, die er voor generaal Joubert een noodlottige verrassing van zou hebben
kunnen maken. Alles duidt aan, dat ‘Slim Piet’ de manoeuvre heeft voorzien; dat er
dus van een aanval op de rechterflank der Boeren geen sprake kan zijn, want dat
zij hun front thans daarheen hebben verplaatst. Zij hebben zich, om zoo te zeggen,
een kwart slag omgedraaid, staan thans met hun gezicht naar het Westen Buller af
te wachten, in plaats van naar het Zuiden. Slechts zijn hun stellingen minder sterk;
zij missen thans de breede rivier voor zich, het land is vlakker en de kopjes, waarop
zij zich verschanst hebben, lager. Evenwel liggen er nu van hun verschansingen
heel wat achter elkander en de afstand, die Buller van Ladysmith scheidt, is grooter.
Elk verwacht thans morgen of overmorgen of binnen een week het bericht van
een geduchte nederlaag van een der beide krijgsmachten, gepaard, al naar de slag
uitvalt, met òf den val òf het ontzet van Ladysmith. Het is daarom zulk een ongunstig
oogenblik om over de gebeurtenissen in Zuid-Afrika te schrijven, want alles wijst
erop dat de lezer beter zal kunnen oordeelen dan de schrijver. Toegevend aan mijn
vrees voor zijn gerechtvaardigde critiek en afkeerig van liefhebberen in de strategie,
waarvan ik niets afweet, keer ik dus voor ditmaal Zuid-Afrika den rug toe - al kost
het moeite.
Zien wij dus naar Engeland en zoo mogelijk met onbeneveld oog. Ook dat is
waarlijk niet gemakkelijk. Er is een nevel tusschen deze lage landen en het
eilandenrijk, een nevel van tranen en van bloed. Aanvaard den oorlog als een groot
cynisch en brutaal feit en aanschouw de beide tegenstanders, nu den een dan den
ander, met koelen en scherpen blik. Zij denken niet meer aan grieven van uitlanders
en zevenjaars-kiesrecht en zelfs niet meer in de eerste plaats aan de goudmijnen
en de Londensche conventie. Voorzoover geweer en kanon niet al hun aandacht
vergt, denken zij, de Boeren aan Onafhankelijkheid, en de Engelschen aan
Heerschappij.
Maar neen, vraag op dit oogenblik niet van den Nederlander dat hij den
Engelschen, hun volkskarakter, hun deugden, weer uitkomende in dezen zwaren
oorlog, recht laat wedervaren. Hij zou het niet kunnen. Er is een nevel tusschen ons
oog en hen, een damp van haat, verbittering, teleurstelling, smart en pijn - van tranen
en van bloed.
Toch is het zeer belangwekkend en leerrijk om thans Engeland gade te
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slaan, te zien wat daar omgaat en wat tot uiting komt en hoe het zich uit. Wij mogen
er het oog niet van afwenden. Hoor dus een Engelschman aan. Wees in uw keus
voorzichtig, dat gij niet een journalist van de gele pers bij den arm neemt, noch een
gillenden jingo, noch een Londenschen stock-broker; maar ga ook niet neerzitten
aan de voeten van een Herbert Spencer, want in zijn universeel genie zult gij den
gemiddelden Engelschen geest van den dag niet weervinden. Hier heb ik iemand
*)
die u kan inlichten: S i r W e m y s s R e i d .
Hij is een getrouw courantenlezer en - niet elken dag, maar toch zeer dikwijls schrijft hij na zijn lectuur eenige indrukken op, die de telegrammen of de
beschouwingen der dagbladen hem geven. Aan het einde der maand maakt hij die
indrukken openbaar; laten wij hem vertrouwen en aannemen, dat hij in de
drukproeven niet te veel uitschrapt of bijvoegt. Hij is een beschaafd man, verlicht
zelfs, maar met de karaktertrekken van den gemiddelden Engelschman: onwrikbaar
geloof in de roeping en bestemming van Engeland om de wereld te beheerschen,
een soort van modern ‘bij de gratie Gods’; geringschatting van anderen,
hardnekkigheid in het ongelijk en het onrecht en zooveel kwaad en verdwazing
meer, die uit dat groote geloof voortvloeien. Echter niet wat men noemt een jingo;
maar een volbloed aanhanger van de Engelsch-parlementaire leer, dat de Oppositie
zelfstandig recht heeft, neen door haar critiek medewerkt aan het bestuur van 's
lands zaken. Niet behoorend tot de liberale of radicale partij (een liberal tory, vermoed
ik, geen volgeling van Chamberlain), maar die toch schrijft op den avond van den
dag, waarop de bladen hem Massingham's ontslag als hoofdredacteur en den draai
van de Daily Chronicle mededeelen:
- ‘Wat overkomt de dagbladpers van Engeland? Voor de tweede maal in één
week wordt gemeld, dat de leider van een Londensch blad zich gedwongen heeft
gevoeld zijn betrekking op te geven wegens de verschillen tusschen hem en de
eigenaars van zijn blad in zake den Zuid-Afrikaanschen oorlog. Het feitelijk resultaat
van de veranderingen in de hoofdredactie van Daily Chronicle en Echo is, dat er
nog slechts twee bladen in Londen zijn overgebleven, die gezegd kunnen worden
een onafhankelijk standpunt in te nemen met betrekking tot de Transvaalsche zaken.
Dit is ongetwijfeld een zeer kwaad ding niet alleen voor het publiek, maar voor de
eigenaars der couranten, die op zoo plotselinge wijze het blaadje hebben gekeerd.
De Engelsche pers is niets, als zij niet vertegenwoordigend is.... De Hemel beware
ons, dat de Engelsche pers ooit een zuiver door het kapitaal beheerschte instelling
zou worden.’
Hij is een practisch man, vol common sense, niet te fijngevoelig, evenmin als zijn
natie en daar dankt hij den hemel voor als hij ‘den storm van Anglophobie’ ziet, die
over het vasteland is uitgebarsten. Hij ziet er niet

*)

Zie in The Nineteenth Century van 1 Nov., 1 Dec. 1899, 1 Januari 1900: The Newspapers,
By Sir Wemyss Reid.
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tegen op later zijn regeerders ter verantwoording te roepen wegens wat zij gedaan
en nagelaten hebben vóór den oorlog, maar voor het oogenblik acht hij al die
quaesties sinds het afgaan van het eerste schot volkomen van de baan.
- ‘Of zij ooit weder practische beteekenis zullen krijgen, is twijfelachtig. Men schijnt
er zich geen rekenschap van te geven dat, wat ook de misslagen van het Engelsche
staatsbeleid gedurende de laatste twaalf maanden geweest mogen zijn (en dat er
misslagen begaan zijn zal, denk ik, niemand loochenen), het bewijs hetwelk wij
thans hebben van de sterkte der Boeren en van de uitgebreide toebereidselen die
zij een lange reeks van jaren gemaakt hebben voor deze worsteling, het vraagstuk
van onze positie in Zuid-Afrika op een nieuw terrein stelt’.
Na de berichten der eerste Engelsche nederlaag schrijft hij reeds:
- ‘De oorlog is, indien hij het ooit was, thans zeker niet populair, behalve bij de
onnadenkende menigte die zich voedt met den winderigen kost, door onze “gele
pers” opgedischt. Het is vreemd om op te merken hoezeer in de afgeloopen maand
(November), zelfs onder de militairen met wie ik in aanraking geweest ben, de oorlog
waaraan zij zoozeer verlangen deel te nemen, met afkeuring wordt beschouwd.
“Stellig had hij vermeden kunnen worden”, was de opmerking, tot mij gericht niet
door een, maar door verscheidene officieren, die gretig vroegen in Zuid-Afrika dienst
te mogen doen. Maar hij hij is niet vermeden, wij zijn midden in den strijd en het is
onze plicht dien tot het einde door te vechten’.
Van Chamberlain is hij geen bewonderaar. Na de beruchte speech van Leicester
schrijft hij over hem:
- ‘Het is zeker een groot ding de geestkracht, de beslistheid en de merkwaardige
vaardigheid in het debat te hebben van den heer Chamberlain. Die eigenschappen
hebben hem al ver gebracht en kunnen hem mogelijk nog verder brengen. Maar de
gebreken die ermee gepaard gaan zijn ontegenzeggelijk vrij ernstig.’
En dan vertelt hij, hoe hij onlangs een brief gevonden heeft, twee jaar geleden
door een lid van het tegenwoordige ministerie der Kaapkolonie aan hem geschreven,
waarin hevig op Kruger wordt afgegeven en ten slotte gezegd: ‘het eenige wat
Kruger kan redden is het een of andere optreden van Chamberlain’.
Dit laatste geeft, het zij in het voorbijgaan gezegd, wel de mate van waardeering
aan, waarin veel verlichte Engelschen Chamberlain stellen, maar is als voorspelling
gelogenstraft. Chamberlain is ‘opgetreden’, maar dit heeft Kruger nog niet ‘gered’,
althans niet van oorlog. Het dagboek van Sir Wemyss loopt nog niet zoover, dat wij
er uit kunnen zien, welke overdenkingen de onthullingen van de Indépendance
belge nopens Chamberlain's medeweten van, medeplichtigheid aan den
Jameson-inval bij hem wekten. Die onthullingen van de correspondentie van nu
wijlen Fairfield (Chamberlain's vertrouwde en medewerker aan het ministerie van
koloniën tijdens den inval en het later gevolgde onderzoek van het South African
Committee) met Rhodes' advocaten
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en raadslieden; de namen in die briefwisseling genoemd; de lijst der aandeelen,
welke het geldelijk belang van Joe en zijn naaste bloedverwanten in de groote
Zuid-Afrikaansche industrieele ondernemingen en in wapenfabrieken, dus bij den
oorlog, bewijzen, hebben ons hier niet bijster verbaasd. Wij waren geneigd te zeggen:
Nu ja, dat wisten we immers al lang, onze overtuiging is thans zekerheid. Maar in
Engeland, onder het slag van menschen waartoe Sir W. Reid behoort, zal men,
dunkt mij, vreemd opgekeken hebben. Men weet nooit, hoe raar het loopen kan,
maar ik geloof dat de kans, dat Chamberlain's eigenschappen ‘hem nog verder
zullen brengen’ dan hij nu al is, voor het oogenblik uiterst gering is. De leden van
het kabinet weten te zwijgen, doch ik zou haast durven raden, dat ondanks al hun
verzekeringen van volkomen eenstemmigheid en roerende harmonie, menig lid van
het ministerie, de oude premier in de eerste plaats, het oogenblik verwenscht waarop
de loop der inwendige politiek hem dwong het lid voor Birmingham de portefeuille
van koloniën aan te bieden en dat zij wenschten den compromitteerenden
ambtgenoot met goed fatsoen te kunnen kwijtraken. Het is zeer opmerkelijk hoe
snel het getij verliep; men herinnere zich hoe triomfantelijk Joe drie maanden geleden
sten

in het Lagerhuis ‘zijn oorlog’ verdedigde. Als het parlement den 30
dezer weder
bijeenkomt, zal de toon van verdediger en van aanvallers licht eenigszins anders
zijn.
Sir Wemyss Reid merkt op, dat ‘de tweede periode van den oorlog’ thans is
ingetreden, waarin de eerste luide en optimistische geestdrift het veld ruimt voor
een zucht tot critiek. Het is waar, de overgroote meerderheid staat nog steeds aan
de zijde der regeering en geeft haar gelijk, niet alleen wat de voortzetting van den
oorlog betreft, maar ook in haar politiek beleid dat daaraan voorafging.
- ‘Maar daar is een minderheid, niet sterk in aantal, maar ontwijfelbaar sterk in
doorzettingskracht en vastberadenheid, die den oorlog aanziet met afschuw en
volhoudt, even onverzettelijk als Mr. Bright in de dagen van den Krim-oorlog, dat
het een krijg is die nooit begonnen had moeten worden. Zonder acht te slaan op de
zich opstapelende bewijzen voor het bestaan van een vast besluit bij de Boeren om
Groot-Britannië uit haar stelling in Zuid-Afrika te dringen en de overheersching van
de Afrikaander “natie” te verzekeren, beschouwt deze minderheid den oorlog als
bijna luchthartig teweeggebracht door de tegenwoordige regeering en bovenal door
den minister van koloniën. Voor het oogenblik is deze afwijkende meening te zwak
om zichzelf duidelijk verstaanbaar te maken in de pers of in openbare vergaderingen;
maar niemand, die er aanspraak op maakt een ware schildering van de tijden waarin
wij leven, te geven, kan ontkennen dat zij bestaat... Voor het oogenblik is deze
minderheid machteloos. Maar zij zal zich laten hooren binnen een niet verre toekomst
en het lot van minstens ééne der groote politieke partijen zal beïnvloed worden door
den arbeid dien zij zal verrichten.’
De voorspelling, dat deze minderheid zich weldra duidelijk zou laten hooren, is
reeds uitgekomen. De kleine, krachtelooze minderheid heeft zich vast
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aaneengesloten en vormt reeds een phalanx van indringend vermogen. Het is geen
‘vredescomité’, dat zij gevormd heeft - wat stelt men zich hier te lande toch voor
met die goedgemeende, maar malle ‘vredes’-adressen en bemiddelingsverzoeken,
die niet de minste uitwerking kunnen hebben en voor ons en de Boeren eenigszins
vernederend zijn? - maar het is een comité van verzoening in Zuid-Afrika. Het
wenscht onder het Engelsche volk de zoo hoog noodige kennis te verspreiden ter
voorkoming van herhaling der misverstanden; het wenscht een ander Engelsch
beleid daarginds, dat strekt om een goede verstandhouding tusschen de blanke
rassen in het zwarte werelddeel te bewerken en te handhaven en dezen
bejammerenswaardigen oorlog zoo spoedig mogelijk tot een einde te brengen.
Onder die oproeping vindt men de namen van Leonard Courtney, Selous,
Mackarness, Frederic Harrison, Walter Crane, Herbert Spencer, den bisschop van
Hereford, de journalisten Massingham en Spender en - den naam van den Grooten
Oude eerend - de beide zoons en den schoonzoon van Gladstone. Daarnaast
handhaaft de talentvolle, rumoerige Stead zijn comité, onder de leuze die
voorbestemd schijnt om eens populair te worden: Stop the war!
Zoo ver is het echter nog lang niet; dat mogen wij van Sir Wemyss Reid wel
aannemen. In den tegenspoed gedraagt Engeland zich waardig; het laat zich nog
niet neerslaan, het zendt zijn zonen - ongeoefend voor een groot deel, tot dood en
lijden opgeschreven - gewillig naar het oorlogsveld, het raakt het hoofd niet kwijt,
het schreeuwt niet: verraad! het is en blijft overtuigd dat het zijn gesteld doel moet
bereiken. Sir Wemyss heeft medelijden met de heeren van de effectenbeurs, die
de zenuwen van oude vrijsters schijnen te hebben en op den dag van Buller's
nederlaag de consols beneden pari lieten dalen. ‘There are no such fools as Consols!’
- ‘De taak moet volbracht worden en volbracht naar onze tevredenheid, of - delenda
est Carthago! Dit is duidelijk de gezindheid van het land; en het zal zich zelfs niet
laten afleiden van zijn voornemen door de verleiding om hetzij militairen, hetzij
staatslieden in beschuldiging te stellen, die zich zijn misnoegen op den hals gehaald
hebben. Hierin toont het den geest, die ons gemaakt heeft tot wat wij zijn en zoolang
die geest behouden blijft, kunnen wij onverschillig blijven onder den spot van vitters
in den vreemde, onbeducht zelfs voor het streven van een Amerikaansch Congreslid,
die goed gevonden heeft een berisping van ons voor te stellen wegens de
“onmenschelijke wijze” waarop wij dezen strijd voeren. Het is een oogenblik van
groot gewicht voor de toekomst van het Rijk; want er doemen stormwolken op in
meer dan een windstreek en onze vijanden en vrienden beide schijnen den voortgang
van den strijd aan te zien met oogen, die glinsteren van het vuur der begeerte. Maar
voor zoover een feilbaar schrijver de gevoelens kan beoordeelen van hen met wie
hij in aanraking is geweest, is het diepliggend besef dat aller hart vervult, een besluit
om door te zetten tot het einde, zonder afwijken of stilstaan.’
Dit is een merkwaardige gemoedsstemming, omdat zij het vrij wel nood-
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zakelijk maakt, de mannen die thans aan het roer zijn, op die plaats te laten. En dat
terwijl ook de regeeringspartij zulk een stroom van verwijten en beschuldigingen
over hun hoofden uitgiet. Want Chamberlain is reeds lang niet meer alleen de
zondebok. Het is het ministerie, dat aansprakelijk gesteld wordt voor het feit, dat
Engeland dezen oorlog geheel onvoldoende voorbereid is begonnen en dat het zich
te eenenmale misrekend heeft wat de sterkte der Boeren en het gehalte van hun
bewapening betreft. Het is alsof de ministers zich ook in dat opzicht door Rhodes
hebben laten misleiden, die in den afgeloopen zomer immers zeide, dat er van een
Zuid-Afrikaanschen o o r l o g geen sprake kon zijn - het zou een opstand zijn, gevolgd
en gedempt door een militaire ‘wandeling’ van een Engelsche leger-divisie. Die man
wist inderdaad niets van de reusachtige wapening, waarmee de Zuid-Afrikaansche
Republiek jaren lang in alle stilte bezig geweest is zich op den vroeg of laat te
verwachten oorlog voor te bereiden. Iemand die de laatste jaren aan de Nederl.
Z.-A. Spoorwegmaatschappij verbonden geweest is en dien tijd heeft doorgebracht
aan een station tusschen Lourenzo Marques en Pretoria, waar dus al de kanonnen
en schietvoorraad langs gekomen zijn, die de Transvaalsche regeering uit Europa
heeft aangevoerd, vertelde mij, dat hij nooit in die twee jaren één kanon of
oorlogswerktuig gezien heeft, hoewel verscheidene ervan nachten lang aan dat
station moeten hebben staan wachten. Er kwamen wel voortdurend groote kisten
langs, aan het adres der regeering, maar daar stond: Agricultural Machinery op
geschreven! En niemand van het personeel had eenig vermoeden, wat voor
‘machines’ die kisten bevatten. Of men de voorzorgen dus ook geheim heeft weten
te houden. Men mag dan ook gerust aannemen, dat de geheime fondsen, die volgens
de Engelsche lasterpers in de zakken van den President terechtkwamen, geheel
aan die bewapening zijn besteed; noem het boerensluwheid, mij komt het voor een
vaderlandsliefde van zeer hooge soort te zijn, dat de fiere oude man een dergelijken
laster jaren lang zwijgend heeft gedragen en mee zou hebben genomen in het graf,
zoo de oorlog ware uitgebleven.
Hij is nu voor dat zwijgen beloond. Men zegt, dat Sir William Butler, de vroegere
bevelhebber te Kaapstad, die tegen pressie en oorlog gewaarschuwd heeft en dus
tijdig, onder den hoon der Engelsche pers, naar Londen is teruggeroepen, dat alles
wel geweten heeft. Maar, voegt men erbij, zijn rapporten dienaangaande liggen
ongelezen weggeborgen in het Engelsche departement van oorlog. Is dit waar, dan
mag gevraagd worden of het Engelsche volk ooit den moed zal hebben om volledig
rekenschap te vragen van zijn ministers voor hun oorlogsbeleid. Dan kan men zich
den hartstochtelijken uitroep van een ‘regeeringsgezind’ blad als de Morning Post
begrijpen: We must get rid of these men!
‘Maar - zegt Sir Wemyss - dit is voor het oogenblik een aangelegenheid van
bijkomend belang.’ Dat zal het ook voorloopig wel blijven, tenzij het volk zich al te
onbehagelijk begint te gevoelen onder het gebrek aan voldoende inlichting, terwijl
toch daarginds honderden van zijn beste zonen vallen; tenzij
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de regeering voortgaat haar eigen stellingen te verzwakken door onhandige speeches
van de leden van het kabinet. Balfour, de lieveling van het publiek, heeft immers
met zijn twee redevoeringen van deze maand zijn populariteit al half verspeeld. Hoe
heeft men hem zijn optimisme euvel geduid en de luchthartigheid, waarmee hij sprak
over de geleden verliezen en vooral die erkenning, dat als men alles geweten had,
het misschien beter ware geweest naar een schikking te streven. Inderdaad, dat
laatste is, na wat wij van Chamberlain omtrent de lankmoedigheid van Engeland
en den dollen overmoed der Boeren gehoord hebben, een onheilspellende
bekentenis. Zij geeft ook recht om te twijfelen aan de waarheid van wat de minister
White-Ridley kort daarna in een openbare vergadering verklaarde: dat het kabinet
de verantwoordelijkheid volkomen gelijk op deelde en één was als de natie. Eén
als de natie? Wij zullen maar aannemen, dat de rede als een toast bedoeld was;
klonk zij ook niet verder aldus, met haar loftuitingen op ‘nos brav' généraux,’ alsof
de spreker een voordracht hield voor de Fransche Ligue de la Patrie?
Sir Wemyss Reid - en hierin is hij wel het echte beeld van den gemiddelden
Engelschman - troost zich intusschen met de vaste overtuiging, dat de tegenspoed,
in Zuid-Afrika ondervonden, slechts het gevolg is van ‘de karakteristieke misslagen,
die het onvermijdelijk voorspel schijnen te zijn van elke groote krachts-inspanning,
die wij als natie volbrengen.’ Twijfel aan den uitslag van den oorlog bestaat er niet
bij hem, noch bij iemand in Engeland. Wel valt sommigen de tegenspoed zoo zwaar
te dragen, dat zij van een dag van ‘nationale zelfvernedering’ spreken, aan welk
voorstel eigenlijk de geheime bedoeling ten grondslag ligt om den God die tot nu
toe de Boeren geholpen heeft, te bewegen nu eens naar den anderen kant over te
komen. Maar het is zeker niet het beste deel van het Engelsche volk, dat met zulke
plannetjes rondloopt. Ook Sir Wemyss zal, denk ik, daarvan niet willen weten.
Ik laat hem nu aan zijn dagelijksche overpeinzingen, in de meening dat hij zijn
oordeel op eenige punten nader zal hebben te herzien, maar dat hij een type is en
blijft, hetwelk eenigen eerbied verdient.
Dit wordt ook in de ernstige organen van de Europeesche pers erkend, al is men
er vol bewondering voor de Boeren en al uit zich de voldoening over Engeland's
tegenspoed telkens opnieuw. Het koninkrijk heeft het er niet naar gemaakt dat
vrienden-in-nood zouden toesnellen, nu het er naar aan toe is. En het maakt het er
nog niet naar. Met een ongegeneerdheid, als was er van vermindering van zijn
invloed geen sprake - en daarin heeft het geen ongelijk - laat het zijn heerschappij
ter zee gevoelen aan Duitsche mailbooten, die het opbrengt en de lading laat
uitpakken, om ze daarna onder belofte van schadevergoeding vrij te laten. De
Duitsche regeering is tegen die wijze van doen met beslistheid opgekomen, maar
heeft toch niet veel meer dan de toezegging kunnen verkrijgen, dat voortaan
mailbooten niet dan krachtens ernstige contrabande-verdenking zouden worden
aangehouden en opgebracht. De betuiging van leedwezen, die er mee gepaard
ging, kan de Duitsche regeering maar matig voldaan hebben; want ware zij oprecht,
dan zou niets

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

183
voor het Engelsche kabinet gemakkelijker geweest zijn dan op het eerste vertoog
even een telegrammetje naar Durban te zenden om de onmiddelijke loslating van
de Bundesrath te gelasten. De staatssecretaris von Bülow heeft zich dan ook in den
Rijksdag wel officieel tevreden gesteld, maar geenszins dankbaar betoond voor
Engeland's ‘toegeven,’ hij heeft bijna een dreigement aan zijn redevoering
toegevoegd en de Rijksdag heeft hem in stilte aangehoord. Onder de rede van den
interpellant die deze zaak bij haar inleidde, was het anders toegegaan: daverend
gejuich op alle banken bezegelde diens woorden over president Kruger, ‘dien
grooten, geestkrachtigen man, die aan den ergsten laster blootgesteld geweest is.’
In Engeland is men over deze Rijksdag-vergadering niet best te spreken. Geen
wonder. Met bezoek van den Keizer heeft in elk geval geen directe vruchten
afgeworpen. Eerst al heeft de Duitsche regeering het ‘verzoek’ aan Krupp gericht
om gedurende den oorlog geen krijgsmateriaal aan een der beide oorlogvoerenden
te leveren en Engeland had al heel wat besteld. Toen heeft de Keizer aan een
Bondsvorst, die zijn vlootpolitiek steunde, eenige voor Engeland weinig aangename
woorden getelegrafeerd, twee vliegen in een klap slaande: een wenk aan Engeland
en een reclame voor zijn groote vlootplannen, waar de Rijksdag nog altijd maar niet
verzot op is. En nu doet von Bülow ook al zoo koel. Het is weer ‘isolation’ voor
Engeland; ditmaal niet ‘splendid.’
Er zijn in de afgeloopen maand ook onthullingen gedaan nopens een
Anglo-Duitsche overeenkomst over Delagoa-baai. Als Portugal wegens de uitspraak
van het Zwitsersche scheidsgerecht, die in het voorjaar verwacht kan worden, maar
reeds nu aan de ingewijden bekend schijnt te zijn, goed en wel in de schulden, finaal
in den geldnood zit, dan zullen Engeland en Duitschland als reddende engelen het
de noodige milreis komen brengen, hetzij als koopsom voor, hetzij als leening,
gewaarborgd door, de Portugeesch-Afrikaansche koloniën. Dan valt de Delagao-baai
weldra Engeland in handen.
Wat hiervan aan is, kan ik niet beoordeelen, maar wel weet ik, dat de patiënt zelf
deze operatie-plannen heel leukjes heeft aangehoord. In de Cortes heeft de
Portugeesche regeering rondweg verklaard, dat zij vooreerst geen financieele hulp
van buiten noodig had - een bewering, die den fondsenhouders allicht wat boud zal
zijn voorgekomen - en dat er aan afstand of verpanding der koloniën geen denken
is. Tegenover Engeland houdt zij zich flink; zij doet haar best om onzijdig te zijn,
maar desondanks is de haven van Lourenzo Marques voor de Boeren van
onschatbare waarde, trekken zij er veel meer profijt van dan indien het een
Transvaalsche haven was, die immers door eenige Engelsche oorlogschepen
geblokkeerd zou kunnen worden.
In aansluiting bij wat ik in mijn vorig overzicht schreef, stip ik even de beëindiging
aan van het komplot-proces voor den Franschen Senaat, als hooggerechtshof
zetelend. Het is poover geëindigd; de tientallen verdachten, die door de regeering
in Augustus onverhoeds gevangen werden genomen, zijn allengs geslonken en het
aantal veroordeelden bedraagt ten slotte drie.
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In Buffet, Déroulède, Jules Guérin, heeft de Senaat drie hoofdleiders willen treffen,
van de royalisten, van de nationalisten, van de anti-semieten. Dit vonnis is nog zoo
kwaad niet bedacht; de positie der regeering is er door gered en een waarschuwing
gericht aan de vijanden der Republiek (wien overigens wel voldoende eer is
bewezen). Dat dit proces noodig is geweest, wil er bij mij altijd nog maar niet in.
Zeker heeft het weer - zooals iedere vorige gelegenheid, bij welke de Senaat
opgeroepen is om als hooggerechtshof dienst te doen - duidelijk aangetoond, hoe
dwaas en verkeerd het is politieke lichamen rechterlijke functiën op te dragen.
De regeering, de heterogene regeering die van Millerand over Waldeck-Rousseau
tot Galliffet loopt, zit nu dezer dagen vrij vast in den zadel en, mocht zij de opening
van de wereldtentoonstelling halen, dan is zij tot het begin van den winter haar leven
zeker. Dat zou een verrassing zijn. Maar er is veel tusschen de lippen en den rand
des bekers. Als de vernieuwing van een derde gedeelte van den Senaat en de
herstemmingen achter den rug zijn, dan zou de Kamer zich de weelde van een
ministercrisis kunnen gunnen. Er staat iemand klaar om de kabinetsformatie te
aanvaarden. Het worden netelige weken voor Léon Bourgeois.
20 Januari.
P.V.D.
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Van de redactie.
Tooneelklachten.
Ze komen doorgaans in het midden van den winter, als rouw-roepende raven, die
gewone klachten over het vaderlandsch tooneel en het Nederlandsch
schouwburgpubliek en de directies van onze schouwburgen en de beheerders van
onze gezelschappen en over het Tooneelverbond en over de Tooneelschool en
over nog een menigte andere tooneelzaken. Het is ook nu weêr begonnen, dat
klagen, en er zullen nog heel wat rouw-roepende raven over onze grauwe
wintervelden strijken en nog heel wat gewone tooneelklachten zullen worden
gehoord.
Van alleszins eerbiedwaardige zijde is het begonnen, van 't jaar. Met inderdaad
zeer gegronde ergernis, constateerde eerst Giovanni in Het Handelsblad hoe
jammerlijk slecht het publiek gehoor gaf aan de oproepingen van de Maatschappij
Apollo, die haar vijftigjarig bestaan ging gedenken onder den zwaren druk van
zorgen, die gerekend had op belangstelling van het publiek, ten minste voor haar
feesten, en tòch nog bedrogen uitkwam, in het land, dat wil doorgaan voor het
barmhartige bij uitnemendheid. Voor oude en gebrekkige tooneelkunstenaars geen
belangstelling, geen steun!
En nu kwam, een maand geleden, De Gids, waarin Mr. J.N. van Hall wijst op het
feit dat de Tooneelschool haar vijf-en-twintigjarig bestaan beleefde, zonder dat ook
die gedenkdag een eigenlijke feestdag wezen mocht. Inderdaad, was er niemendal
te doen. Men kan niet zeggen dat het saai was. Waar niets is, blijft ook saaiheid
weg. Er is geen belangstelling genoeg, constateert De Gids-redacteur. En hij vraagt
- hij, tooneelvriend - erg droefgeestig, of de Nederlander in het algemeen verstoken
is van zin voor dramatische kunst.
Op De Gids, volgde zoowaar ‘Het Tooneel’, orgaan van het Nederlandsch
Tooneelverbond. In een artikel, dat de aandacht trok, schreef de heer G.R. Deelman,
dat de Nederlandsche Tooneelbesturen zoo weinig pogingen doen, over 't algemeen,
om het publiek op te voeden. En hun goede krachten bederven zij: ‘onze acteurs
zullen langzamerhand voor het hoogere drama geheel ongeschikt worden.’
Hij wijst op Duitschland, waar betere stukken meer menschen trekken; Mr. van
Hall wijst op Frankrijk, waar ‘onder gunstige omstandigheden van landaard,
natuurlijken aanleg, aangeboren uiterlijke beschaving, geldelijken steun van
Rijkswege, het tooneel een grooter, meer algemeen erkende plaats in de kunstwereld
inneemt.’ En misschien zou een ander nog op een derde rijk kunnen wijzen, waar
de tooneeltoestanden beter zijn dan bij ons.
Maar men moet met het verzamelen van al die klachten heel voorzichtig zijn. Men
dient te ‘sorteeren’.
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Als men vraagt of ons publiek belang stelt in de dramatische kunst - zeg dan gerust:
‘o, neen!’ Als men vraagt of de Nederlander dus niet graag naar de komedie gaat zeg dan gerust: ‘o ja!’ Want hij wil wel naar de komedie, maar hij wil niet naar de
kunst. Hij wil naar de komedie om plezier te hebben en kunst geeft hem geen plezier,
althans daarvoor kan niemand instaan. Dat enkele goede stukken ook kas-stukken
zijn geweest, bewijst niemendal. Vooreerst zijn er menschen die dan zoo'n enkele
keer, àls er dan wat ‘klassieks’ gespeeld wordt, wel eens naar den schouwburg
willen met hun zoon, den student, of hun dochter, die voor M.O. Engelsch werkt en
Shakespeare eens moet zien ook. Verder zijn er nog al vertooningen bij de klassieke
stukken en is er nog al eens een verschrikkelijkheidje te snappen, in menig goed
modern drama ook. Dáárom komen de menschen dan.
In den regel wil de Nederlander uit lachen gaan, als hij naar een schouwburg
trekt. Dat is zijn aard. De heer Deelman beweert, in Het Tooneel (10 Januari), dat
de schouwburgdirecties hem zouden kunnen opvoeden. Wij betwijfelen het voor
het echte publiek, dat avond-aan-avond den schouwburg vullen moet. Wie oplet
hoe gretig dat publiek elke gelegenheid tot lachen aangrijpt - ook in hevig roerende
tooneelen - hoe het speurt naar oogenblikjes van ontspanning bij een drama om,
al is het maar als de meid binnenkomt, even ‘hi-hi-hi’ te doen, om niemendal, uit
een bijna phyzieke lachbehoefte, den uit-zijnden Nederlander nu eenmaal eigen,
wie dit heeft waargenomen, zal begrijpen dat, ten onzent, de groote massa wil
lachen. Voor haar is ernstige kunst toch niets.
De heer Deelman heeft echter volkomen gelijk, waar hij zegt dat zeer goede
tooneelkunstenaars in ons land niet altijd voldoende kieschkeurig zijn bij het
aanwenden van middelen om den lachlust te wekken en hij heeft het nog weêr eens
bij het rechte eind waar bij de stelling verdedigt: ‘geeft men te veel
amusementsstukken, dan zal men op den duur het publiek uit den schouwburg
jagen... Wanneer men het publiek gewent, het tooneel als amusement te
beschouwen, zal men het spoedig tot vergelijking dwingen tusschen tooneel van
den éénen en café-chantant, specialiteitentheater en circus van den anderen kant,
en het zal tot de conclusie komen, dat het met de laatste zijn doel veel beter en
meestal goedkooper bereikt. Met deze drie kan het tooneel de concurrentie in die
richting (in het komiek-amusante) niet volhouden.’
Juist; héél juist. Maar nu moet men niet vergeten dat er in ons land heel wat
soorten van publieken zijn, die zich niet gemakkelijk vermengen. Operapubliek is
(over 't algemeen, dan) geen komediepubliek; komediepubliek is wèl concert- maar
niet circuspubliek en tingeltangelpubiek vindt men overal. Dat moet uit en zal uit.
Waar blijft nu de mogelijkheid voor een verstandige, niet gesubsidiëerde, door mode
of smaak niet gesteunde, op speculatie aangewezen directie om tegen den volkswil
in, ernstige kunst te gaan geven? De heer Deelman noemt goede voorbeelden van
stukken, die wèl gingen al waren ze niet komiek. Hij wijst ook op de hervattingen
van Het Nederlandsch Tooneel,
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die hem moed geven. Maar wat beduiden deze uitzonderingen voor den nu al zoo
vaak geconstateerden werkelijkheidsregel?
Wat het zalenvullend publiek in ons dierbaar vaderland wil van de tooneel-directies?
Vraag dat maar eens aan de heeren directeuren en beheerders zelf. Zij weten 't
wel. Spektakelstukken, liefst actueele spektakelstukken wil dat goudbrengende
publiek: dwaze, ernstige, schuine, fatsoenlijke... 't komt er allemaal niets op aan:
spektakelstukken moeten 't wezen. Dreyfus of Transvaal of de driedubbele vergiftiging
(pas maar eens op!) of de dame van Maxim, die zoomaar, pardoes, in deftig
gezelschap een cancan slaat of De Spaansche Brabander, ook al goed! waar zoo'n
knusse rare taal in wordt uitgeslagen en dat je toch hooren mag, omdat het zoo oud
is en zoo echt, zóó echt of Don Quichot van Langendijk, waar ze zoo'n raar rijmpje
in opzeggen met een gemeen woord erin, voluit! en dat je ook hooren mag omdat
het zoo oud is of Kaat Mossel, die een oranjebroek laat zien in de gevangenis of
Het Zevende Gebod dat is eerst echt!...
Dit kàn men anders zeggen en moet men anders zeggen als men meer illuzies heeft
omtrent het gevoel voor dramatisch schoon van dat schouwburgvullend publiek,
waarop een directie moet kunnen rekenen om iets meer te kunnen, zelf, dan een
armzalig bestaan voortsleepen met heel haar gezelschap. Maar onze illuzies zijn,
na eenige jaren van waarnemen, helaas niet groot meer. Wij weten dat er een zeer
goede kern van tooneelvrienden bestaat in ons land, doch dat die menschen niet
één gezelschap zouden kunnen laten leven. En hoeveel gezelschappen zijn er niet,
dingend naar de gunsten van het publiek?
Helaas! het meerendeel der bezoekers geniet van een Brabander, niet omdat het
gevoel heeft voor de heerlijke typeering van Brederode, maar om het ‘aardige’ van
die oude Amsterdammers en van dat ‘kleine’ volk vooral en dat meerendeel stormt
naar Het Zevende Gebod, niet omdat Heyermans ook in dat nieuwe stuk weer blijken
heeft gegeven van zijn groot talent, maar omdat het speelt in De Pijp te Amsterdam,
omdat er een taal in wordt gesproken, die men zoo lekkertjes ‘nee maar ongehoord!’
vindt, omdat er tooneelen in zijn, die zelfs zenuwen als ankertouwen nog zoo'n
beetje in beweging brengen. Als een stuk, behalve de onbegrepen
aantrekkelijkheden, ook nog die heeft van een slachthuis en een wijvenvechtpartij
en er bovendien de gewone moraal zoo maar in op haar hoofd wordt gezet, dàn
gaat het kasvullend publiek er zèker heen, zelfs al is het stuk goed. Daar kunnen
dan tingeltangel en paardenspel weer niet tegen op, ziet u?
Maar dat kasvulpubliek is noch altijd te lokken, noch alléén te ontzien. Er is hier
geen enkel homogeen schouwburg-publiek, behalve zoo wat in den Haag, misschien.
De directies kunnen, al willen zij, niet eens hun repertoire inrichten voor een bepaalde
soort van menschen. Ze weten niet of die komen
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zullen, zoo'n avond. Tegenover een niet te kennen publiek, kiezen zij, nu ja, wat er
zoo al in 't buitenland gaat en de gelukkigen onder hen treffen een kraan als
Heyermans en zij, die eene waardigheid hebben op te houden, moeten een dame
van Maxim laten rusten en hebben 't misschien eens goed door een Shakespearestuk
of wat anders.
Het is voor directies, tooneelkunstenaars, de enkele schrijvers, de tooneelkritiek
en ook voor de wezenlijke liefhebbers uit het publiek een akelige toestand, waarin
wel niet spoedig verandering zal komen. Wij zouden niet weten hoe. Vooruitgang
is haast onmogelijk; want men zal moeten erkennen dat door de fel concurreerende
gezelschappen, die nu allemaal goede krachten onder hunne leden tellen, met ijver
en met zooveel mogelijk beleid wordt gewerkt, dat Het Nederlandsch Tooneel doet
wat het maar doen kàn om het publiek te bevredigen. Maar het publiek wil niet
bevredigd worden. Wie even durft denken aan de Muziek komt der wanhoop nabij!
Voor Muziek is echte belangstelling. Als een geheel onbekend muziekwerk
aangekondigd wordt, dan trekt het publiek in breede gelederen op, zonder te wachten
of de kranten verzekeren dat men heusch waar voor zijn geld zal krijgen; iedereen
wil het nieuws hebben gehoord en beoordeeld, zoo spoedig mogelijk. Zoo druk
maakt men zich geenszins over een nieuw tooneelstuk, al is het een oorspronkelijk,
al is het er een van een bekend schrijver; tenzij men wete, volstrekt zeker wete, dat
het behoort tot een der boven geschetste categorieën. Dan verdringt men zich in
de zaal, ook bij de eerste opvoering. Anders laat men de krantenmannen maar ereis
poolshoogte voor zich nemen. Niet omdat men zich veel aan hun oordeel gelegen
laat liggen, maar omdat zij vertellen kunnen wat het stuk zoo ongeveer is: of je er
erg om lachen moet, of er verschrikkelijkheden in komen, of het bij geval ‘gewaagd’
is enz. enz. De waarde bepaalt het kaspubliek voor zichzelf wel. Het heeft daarvoor
een eigen maatstaf, een zeer eenvoudige, naar wij gelooven: de hevigheid der
aandoening in het groteske of tragische of enkel maar griezelige en dan de
afwisseling in het kijkspel.
De heeren Mr. van Hall en Deelman eindigen met wat optimisme. Eerstgenoemde
vindt dat de toestand beter is dan voorheen. ‘Wie er vroeger niet van hooren wilden
(van het Ned. Tooneel), meenend dat daarvan wel nooit iets terecht zou komen,
moeten nu wel erkennen dat in onze schouwburgen nog wel eens iets te genieten
valt.’ Nu, dat is de volmaakt juiste term ‘dat er nog wel eens wat te genieten valt’ d.w.z. voor wie alles gaan zien, zoo ereis een paar maal in 't jaar. Mr. van Hall besluit
dat wij moeten steunen de instellingen: de opleidingsschool, de schouwburgen, die
goede spelers vormen.
En de heer Deelman kan alleen maar hopen ‘dat voor ons tooneel een betere
toekomst daagt. De reprises van de “Koninklijke Vereeniging” in den laatsten tijd
geven moed!’ - Ons nog niet eens, helaas!
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Verzen, van Jeanne Reyneke van Stuwe. 's Gravenhage. N. Veenstra.
(Zonder jaartal. Met portret van de schrijfster.
't Was een onbeduidend, verre van fraai bundeltje, waarmeê de dichteres Jeanne
Reyneke van Stuwe verleden jaar voor het eerst kwam tot het publiek. Sedert is
haar tweedeelige roman Hartstocht gevolgd, een boek, dat heel wat gemoederen
in beweging bracht en ook heel wat woorden van waardeering ontlokte. En nu komt
het flinke boekdeel met Verzen, keurig uitgegeven, versierd met der schrijfster
portret, als om ons te doen begrijpen dat zij er nu ‘is,’ die jonge auteur, dat wij
rekening met haar hebben te houden als met de gelijke van de besten onzer
Nederlandsche schrijfsters.
Tot heden was de kritiek niet uitbundig in haar lof. Van dat eerste, onbeduidende
bundeltje werd dadelijk veel meer goeds gezegd dan van dit boek met verzen. En
toch, wij willen het nu reeds getuigen, toch levert Jeanne Reyneke van Stuwe (of
mogen we schrijven Jeanne Kloos?) het bewijs dat zij een geboren dichteres is niet
in die oudere Impressies, maar juist wel in deze jongere Verzen.
Menschen, die aan dichters vragen, wat boodschapslenterende dames ook in
winkels verlangen te vinden: nouveautés, moeten dit boek maar ongelezen laten.
De dichteres geeft nòch nieuwe gedachten, nòch nieuwe vormen. Zij geeft haar
fiere jonge-meisjes-ziel, al meer zich gereed makend om zich te laten vangen door
den machtigen Geliefde. Er is in den gang dezer vele verzen iets dat doet denken
aan de noteering van een bevallig ballet, waarin het meisje in sierlijke bochten den
steeds ongeduldiger jongen man ontwijkt om zich, eindelijk, nog onverwacht te laten
vangen, onder het lief gestreel der lichte muziek en het zacht gewuif van kleurige
velums door tal van lieve danskameraadjes. Maar er is ook iets in van de stille
tragedie der zich gevende ziel, der persoonlijkheid, die een offer gaat brengen en
zich daarvan wèl bewust is. Het gelijkt op duister dreigen, nu en dan. Maar de
juichtonen der overwinnende liefde schallen hooger en hooger. De woordsymfonie
voert ons naar het Geluk en blijheid schalt in ons na, in breede trillingen, die ons
jong maken en gelukkig met de dichteres, die haar dichter gevonden heeft.
Liefde is niet het eenig motief; maar van geen ander werd zooveel moois gemaakt.
Beschrijvende gedichten in het begin zijn niet zonder eenige verdiensten. ‘Uit het
boek van mijn leven,’ waarmede het bundeltje besluit, is een fragment, dat wij hadden
kunnen missen. Het behoort niet in dit mooie boek. Als kunstuiting staat het beneden
al het overige; als biografie is het onvoldoende. We komen dus telkens terug tot die
liefdezangen met de mooie sonnetten, de, nu en dan, meesterlijke regels, waaruit
zoo duidelijk het echte dichterras van de schrijfster blijkt.
Reyneke Stuwe geeft niet wat genoegelijke minnepoëzie. Zij is niet de ‘lieve’ bruid,
die wacht op haar geluk als een wel gedresseerd schoothondje op een klontje suiker.
Geen haardpoëzie kan zij geven. Van haar angst, haar tegenzin, haar vertrouwen,
haar offervaardigheid, haar hartstocht wil zij zingen. Er is niet veel voor
scheurkalenderdames te halen uit het boek; wel veel is er in voor jonge meisjes en
jonge mannen, die leven en zich het tintelend leven zengend door de aderen voelen
gaan.
Ik zie U overal, mijn Lief! waar zon
Haar helle stralen flikk'rend neêr doet glijden,
Waar zich omhoog de gouden blauwden breiden......
Die tintlend neêrslaan in de klare bron, -
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Waar manestralen glanzig licht verspreiden,
Wanneer de maan haar wake weer begon, Of als de daagraad tint den horizon, Ik zie u overal, in staêg verbeiden!
O, als Gij nader kwaamt, met lieven lach,
En vriendlijk naar mij toesgestrekte handen, Als ik uw oog mij tegenstralen zag, En voelde uw kus mij op de lippen branden, O, Lief, mijn Lief, dat waar der dagen dag,
Wiens gloed voor eeuwig 't nachte-duister bande!

Er zijn veel mooiere verzen in. Maar dit is kenschetsend als uiting van haar verlangen.
Belangwekkend is het na te gaan hoe haar liefde aanwast en zich al meer veredelt
en verdiept. We zouden zeggen bijna tot een godsdienstig gevoel, indien we ons
gevoelen zonder ergernis te wekken aldus duidelijk konden maken. De dichteres
acht het geen blasphemie het als zoodanig te uiten:
Gij, dien ik liefheb... met een diep vereeren,
Waarmeê mijn ziel in U als God gelooft.

Elders laat zij een psalm opruischen voor den vergoddelijkten geliefde!
O, Lief, die tot mij zijt gekomen,
In glanzende barmhartigheid,
Die thans uw goddlijk licht doet stroomen,
Dat zich al wijd en wijder breidt.
God van mijn Ziel! God van mijn droomen...

Het laatste ‘God van mijn droomen’ verzwakt het geheel; maar dat zal wel niet met
opzet gedaan zijn.
Nog elders:
'k Wil u mijn gansche Zijn vertrouwend geven,
O, Leider-van-mijn-leven o, mijn god!

Later weêr:
O, aan de wereld, die u God gelooft...

Wij weten dat de bezongene den dichter Willem Kloos is, door enkelen met den
naam van het Opperwezen genoemd, zich zelf een godheid wanend in sommige
zijner heftige lyrische zangen. Dien geliefde bedoelt zij hier.
Wat zegt zij hem lieve dingen! Er is na veel heftigs, nog veel meer van uitgezochte
teederheid in die liefdeverzen, van het innig teêre, dat men niet eenvoudiger, noch
gracelijker zou kunnen zeggen dan deze dichteres doet in haar sonnetten vol kussen,
nadat ‘als licht is (haar) Liefde in (haar) Leven gekomen.’ Zij smeekt den geliefde:
red mij; leer mij geluk! Ik ben een bloem en Gij de zon... Maar niet lang blijft zij zoo
als smeekelinge. De vrouw wil troosten en steunen:
O, laat met zachte hand mij voor een poos 't
Droef-somber rimplen van uw voorhoofd vagen,
En streele' uw wang, tot zij van blijdschap bloost.

Maar toch toont zij hem haar liefde knielend:
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'k Lig laag geknield en hoog rechtop staat gij
Als trotsch gebieder van mijn liefdeleven.

Zonder terugzien op dat vroegere in fierheid alléén-zijn gaat het niet, natuurlijk; doch
na elk getuigen van haar geheel zich geven, geheel zich verkleinen in haar liefde
tot den groote, stroomen de woorden van streelende teederheid nog des te rijker
hem tegen. Dan geeft ze hem haar liederen:
O, laat mijn liederen als bloesems ranken
Om 't marmren altaar, dat mijn liefde u bouwt!...
Mijn Lief, wien ik mijn lot heb toevertrouwd,
Zóó wil ik u voor ùwe liefde danken...
O, laat dan luid mijn blijdste tonen schallen!
Zij zullen, als betooverd, nedervallen
In sprookjes-schoone bloesems voor uw voet!

Wij zouden niet durven besluiten met een gelukwensch voor het dezer dagen
gehuwde paar. We mogen ons - wij, vreemden! - enkel veroorloven baatzuchtig te
wenschen voor ons-zelf en voor onze Letteren dat het aan deze waarachtige dichters
gegeven zal zijn in het huwelijksleven nog voort te arbeiden.
Verzen doet zeer veel verwachten. De dichter Kloos zal zijn vrouw zeker een
eigen weg laten gaan. Om den lezer te laten oordeelen tot welken graad van

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

191
volmaking de dichteres der Verzen reeds gekomen is, nemen wij hier het volgende
meesterstukje uit den bundel nog over:

Verlangen.
Mijn heele leven is één groot verlangen, Eèn eindloos smachten naar een blijvend heil,
Dat mijn koud lichaam, langer dan een wijl,
Met een zacht-warme wade zou omvangen...
O, twijfel van mijn koel verstand... o, bange
Vrees, die mijn Ziel doorvlijmt, als scherpe pijl...
O, vreugde, die verwaasde als schimmen ijl...
Mijn hééle leven is één groot verlangen...
O, brandende begeerte naar geluk,
O, rustloos-knagend, Ziel-verterend smachten, O, de benauwing van den zwaren druk
Der ingehouden, bitter-droeve klachten!...
‘O, wie gelaten 't hoofd deemoedig bukk,’ Mijn Ziel verkwijnt... ik wil, ik kàn niet wachten.

Verzen van Jeannette Nijhuis. Utrecht. H. Honig, 1899.
Ze zijn niet kwaad, deze gedichtjes, lang niet kwaad; maar ook niet zeer
oorspronkelijk, niet verrassend, nergens. De dich teres heeft tot nu toe enkel blijk
gegeven een aardig talent te bezitten voor het schrijven van lieve versjes. Waar zij
verheven en stoer wil zijn, schiet haar talent nog te kort om haar 't beoogde effekt
teweeg te doen brengen. Wij noemen, tot voorbeeld, de Revolutie-gedichtjes, waarin
reeds het telkens cursiveeren verraadt dat de dichteres met het moeilijke van den
vorm aan 't worstelen was. Daar is ook wat verwards in die Revolutie-verzen. In
quatrijn 1 van I heeft de dichteres 't over oogen.
Zij zoeken licht - geborenen der nacht Zij willen leven, die slechts sterven mogen.

Dan volgt een quatrijn over de wereld en dan vervolgt de auteur:
En moeten zij, bedrogenen, gedoogen,
't Gethsemané, dat nimmer is volbracht,
Die Maatschappij van onafzienbre logen?

Nu zijn niet meer oogen bedoeld, maar menschen. En dan - Gethsemané is niet
een daad, doch een plaats. Men zou dus niet dan in zeer overdrachtelijken zin
kunnen zeggen dat een Gethsemané is volbracht en dan toch zeker nooit in een
volgenden regel datzelfde Gethsemané weer laten zijn de Maatschappij van
onafzienbre logen. Zoo hangen de bogen van regel 13 in de luchten in 14 het ‘al’
('t Volk) zet zijn voet op de verrotte bogen
Of doet 't àl opgaan in één vlammenpracht.

In het tweede Revolutiegedicht, is verwarring in het tweede quatrijn (vlam. zwaard).
In drie wordt onzin gezegd. De wijsgeer zoekt toch waarachtig niet ‘in overoude
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boeken’ naar middelen om ontevreden werklui door dwang tot rust te brengen. Dat
doet misschien een onverstandig wetgever of een militair.
Niet mooi is de woordspeling op 't Hoogste Woord, uìt een dominé sprekend, en
dat ‘van kopergloed omsloten’ (in den Bijbel). Slordig is op ‘windefluistren’ te laten
rijmen ‘opdruischten’ (pag. 11). We stuiten op leelijke klanken en hinderlijk gesis,
b.v. pag. 53:
‘Aan je borst is mijn droevigst gemis’
en zoo hindert ons meer, wat zeker de jonge dichteres later zelf ook zal hinderen.
Wat de gedachten aangaat, die zij tot heden heeft neêrgelegd in haar verzen, die
zijn nog jong-dichterlijke allemansgading. Een enkele maal geeft zij hoop dat we
met haar een nieuw bergpad zullen opgaan, doch zij stelt nu nog teleur. Zeer
waarschijnlijk acht zij zich nog niet genoeg meesteres over den vorm om het innigste
harer ziel te zeggen. Dat is haar b.v. niet gelukt in de kerksonnetten, doch daar
poogde zij toch te getuigen van iets hoog-heiligs in háár. Wij vermoeden dat deze
verzen de richting aangeven van haar streven.

Doodzonde, door Marie J. Ternooy-Apèl. D. Buys Dzn., Amsterdam,
1900.
Dit boek vervult de kamer van den gevoeligen lezer, als een lawaaimakend
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standje een stille straat, met vloekgeluid en schor gedreig en groote woorden,
uitgeschreeuwd alsof 't ook vloeken waren, en scheldwoorden dan weêr, van de
allergemeenste. En toch vertelt de schrijver maar een heel gewoon novelletje van
een jonge tooneelspeelster en een mijnheer, die in de krant schrijft. Maar hij zelf
houdt zijn boekje voor een requisitoir en laat op den omslag het naakte
Waarheidsbeeld wat menschen op de vlucht jagen. Zijn uitgever postdateert het
boek, zooals de Franschen doen in het laatste jaarkwartaal. Het is een aardigheid,
die het boek er niet jonger om maakt. De schrijver preêkt een intermezzo uit en
herhaalt dat grootendeels als finale, Opgang betiteld.
‘O, dat dit boek niet zijn kon een boek van geluk, van blij-uitzeggen der
wereldschoonheid! Maar de wereld is niet mooi - de wereld ligt nog in benauwenis
van zwarte nachten, die duisteren over der menschen weg.’
Maar, aan het eind, profeteert Ternooy-Apèl:
‘Toch eenmaal zal rijzen de zon uit een dichten nevel, in gouden licht.
Dàn zal de wereld mooi zijn in reinheid.’
Waarom? hoe? wanneer? Als welke voorwaarden vervuld zijn, zal de zon rijzen
in gouden licht? Als heeren, die in kranten schrijven, nooit meer jonge
tooneelspeelsters laten zitten? Men moet wel die malle vraag doen, daar
Ternooy-Apèl haar zelf suggereert.
Het boekje is een geweldige aanloop, waarop geen sprong in 't sublieme volgt.
En daarom nogal dwaas.
Wij vreezen, dat de uitmuntende, nauwgezette tooneelspeler, den schrijver
Ternooy-Apèl geen tijd laat om wezenlijk te geven wat hij, in oogenblikken van
scheppingsdrang, geven wil en misschien terecht voelt, dat hij zou kunnen geven.
Zou kunnen... Misschien komt het eens. Laten wij 't hopen. In Doodzonde ligt het
nog niet.

Op Zee en Vijftig, twee nieuwe bundels van Marcellus Emants. Haagsche
Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, 1899.
Om over dezen uiterst nauwgezetten en zoo bij uitstek oorspronkelijken schrijver
te kunnen handelen, zooals hij waard is dat over hem geschreven wordt, zouden
wij een groot artikel aan hem moeten kunnen wijden. Dat komt wel eens, dat komt
zeker, indien een geheel nieuw boek van hem het Nederlandsch Publiek komt
verblijden. De bundels, waarvan wij de titels boven gaven, bevatten echter alleen
maar stukken, die reeds uit onze groote tijdschriften bekend zijn, waarin vooral de
novellen Vijftig, En toch, Op Zee en Ontwaakt de aandacht trokken. Nu dit hier staat,
zie ik dat de inhoudsopgave der beide deelen haast overgeschreven is! Dat is de
schuld van Emants, wiens werk meestal breedvoerig wordt besproken, alvorens het
in boekvorm verschijnt.
't Zal menigeen voorkomen dat de schrijver Emants zichzelf als auteur vrijwel
kenschetste op pag. 133 van Op Zee: ‘die de menschen een spiegel wilde
voorhouden, die hen wilde afbeelden in hun... omhoog scharrelen, dat geen stijgen
mag heeten, in hun grijpen, maar het blinkende, dat moet doorgaan voor eerzucht,
in hun deftigheids-schijn, waaronder geen waardigheid huist, in hun bewust en
onbewust gemooi-praat... met één woord in hun noodlottig lelik doen, ongelukkig
maken en ongelukkig worden...’ En daarbij dan dat sensitivisme in den allerhoogsten
graad, dat den schrijver Emants gevoelig maakt voor moreele narigheden om 't uit
te schreeuwen van pijn en hem toch het geduld en den moed laat om zijn afschuw
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van het menschenleelijk te analyseeren, om er als kunstenaar van te leven... Emants
is wel een onzer merkwaardigste schrijvers!
F.L.
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Erratum.
Wegens ongesteldheid en als gevolg daarvan te snelle correctie en overhaast
afdrukken van het artikel ‘De oprichting van het Mausoleum der Oranje's’ in de
Februari-aflevering van dit tijdschrift, zijn eenige drukfouten blijven zitten.
We zullen ons echter bepalen tot het verbeteren der onnauwkeurigheden in den
staat der vorstelijke personen, die in den koninklijken grafkelder rusten.
21. Sophia Frederica Mathilda, eerste gemalin van Koning Willem III, geboren 17
Juni 1818.
22. Willem Frederik Hendrik, derde zoon van Koning Willem II, overleden 13 Januari
1879.
26. Koning Willem III, geboren 19 Februari 1817.
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Het Koningspaviljoen van het Centraal-Station te Amsterdam (1882).
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Dr. P.J.H. Cuypers
door Victor de Stuers.

Velen, die van mijn samenwerking met Dr. Cuypers gehoord hebben, verbeelden
zich dat wij indertijd door dezelfde Limburgsche min gezoogd werden en vinden
daarin een afdoende verklaring voor de overeenkomst onzer zienswijze. De sleutel
van het raadsel moet inderdaad niet zoover gezocht worden; Cuypers is wel vijftien
jaren vroeger dan ik gespeend, wij genoten niet dezelfde melk, en het was eerst in
1874 dat wij elkaar ontmoetten, en wel bij gelegenheid van de installatie van het
alsdan opgerichte College van Rijks-Adviseurs voor de Monumenten van
Geschiedenis en Kunst; hij was toen 47 en ik 30
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jaren oud. Ik was destijds nog zoo weinig bekend met de kaart van het land, dat ik,
omtrent de samenstelling van dat collegie geraadpleegd, niet eens Cuypers noemde,
maar professor Gugel; dat scheen mij zoo voor de hand te liggen, want deze was
door zijn officieele aanstelling gekeurd en geijkt als eenige Rijks-evangelist op het
gebied der architectuur.

De groote hal van het Centraal-Station te Amsterdam (1882).

Spoedig echter kreeg ik gelegenheid Cuypers te leeren kennen. Van de eerste
inspectiereis, welke wij samen ondernamen, maakte ik gebruik om 's mans
denkbeelden betreffende de bouwkunst te vernemen, en de mijne, die zwevend en
nevelachtig waren, op te helderen en zoo mogelijk te bepalen. Gelijk zoovelen
gevoelde ik wel dat de bouwwerken die hier te lande ver-
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rezen, meestal afzichtelijk waren, en smachtte ik naar een beteren stijl; maar een
praktische conclusie had ik niet gewaagd te trekken; ik zag er nog geen gat in.
Gelukkig had ik geen architectuurschool bezocht, want dan ware ik opgepropt
geweest met al de machtspreuken en doortrokken van al de vooroordeelen, die
vooral destijds nog traditioneel aan hen die de bouwkunst bestudeerden, werden
ingegoten; ik was gelukkig bijna leek en dus geheel onbevangen; alleen had ik mij
in verband met de klassieke studiën aan het gymnasium en de universiteit toegelegd
op de kennis der Assyrische, Egyptische, Grieksche en Romeinsche architectuur
en ik kende de monumenten van die perioden van buiten; de Middeneeuwsche
gebouwen daarentegen dwarrelden in het wild voor mijn geest en ik begreep maar
half de schoolsche

Voorgevel van het Rijksmuseum te Amsterdam.

indeelingen in primaire, secundaire, rayonnante, flamboyante gothiek enz.
Cuypers opende mij de oogen. Hij begon mij uit te leggen dat men goed
onderscheiden moest tusschen stijl op decoratief gebied en stijl op bouwkundig
gebied. Op dit laatste terrein moest men vooreerst en in de voornaamste plaats
letten op de constructie, een zaak van materieelen, technischen, als men wil
prozaïschen aard. Van de constructie hangen de vormen, welke het bouwwerk krijgt,
af en moeten zij afhangen. Het ware ongerijmd aan de constructie welke door de
natuurwetten beheerscht wordt, geweld aan te doen, ten einde willekeurige door
den gril van den dag aangegeven vormen te verkrijgen. Van de vormen door de
constructie opgelegd hangt de decoratie, de versiering af; dwaasheid is het een
versiering te bedenken, welke met
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die vormen geen rekening houdt. Eerst wanneer, ten gevolge van het ontdekken
en toepassen van nieuwe constructieve methoden, nieuwe vormen als vanzelven
ontstaan en in verband daarmede andere decoratieve oplossingen geboren worden,
is er redelijkerwijze sprake van een nieuwen stijl. Dat beginsel hebben de Grieken
begrepen, doch de Romeinen en de op hen afgaande architecten der latere
Renaissance hebben er voortdurend tegen gezondigd, zoodat, alhoewel de details
hunner versieringen dikwijls van veel kunst en bekwaamheid getuigen, hun richting
niet navolgingswaard is. Ook

Venster in het Rijksmuseum.

de bouwmeesters der Middeneeuwen hebben het logisch beginsel nageleefd en
voor den tegenwoordigen architect is het insgelijks plicht dit steeds voor oogen te
houden; alleen dan is een gezonde ontwikkeling der architectuur te verwachten,
wanneer zij afhankelijk blijft van de constructie en de ontwikkeling van deze op den
voet volgt.
Wij moeten dus onze aandacht wijden aan de bouwwerken der Grieken en der
Middeneeuwen; het bestudeeren van de eerste zal ons leeren hoe fraaie vormen
en rijke versieringen ondergeschikt bleven aan de wetten der con-
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structie; de studie der laatste zal ons hetzelfde stelsel doen zien, doch buitendien
tal van voorbeelden aan de hand doen die tegenwoordig van onmiddelijke toepassing
zijn. Immers de constructieve systemen in de Middeneeuwen gevolgd, welke verre
die der Grieken overtreffen, zijn heden ten dage grootendeels nog als de meest
praktische aan te merken, en daar wij te werken hebben op denzelfden bodem, in
hetzelfde klimaat, met dezelfde materialen en vaak tot bevrediging van dezelfde
e

behoeften als de bouwmeesters der XII eeuw, zoo zullen wij in hun werken zeer
dikwijls een uitmuntend richtsnoer vinden voor onze nieuwe gebouwen.

De kerk van St. Willibrordus buiten de Veste te Amsterdam (1864-1899).

De helderheid en de logica van dit betoog troffen mij; ik vond de theorie prachtig
welke voor de beoordeeling van een gebouw zich niet tevreden stelt met algemeene
nevelachtige bespiegelingen omtrent aesthetica of met een beroep op min of meer
talrijke praecedenten, maar welke eischt dat alle decoratie en elke vorm gewettigd
worden door de constructie en deze door de prozaïsche wetten van physica en
statica. Cuypers beweerde dat de goede middeneeuwsche monumenten,
e

inzonderheid die der XII eeuw, zulk een onderzoek op alle punten konden lijden
en dat aan de rijkste kathedraal geen
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steen en geen krul te vinden was, die niet deugdelijk door de eischen der constructie
werd gemotiveerd. Toen ik hem een paar honderd gevallen had voorgehouden, om
de juistheid hiervan te toetsen, en hij dit examen - als ik het zoo noemen mag glansrijk had doorstaan, was ik volkomen en voor goed gewonnen, en sinds dien
tijd hebben wij elkaar altijd met een half woord begrepen. Wat meer is, met alle
andere architecten die van hetzelfde beginsel uitgaan, werd steeds in een minimum
van tijd overeenstemming verkregen; en natuurlijk: waar men niet van beide zijden
staat op denzelfden bodem der logica, is er geen middel om uiteenloopende smaken
te vereenigen

De gerestaureerde Munsterkerk te Roermond (1862-1885).

en moet men ten slotte zuchtend scheiden onder het uitspreken van de troostlooze
spreuk: ‘de gustibus non est disputandum’; maar waar beiden hun denkbeelden
toetsen aan hetzelfde logische grondbeginsel, daar vinden ten slotte beiden dezelfde
conclusie.
Dat alles komt eigenlijk nêer op deze eenvoudige stelling, dat wat in de architectuur
en de daarmede verwante decoratieve kunsten - evenals trouwens op elk ander
gebied - broodnoodig moet heeten, is het ‘gezond verstand’. In vele bouwkunstige
scholen en academiën wordt de leerling geconfijt in de kennis van de vormen,
profielen, decoratiën en proportiën
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van alle vroegere stijlen en perioden; het eenige wat verzuimd wordt den leerling
in te prenten is de noodwendigheid van het gezond verstand. Ik wilde dat elke les
begon en eindigde met een schietgebed, waarbij den

Het gerestaureerde Kasteel de Haar (1895).

Hemel gesmeekt werd om gezond verstand. Wat meer van deze gave zou wat
minder geleerdheid op het punt van profielen en krullen ruim vergoeden.
Hetgeen dat gezond verstand vermag heeft Cuypers bewezen. Doortrokken
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van al de onberedeneerde maximen en van al de vooroordeelen welke het onderwijs
kenmerkten toen hij de kunstschool bezocht, heeft zijn gezond verstand, zijn logisch
denken hem er toe gebracht den ouden mensch af te schudden en een baanbreker
te worden. Met woord en daad en trots velerlei tegenwerking en zelfs verguizing
heeft hij zijn leven lang gestreden voor zijn beginselen en heeft hij ten slotte de
voldoening mogen smaken dat een breede schaar van volgelingen zijn leer
voortplanten en in toepassing brengen. In een klein provinciestadje, Roermond,
begonnen, heeft hij zijn vleugelen ten slotte tot over de grenzen van ons land
uitgespreid en zijn hoofd tot in Londen en in Parijs met lauweren zien bekronen door
de voornaamsten zijner kunstbroeders.

Ontwerp voor de groote hal van het Kasteel de Haar (1895).

Zulk een succes ware onverklaarbaar, zoo niet nog andere gelukkige
eigenschappen het logisch denken van den man hadden vergezeld. Bij het denken
hoort nog het kunnen. Drieerlei voorrecht is Cuypers' deel geweest: een
buitengewone bekwaamheid en handigheid als teekenaar, een zeldzame werkkracht,
een alles beheerschend plichtgevoel.
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Zijn bekwaamheid grenst aan het verwonderlijke. Met vaste hand en met een
onbegrijpelijke vlugheid werpt hij de meest ingewikkelde constructies, de keurigste
en meest frissche decoratieve vormen op het papier, en niet alleen op het gebied
der architectuur, ook op dat der kunstnijverheid. Hoe vaak vroeg ik hem de een of
andere oplossing en kreeg ik per omgaande een voortreffelijke schets! Het gemak
waarmede hij werkt en zijn vaardige hand de concepties van zijn onuitputtelijk brein
wêergeeft, stelde hem in staat ook bij de omvangrijkste zijner bouwwerken de minste
details persoonlijk te teekenen, vaak op dezelfde grootte als voor de uitvoering
noodig. Aan het Rijks-Museum, aan het Centraal Station te Amsterdam bij voorbeeld,
is geen bloem, geen blad, geen deurhengsel, geen windvaan, die niet eigenhandig
door hem ontworpen is; hetzelfde geldt van de tallooze kerken en andere gebouwen
door hem gesticht en van het ameublement dat daarin aangetroffen wordt. Ik weet
tal van architecten die eenvoudig de kast neerzetten en dan een decorateur of een
behanger ontbieden en hun het ontwerpen der versieringen overlaten, of die hun
opzichters daarmede belasten. Niet alzoo Cuypers die letterlijk niets te gering acht
om het zelf te behandelen, en die de bekwaamheid bezit om alles zelf te bewerken.

Lampenstandaard voor het Kasteel de Haar (1895).

Zijn werkkracht is ongeëvenaard. Van den vroegen ochtend tot den laten avond
is hij in de weer; geen inspanning is hem ooit te zwaar geweest; rust is hem
onbekend, en tegenwoordig, op bijna 73 jarigen leeftijd, arbeidt hij met dezelfde
toewijding die ik 25 jaren vroeger in hem bewonderde. Een paar jaren geleden - hij
was toen 70 jaren oud - moest hij den Minister een advies geven omtrent een
restauratieplan voor den grooten toren te Arnhem; hij begaf zich daarheen en werd
opgewacht door een breede schaar van bouwkundigen en gemeentelijke autoriteiten;
tot ieders verbazing stelde hij zich in beweging om het 80 meter hooge gevaarte te
beklimmen; slechts een gedeelte der heeren volgde hem, in het vertrouwen dat de
tocht bij de eerste verdieping een eind zou nemen; men kende den man niet! hij
steeg op tot aan den

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

202
top, op elke verdieping een paar reisgezellen hijgend en blazend achterlatende.

Venster voor de kerk te Hilversum.

Wat hem die kracht geeft is het diep gevoel van plicht dat hem bezielt. Elke taak
door hem aanvaard, is voor hem een gewetenszaak; en wat heeft hij al niet aanvaard,
dat een ander in gelijke omstandigheden van zich af geschoven zou hebben! Als
er een beroep op zijne medewerking gedaan wordt en hij meent nuttig te kunnen
zijn en een goed doel te kunnen bevorderen, is hij aanstonds bereid. Zoo heeft hij
zich laten vinden voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad van Amsterdam,
en thans van dien van Roermond en voor tal van commissien. In het bijzonder
arbeidde hij tot verbetering van het lot van den werkman, eerst in volksvergaderingen,
daarna gedurende zes jaren als lid van den Raad van Amsterdam, nu als lid van
het Bestuur der vereeniging tot Veredeling van het Ambacht. Te Amsterdam
bevorderde hij het tot stand komen van de pensioneering der gemeente-werklieden,
het opnemen in de bestekken der gemeentewerken van bepalingen tot vaststelling
van een minimum-loon en een maximum-arbeid, en tot het verzekeren van
ondersteuning aan verongelukte werklieden; als lid van de Commissie van toezicht
voor de middelbare

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

203
scholen bevorderde hij een betere regeling van het teeken-onderwijs. Ik zelf heb
vijf-en-twintig jaren lang den kundigen en gedienstigen man voortdurend officieel
en ondershands geëxploiteerd tot het verkrijgen van adviezen betreffende nieuwe
bouwwerken en aangaande restauratie en instandhouding van oude monumenten.
Belangeloos verstrekte hij die met onvermoeibare bereidwilligheid; nooit was hem
eenige moeite te veel; midden in den winter, door wind, regen, sneeuw en ijs begaf
hij zich op reis om in loco het een of ander bedreigd monument te gaan opnemen
en de beheerders daarvan te overtuigen van de wenschelijkheid om het te behouden
en behoorlijk te behandelen. En dat alles doet hij als gold het de eenvoudigste zaak
der wereld, zonder ophef, zonder om een bedankje te vragen, enkel omdat hij begrijpt
dat het zijn plicht is op deze wijze de Kunst te dienen. Indien op het voetspoor van
zekere rumoerige persoonlijkheden die bij elke ontdekking van een handteekening
op een oud geschilderd doek aan de geheele pers de bazuinen doen steken, Cuypers
van elk zijner verrichtingen een bericht in de courant deed plaaten, zouden wij om
de drie dagen van hem kunnen lezen.

Fragment van een venster (kerk te Helmond).

Doch deze man is de eenvoudigheid zelve; werken en nuttig zijn op het gebied
dat hij zoo meesterlijk beheerscht, is een levensbehoefte, een tweede natuur
geworden. Daarvoor laat hij alles wijken, ook den wrok, dien hij rechtmatig zou
mogen koesteren jegens zoovelen die hem uit broodnijd en afgunst of uit
godsdienstige onverdraagzaamheid openlijk of in het geniep hebben getracht af te
breken, op zij te dringen of tegen te werken. Wanneer weder zulk een campagne
tegen hem ondernomen is, hoor ik hem enkel zeggen: ‘'t is toch miserabel!’ en een
minachtend schouderophalen is zijn eenige wraak; als een kunstbelang vordert dat
hij morgen met dezelfde lieden, die hem miskenden en trachtten te ondermijnen,
aan de werktafel aanzit, aarzelt hij niet en overwint hij zijn afschuw voor de personen.
Deze ‘grandeur d'âme’, is een uitvloeisel van s'mans breeden godsdienstigen zin.
De overtuiging dat de onsterfelijke ziel voor het eeuwig leven hiernamaals bestemd
is, doet hem het aardsch gewriemel als iets voorbijgaands en uiterst kleins
betrachten; het is 's menschen plicht gedurende zijn kort
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bestaan hier op aarde zich die eeuwigheid waardig te maken door te woekeren met
de gaven die hem gegeven zijn en den tijd welke hem gegund is. Hen die beide
misbruiken beklaagt hij, doch hij verbeuzelt zijn tijd zoomin mogelijk aan hunne
bestrijding.

Schets voor een half uitgevoerd gebleven grootzegel der Koningin (1891).

Als men den aard van de oppositie die Cuypers vaak te verduren had, en de
wapenen die daarbij gehanteerd werden, nagaat, zouden intusschen zijn bestrijders
zulk een kastijding dubbel en dwars verdienen. Ik zoude daarvan niets zeggen,
indien die bestrijding altijd eerlijk geweest was, en men des kunstenaars streven
hadde aangetast met wapenen aan het gebied der kunst ontleend. Maar dit is
meestal niet het geval geweest. Tot bestrijding van Cuypers' arbeid nam men
herhaaldelijk zijn toevlucht tot het opwekken van godsdienstige vooroordeelen en
onverdraagzaamheid, gevoelens welke in ons land helaas! zoo gemakkelijk te
voorschijn geroepen worden.
Het is een feit dat een groot gedeelte van onze protestantsche broeders,
onverschillig of zij op het gebied der christelijke dogmatiek aan iets of aan niets
gelooven, Rome verafschuwen of vreezen, en zeer gemakkelijk te bewegen zijn
met den daaruit voortvloeienden afkeer den Katholiek te bejegenen. Slechts relatief
weinig Protestanten hebben genoeg christelijke liefde of gezond oordeel om onder
alle omstandigheden bestand te zijn tegen aanhitsingen in bovenbedoelden geest.
Velen deelen de meening welke Dr. van der Linden eenmaal aan Vosmaer inprentte,
dat men Rome en dus den Katholiek, altijd, overal, op elk terrein en op elke wijze
behoort te bestrijden.
Dat is voor ons land een ongeluk. Ik begrijp dat men het Katholicisme bestrijdt;
maar het is onzinnig elk pogen van Katholieken op elk gebied (en hier bedoel ik
meer bepaald dat der Kunst) tegen te werken, omdat het van Katholieken uitgaat.
Welnu, sinds 25 jaren dat ik met Cuypers samenwerk om onze architectuur te
verbeteren en onze oude monumenten te redden, hebben wij die tegenwerking
voortdurend waargenomen. Ik spreek niet van oppositie gegrond op ware feiten en
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nen aanvoert en bij gebrek van een en ander tot verdachtmaking haar toevlucht
neemt. Schier van de eerste dagen onzer gemeenschappelijke werkzaamheid af is
dat gebeurd. Reeds in 1876 werden wij voorgesteld als huichelaars, aan wie het
niet te doen was om de herleving der Nationale Kunst, maar om het protestantsche
deel van het Nederlandsche volk in de armen van Rome te werken. Die operatie
heette dan te moeten geschieden door middel van het restaureeren van oude kerken,
het ontblooten van muurschilderingen, en het bouwen in middeneeuwschen of
gothischen stijl! Deze domme argumentatie was vleiend noch voor ons noch voor
het Nederlandsche Protestantisme; voor dit laatste niet, want het verraadt een pover
denkbeeld van de beteekenis en de innerlijke kracht welke men aan dat
Protestantisme toekent en een vernederende vrees voor het intellect der sinds drie
eeuwen aan eigen zelfstandig onderzoek gewende Protestanten, als men bang is
dat het zien van een muurschildering, een gerestaureerde kerk, een gothischen
gevel de lidmaten tot afval van de Hervormde kerk kan brengen. Voor Cuypers en
mij niet vleiend, omdat die argumentatie in ons beiden een kolossale onnoozelheid
omtrent de middelen om proselieten voor de Katholieke dogmatiek te maken,
veronderstelt.
Zij die deze verdachtmaking uitvonden - de eer der eerste ontdekking in 1876
komt aan de Kerkelijke Courant toe, Redacteur G.P. Kits van Heyningen, - wisten,
geloof ik, wel beter, evenals velen van hen die dit wapen voor en na hanteerden.
Maar dat gedeelte van het publiek dat elken Katholiek tot de gemeenste en domste
streken in staat oordeelt, nam en neemt gretig en ter goeder trouw dergelijke
beschuldigingen voor ernstig aan. Nog dezer dagen kon men in een wetenschappelijk
weekblad, naar aanleiding van een herstelling aan het Muiderslot vernemen, dat
het ons te doen is, om ten koste van het Protestantisme, ‘ten koste van ons
innerlijkste bestaan, de Middeneeuwen in ons land naar voren te halen, door uit de
oude monumenten den adem der Hervorming weg te bikken’ en van dezen rim-ram
maakte zich zelfs de deftige Eerste Kamer der Staten-Generaal de echo door te
klagen, dat het Muiderslot ‘in een middeneeuwsche kapel’ was veranderd!
Zulke staaltjes, die ik met honderden zou kunnen vermeerderen, doen zien welke
‘agonies,’ zooals de Engelschen zeggen, Cuypers te verduren heeft gehad, en
mogen de kalmte en de gelatenheid doen waardeeren, waarmede hij desniettemin
bleef voortgaan zijn tijd, zijn krachten, zijn talenten ten dienste der Regeering en
van het algemeen beschikbaar te stellen.
Met ware zelfvoldoening mag hij op zijn loopbaan terugzien; zijn arbeid is niet
vergeefs geweest: tal van oude monumenten door hem gered, van nieuwe door
hem gesticht, de herleving van onze jammerlijk gezonken architectuur en
kunstindustrie, een breede schaar van leerlingen door zijn kunst geïnspireerd, zullen
blijvend getuigen van 's mans overwegende beteekenis voor ons land, en Cuypers
mag het bewustzijn in zich dragen dat hij aan ons volk een groot voorbeeld heeft
nagelaten, dat van een man uit éen stuk, die voor hetgeen hij waar, goed en schoon
achtte, onvermoeid heeft gearbeid, geleden en gestreden en die ten slotte den palm
der overwinning heeft behaald.
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Moeder Wassink.
(Amsterdamsche Schets)
door Anna Koubert.
(Slot).
XIII.
Toen ze begrepen had, dat er niets meer aan te doen was - ze zou op de knieën
gevallen zijn, als dat haar had kunnen helpen - was Katrien heengegaan, de
directeurskamer uit.
De directeur had haar nagezien met belangstelling, hij was verbaasd over zooveel
onverschilligheid. Eigenlijk was hij het met zichzelf niet eens, 't kon ook een masker
zijn, waarachter het kind haar verdriet verborg.
In de kleedgang waren velen op Katrien toegeschoten.
‘Hoe is het gegaan? Krijg je het boek terug? Wat heeft hij gezegd?’
Toen was het Katrien geweest, of allen die haar aanspraken haar vreemd waren,
en het antwoord, dat ze gaf, scheen ook gezegd te worden door een vreemde,
rustig, koel, zooals iemand spreekt, die buiten alles staat.
‘'k Ben weggejaagd voor drie dagen. Er gaat een brief naar mijn huis. - Hij vindt
“Werthers Leiden” een boek, dat niet in mijn handen past, 't scheelde niet veel, of
hij vond het onzedelijk. Wij behooren geen romans te lezen. Er zijn kinderboeken
en studieboeken genoeg in de wereld! - En,’ ging ze voort met spot in haar stem,
‘jelui moest het weten hoe vervelend het was! 'k Had evengoed naar de
opvoedkundeles kunnen luisteren. Had ik het maar gedaan!’
De meisjes waren ontsteld geweest.
‘Maar, Katrien, dat is vreeselijk voor je, trek je het je niet erg aan?’
Katrien had de schouders opgehaald. Alleen tegen Annetje Borgers, die haar met
een kleur van schrik tot de deur begeleid had, had ze gezegd: ‘'k Vind het ellendig,’
en er was even een snik geweest in haar stem.
Toen was ze weggegaan, alléén, de anderen hadden nog les. Ze liep vlug voort,
of ze een doel had. Ze merkte de drukte op, ongewoon voor haar, die op dien tijd
nooit op straat was. Ze ontmoette menschen, die ze anders nooit zag. Het kwam
haar zelfs voor, dat ze aan het licht zien kon, dat het vroeger was dan wanneer de
school uitging. En ze verwonderde er zich over, dát ze dat alles opmerkte, dat ze
oog had voor al dat onverschillige.
Er was zoo'n leeg en droevig gevoel in haar hart! Haar oogen brandden of ze
lang gehuild had. En ze had niet geschreid, heelemaal niet. Ze was dadelijk
weggegaan toen ze het voorgoed geweten had. Hij had niet kunnen
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zien dat ze het zich aantrok. Bedaard, met opgericht hoofd, was ze de kamer
uitgeloopen, ofschoon ze geweten had dat alles nu uit was, dat ze werd weggejaagd
als een hond, en dat ze het thuis zouden hooren. Haar vader....
Flinker stapte ze aan, ze wou over dat alles heen denken. Het duurde immers
nog een uur vóór ze thuis was. Het was prettig koud weer. De hemel was
helderblauw, het zonnetje deed goed. Wat heerlijk nu in de frissche lucht te zijn voor al die anderen, die zoo zorgeloos voortliepen.
Het scheen Katrien toe, dat alle menschen, die ze zag, te benijden waren. Een
troepje kinderen, die om een orgel heendansten; een slagersknecht, die met
balddadige snelheid een brug afreed; een vuile straatjongen, die, lustig fluitend, een
blikken bus voortschopte; twee oude vrouwtjes met floddermutsen, die achter een
blauw chassinet, over een kom dampende koffie gebogen zaten, en vredig
babbelden, - die allen leken haar bovenmate gezegend en gelukkig.
Ze bleef voor een winkel stilstaan, met haar tijd verlegen, en tuurde gedachtenloos
naar de stoffige uitstalling. Feitelijk zag ze niets, keek ze over alles heen, stond ze
maar, doelloos; ze voelde zich als een bedelkind, dat geen thuis heeft en geen recht
op een rustig plaatsje, en elk oogenblik kan worden weggejaagd.
Opeens zag ze achter de ruit een paar oogen, die haar toelachten met brutale
gemeenzaamheid.
Ze stapte weer voort, met bijna dwaze haast. Ze sloeg een hoek om en was toen
op een stille gracht, die haar een gevoel van veiligheid gaf en haar rustiger deed
loopen. Er was wat strooming in het water; er speelde een prettige zonneglans over;
de klare hemel deed het helder schijnen. Aan den overkant van den wal lagen een
paar schepen, goed in de verf, met popperige, vriendelijke ruitjes en knusse
gordijntjes en roode bloempotten met stijve plantjes. Een vrouw zat op het dek
aardappelen te schillen; een dik, klein kind, ingestopt tot zijn paarsen neus in een
grijs wollen bouffante, warmde zijn beide handjes aan zijn moeders hals.
Opeens zag ze niets meer, waren haar oogen heet van tranen en liep ze voort,
zelf verschrikt door haar opwellend verdriet, bang dat de menschen haar zouden
opmerken.
Ze trachtte zich te troosten door zelfbeklag.
Wat had ze een dor, vreugdeloos leven gehad, als klein kind al!
Ze herinnerde zich veel lange donkere middagen, als ze fijne zwarte kousen
moest breien, terwijl Klaas op straat speelde en zij beknord werd, wanneer ze door
het raam naar hem keek. In stilte, terwijl haar kleine onwillige handen de lange
naalden bestuurden, zoo vol peuterige zwarte steken, zat ze dan te mokken, sponnen
haar gedachten sombere weefseltjes. En haar blikken vermeden den leunstoel,
waarin haar moeder zat, groot, dik, de zware blonde vlecht in een stevigen wrong
op het achterhoofd, de ronde blanke onderkin op den halsboord, haar eigen breiwerk
in de logge handen...
Katrien drukte de nagels in de handpalm om zich goed te houden.
De eenige deugd, die haar moeder haar toekende, was ijver op school. En
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nu was ze weggejaagd en kwam alles uit, - dat ze maandenlang haar werk had
verwaarloosd, dat ze haar tijd had verbeuzeld met lezen...
Vurig roode plekken teekenden zich af onder haar oogen. Hoe had het toch zoo
ver met haar kunnen komen? Ze herinnerde zich opeens een citaat van Droz, dat
ze kort geleden als schrijfvoorbeeld had moeten kopieeren, en dat haar toen al had
getroffen: ‘On ne se précipite pas dans le vice avec préméditation, voyez-vous bien;
on y descend par un joli petit sentier, qui serpente coquettement, et l'on se trouve
au fond sans presque s'en douter.’
En ze dacht aan de avonden bij Annetje Borgers, het priëeltje, den blauwen hemel
boven de boomen met hun zacht bladergeritsel, het gele droomlampje als een bloem
van licht, en aan de boeken met hun tooverwereld, Werner, Marlitt, Schubin, Ouïda
vooral...
Ze ontstelde, merkend, dat ze dicht bij huis was. Te vroeg, ze moest nog wat
rondloopen.
Als een zwerfster kwam ze zich voor, bij het teruggaan.
Toen ze eindelijk den winkel instapte en ontvangen werd met een: ‘Snij gauw
brood en kijk of het water kookt, - den heelen morgen heb ik met je vader
opgetrokken!’ - wist ze het opeens, dat ze den moed niet had, te zeggen, wat er
gebeurd was.
's Middags zou ze maar weer loopen tot de schooltijd om was...

XIV.
‘Dag moe.’
Geen antwoord.
‘Dág moe.’
Moeder Wassink zat, nog altijd in de mooie bruine japon, met de armen over
elkaar op tafel gesteund, het ‘Nieuwsblad voor Nederland’ te lezen. Ze keek even
op en snoof. Met een nijdig rukje trok ze de krant wat verder onder de ellebogen
vandaan. 't Papier scheurde. Ze zei niets.
Katrien werd rood, ze wendde zich om en raapte een handschoen op. Tersluiks
keek ze naar de bedstee, de gordijnen hingen roerloos. Ze nam hoed en mantel op
en wou naar boven gaan om ze te bergen.
‘Weet je wat jij bent?’ klonk het schril.
Katriens voet bleef rusten op de eerste tree. Daar hadt je de bui al. Hoe eer hoe
beter eigenlijk.
Met beklemd hart, bleek, keerde het meisje in de kamer terug, ging ze zitten op
den eersten stoel. Haar moeder had gelijk en - 't zou voor 't laatst zijn. Want ze wou
flink zijn in 't vervolg, niet meer lezen en alles inhalen.
't Bleef stil; uit de bedstee klonk een onrustig geschuifel, een geritsel van lakens.
In gelaten houding, mantel en hoed op den schoot, zat Katrien in afwachting. Ze
voelde zich laf, omdat ze schuld had.
De krant werd dichtgevouwen, omslachtig; juffrouw Wassink's groote breede hand
streek er langzaam over, en bleef er met volle zwaarte op rusten.
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‘Een gemeene huichelaarster ben je!’
‘Moeder...’
‘Maak je niet dik; we bennen niet op het tooneel, we verkoopen geen kunsten. Raap je hoed op, meid; zie je niet, dat het lint op den grond sliert! Ben jij zoo'n Lut
dat je nog geen hoed in je hand kan houden? - Je bent anders mans genoeg om
de kluit te bedriegen! Ja, dát kan je, hè? Op straat slenteren! De menschen voor
den gek houden. De leeraars op school en mijn en je zieken vader...’
De ringetjes knarsten op de roe. Het groene gordijn bolde.
‘Je vader is er kapot van geweest. Zijn dochter - waar hij zoo trotsch op was - zijn
lieve dochter, die zoo goed der best dee, die een kamer voor haar alléén most
hebben om maar te kennen werken - weggejaagd! As een hond, as een beest. Allee, vort!’
‘Lette!’ Wassink had het gordijn weggeschoven en zich half opgericht in bed.
‘Kijk dien man er 's uitzien! Hij is er beroerd van geweest. Ik dacht dat hij stikken
zou van het hoesten, zoo'n bui kreeg die. Ja, door jou. Door jou schuld. Door jou
lammerigheid. - Je heb 'm geknakt. Hij liep nogal zoo met je weg! - Hij most noodig
met je wegloopen. Nou!’
‘Ben je nou uitgepraat? Heb je eindelijk je gal uitgespuugd, mensch? Ik zou wel
met Katrien spreken, heb ik gezegd!’
‘Jij? - Je spreekt wat! Ik hoor je al spreken! Je hijgt naar asem! - Jij bent net een
goeie om haar onderhanden te nemen. - Win je niet op, man. Daar, drink 's. En nou
kallem zijn. Ik zal verders me mond houden...’
Juffrouw Wassink hielp haar man, bedillerig, steunde zijn hoofd als hij hoestte,
tegelijk op verwijtenden toon de opmerking makend, dat het zoo heet was. ‘Het
zweet gust er af, je het zware koors. Gauw der onder!’
Het groene saai werd weer dichtgeschoven. Met een ruk wendde juffrouw Wassink
zich naar haar dochter. ‘Alleenig dát wil ik nog zeggen. Je lekkere leventje is uit.
Niks geen kunsten meer van eigen kamers; hier zal je voortan werken, alle avonden
onder mijn oogen. Begrepen?... Ga nou de tafel dekken!’
Toen moeder Wassink een oogenblik later alleen zat, klaarde haar gezicht op.
‘Ze kan er best komen; ze heeft een goed hoofd; maar ze moet geregeld werken.’
Nu, ze zou geregeld werken, daar zou juffrouw Wassink wel voor zorgen. Katrien
moest er gladjes komen. Wat die Mina Krause wel zou zeggen, als het zoo ver was!
Wassink woelde, hij droomde hardop. ‘Een koe in een groene laan...’
‘Zegt u wat, vader? Vader, wat zegt u?’ vroeg Katrien, angstig door het toonloos
gepraat.
‘Je vader ijlt. Hij is ook maar niet in de war. - Je het 'm een knakkie gegeven!’
‘Wat bent u toch wreed, moeder,’ zei Katrien zacht. Maar ze schreide niet. Ze
hoorde ook niet de verontwaardigde repliek.
Er zouden veel grauwe dagen komen voor ze onderwijzeres was. Als vader maar
eerst beter werd...
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XV.
In 't schemerdonker van de kamer zaagde het zware gehijg van den zieke. Katrien
zat met een leerboek voor 't opgeschoven raam, waardoor 't leven van buiten in 't
vertrek drong, vreemd, brutaal, ongepast.
Ze kon ternauwernood de letters onderscheiden, maar ze dwóng haar oogen,
bang voor 't lamplicht, dat de atmosfeer nog benauwder zou maken. En er was al
zoo'n gebrek aan frischheid. De lauwe lentelucht uit het luwe steegje had geen
kracht, ze spuide niet.
Katrien streek met de hand over de oogen om de sterretjes en dansende gele
stippen te verjagen. 't Was tóch te donker, 't ging niet meer en ze moest voort.
Een vage angst dreef haar. Ze mocht zich niet laten ophouden door de dingen
om haar.
Ze had een doel. Ze wou immers slagen; ze moest slagen. Als ze níet bereikte,
waarvoor ze nu bijna drie jaar gewerkt had, als ze niet over een jaar onderwijzeres
was, dan... Ze mocht er niet aan denken. En hardop, als sprak ze in koorts, zei ze:
‘Ik wil het worden.’
‘Is er wat, meid?’
‘Slaapt u niet, vadertje?’
‘Nee, maar ik rust toch; ik voel me heel goed. Waar is moeder?’
‘Aan de deur; ze praat met de meid van den bakker.’
‘Zeg, kom 's hier, kom 's bij me.’
Katrien ging op den rand van het bed zitten, nam zijn klamme magere hand in de
hare, en streelde die zachtjes, zachtjes, niets zeggend, omdat ze niets zeggen kon,
omdat dat smalle witte gelaat, spokig in de duisternis, haar wonderlijk aantrok en
een geheimzinnige ontroering over haar bracht. Zóó zag je gezichten in droomen,
en opeens was het haar, of ze er naar moest blijven kijken, en of ze het later vaak
in een visioen weer vóór zich zou hebben.
Haar vader zei niets; ze meende, dat hij weer ingeslapen was en wou stil
heengaan; maar hij drukte haar hand vaster. ‘Het gaat nou beter op school, hè
meid?’
Katrien knikte; ze werd heel rood hij den lof en kreeg weer dat gejaagde, dat ze
in den laatsten tijd voortdurend had, of ze geen minuut verliezen mocht, of elke
seconde kostbaar was. Ze had wel dadelijk weer aan het werk willen gaan.
‘Moeder is tevreden over het werk, dat je thuis doet. En ik zie zelf wel hoe je je
inspant. Overdrijf het maar niet, je zal er wel kommen. Je doet me veel plezier, hoor,
kind.’
Katrien gaf toe aan zijn bijna onmerkbare beweging om haar naar zich toe te
trekken; ze boog over hem en kuste hem op het voorhoofd, waar het haar insprong.
‘Ik had het wel verwacht!’ Zijn stem trilde.
‘Wat houdt hij veel van me,’ dacht Katrien met berouw. Hij was trotsch op haar
en bijna had ze zijn trots gebroken. Nu kón alles nog goed gaan, als ze maar werkte.
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De treden van het optrapje dreunden, met logge, langzame stappen naderde juffrouw
Wassink.
‘Heb je nog de lamp niet op, je kan geen hand voor oogen zien.’
Katrien was van 't bed weggegaan en grabbelde op den schoorsteenrand onder
al de prullen naar de lucifers. Zwijgend maakte ze licht en liet ze de gordijnen vallen.
‘Allemachies, kijk dat glas reis! Jij let ook op, as je wat doet! - Kee!’
Of ze achter de deur op wacht had gestaan, sprong Kee naar voren, een gebarsten
kommetje in de hand.
Nou moest juffrouw Wassink toch lachen. Nee, die was goed! Ze schudde van
het lachen. ‘Denk je dat ik je roep om thee? Strakkies, hoor, as er wat over is! - Kijk
ereis naar de lamp. Die brandt weer met een punt. Je stikt van den walm.’
Een oogenblik later zaten allen in het donker, Wassink rechtop in bed, hoestend.
Katrien gaf hem te drinken, steunde zijn hoofd. Maar het beterde niet. Met pijnlijk,
schrijnend, gebarsten geluid bleef hij hoesten, tot er eindelijk bloed kwam.
‘Dat is nies anders as van den walm,’ zei moeder Wassink...
Een half uur later was de walmlucht weg, brandde roodjes de lamp, met effen
vlam, volgde juffrouw Wassink's dikke wijsvinger de posten in het kasboek.
Met een: ‘Wat staat daar voor een letter, een drie of een vijf?’ of om een telling
te laten maken, schoof ze af en toe het smalle, groezelige boek over het schoolschrift
van het meisje, dat dan opschrikte.
Eén hand voor de oogen om zich geheel af te zonderen, zat Katrien te repeteeren.
Zoolang het kalm bleef in de bedstee, leerde ze voort, haar gedachten verdringend.
Om elf uur kon ze niet meer, de zwarte letters schenen ineen te loopen. Haar
vader sliep.
‘Ik ga naar bed,’ zei ze.
Juffrouw Wassink, tevreden dat haar man zoo goed sliep, dat Katrien zoo ijverig
was, tuk op een praatje, nadat ze den heelen avond gezwegen had, vroeg of ze
niet wachtte op Klaas, die wel dadelijk zou thuis komen.
‘Eet vast een boterham, in de trommel legt er nog een van je.’
Neen, Katrien was moe, ze ging slapen.
‘Goed, mijn 'n zorg; je mot maar niet eten, dan wor je sterk, dan zal je zien hoe
goed je je voelt op school met je rippetisies!’
Het meisje ging naar de keuken om het brood te halen; maar, toen ze terugkwam
in de kamer, sloeg de warme duffe lucht haar tegen, ze meende den weeïg zoeten,
hinderlijken reuk van bloed te onderscheiden.
‘Doet u het raam toch weer open,’ zei ze; juffrouw Wassink had het, zoodra ze
boven was gekomen, gesloten.
‘Dank je feestelijk; ja, 'k zal het ook te pakken krijgen met de koude voorjaarslucht,
'k zal mal zijn!’
‘Het is zoo slecht voor vader, die vunze lucht.’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

212
Driemaal schudde juffrouw Wassink het hoofd van links naar rechts: ‘Och, och, wat
ben jij toch bezorgd voor je vader! 't Was te wenschen, dat je den goeien man wat
meer ontzien hadt en dat je hem de schande niet hadt angedaan van weggejaagd
te worden. - Wat nou, eet je toch geen brood? Mijn best! - Wel te rusten...’
Boven in de koelte van haar slaapkamertje trachtte Katrien zich het geleerde weer
voor den geest te roepen. Eerst ging het niet, dacht ze verward, zag ze aldoor het
bleeke gezicht van haar vader, of luisterde ze met schrik, omdat ze zich verbeeldde
zijn hoesten te hooren. Maar toen ze zich ontkleed had, de nachtjapon aan, ging
het beter, kwamen de herinneringen broksgewijze. Ze hield ze gretig vast en bouwde
verder. Er was geen twijfel aan, in de laatste maand had ze haar geheugen geoefend
en 't was bijna een wonder, zooveel als ze geleerd had.
Als het toch gelukte, als ze nu overging en een jaar later onderwijzeres werd?
Dan was de zege behaald, dan was ze vrij, onafhankelijk. Dan kon ze het huis
uitgaan, als ze wou... Ze voelde zich als een slaaf, die werkt voor zijn losprijs.
‘Als je zitten blijft,’ had haar moeder gezegd, ‘dan ga je van school, dan is het uit
met je luie leventje, dan kom je bij mijn om te werken. En dán zal je anpakken, hoor;
doodeters kennen we niet gebruiken.’
Bijna gerust lachte Katrien. Dáárvoor hoopte ze bewaard te blijven!
Een schraperig hoesten drong tot haar door. Het was zelfzuchtig, dat ze zoo alleen
aan haar werk dacht. Maar toen het beneden stil bleef, tobde ze toch weer over
zichzelf. De toekomst kwam haar voor als een donkere, steenige, moeilijk
begaanbare weg, maar in de verte, heel in de verte blauwde toch een poortje van
licht...

XVI.
‘Goeienavond, hoe is het, hoe gaat het met den baas?’
Krause kwam met den hoed in de hand vóór zijn vrouw binnen.
Moeder Wassink zat in den leunstoel. ‘Zoo, zoo, misérie - op en neer. Dan
drankies, dan pillen, dan die medicijn, dit zestig centen, dát veertien stuivers. Nou
vandaag één pakkie poeiers, daar kan ik een gulden voor neerleggen. Maar
beterschap - ho maar!’
‘Jongen, jongen, jongen!’ zei juffrouw Krause, die nog altijd stond in stakerige
houding, ‘het is toch wat.’
Met een ‘tuttut’ van haar tong tegen het verhemelte, daalde ze neer op een stoel,
plechtig, met bedenkelijk gezicht.
Krause was naar de bedstee gegaan, Wassink sliep.
‘Hij schijnt het benauwd te hebben, het zweet staat hem op het voorhoofd,’ zei
hij, nadat hij behoedzaam het gordijn weer had dichtgedaan, ‘het dek ligt aan het
voeteneind.’
‘Alweer!’ en juffrouw Wassink schudde het hoofd, ‘den heelen dag kan ik ik wel
aan den gang blijven, zóó heb ik het dek nog opgesjord.’
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‘Ik beklaag je, mensch, ik weet niet hoe je het stelt. En dat je nou ook zoo niks geen
hulp heb!’ Gezellig deelnemend trok ze den wijden grijsgaren handschoen onder
het bruine elastiekje op.
‘Doe je mantel uit,’ noodde juffrouw Wassink, ‘leg je démi over een stoel, Krause.’
‘Nee,’ Krause schudde het hoofd, ‘we willen het je niet lastig maken, 't is me enkelt
om den baas te doen.’
‘We kommen maar effen,’ zei Mina Krause, die haar mantel al los had.
‘Kijk reis, ik dacht zoo... dat heb ik voor Hendrik meegebracht,’ en Krause haalde
uit den zak van zijn overjas een pakje in verfrommeld papier; moeder Wassink had
het al dadelijk gezien en zich afgevraagd wat het toch zijn kon.
‘'t Is nog 's frisch voor hem.’
't Klonk bijna verontschuldigend, terwijl Krause het op een puntje van de tafel
neerzette.
‘Een flessie rolmops,’ brauwde zijn vrouw, ‘dat is lekker; zuur en toch, hoe zal ik
zeggen, een fijn eten. Of je het geld er af eet, laat ik daar. Krause zegt, ja; nou, dan
is het mijn wel, en het is voor een zieke, dus dan kijk je niet op een cent. Maar éérst
had hij druiven willen koopen; verheel je, druiven! Maar toen zei ik, je kan je geld
beter besteden. Wat jij?’
Flauwtjes knikte juffrouw Wassink. Ze maalde niks om dat heele praatje; ze kon
dat geuren met dat flessie rolmops niet hebben. 't Was nogal wat! Ze konden het
makkelijk doen. Als er bij hén een zieke was, stuurden ze maar even om den dokter,
want ze waren in de bus voor een dubbeltje in de week en medicijnen toe! Maar
voor iedere visite bij háár schreef de dokter een gulden, omdat ze een affaire hadden
- note bene! - en in een huis woonden.
‘Ik hou niet van haring,’ zei ze droog; ‘'t is immers zoo ies as gemarioneerde
haring?’
Nee, gemarioneerd, dát geloofde juffrouw Krause niet dat het was; ‘ies anders,
ingelegd, ies bijzonders in elk geval; anders kon het zoo duur niet zijn. Want weet
je, hoe hoog zoo'n flessie nog komt? 'k Zou het anders niet gezegd hebben, maar
het gesprek loopt er nou zoo over. Raai reis?’
Schouderophalend ried juffrouw Wassink acht stuivers, schoon ze beter wist.
‘Acht? Haha! Achttien! Hoe is het, Krause, heb je achttien of negentien stuivers
gegeven?’
‘Kles toch niet, mensch!’
‘Ben jij daar, Krause?’ klonk het uit de bedstee.
Krause sprong op, drukte Wassink hartelijk de hand. ‘Hoe gaat het, kerel?’
‘Och, zoo'n gangetje.’
‘'k Zou zeggen, dat je koors hadt.’
‘'t Kan zijn, 'k ben wel benauwd, zie je, erreg warrem. Maar de dokter zeit, om te
weten of het koors is, mot je eigenlijk een thermometer hebben.’
‘Die dokter klést wat!’ viel juffrouw Wassink in. ‘Dan mag hij er het verstand wel
bijgeven om zoo'n ding an te leggen.’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

214
Toen Mina Krause, Wassink met een: ‘Dag, vader!’ begroet had, merkte ze op: ‘Daar
mot je kaas van gegeten hebben, van zoo'n toestel, anders kan je het wel weggooien;
dan heb je der toch niks an.’
‘Juist,’ zei Wassink goedig, moe, ‘wij zouden er toch niet op kunnen zien.’ Zijn
oogen vielen weer toe.
‘Dood- en dóódzwak,’ was juffrouw Krause's diagnose.
‘Waar dát nog heen mot!’ - moeder Wassink zuchtte.
‘Kom, haal geen narigheden in je hoofd; zoolang der leven is, is der hoop!’
‘As hij het ophaalt, hou ik er toch altijd een sukkel van een man uit.’
‘Zachies wat!’ maande Krause.
Met een lang gezicht schonk juffrouw Wassink thee. ‘'k Ben lam in me beenen!’
klaagde ze, de kopjes overreikend.
‘Jij mocht ook den dokter wel 's hebben.’
‘Mensch, schei uit; 'k zal blij zijn als hij van den vloer is. Ik kan hem niet luchten
of zien!’ - moeder Wassink werd rood van kwaadheid. ‘Dat komt met een drukkie,
vol kompelementen: dit deugt niet, dat deugt niet. Dat heer dorst me toch te vertellen,
dat het in de kamer stónk. En wat doen ze, as het er op ankomt? Een receppie
schrijven, dat je zóóveel kost om het te laten klaarmaken. En het eenige, dat je dan
het, is een mooi rood drankie met een goud hoedje. Je kan het innemen of door
den goosteen gooien, as je maar niet denkt dat je er baat bij het.’
Schipperend wiegde Krause het hoofd: ‘Dat wéten we nou nog niet, dat motten
we afwachten.’
‘Je heb dokters én dokters; onze dokter is een heele beste,’ zei zijn vrouw.
‘Dan mag je allebei je handen wel toeknijpen; want op zulke klanten as jullie bent,
hebben ze het anders heelemaal niet.’
Opgefleurd door haar hatelijkheid, drong ze de Krausen nog eens te blijven. Het
zou haar ook goeddoen, haar hart eens uit te storten.
‘Je Katrientje zit in den winkel, heb ik gezien.’ Mina Krause hing haar mantel over
een stoelleuning.
‘Ja, de juffrouw vond het hier niet frisch genoeg; daar zit ze beter, en ze houdt
meteen een oogie op de klanten.’
‘Hoe gaat het met der leeren?’
Zwijgend, met toegeknepen mond, knikte moeder Wassink genadig, matig content.
‘Geen sjènes meer gehad met den meester?’
‘Gelukkig niet. Ze is nou bezig om examen te doen voor de vierde klas. As dat
nou lukt....’
‘En - as het reis niet lukt?’ Juffrouw Krause informeerde zoetsappig belangstellend.
Resoluut klonk het antwoord: ‘Dan gaat ze der af, mot ze van 't onderwijs afzien.
Dan neem ik der in mijn huishouding.’
‘Mijn kop af, as dat goed gaat; je zegt immers dat haar handen verkeerd
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staan. Een mal idee toch eigenlijk, as je het nagaat, dat zoo'n meissie van achttien
- is ze geen achttien? - nog geen kamer kan doen. Dan mot je mijn Sofietje zien, wat dat angaat, een beste!’
Fluisterend, vertrouwelijk naar haar vriendin overbuigend, stelde juffrouw Wassink
haar gerust: ‘'t Zal niet noodig zijn, ze zal er wel kommen, zeggen ze op school.’
‘Als ze maar niet zenuwachtig is,’ hoopte Mina Krause.

XVII.
De winkel was gesloten, 't gordijn neer, of 't Zondag was. Kee had 's morgens den
grond gedweild, de deurschel en de weegschalen nog zoo'n beetje gepoetst, de
toonbank wat opgewreven. Want juffrouw Wassink dacht aan alles en ieder die
kwam moest toch den winkel door.
De stoet was vertrokken.
De vrouwen zaten in de donkere opkamer, juffrouw Wassink in een nieuwe zwarte
japon, een grooten witten gevouwen zakdoek in den schoot. Naast haar troonde
een oudere zuster, nog dikker en imposanter dan zijzelf. Zij was damesachtiger
gekleed, had een ingeregen figuur. Ze trachtte zich nog deftiger voor te doen, dan
ze er uitzag; ze helde eenigszins achterover en haar gezicht stond statig, bijna boos.
Over het geheel scheen ze ontstemd, alsof ze den overledene zijn dood kwalijk
nam, fronste ze telkens de wenkbrauwen als er over hem gesproken werd. Juffrouw
Krause aan den overkant van de tafel was in het donkerblauw, maar je zou zweren,
dat het zwart was.
Katrien zat dwars op een stoel, den elleboog op de leuning, het hoofd afgewend,
steunend op de krampachtig gesloten vuist. Haar gezichtje was wit en strak, met
donkere kringen onder de vochtig glanzende oogen; de vast opeengeklemde lippen
schenen nu felrood, de neusvleugels trilden. Er heerschte een opmerkelijke stilte,
waardoor het geringste geluid werd gehoord. Meer dan eens werd een blik geslagen
op het kleine klokje, dat nú zoo hoorbaar tikte. Iederen stap van Kee in de keuken
konden de dames nagaan. Als het kind iets hard neerzette, zagen ze elkaar verschrikt
aan.
Juffrouw Wassink's zuster rilde driemaal achter mekaar.
Juffrouw Krause wilde met het oog daarop iets toepasselijks zeggen, maar ze
bedacht zich en zweeg.
Tusschen de balletjes van de neergelaten gordijnen door, zag ze den regen in
belletjes opspatten op de vensterbank.
‘Als ik dien stoel anzie...’ zei juffrouw Krause; toen schudde ze het hoofd.
Juffrouw Wassink snoot haar neus, die rood werd van 't knijpen. ‘Hij had veel
goeds, o, zooveel goeds, dat weet ik het beste. Voor de kinderen had hij alles over.’
‘Het water staat te razen,’ kwam Kee zeggen.
Juffrouw Krause stond op. Zij zou wel koffie zetten, Alette moest maar gerust
blijven zitten.
‘Geef me het koffietrommeltje reis,’ zei ze fluisterend tegen Kee.
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‘Ik zou haast zeggen,’ klonk het waardig uit den mond van juffrouw Wassink's zuster,
‘háást zou ik zeggen: hij was áls te goed. - En,’ zei ze, den vinger opstekend tot
leering van juffrouw Krause, ‘dat is óók niet goed.’
Juffrouw Krause liet een verschoonend ‘hm!’ hooren. Ze was in een moeilijk geval,
want het streelde haar zeer dat de nette familie van juffrouw Wassink notitie van
haar nam, maar ze kon toch ook lastig toegeven; 't was een dooie, niewaar? 't Bleef
altijd een dooie, dat moest ze in het oog houden.
Ze bepaalde zich dus tot een vergoelijkend ‘hm!’ waarbij ze heel vriendelijk en
zoetsappig keek. Katrien was opgestaan; met den rug naar het gezelschap tuurde
ze door de vitrage naar den leegen winkel.
‘'t Is een toestand voor mijn,’ zei juffrouw Wassink met een diepen zucht. ‘Dat
weet ik wél.’
De andere dames knikten zwijgend.
Kee bracht het trommeltje en de mededeeling dat er nog maar één lood in was.
Met halfdichte oogen en gedempte stem gaf juffrouw Wassink bevel het trommeltje
te vullen.
‘Is het water al kokend?’ vroeg Mina Krause.
‘Zoo meteen,’ en Kee slofte weg.
‘En dat alles zoo'n snel verloop het gehad!’ zei de zuster.
‘Niewaar?’ vroeg juffrouw Wassink. Een oogenblik was er weer een hinderlijke
stilte, kletste de regen hard tegen de vensters.
‘De heeren treffen het niet,’ merkte de zuster op.
‘Mijn man het zijn nieuwen hoed op, mot u verbeelen,’ zei juffrouw Krause spijtig,
en tot Kee, die het koffieblad had neergezet en haar den waterketel aanreikte: ‘Meid,
let op wat je doet, is dat een ketel angeven, ik bran me an den stoom!’
‘'k Zal maar een sterk bakkie zetten,’ had ze een oogenblik van te voren aan
juffrouw Wassink gevraagd, ‘dat is nog 's een verkwikking,’ en juffrouw Wassink
had geknikt.
Terwijl Mina Krause het kokend water opschonk, heerschte er een diep zwijgen.
Juffrouw Wassink verzonk in gepeins, haar zuster gaapte van weeheid.
In het naargeestige grauw van de sterfkamer met den gutsenden regen buiten,
de vunze kilte en de vale triestigheid binnen, bracht het blinkend servies, de warme
damp van het stoomende water, de geur van de koffie wat leven.
‘Ik kon mijn ooren niet gelooven toen ik de boodschap kreeg,’ zei de zuster opeens.
‘Niewaar?’ klonk het boven den filter uit, ‘Krause en ik wisten ook niet wat we
hoorden. U mot weten, we waren den vorigen avond nog gezellig samen geweest.
Nou ja, Wassink lee in bed en hij hoestte wel ereis, maar niet om over te roepen.
Mijn man had nog een flessie rolmops meegebracht; elk doet het zijne, is het niet
zoo? En ik dacht, het is een extraatje....’
‘Je kan het meenemen,’ viel juffrouw Wassink opeens in.
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‘Maar, mensch, zoo bedoel ik het niet.’ Mina Krause werd rood.
‘Nee, maar je kan het meenemen, ik lust dat goed toch niet, 't is mijn te zuur, en
Wassink het 't niet meer noodig.’
Juffrouw Krause wist niet hoe ze het op zou vatten, ze vergat haar verhaal en
schonk in verwarring over den filter heen.
‘Denk aan mijn tafelkleed,’ riep juffrouw Wassink. ‘Kee, breng 's een doekie!’
Haar zuster rakelde het verhaal weer op. ‘Wat zeit u!’ begon ze. ‘Was u der den
laatsten avond nog?’
Mina Krause knikte: ‘En Wassink was zóó goed. Wat zei die ook weer tegen mijn
man, Lette? Hij praatte nog over koors en over thermometers en dat het zoo moeielijk
zijn most om met die dingen om te gaan. Och, Heer,’ besloot ze met een diepen
zucht, ‘'t is of ik hem daar nog zie leggen in de bedstee achter die groene gordijnen.
Toen lag hij ook den heelen avond zoo, je wist eigenlijk, zal ik maar zeggen, niet of
hij er was of niet, zoo stil was die altijd.’
Juffrouw Wassink's zuster keerde zich om en wierp een schuwen blik op de
bedstee, op de donkere plooien van het groene saai: ‘Mensch, hou op,’ zei ze rillend,
‘je zou je gaan verbeelen dat er ies was.’
Opeens klonk heftig een lang ingehouden snik.
Toen allen verschrikt opkeken, was Katrien langs het wenteltrapje verdwenen.
‘Ze schijnt er weet van te hebben,’ zei tante Trui, juffrouw Wassink's zuster, op
tevreden toon.
Juffrouw Krause speet het, dat ze net een kop koffie voor het kind had
ingeschonken. ‘Afijn, 'k zal het maar laten staan, ze zal wel terugkommen!’
En ze gaf de andere kopjes door.
‘Ik kan je zeggen,’ zei tante Trui, nadat ze met smaak een teugje genomen had,
‘dat ik het strakkies haast bestierf; we sprakken net zoo over Wassink, en toen
opeens die Katrien! 't Was meer een gil dan een snik.’
‘Ze het altijd zoo ies bijzonders,’ zei haar moeder, het koffiekopje leeg op tafel
zettend, ‘as ik nou nog gilde. Ik ben me kostwinner kwijt, Klaas ken zijn geld wel an;
Katrien, - ik mot nog een heel jaar wachten, eer zij een cent verdient, ik blijf as
onverzorgde weeuw achter.’
‘Ja!’ zei haar zuster langzaam, ernstig knikkend met opgetrokken wenkbrauwen.
Mina Krause knikte ook, de lippen stijf opeengeknepen. Ze schonk nog eens in
en bood juffrouw Wassink een kopje als stillen troost.
Toen werd het weer stil. De regen bleef gutsen.

XVIII.
Toen Katrien het gehoord had, was er een uitdrukking in haar oogen gekomen die
den goedigen dikken leeraar in de aardrijkskunde vreemd ontroerde. Hij maakte
een collega, die naast hem zat, op het meisje attent, maar deze, nadat hij even van
de groene tafel had opgezien, had langzaam de lippen gespitst en kalm
geruststellend het hoofd geschud.
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Nadat de directeur de vele namen had opgelezen van hen, die niet geslaagd waren
voor het laatste overgangsexamen, zette hij de redenen uiteen, waarom het zoo
nuttig en noodig was, dat jongelui, die niet volkomen geschikt waren om tot de vierde
klasse te worden toegelaten, het derde studiejaar nog eens doormaakten. Hij besprak
het treurige feit, dat de meesten hunner wel hadden kúnnen slagen.
In het bijzonder maakte hij melding van Katharine Wassink, die, aanvankelijk een
ijverig leerlinge, door het lezen van romans haar studie een tijdlang had
verwaarloosd. Het speet den leeraren zeer, dat het Katharine ondanks haar blijkbare
pogingen niet gelukt was, die schade in te halen. Hoewel het repetitiewerk, waarvan
zoo goed als niets terecht was gekomen, haar, met het oog op de treurige huiselijke
omstandigheden, niet was aangerekend, had men haar rechtvaardigheidshalve niet
kunnen verhoogen. De directeur twijfelde er niet aan, dat ze, den goeden weg
volgende, dien ze den laatsten tijd had bewandeld, haar doel zou bereiken. Het
herhalen van het derde jaar was in haar eigen belang en zou haar later ten zegen
zijn.
Annetje Borgers, die er zelf dóór was, had er om gehuild; maar Katrien niet. Zoodra
de school uitging, was ze heengegaan, vóór Annetje haar had kunnen volgen.
Ze liep niet om; ze wilde niet verschuiven wat tóch komen moest.
't Was een blijde lentemorgen vol zonneschijn, en een open blauwe lucht, die
weerspiegeld werd door het wiegelend grachtwater. De iepen hieven hun takken
vol komend teer groen ten hemel, als moeders, die haar jonge kinderen in 't zonnetje
laten gedijen.
‘Wel?’ vroeg juffrouw Wassink, over het hoofd van een klant heen. Ze had iets
van een glimlach op het gezicht, die niet wijken wou, ook niet toen ze Katriens vale
bleekheid zag en haar doffe hopelooze oogen, en óók niet toen Katrien zonder te
antwoorden den winkel doorstapte naar het trapje.
‘Nou?’ vroeg haar moeder weer.
Katrien keerde zich om: ‘Gezakt,’ zei ze alleen, heesch, zonder toon.
Even bleef het stil, toen klonk het rauw: ‘Bè je gék? - Ezel!’
Dat ‘ezel’ werd haar nageworpen als een steen.
Juffrouw Wassink hielp de klanten niet verder, ze schreeuwde: ‘Dirrek, Dirrek!’
en toen Dirk verschrikt uit den kelder opdook, stoof ze de trap op.
Daar zat die meid nou op een stoel, of ze geen tien kon tellen, te lam om zich te
bewegen.
‘Bè jij krankzinnig, wat vertel je me daar! Mot je blijven zitten! Suffer, luilak,
luiwammes! Spreek dan toch, of bè je daar ook te stom voor! Dat had je vader nog
motten weten! Jammer dat hij dat van zijn lieverdje niet het beleefd!’
Met een effen, bleek gezicht, maar zonder te schreien, staarde Katrien recht voor
zich uit in het zonnige straatje, levendig van spelende kinderen.
Gloeiend van drift, zich verslikkend, vallend over haar woorden, boog juffrouw
Wassink zich over haar dochter heen. Die onbewogen trekken, dat
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schijnbaar ongevoelige van het meisje maakte haar razend. ‘En nou wou je zeker
zóó nog een poossie verder gaan, nou wou je zeker nog een paar jaartjes
luiwammessen en pret maken? En mijn laten ploeteren, mijn het bloed uit me nagels
laten werken, hè?
‘Maar het zal niet gebeuren, nou heb ik ereis een woordje te spreken. Nou ben
ik baas!
‘En nou mot je dat weten’ - onmachtig haar dochter naar haar zin voldoende te
krenken, gaf ze haar een onhandigen stomp tegen den schouder - ‘nou zal ik je dát
vertellen’ - wéér een stomp, die niet pijnlijk was, maar Katrien toch beven deed ‘dat al dat gekles van leeren voortan voorgoed uit is. Kee gaat weg en jij wordt hier
meid, versta je, duvelstoejager! Hóór je me?’
Katrien knikte werktuiglijk. Ze voelde zich duizelig en licht in het hoofd. Het was
of ze ziek werd, of ze een ziekte kreeg, die ze nooit had gehad en waarvan ze
ondanks haar pijnen met bewustheid de verschijnselen waarnam. Ze zag ook heel
goed Kee's hoofd door een kier van de keukendeur; ze wist dat Kee stond te
luisteren, en ze vroeg zich af hoe het kwam, dat ze zoo stomp was voor al die
vernederingen.
Ze was als iemand, die, half lam geslagen, gevoelloos is geworden voor nog meer
pijn.
‘As je het dan hoort, sta dan op, je goede goed uit, dadelijk. Denk je dat ik je dat
beste goed in huis zal laten afslonzen? Dar, trek je jurrek uit en hang hem op in de
kast, vooruit!’
Juffrouw Wassink rukte aan de japon met gretigheid.
‘En dien slobber trek je an,’ - een heel oude schooljurk uit het donker van de kast
halend, wierp ze die Katrien voor de voeten. ‘En nou zijn de rollen ereis omgekeerd,
nou ben ik juffrouw en jij meid.’
De kamer draaide voor Katrien. Ze stond er middenin in haar bloote armen. Er
was in haar hoofd een woelig, warrelig gevoel, haar polsen bonsden en haar tong
was droog, haar heete lippen stijf opeengeklemd. Ze was beschaamd, alsof ze naakt
stond.
‘Raap op dan, suffer!’
En ze bukte zich. Maar onder 't bukken naar de neergesmeten jurk, werd het leed
haar te zwaar. ‘O moeder!’ snikte ze.
Het was een kreet van wanhoop en verwijt, die juffrouw Wassink zelfs nog even
trof. ‘Sta maar op,’ zei ze, ‘'t het niet noodig dat je op den grond leit.’ En toen weer
kwaad, omdat het belachelijk was tegen zoo'n kind, daar je nies as verdriet van had,
nog complimenten te maken: ‘Roep nou maar geen moeder! Had gezorgd, dat je
der gekommen was!’
Op dat oogenblik ging de deur met piepend geluid open; het was juffrouw Krause,
die binnenstapte en met vriendelijke opgewektheid vroeg: ‘Wel, hoe is het gegaan?
Hoe is het met je dochter?’
‘Dat model is gezakt,’ zei moeder Wassink, wit van drift; ‘condoleer der maar,
daar staat ze!’
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Een ‘springtochtje’ naar Bergen.
Door S. Kalff.
Det gamle Norge....
Ja, Noorwegen is een land van schoonheid, maar van eene ernstige schoonheid.
Noorwegen zegepraalt door het licht. Toch anders dan Italië, waar het een luchten
sluier van warme tinten over het landschap doet dalen; dan Zwitserland, waar het
om der bergen top een rozigen nimbus weeft; dan Spanje, waar het de ruwe Sierra
tooit als met het kleed der schikgodin; dan Indië zelfs, waar de aarde in laaie kleuren
bralt.
Noorwegen is eene lelie tegenover gindsche rozen. Of 't is eene bleeke,
blondharige maagd tegenover de dochter van het Zuiden, met vurig oog en raafzwart
haar. En hoe verder noordwaarts, hoe scherper de gelijkenis met dat beeld zich
uitspreekt, tot eindelijk die Poolcirkel overschreden wordt waarbij de steenen ruiter
Hästämand de wacht houdt en de middernachtszon met spookachtigen luister de
rotsen beschijnt. Een dood licht - is er van gezegd geworden, wanneer gedurende
een te korten zomer het nachtelijk duister niet meer intreedt, wanneer een ongekende
schemertoon, een bevend clair-obscur de voorwerpen omhult zonder ze te verbergen,
wanneer de reusachtige rotspartijen een schaduw missen zoowel als een lichtzijde
en het strenge noordsche landschap schijnt te zwemmen in een gepolariseerd licht,
minder klaar en minder zilverig dan dat der maan; een licht dat schijnt af te stralen
van een onbekende ijswereld.
Doch Noorwegen heeft nog een anderen gloed dan dien zijner bleeke
zomernachten, wanneer de zon niet ver genoeg meer onder de kim duikt om ook
de laatste weerkaatsing harer stralen te doen ophouden, of, gelijk aan de rotsen
van de Noordkaap, boven die kim blijft zweven als een vergroote en flauw
verduisterde maanschijf. en dat licht overschittert het vuur eener tropische zon,
overtreft het althans in schoonheid. Niet waar, het is een indrukwekkend schouwspel
wanneer des avonds aan onze lage Hollandsche kust het oog des wandelaars de
romp zoekt van het donkere oorlogschip en plotseling, ver aan den horizon, het
electrisch zoeklicht opschiet naar den hooge. Wanneer een mijlenlange stralenbundel
door het zwerk flitst en, her- en derwaarts zwaaiend, een wentelende kometenstaart
gelijkt, eene roede des Heeren naar het oude volksgeloof. Welnu, denk u tien, denk
u tienmaal tien van die electrische zoeklichten, opvlammend achter een haast
ondenkbaren horizon, ergens op de matelooze wateren der Poolzee; stel ze u voor
beurtelings opschietend en weder verflauwend, met bovenaardsche lichtgolving
dóórstrevend tot aan het zenith, in breede en fiere strepen den hemel splitsend, de
kim doende gloeien als ‘borlend diamant’ - en ge ziet het Noorderlicht, gelijk het in
de verhevene eenzaamheid van de Lofodden zijn spel drijft met de duisternis.
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Dan eerst zult ge de noordsche maagd aanschouwen als Asa-dochter, herboren,
verheerlijkt, en haar vergelijken met de bruid uit het Hooglied:
‘Uwe wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Uw hoofd
op u is als Karmel, en de haarband uws hoofds als purper.’
Doch ja, des winters is zij ingesluimerd - des winters is Noorwegen een droevig
land. Dan zwalpen de nevels om de granietrotsen, en maakt de storm zich los van
de bergen, en ploft de lawine in de diepe kloof; dan verstijven de fjorden binnen
hunne steenen muren, en teisteren de buien van het ‘ruwe Noorden’ de woningen
der menschen, en verbergt de zon haar aangezicht weken, neen maanden lang.
‘Deze arme lieden,’ zei mij mijn medgezel, en wees op de schamele blokhuizen
in het Naero-dal, ‘zitten des winters niet alleen in de koude, maar ook in de duisternis.
Deze rotsen aan weerszijden zijn van vier tot vijfduizend voet hoog en de vallei is
zoo nauw dat de zon niet meer boven de barre toppen kan uitkomen. Het is een
ware Poolnacht - en niettemin blijven deze zonen der armoede hun ondankbaren
geboortegrond aanhangen. Zoo waar is 't, dat ‘yder voghel is 't liefst daer hij is
uytgekipt.’
‘Maar wat doen zij, des winters? Waarvan leven zij?
Waarvan leeft de mier, anders dan van den wintervoorraad dien zij des zomers
heeft opgeschuurd? Doch zoo de fjorden, hier en daar, dicht liggen, de zee blijft
steeds haren cijns betalen: het visschersbedrijf staakt nimmer. Er zijn er ook die in
de steengroeven gaan werken, of in de ijzersmelterijen, die diep in 't binnenland
houtskool branden, die bij honk gebleven hunne netten breien en vaartuigen
timmeren, of met geduldige vingeren en gebrekkige instrumenten dat houtsnijwerk
vervaardigen, 't welk de toerist met zich neemt als proeve van de nationale
kunstnijverheid.
Daarbij, behalve een volk van visschers zijn de Nooren een volk van zeelieden.
't Zijn de beste loodsen ter wereld en die, in verhouding tot het aantal inwoners
(slechts een paar millioen) verreweg de meeste schepen bezitten. Hun
koopvaardijvloot is de grootste na die van Engeland en Amerika. Gelijk in de dagen
van Harald Harfager en Olaf de Heilige, de zee helpt hen nog altijd aan den kost.’
Wij hadden reeds kennis gemaakt aan boord van de Olaf Kyrre, de boot die ons
van Rotterdam over Stavanger naar Bergen had gebracht. Hij was een landgenoot
- trouwens, de stoomer was er vol van - hij noemde zich Jodocus, en zooveel had
hij op mij voor dat hij reeds vroeger in Noorwegen geweest was. In de kleine
rookkamer op het dek hadden wij te samen de gezelligheid gezocht, en er
aanvankelijk geen ander point de rapport gehad dan éénzelfde ergernis. Ergernis
nl. over de stompheid van gevoel van een paar Engelschen, die half Europa afgereisd
hadden en er geblaseerd van waren, die nergens een plek hunner blijvende aandacht
waardig gevonden hadden, een punt waar ze hadden willen blijven. De Alpen? wat was er eigenlijk aan al die vuile sneeuw te zien? De Italiaansche meren waren
wel mooi, maar zoo altijd hetzelfde, Venetië was schilderachtig, maar vuil; en er viel
zoo weinig te visschen in die lagune! Saksisch Zwitserland zouden ze meer
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bewonderd hebben, had de gebakken lever in de hôtels hen niet uit de ‘stemming’
gebracht. In Holland hadden ze alles very queer en very funny gevonden. En de
Riviera delle Ponente... eilieve, zoo iets konden ze in hun eigen land wel zien, aan
de kusten van het ‘Garden Island’ Wight.
‘O,’ zei Jodocus, kwanswijs tot mij zich keerend, ‘I pity the man who can travel
from Dan to Beersheba, and cry: 't is all barren’‘Ge hebt dus de Sentimental Journey gelezen!’
‘Ja, en ik heb volgens Sterne de reizigers leeren klassificeeren. Van deze
Engelschen bv. zou ik haast zeggen dat ze reizen uit inevitable necessity.’
‘Waarom niet uit imbecility of mind?’
‘Mij ook wel. Hunne discoursen geven recht het te onderstellen.’
‘En in welke klasse rangschikt gij uzelf?’ verstoutte ik mij te vragen. ‘Ik wil hopen
niet onder degenen, die reizen wegens infirmity of body?
‘O neen, ik behoor slechtweg tot het groote gilde der pleizierreizigers, menschen
die zichzelven eene geestelijke opfrissching beloofd hebben, die zich eens bewegen
willen buiten den kring waarin zij gewoonlijk verkeeren, en andere gewaarwordingen
ondervinden. Wat doet ons reizen? vraagt prof. Geel, en geeft dan het antwoord:
verveling te huis.’
‘Heeft hij ook niet gezegd, dat men van zich zelven verveeld kan worden?’
‘Boosaardige! Maar ja, wanneer ik die Engelschen daar ginds zie...’
Doch ze waren reeds de rookkamer uit en richtten hun Kodak-camera op een
punt ergens aan den Hoek van Holland.
Daarbuiten begon de zee roerig te worden. De boot was buiten de beschermende
Maas-oevers gekomen en ving aan jolig te worden, te dansen.
‘Denk er aan, dames,’ hoorden we onzen hupschen kapitein tot een paar
passagieressen zeggen, ‘voor een reisje naar Noorwegen moet men zeebeenen
hebben. Twee dagen en drie nachten - korter kan de machine het u niet maken, De
Noordzee is niet zoo kalm als een vaderlandsche wetering; zij heeft hare buien.
Zooveel mogelijk maar aan dek blijven, en midscheeps’‘Buurvrouw... uw fleschjen!’
't Scheen alsof een der aangesprokenen de gedachte aan die buien, aan een
slingerend en stampend schip reeds nu benauwde.
‘O,’ stelde de kapitein naar zeemanswijs haar gerust, ‘'t is op deze vaarlijn zoo
erg nog niet als bv. op de reis van Rotterdam naar New-York. Daar is een zekere
hoogte waar 't water nimmer tot rust komt en die wij “de slingerende Veertig” noemen,
omdat men er ongeveer op 40 gr. lengte is.
Daarbij vergeleken is dit slechts spelevaren. En als we maar eenmaal achter den
Skjaergaard zijn, dan loopt de boot zoo zoetjes als een blikken eendje in een
waschkom.’
Er was afwisseling onder de typen van die veertig menschen, welke de eerste
klasse-ruimte van de Olaf Kyrre bevolkten. Er waren heeren met kniebroeken en
een soort van geïdealiseerde jongenskiel aan het lijf; opge schoten knapen, welke
zich deze noordsche reis gewis als een blijvende onderscheiding zouden gaan
aanrekenen; een bakvischje in regenmantel, bij
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welke een haardracht à la dèesse protest aanteekende tegen spichtige beenen en
kinderlijke vormen; dames met en zonder bevalligheid; er was een gepensioneerd
generaal, wien de ijdelheid uit het knoopsgat gluurde; en een paar studenten, die
hunne akademische koddigheden hier zoo min konden laten, als een ekster het
hippelen. Dan nog, voor 't vreemdelingen-element, een paar duitsche
‘Geschäftsleute,’ in houding en in kleeding al evenzeer zugeknöpft; drie Fransche
toeristen en even zooveel Engelschen, wier kleeren door dezelfde kleurstof, wier
denkbeelden door denzelfden stroom der nuchterheid en der platte
wereldbeschouwing schenen gehaald. Allen zaten we op hetzelfde dek, aan dezelfde
tafel, in dezelfde kooi zelfs (één was er voor acht personen); allen waren wij voor
derdehalf etmaal op elkanders gezelschap aangewezen en moesten maar zien 't
best mogelijk met elkaar aus zu finden. Sommigen vonden er baat bij den tijd te
dooden door tweemaal zooveel te eten als ze aan den wal gedaan zouden hebben.
Anderen, niet het minst de vrouwen, bejegenden elkaar in den aanvang met die
gereserveerde houding, welke de gedachte scheen te vertolken: wat zullen we,
spelen of bijten? Een derde bekampte de eentonigheid van het scheepsleven, of
de ledigheid des geestes, met eene afwisseling van dommelen en dekmarscheeren.
Een vierde met die van rooken en drinken. Maar de voornaamste tijdkorter bleef
toch de samenspraak, de wisseling van gedachten, en 't mocht als eene verblijdende
getuigenis voor den goeden geest aan boord worden aangemerkt dat niet eenmaal,
gedurende den ganschen overtocht, de bijbel van tweeënvijftig bladen op tafel kwam:
dat kaartspel 't welk, naar de uitspraak des wijsgeers, zoo ‘recht eigentlich der
Ausdruck der kläglichen Seite der Menschheit ist.’
Eén bange dag was er, een dag van tandengekners en geween. 't Overkwam ons
in volle zee, al die beroering en miserie uitgestaan binnen de enge wanden eener
scheepskooi, waar ‘woe succeeds a woe, as wave a wave.’ Maar bij den ingang
van den Skjaergaerd, voorbij Kaap Lindesnaes, week het spook der zeeziekte terug
en vluchtte weder het wijde water op.
Een snoer van rotsige eilandjes, een onafzienbare schakel van ruwe en
verbrokkelde klippen beurde zich op uit den schoot der wateren en reide zich langs
de wilde Noorweegsche kust. Dat was de Skjaergaard, een heining van rotsen,
onbewoond en naakt, en die zich, zij 't met wijde gapingen, van Stavanger in 't
zuiden des lands uitstrekten tot voorbij het eenzame gebied van de Noordkaap.
Tusschen dit eilandensnoer en de kust liep het vaarwater, effen en onbewogen; de
beproeving was voorbij,
Kon er wel grooter tegenstelling zijn dan tusschen de bloeiende en volkrijke
Maas-oevers, welke wij een paar etmalen te voren verlaten hadden, en deze diep
ingescheurde, deze in droevige naaktheid zich voortslingerende kust? Roches
moutonnèes noemde een onzer Fransche medepassagiers die bultige steenmassa's,
wier stugge klompen zich onverpoosd uit het water ophieven en wier korst nog zoo
weinig verweerd was dat slechts een schraal aderennet van slingerplanten zich
tusschen hunne voegen had kunnen vasthechten. Steen en niets dan steen! - hoe
weinig leven gunde hier de scheppende
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natuur aan de aarde! Landwaarts in, ver achter die granieten voorwerken teekenden
zich donkere massa's af met gekartelde, hakkelige lijnen, staalblauw of wazig
ultramarijn. Dat moesten de toppen wezen van den Dovre Fjeld. Geen boom bijkans
zagen wij uit dezen harden grond opbloeien, geen struik er groenen. Er stonden
wel huizen op die kust, maar zonder die vriendelijke omgeving welke elders de
woningen der menschen versiert, en ze tot een tehuis stempelt. Huizen als uit een
bouwdoos, allen van hout, opgetrokken op een steenen fundament, zonder de
schaduw van eenig geboomte of de kleuren van een bloembed, zonder zelfs de
scherpte hunner omtrekken minder aanstootelijk te doen schijnen door zich tot een
groep te vereenigen. Hier en daar een klein kustlicht, of een witgeverfd kerktorentje,
of eenige vischnetten tusschen staken, of een enkel schuitje waarin een geelharige
Noorsche knaap het ‘schubbig watervolck’ trachtte te verschalken. Blijkbaar was
niet de aarde, maar de zee hier de algemeene voedstermoeder.
En altijd dezelfde fletsche physionomie van dezen klippigen borstweer, onbekleed
en onversierd. Een enkele maal slechts gaf de formatie der rotsen zelve spel aan
de fantasie. Daar scheen tegen een dier steil oprijzende gevels een reuzenkop op
te duiken, waarvan de lijnen door de schakeering van het gesteente werden
aangegeven: een paar overhangende wenkbrauwen, een massieve neus, een
snorbaard breed uitgestreken over een paar gedrochtelijke kaken, dat alles liet zich
met wat goeden wil nog onderkennen. Maar onder dien knevel hield de natuur met
haar spel plotseling op - daar stroomde het water.
‘O what a curious sight!’ verwaardigde een der Engelschen zich uit te roepen.
‘'t Is Tantalus,’ zei het bakvischje, ‘Tantalus wien het water van de lippen terugwijkt
zoodra hij drinken wil. 't Staat in de Grieksche mythologie.’
‘Zij laat de natuurwetten er maar buiten,’ merkte Jodocus als ter loops op. ‘Ik denk
dat de opkomende vloed hem aanstonds wel zal laten drinken. Maar hooger de kust
op komt men langs een geïsoleerde rots van 1500 voet hoogte, welke de figuur
eens steenen ruiters nabootst, mits men zich dien voorstelt met een wijden mantel
om de schouders geslagen. Zijn zware baard verliest zich in de manen van zijn ros,
waarvan slechts het bovenlijf uit de golven oprijst. Dat is de ruiter Hastämand, die
bij den Poolcirkel de wacht houdt; die 's lands kinderen herinnert aan den alvader
Odin met zijn ros Sleipner. En niet ver van daar verrijst een andere rots, waarin men
zich Hastämand's beminde voorstelt, die hem ter wille van den boozen geest ontrouw
werd en met dezen vluchtte naar het Poolgebied. Doch de ruiter haalde het paar in
en spande den boog; de pijl vloog snorrend van het koord en - miste. De schicht
drilde in de rots, waar zij den tunnel van driehonderd voet boorde, die den naam
van Torghatten draagt...’
‘Bitte sehr!’ viel glimlachend een der Duitschers in de rede, die toegeluisterd had,
‘dat gebeurde wel vóórdat er mijningenieurs van de Technische School te Christiania
kwamen?
‘Versteht sich. Men moest zich toen behelpen. Nu, de ontrouwe bruid bleef van
schrik achter, en werd tot haar straf veranderd in een rots. De
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booze geest ontkwam echter over den Poolcirkel en sedert duizende jaren beidt
hem daar de steenen ruiter, wachtende of de vijand weer binnen zijn bereik zal
komen. Gewis, dan zal de rots weer gaan leven, en het paard zal opspringen uit
het water, en Hastämand zal den tweeden pijl op zijn boog leggen - bij Odin! ditmaal
zal hij treffen.’
‘Zoo gelooft het Noorsche landvolk.’

Voet van granietrots.

Even slechts hadden wij Stavanger aangedaan, een stad van 30.000 inwoners,
hoofdzakelijk ter wille van den postdienst en van eenige passagiers, die reeds hier
wilden afstappen om een van te voren vastgestelden reisweg te volgen. 't Was
avond reeds; onduidelijk teekenden de huizen op den wal zich af, terwijl eenige
schimmen in een halve duisternis zich voortbewogen en eenige zakken coke, uit
den buik van het schip opgehaald, door de stoomkraan buiten boord werden gekeerd
en neerploften op de kade. Spoedig waren wij weder
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onder stoom, spoedig gleden dezelfde strandgezichten van daareven ons voorbij.
‘Hier moeten wij op de hoogte van Haugesund zijn,’ zei Jodocus, ‘want ik zie daar
ginds de obelisk op het graf van Harald Harfager. De overlevering weet te verhalen
dat de schoone koningsdochter, welke hij beminde, hem slechts hare hand wilde
schenken op voorwaarde dat hij de vele staatjes, waarin Noorwegen destijds
verbrokkeld was, tot één rijk zou vereenigen. Er stak eene Semiramis in die vrouw,
welke niet over een miniatuurrijkje wilde regeeren. Aut Caesar, aut nihil! - als 't een
man geweest was. Toen zwoer Harald dat hij zijn hoofdhaar niet zou afsnijden
alvorens hij dat doel bereikt had, en het volk gaf hem sedert den bijnaam van
Harfager, d.i. “de schoonharige.” Beter althans dan de bijnaam van zijn zoon en
opvolger Erik, dien men Blodyxa, d.i. “Bloedbijl” heette, en die in de geschiedenis
van Noorwegen bekend staat als Iwan de Wreede in die van Rusland. Maar of deze
Harald, die tot zijn troonsafstand te Trondhjem zetelde, ook werkelijk bij dit
Haugesund begraven ligt, wie zal 't zeggen! Alleen die obelisk. 't Volk wil nu eenmaal
zijn heroworship hebben.’
Dikwijls, terwijl wij tusschen twee ketens van rotsklompen voortstoomden, opende
zich deze als uitgerafelde kust en gunde een vluchtigen, maar een diepen, een
wonderbaren inkijk. Tusschen twee kleine kapen glinsterde onverwacht een bochtig
vaarwater, verder en verder landwaarts in een weg zich gravend, totdat de blik zich
verloor tusschen het insluitend gebergte. 't Waren niet de oevers eener rivier,
uitmondend in een weeke en vlakke kust; 't waren hooge en onwrikbare muren, of
steile hellingen, aan den voet begroeid, die hier het spiegelend water omvademden.
En somtijds, wanneer aan den rand daarvan een kleine uiterwaard zich gevormd
had; een smalle strook van aarde en verweerd puin, dan blonken ook de levendig
geschilderde geveltjes van een paar blokhuizen over den waterspiegel en krinkelde
de rook uit den ruwgebouwden schoorsteen. Hoe klein schenen die pygmeënhuisjes
tegenover de bazaltrotsen, die hoog boven hen zich optorenden; hoezeer kwamen
ze voor als kinderspeelgoed, neergezet aan den voet van een reuzenburcht! In
grimmige schoonheid verhieven zich die ongenaakbare bastions, die naakte en
machtige koepels, maar het water, dat effen en vredig in de ontzachlijke bergketels
rustte, het water dat roerloos in de diepte lag en vonkte van 't blauw des noordschen
zomerhemels, vertroostte van een tafreelWaar voor uw ontroerd gezicht,
't Schoon in d'arm van 't schriklijk ligt.

Wij hadden een ‘fjord’ gezien.
O ze zijn indrukwekkend in hunne kalme schoonheid, die binnenwateren der
Noorweegsche kust. Twintig mijlen ver somtijds buigen zij het land in, hier bekneld
tusschen de elkaar naderende bergwanden, daar hunne oevers uitschietend tot een
wijd en schitterend bassin, getooid met grasrijke zoomen en daarboven het ijle
loover van den kaarsrechten pijnboom, den zilverig geschorsten berk. Vaak, in de
bergstreken van het binnenland, ziet men ze geboren worden, die Noorweegsche
fjorden. Eerst de waterval, die duizende
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voeten hoog van den schedel der rotsen afdruipt en gevoed wordt door de nimmer
smeltende sneeuw, of door de bewegelijke ijsmassa van den gletscher. Van zulk
een hoogte, 2500 tot 3000 voet, bereikt de val den bodem niet meer van het ravijn;
het verwaait en vervluchtigt, het wordt tot een gordijn van stuivende perels. Geen
nood, het water zal zijn weg wel vinden. Als strengen sneeuwwitte zijde hangen die
watervallen over het voorhoofd der rotsen en dalen, dalen altijd door, plechtig en
statig, met kristallen veeren en pluimen die elkaar overstorten, die voor en achter
elkaar neerschieten totdat ze, van hoek tot hoek botsend en tot blinkend stof
gepletterd, in sluiers wegzijgen. Maar in den bergstroom, die op den bodem van het
ravijn voortbruist, hervindt zich al dat levend element, uit duizend verborgen
schuilhoeken

Fjord (bij Gudvangen).

weer saamgestroomd. Dan schiet het voort langs scherpe helling, en breekt zich
baan tusschen de neergesmakte rotsblokken tot het plotseling een wijde kom
ontmoet, en het wilde water wordt tot effen meer. Ginds, aan de overzijde, sluiten
wederom de bergwanden zich aaneen. Zij pressen den stroom door een enge
rotspoort, een verbroken dam wellicht, zij beschoeien de bedding nogmaals met
granieten bolwerken totdat, naar den kant van de zee, zij voor 't laatst uiteenwijken.
De fjord heeft zich zijn weg veroverd naar de kust, en over de watervlakte, die glanst
in 't zonlicht gelijk een gladgewreven metalen schild, drijft de rook weg van de
weelderig ingerichte toeristen-stoomboot.
‘Daar is Bergen!’ zei onze kapitein, en wees met de hand vooruit.
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De Olaf Kyrre was de uitstekende punt van Nordnaes omgestevend, en langzaam,
trek voor trek, ontplooide zich een oogbekorend verschiet. Zóó hadden wij er nog
geen gehad. Daar lag een landtong grillig uitgetand, volgebouwd met kleurige houten
gevels waarboven enkele torens uitstaken; een veelhoekig schiereiland waar voor
en achter en ter zijde het blauwe water schitterde, terwijl de zoomen van den inham,
waarop wij aanhielden, hier en daar schuil gingen achter een dubbele rij masten.
Een stad van 75.000 inwoners vlotte als 't ware in een zeeboezem en scheen te
drijven op het water. Maar welk een machtige lijst was er om dit tafreel gelegd.
Steenmassaas tweeduizend voet hoog omsingelden van rondom de tweede

Bergen gezien van den Valkendorfs-toren.

hoofdstad van Noorwegen, en tegenover de titanswerken der natuur zonken de
werken der menschen weg in een nevel van onbeduidendheid. Of wat beteekende
die spits der Mariakerk tegenover de starre hoogten van den Floïfjeldet, waartegen
het moeizaam uitgegraven spoor een kronkelende spinragdraad geleek! Zeven
toppen reiden zich hier aaneen tot een forschgeteekend bergpanorama en hunne
grijze massa beheerschte met volkomen majesteit aarde en zee beneden hen.
Nergens ook hadden wij de lucht in zooveel kleurenpracht zien pronken, of althans
met zulke den hemel klievende windveeren, in melkwitte pluimen en aderen zich
splitsend, zwaaiend van noord naar zuid, en daartusschen de smeltend geteekende
donzige wolkenvlokken, tegen de bogen des hemels als angehaucht.
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‘Ik weet dat zulke vergelijkingen poover zijn,’ waagde ik te zeggen, ‘maar is het niet
alsof hier een schildervorst zijn penseel los en luchtig tegen een blauwen achtergrond
heeft uitgeveegd?
‘Waarom niet een stukadoor zijn kwast?’ plaagde Jodocus. ‘Gij vindt mij een
barbaar, maar ik houd niet van zulke onmachtige assimileeringen waarbij het
bovenaardsche neven het aardsche gesteld, en naar beneden gehaald wordt om
het te brengen tot de laagte van ons begrip. Hadt gij ten minste gindschen zwakken
regenboog vergeleken met die Bifrost's brug, waarover de dooden het Valhalla
binnenreden, ik zou er vrede mee gehad hebben, want de Scandinavische volken
in hunne kindsheid hadden er ook vrede mee. Het beeld behoort tot de volkspoëzie.
‘Maar waarmee vergelijkt gij dan deze lucht, deze bergen, dezen fjord?
‘Liefst vergelijk ik ze in het geheel niet. Noorwegen heeft eene eigenaardige
physionomie, en ik heb hooren zeggen dat zelfs de vergelijking met Zwitserland
eene gebrekkige is. Daarbij, met iedere scheepslengte die wij nader komen verandert
dit tafreel; gij zult ras ontwaren: distance lends enchantment to the view.’
Inderdaad, naarmate de boot de aanlegkade naderde verzwonden allengs de
grootsche lijnen van het vergezicht. Hooger en hooger rezen de huizen der stad uit
het water; wijzelve, pygmeën die we waren, zagen die berggevaarten wegzinken
achter de magazijnen op den wal en de huizen van den Strandgaden, Bergen's
levendigste winkelstraat. Uit die pakhuizen drong een zeer waarneembare vischlucht
tot ons door, nog voor wij den grond van Noorwegen betreden hadden; een lucht
van gekuipte haring, gedroogde kabeljauw en walvischtraan - weg was alle illusie!
Zum Teufel ist der Spiritus,
Das Phlegma ist geblieben.

reciteerde Jodocus. ‘'t Zijn voorwaar ook niet de geuren van Gelukkig Arabië, die
den vreemdeling op dit strand verwelkomen.’
Een der studenten had 't gehoord, en, de neusvleugels uitzettend, beaamde het:
‘Ik geloof dat dit parfum de stockfisch is.’
Ook de reisvaardige dames op het dek kregen die vluchtige olieën van bokking
en labberdaan in den neus, en wederom vernamen wij die bij Goethe geborgde
woorden:
‘Buurvrouw... uw fleschjen!’
Zooveel ervoeren wij ras, dat Bergen recht had op hare reputatie van een der
meest ouderwetsche en typische steden van Noorwegen te zijn. Toch verwoestte
meer dan eenmaal het vuur een groot gedeelte der opbloeiende stad sedert ten
jare 1070 Olaf Kyrre haar stichtte, hetgeen telkens een nieuwen aanbouw
noodzakelijk maakte. Geen wonder dat hier zoo vaak de roode haan kraaide, bij
zulk een conglomeraat van houten huizen, houten magazijnen, waarin de buit der
zee lag opgetast en die daarbij zoo dicht
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opeen stonden. De straten waren meerendeels nauw, de huizen geverfd, maar 't
scheen wel éénmaal slechts, zoo haveloos zagen velen er uit. Hunne fundamenten
waren van steen, waarvoor dikwijls aan de voorzijde een stoeptrap van vier of vijf
treden was aangebracht: zoo hoog reikte 's winters de sneeuw. Somtijds leidde ons
de weg onder het verwulfsel van een oude poort en zagen wij enge en donkere
steegen uitmonden in de straten, of deze laatsten met steenen trappen opklimmen
tegen de hoogten welke onmiddellijk achter de stad oprezen. En dan weer stuitten
wij op het water; overal het water, hier spattend langs eene bevolkte kade, daar een
kleine binnenhaven vormend waarin de fjordstoomers dobberden, ginds aan de
grens der stad zich verbreedend tot een blinkende lagune of rechtstreeks zich
verbindend met de zee, die Bergen groot maakte. Groot door de visscherij, de
scheepvaart en - de zeeroof. Inzonderheid sedert op den Landdag van het jaar 1223
Haakon Haakonsen tot koning was verkozen en de stad kon roemen op tweeëndertig
kerken en kloosters, toen die sterke Valkendorfs Taarn werd gebouwd en die antieke
Kongshal, welke nog heden ten dage den bezoeker binnenleiden in de omgeving
der oude zeekoningen.
In den tijd der Hanze was Bergen een handelsemporium, dat als een der
voornaamste gold onder de negentig steden van het machtig koopmansverbond.
Als eene herinnering aan dien tijd vonden wij nog in het midden der stad bij de
Tyskebryggen (Duitsche Brug) het Hanzeatisch Museum, een groot, in harde kleuren
geschilderd gebouw, zonder eenige architectonische verdienste, maar waarvan het
inwendige een beeld gaf van het huiselijk leven der kooplieden uit dien ouden tijd.
Zelden treft ons in deze rijen van onaanzienlijke houten huizen eene bevallige
woning, waarvan de stijl den nieuweren kunstsmaak huldigt, of een monumentaal
openbaar gebouw. Eerder spreekt zich hier het karakter uit eener Duitsche
provinciestad. Slechts naar den kant van het Nygaard-park, even buiten de stad,
zien wij een klein villakwartier, waaraan de omlijsting van de boschjes en vijvertjes
van het park ten goede komt. Bonte kleuren dwarrelen over al deze gevels, niet het
minst over de gevels der kerken; van de omliggende hoogten op dien wirwar
neerschouwend is het, als zag men de blinkende mozaieksteentjes in het veld eener
kaleidoscoop. Aanleg en bouwtrant der stad verraden gebrek aan aesthetisch gevoel,
aan zin voor ordelijkheid en netheid; het is als wordt zij bewoond door menschen,
die te zeer bezig worden gehouden door het handelsbelang om den eeredienst van
het schoone aan te hangen, of wier nuchtere levensopvatting hen weerhoudt iets
meer te doen dan de behoefte van het dagelijksch leven vordert. De hotels, met
een paar uitzonderingen, gelijken groote reizigerskazernes, onder de winkels munten
slechts enkele uit door den modernen zwier. Tot welk een bloeiend square zou een
Parijsche gemeenteraad die Torvet of markt niet hervormen, welke thans als een
kale zandvlakte tusschen de huizen ligt, zonder eenig lommerrijk plantsoen, zonder
het spattend water eener fontein, het sierlijk smeedwerk van balustrade of lantaren,
de artistieke lijnen eener
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groep waarvoor de noordsche mythologie overvloediglijk de motieven aan de hand
doet. Slechts een paar bronzen standbeelden, onschoone metalen figuren, staan
als verloren te midden der vlakte en doen de ontblootheid daarvan des te meer
uitkomen: het een van den Deenschen tooneeldichter en geschiedschrijver Holberg,
die hier geboren werd; het andere van den bouwmeester Christie, die zooveel deed
om de oude Noorsche motieven weder in eere te brengen, die de Haakonshal
restaureerde en Trondhjem's eerwaardige domkerk.
Terstond aan deze Torvet, waarover dreunend en klingelend de electrische
tramwagens heenschieten, koppelt zich de vischmarkt met haar onguur bedrijf, met
haar wiegelend mastwoud dat oprijst boven een dicht opeengepakte

Torvet (markt).

vloot van visschersvaartuigen. Hoeveel ‘zeebanket’ ligt hier opgetast - en hoeveel
vluchtig geworden olieën rieken er! Geldt die sneer op het bronzen aangezicht van
Holberg wellicht de beschreven vaderen van den gemeenteraad, daarom dat men
hem, den hoogleeraar in de bovennatuurkunde, juist tegenover de platte realiteit
eener vischmarkt plaatste?
Doch er is een vluchthaven in deze stad der alledaagschheid, en van een weinig
schilderachtig volksleven. Een klein stedelijk park verfraait het hart daarvan en biedt
met zijn plantsoen en rustbanken, zijn muziektent, fontein en wandelpaden, bovenal
met den stroom zijner bezoekers het oog een rustpunt, terwijl ook de hôtels, de
winkels en koffiehuizen daaromheen een moderner karakter dragen dan elders.
Vóór het hotel Norge zitten heeren met reis-
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tasschen over den schouder, en dames in stofmantels, te turen nu eens naar de
dooreendwarrelende menigte in het park, dan weer in den roodgebanden reisgids
of taalgids. Want zoo men zich op deze hoofdplaats nog redelijk met het Engelsch
als lingua franca kan redden, in 't binnenland, vooral wanneer men zich buiten de
‘route battue’ der toeristen begeeft, zal 't raadzaam wezen een mondvol norsk te
kennen. Zeelieden van de vreemde schepen in de haven, baliekluivers onder iedere
hemelstreek, zitten op de banken, of liever ze hangen er over heen, met hunne
breede bruine handen gesticuleerend, hunne zeelaarzen knersend over elkaar
schuivend, en luisteren verstrooid naar de toonen eener middelmatige militaire
muziek. ‘Sir!’ zegt er een, en zet zich onder een lomp saluut op de bank neven ons,
‘ik kan

Vischmarkt.

zien dat gij een Engelschman zijt, daarom spreek ik Engelsch. Het valt mij hard u
met mijne zaken aan boord te komen, maar zie deze schoenen eens; ze hangen
met schiemansgaren aan elkaar en de halve zool is weg. Ik ben een braaf zeeman,
heeren, maar ik heb overhoop gelegen met onzen bootsman, die mij wilde
uitschobben als vuile visch, en toen heb ik mijne hand opgeheven en - ‘gedaan,’
gekregen. Nu, wat iemand inbrokt, dat moet hij ook uiteten, en zoo loop ik hier reeds
veertien dagen zonder werk, en zonder een kroon op zak, en zooeven zat er een
kameraad naast mij die zei: Joe, zei hij, ik ken die heeren, en als ge naar hen toe
gaat dan zullen zij u gewis een paar kroner geven om uwe schoenen te laten lappen,
en daarom, heeren...
‘Zoo zat als een oorlogsschip!’ fluisterde Jodocus.
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Inderdaad, een lucht van brandewijn walmde ons tegemoet, terwijl de man deze
woorden sprak. Zijn onvaste gang, zijn hakkelende spraak, zijn opgezette kleur en
roode tranende oogen, alles verried dat wij een dronkaard voor ons hadden. De
portier van ons logement vertelde ons daarna, dat hij iederen dag op die bank zat,
altijd met dezelfde gehavende schoenen, altijd met denzelfden roes en hetzelfde
verhaal van een ‘braaf zeeman.’
‘Voor een vliegende kraai is raad, voor een zittende niet,’ zei Jodocus, en wij
stonden op van de bank om ons elders neer te zetten.
Het tafreel vóór ons houdt onze aandacht gaande, misschien dewijl een stukje
van het openbare leven er zich concentreert en de muziek, hoe weinig verdienstelijk
ook, de gemoederen opwekt en tot genieten stemt. ‘Dáárvoor althans behoeven we
geen norsk te kennen,’ merkt Jodocus op. ‘Die Musik ist die wahre allgemeine
Sprache, die man ueberall versteht’ - heeft de wijsgeer naar waarheid gezegd.’ De
tonen van ons onbekende melodieën doortrillen de lucht en onder 't opvangen dier
geluidgolven drentelen de wandelaars onder het tamelijk schraal geboomte op en
neer. De vreemdelingen uit een half dozijn logementen bewegen er zich in hunne
gestreepte of geruite travelling suits, met grijze zonneschermen, hooggeele
schoenen, lichtkleurige vilthoeden, en dat air van haastigheid en oppervlakkigheid,
't welk zoo vaak den ‘globetrotter’ verraadt. Maar ook de hier aanwezige inwoners
der stad volgen in hunne kleederdracht de alles nivelleerende Fransche mode. Ware
't niet voor het eigenaardig Noorsche gelaatstype, voor geelblonde haren en knevels,
men zou hen kwalijk kunnen onderscheiden van een publiek in eene zuidelijker
europeesche stad. Ook de vrouwen zijn ‘dames,’ en hunne kleeren à l'instar de
Paris. Nergens eenig overblijfsel van een nationaal kostuum of van eenig gildewezen;
slechts de vrouwen uit het volk loopen veelvuldig met een doek om het hoofd
geslagen, een enkele maal slechts zien wij een oude boerin met een zonderlinge
witte kap op het hoofd, of een dienstbode van het land met wijde witte mouwen,
vastgehecht aan een vuurrood lijfje.
Doch ziedaar, onder de spelende kinderen in dezen tuin treffen wij er althans één,
't welk de luim der moeder heeft uitgedost in de sprekende kleuren der nationale
kleederdracht, gelijk ze in Telemarken, aan den Hardanger Fjord en elders nog in
zwang is. Zij is een levende kostuumpop, zij komt ons voor als een
salon-herderinnetje dat voor al deze modieuse heeren en dames het redeeming
point vormt. Hoe gauw is zij in 't schuilevinkje spelen met de andere kinderen,
tusschen welke zij uitkomt als een kleurige vlinder onder een zwerm nachtuiltjes.
Hoe rap zijn die beentjes in 't draaien en keeren, hoe schalk die oogen, die vermetele
groefjes in de wangen. 't Is waar, het rokje is effen zwart, behalve de drie roode
opnaaisels welke den zoom er van teekenen. Maar daarboven is alles kleur, en
alles vroolijkheid. Roodkapje zou men haar mogen noemen, krachtens het scharlaken
mutsje dat de zwierende blonde haren dekt. Zij draagt een helderrood lijfje, waaruit
witte pofmouwen te voorschijn komen, met nauwe sluiting aan de polsen.
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Van voren is dit lijfje uitgesneden en laat een wit chemisetje zien, met eene boersche
veelkleurige broche aan den hals. Halverwege de borst is het kleine overhemd als
afgesneden door den rand van een onderlijfje, bestikt en benaaid met loovers,
arabesken, ruit- en hartvormige figuren in een dozijn verschillende kleuren. Er is
paars en groen en goud en geel; het gelijkt het borststuk van een dier schitterend
gekleurde kevers gelijk ze in de schemering fladderen van het tropische woud. Ook
het ceintuur boeit het oog, vermoeit het bijna door al de kleuren van het
zonnespectrum, dooreengeweven. Daaronder plooit zich de schort, waarvan de
Noorsche vrouwen zooveel werk maken, hetzij van wit katoen met kanten omzoomd
en door opengewerkte entredeux verdeeld, hetzij van dunne wol met een patroon
van louter kleurige dwarsstreepen. Blinkt er nog een zilveren ceintuurgesp aan het
ranke middel, of een grove oorhanger in de twee rozige oorschelpJes? - maar het
behoeft niet; de blos der jonkheid is haar schoonste sieraad.
Zoo dartelt ze, een meisje van acht of negen jaren wellicht, tusschen de
speelnootjes, stoeiend en schaterend, en de zon van het Noorden verguldt haar de
haren op het jonge hoofd; en de wind, die over den fjord komt aanstrijken, kleurt die
appelwangetjes met dieper blos; en de lippen, rood van de eerste vaag der jeugd,
vloeien over van de klanken eener ons onbekende taal; en ik denk mij haar, wanneer
zij eene bloem van achttien zomers zal zijn geworden. naar de voorstelling des
ouden minnezangers:
Wie eens aenschout
U hayr als gout
En u ghebloosde wangen,
En roode mont,
Die is terstont
*)
Aleer hij 't weet ghevangen.

Aan de Torvet en in haren naasten omtrek bevinden zich, behalve een drietal
toeristenbureaux, de voornaamste winkels, en zij schijnen voornamelijk te teeren
op een steeds wassenden stroom van vreemdelingen. De couleur locale ontbreekt
er niet. Getuige die rendierkoppen, welke als embleem díenst doen aan den
voorgevel. Gelooide ijsbeervellen hangen er in de deurpost alsof 't zeemleerenlappen
waren. In gindsche winkelkast staat een opgezette poolvos en schijnt te loeren op
de eidergans beneden zich. Wij zien sabeldieren en hermelijnen neven beerenhuiden
en elandsgeweien, of een wolvenvacht, vlekkerig bruin en grijs, herinnert aan de
hyena van het Noorden. Pelterijen zijn hier in overvloed; gevoerde muilen, langharige
moffen, damestaschjes en beurzen van rendiervel, kragen en mutsen van otterbont,
de gansche dierenwereld der arctische gewesten heeft hier zijn cyns gebracht. In
een der winkels zien we een onzer Engelsche medereizigers van de Olaf

*)

G.A. Brederode.
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Kyrre zich een pelsmuts koopen, en Jodocus laat aanstonds aan zijne rancune
tegen het Engelsche volk vrij spel met Huygens na te zeggen:
- nu spreeck ick in myn geest,
Hoe dickmael raekt de wol van 't een op 't ander beest!

Elders bekomen wij kleine modellen te zien van het nationale voertuig, de kariol,
dat op niets zoozeer gelijkt als op een priksleedje voor één persoon, tusschen twee
wielen; en van de stolkjaerre, de tweepersoons sjees. Dan nog tal van fotografische
gezichten uit stad en lande, en typen der bevolking, voorts kostuumpoppen welke
de nationale kleederdrachten veraanschouwelijken,

Kariol (eenpersoons sjees).

voorwerpen van filigram zilverwerk, wandelstokken met knoppen van walrustanden,
vele proeven van houtsnijwerk en van eene vulgaire schilderkunst, toegepast op
allerlei houten voorwerpen des dagelijkschen levens, miniaturen van huizen en
voertuigen, broches van Noorweegsche geldstukjes vervaardigd en specimina van
de grove nationale sieraden; alles is berekend op de zucht van den vreemdeling
eene tastbare herinnering met zich te nemen aan het Land van de Middernachtzon.
Nog voor de avond daalt hebben wij in de Kunstgalerij menig treffelijk werk gezien
van de Noorsche schilderschool, sommige met de afmetingen eener Wiertz-schilderij.
En ook het voornaamste in het Stedelijk Museum.
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Wij hebben er stilgestaan voor het facsimile van een Eskimo in zijn kajak, één als
't ware met zijn vaartuigje gelijk een centaur met zijn paard, voor oudheden met
runenschrift overdekt, zonderling uitgesneden kerkdeuren, oud huisraad, wapenen
en aardewerk, en een kort begrip van de gansche Scandinavische dierenwereld.
Daar staat een forschgebouwde auerhahn met uitgerekten hals en opgezette
vleugels; het is een jachtbuit en een geschenk van den Duitschen keizer, wiens
jacht, de Hohenzollern, eene bekende verschijning is in de haven van Bergen. Ginds
een reusachtige eland, wiens machtig gewei doet denken aan dat van het
voorwereldlijk reuzenhert, en een mammouthskelet gelijk het werd opgegraven uit
de ijswildernissen van het Noorden, maar die eenmaal in voorhistorische tijden
bloeiden onder een luwer lucht en schooner natuur. Doch wat op ons, bij bliek en
grondel opgebrachte Hollanders, wel het meest indruk maakte waren die
gedrochtelijke walvischskeletten, welke tegen de zoldering der zaal waren
opgehangen en die bijkans geheel besloegen. Met machtige buiging kromden zich
de ribben van het zeemonster; welk een ongehoorde vleeschklomp moest eenmaal
daartusschen besloten zijn geweest. Die ruggestreng met zijne reuzenwervels geleek
een dier in geledingen verdeelde bamboes, gelijk ze zestig tot zeventig voet hoog
in het tropisch woud opschieten. Hoe geweldig moesten de spieren zijn geweest,
welke aan dien staart stuwkracht gaven; hoe reusachtig de muil, door zulke kaken
opgesperd. En uit de bovenkaak daalden in borstelige massa de baarden af, gelijk
de manen van het wilde paard der steppe. Het oog kon dit fantastisch geraamte in
zijne gansche lengte nauw overzien.
‘In het museum te Gothenburg,’ verhaalde Jodocus, ‘bevindt zich een
walvischskelet van zeventig voet lengte, waarbinnen men de ruimte heeft gevonden
voor een tafel en zestien stoelen; ik geloof dat dit eene voor zulke afmetingen slechts
weinig behoeft onder te doen. En zie ik zulk een water-mammouth, dan denk ik ook
aan den tijd waarin Hollandsche zeelieden zich op de kusten van Groenland en
Spitsbergen goud groeven uit de vetmassa's van deze groote cetaceën, waarin
Amsterdam jaarlijks een vloot van tweehonderd en meer walvischvaarders op het
schiprijk Y zag dobberen en Smeerenburg eene Amsterdamsche kolonie in de
IJszee was.’
Het museum verlatende zochten wij ons hôtel weer op, waar juist de bel klonk
voor den table d'hôte. Wij traden de groote holle zaal binnen, die berekend was op
een paar honderd gasten, die thans nauw een veertigtal bevatte. Een oberkellner
wees ons met plechtig handgebaar onze plaatsen aan. Smetteloos was het damast,
over de lange tafel gespreid, en in sneeuwwit gelid stonden de gevouwen servetten
overeind op de borden; twintig papenmutsen rechts en twintig links. Hoe voornaam
blonk dat kristal van compôtes en pièces de milieu, dat zilver der couverts; hoe
kleurig prijkten de bloemen in de vazen, en, zonderlinge tafelversiering, daarneven
de kleine vlaggetjes van allerlei natiën, die van afstand tot afstand in houten kokertjes
geplaatst waren. Moest dit parade-vertoon wellicht het internationaal karakter van
dezen disch uitspreken? Zoo ja, er was reden voor. Het menu bevatte eene
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hoopvolle nomenclatuur, en ten deele althans werd die hoop vervuld. Zoo de
groenten al weinig zaaks waren en de aardappelen den smaak van Windsorzeep
hadden, de visch maakte alles goed: delikate blanke zalm en keurige makreel,
bedropen met fluweelige mayonnaise-saus.
Niettemin, welk een koud vertoon heerschte aan dezen disch, welk eene dooding
der gezelligheid. Veertig menschen, veertig vreemdelingen welke het toeval hier
van de vier streken van 't kompas had saamgebracht, zaten bijeen niet om zich den
maaltijd te kruiden met kout en scherts, maar om zich stilzwijgend, in een houding
van zelfgenoegzaamheid en ongenaakbaarheid, te laten abfüttern. Dames met
hoeden en voiles op het hoofd kauwden haastig en onvolkomen de spijzen, als kon
de stoomfluit van een vertrekkende boot hen ieder oogenblik manen tot opstaan.
Het electrisch licht schitterde in hunne scherpe grijze oogen, hunne valsche juweelen.
Heeren met zwaarwichtige tronies monsterden het gezelschap, vrijmoedig, uitdagend
bijna. Geen gezwatel van stemmen, dat een vriendenmaaltijd reeds voorafgaat,
deed zich hooren in die wijde hal, pronkend in de vulgaire pracht harer kunstpalmen
en lichtkronen. De gerekte pauzen tusschen de gerechten werden broodkruimelend
en wijnslurpend doorgebracht. Zwijgend reikte men elkander de schalen over,
somtijds met een conventioneelen kellnersglimlach, zeldzamer met een halve
révérence, een gesmoorde plichtpleging - hoe kon men weten welke taal de buurman
sprak? En of hij de moeite der kennismaking wel waard was? Slechts de aandrift
zich de maag te vullen weerspiegelde zich op de meesten dezer aangezichten,
slechts deze springveer scheen in al die gemoederen op te wekken ‘ce qui reste à
quatre pattes dans le quadrupède redressé.’ Er waren er zelfs, die elkaar met
onverholen afkeer aanzagen.
‘Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is, dan een gemeste os
en haat daarbij’ - mompelde de bijbelvaste Jodocus.
Onze blikken dwaalden langs al die vormelijke figuren aan een vreugdeloozen
disch en dan weer langs de wanden, waartegen schilderijen van Noorsche
landschappen hingen, en een ontzaggelijk buffet een last van porselein en glaswerk
torschte. Bijkans benijdden wij die reizigerskudde van Cook & Sons, welke in ditzelfde
hôtel een afzonderlijke eetzaal in beslag nam en waar de reismaarschalk nu als
maître des plaisirs aan het hoofd der tafel zetelde. Dáár was althans de schijn der
gezelligheid. Daar was eene karavaan van de pelgrims des vermaaks bijeen, wier
tongen los waren geworden zonder de prikkeling van een beker zoeten wijns.
Jodocus wilde toch iets zeggen, en terwijl hij naar de zwartgerokte kellners gluurde
brak hij het drukkend stilzwijgen af met de opmerking:
‘Hier worden wij nog bediend door omgekeerde gentlemen met een servet over
den arm....’
Hij hield op, en verbeterde zichzelven.’ Misschien zijn er onder hen ware
gentlemen, en daarentegen onder de gasten.... nu, ‘ce n'est qu'une question de
linge,’ niet waar? In de hôtels van 't binnenland - en er zijn er, die grootscheeps zijn
ingericht - spijst men echter zonder dien zwerm van kraaien
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om zich heen. De vindingrijkheid der eigenaars heeft het lokaas bedacht om voor
de bediening alleen vrouwen te gebruiken, en wel gekostumeerde vrouwen. Allen
zijn ze gekleed in de nationale dracht, waarvan het vuurroode lijfje wel het meest
sprekende onderdeel vormt. Te Stalheim b.v. hadden wij er wel dertig of veertig,
die tusschen de tafels heen en weer liepen, en ik geloof dat het gezicht er van mijn
eetlust bevorderd heeft. 't Is waar dat ik er zag die leelijk als de Misdaad waren;
daarentegen ook anderen gansch niet ontbloot van vrouwelijk schoon. Ja, er was
eene bij met zwaar blond haar en een fraai profiel, eene rijzige figuur, een prachtig
teint, ietwat massieve bekoorlijkheden maar mooie lichtblauwe oogen....

Stalheim Hotel.

‘Waar gij te diep hebt ingekekenJodocus schudde het hoofd.
Ja, wanneer ik mij dat meisje van Stalheim herinner, dan heb ik toch weer vrede
met die fantasie-portretten, welke men den toeristen verkoopt als gewone typen
van Noorweegsche vrouwenschoonheid, maar die men zoo zelden in natura aantreft.
Aan haar denk ik nog steeds....
Oho, gij hebt daar in 't gebergte uwe inamorata gevonden, en uw hart verloren beken, Jodocus!
Toch niet. Zij was eene kühle Blonde en verstond geen sylbe Engelsch. Onze
taal ging niet verder dan de taal der oogen, en toen ik vertrok hield
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zij hare hand op gelijk de rest voor een drikkepenge. Ik ben aan haar mijn hart niet
†)
kwijt geraakt, maar wel vijftig öre. In 't algemeen geloof ik ook niet dat deze
kellnerinnen, die men allerwege in de logementen van het binnenland aantreft,
eenigen aanstoot te duchten hebben van de vreemde toeristen, of dat van hen de
catsiaansche waarschuwing behoeft te gelden: Vuur en stroo - dient niet alzoo! Het
onmisbaar medium eener gemeenschappelijke taal ontbreekt. En daarbij, hetgeen
Heine gezegd heeft van de Helgolandsche vrouwen, nl. dat hun vischlucht de
voornaamste beschutting is voor hun deugd, geldt ook eenigermate in dit land.’
Onze samenspraak scheen ook anderen aan 't praten gebracht te hebben; ik
maakte er mijn reisgezel opmerkzaam op.
‘Waarom niet,’ deed hij bescheid. ‘De eene haan doet den andere kraaien. Maar
daareven toen 't zoo stil was en de menschen zich hielden bij wat de Franschen
‘une conversation anglaise’ noemen, dacht ik waarlijk aan de beschrijving, die
Alphonse Daudet in zijn Tartarin sur les Alpes van het diner op den Rigi-Kulm geeft,
en hoe daar de rijst en de pruimen de aanzittenden verdeelden in twee naijverige
factiën. 't Zelfde, geloof ik, wat al die zijden natievlaggen aan deze tafel uitgewerkt
hebben. Waarlijk, er zijn punten van overeenkomst.
‘Behalve dat hier geen Tartarin is, als ijsbreker.’
‘Eilacy, neen!’
Het laatst bestegen wij den Fjeldveien (Bergweg), die tegen de hoogten op zich
slingerde. Daarlangs moesten wij op den Floïfjeld komen, een der zeven bergen
welke de stad beheerschen. Bovenop stond een windvaan, en ook een
ververschingsstation voor den reizenden man; blijkbaar rekende de ondernemer er
op dat, wie den langen zigzagweg afgelegd en dat hooge standpunt veroverd had,
rust behoefde voor knikkende knieën en lafenis voor een aêmechtige keel De weg
was een wagenweg; daarom niet minder eene via dolorosa voor de paarden der
stedelijke huurkoetsiers. Een rijtuig kwam ons achterop, een oude kales waarin een
viertal vreemdelingen in de houding der gemakzucht zich tegen de helling lieten
opkruien, de onafscheidelijke camera neven zich. Wederom Engelschen! - wij
hoorden 't aan hun very interesting! en beautiful indeed! dat zij bij de uitzichten langs
den weg geeuwend uitbrachten. Was het de zwaarte van den last, was het de helling
van den bodem of de lengte van den weg, die het tweespan voor de koets zoo pijnlijk
zich deed inspannen tot spieren en zenuwen kraakten, die de adem piepend deed
uitgaan van hunne longen, met nu en dan een korten, scherpen kuch? 't Een met
het ander, waarschijnlijk. Doch die sightseers in het rijtuig hoorden 't niet. Kon die
wagen niet wat harder rijden; kon de geelharige knaap op den bok er de zweep niet
eens over leggen? Maar wij, die onze aangezichten te beschermen hadden tegen
het stof dat opdwarrelde

*)
†)
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onder de raderen, wij zagen die bevende knieschijven, die hijgende neusgaten, die
witbeschuimde flanken, en wij dachten met den schrijver der Reisebilder:
‘O gij arme dieren, gewis hebben uwe voorvaderen in het paradijs verboden haver
gegeten!’
Alles langs dezen Fjeldveien verried een kunstmatigen aanleg. Voorzeker was
deze berg eenmaal een naakt gesteente geweest, in eenvormige dorheid zich
opheffend, totdat de hand van den mensch had ingegrepen op deze starre
bergnatuur. Totdat dit spoor in de ruwe flanken was uitgehakt, en de teelaarde
verzameld op de kleine plateaux, en boomen geplant in de met aarde gevulde gaten,
en graszoden gelegd op de verweerde rotskorst, terwijl een stedelijk
Verschönerungsverein op bijkans ieder domineerend punt een rustbank had
geplaatst. Zoo moest Fjeldveien geworden zijn wat het was: een ‘playsant hofken’
boven op een rots, een promenade-berg, een stedelijke glorie - en een lijdensweg
voor het geslacht equus.
Thans waren wij bovenop, ademloos maar verrukt. In de diepte, vijfhonderd voet
beneden ons lag het schiereiland met zijn huizenbajert, en een verward gebruis,
een duizendstemmig brouhaha steeg tot ons op. Wat was het? - wat anders dan
het beieren van klokken, het dreunen van wagens, het gerucht van
menschenstemmen, het schetteren van hoornmuziek, het ratelen van stoomlieren,
het loeien van fabrieksovens, het rumoer in de haven, alles vervloeiend tot één
breeden klank, tot een samensmelting van onbestemde geluidgolven. En nogmaals
kwam die eerste indruk boven toen de stoomboot naar dit strand heenboegde, toen
wij plotseling die openbaring der Noorsche natuuur vóór ons zagen liggen en de
huizenmassa als verdween tegen den machtigen achtergrond. In de verte zagen
wij een zwakke branding spatten tegen de rotspunten van Nordnaes en die omtrekken
met een lijn van wit en bobbelend schuim; daarneven het water schitteren van den
Puddefjord. Vlugge stoombootjes lieten hunne rookpluimen achter zich weg golven,
en boven het blinkend spoor dat zij door den vloed trokken.
Meeuwen dreven boven den fjord, nog druipend van 't water waaruit zij 't spartelend
vischje hadden opgedoken, en boven hen de zeearend, gereed hun dien buit te
ontworstelen. Aan de grens der stad stoof een spoortrein weg, het binnenland in;
dat moest de lijn naar Vossevangen wezen, waar over een afstand van vier uren
sporens het stoomros door acht-en-veertig tunnels snelde. De gezichteinder was
afgesloten door een halven ringmuur van kale rotsgevaarten, maar niet geheel
afgesloten: het water had er zich zijn weg gebaand. Het fonkelde met breede plassen
tusschen die steile wanden, het dooraderde deze rotskust tot diep landwaarts in,
het scheen in zijn onweerstaanbaren loop het devies te vertolken van den Terminos
der ouden: Cedo nulli. Buiten den inham golfde de zee, maar een getemde zee,
bedwongen door den rotsenketen van den Skjaergaard. Dat roode punt bij het
spoorwegstation moest het Tentoonstellingsgebouw wezen, het fraaiste openbare
gebouw der stad, en die kleine kaap in de Yacht-haven duidde het Zeebad aan.
Daar schemerde ook een grauwe vlek in de donkere massa der daken; dat
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kon het oude slot Bergenhuus wel zijn, waar tot aan de Unie van Kalmar de koningen
des lands zetelden. Achter het groene vierkant, dat het stedelijk park aanwees,
zagen wij het water van den Lungegaards Vand, met tal van scheepjes aan den
oever gemeerd; zij wekten de herinnering aan eene Venetiaansche Piazetta met
haar gelid van donkere gondels. En ginds, waar de bastions der vestingwerken
oprezen, stak de logge Valkendorfstoren zijn spits op en getuigde van het grootsch
verleden, toen de machtige Hanze-stad zich schrap dorst zetten tegen koningen en
keizers.
Rondom haar heeft de grond zich met een bloeiend plantenkleed bedekt, overal
waar aardlagen over den voet der bergen zijn voortgeschoven tot aan

Vossevangen.

den rand des waters, en heeft zich gesierd met bosch, tuin en weiland, waartusschen
de landhuizen blinken van stedelijke notabelen. Daar beneden in de diepte, waar
thans de schepen der koopvaarders zich met haring en kabeljauw bevrachten, moest
de vloot van den vikinger voor anker gelegen hebben, van den woesten Noorschen
zeeschuimer bij wiens nadering tot de kusten der Noordzee den landman de schrik
om het hart sloeg en in alle kerken de bede oprees: ‘o Heer, bewaar ons voor de
Noormannen!’
Jodocus verhaalde dat hij te Christiania in den tuin der universiteit het oude
de

viking-schip had gezien, uit de 9 eeuw afkomstig, dat vóór twintig jaren bij
Sandefjord ontdekt werd; een donkerkleurig roofschip, 76 voet lang, met hoogen
spiegel en opgesperden drakenkop aan den voorsteven. Zulke
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vaartuigen waren 't waarmee de Noorman, dien de ondankbare vaderlandsche
grond niet vermocht te voeden, zijne rooftochten ondernam naar de landen der
Noordzee en er kleine rijkjes stichtte op een afgedwongen grond. Zulk een schip
was ook die Ellide uit het Skaldenlied, waarmee held Frithiof zijn tocht ondernam
naar de Orkney-eilanden; een dier ‘draken’ waarvan Ingeborg gewaagde in haar
klacht:
Ach, Frithiof, u is 't leven
Genot. Gij volgt geen ander. Neen, vooruit
Gaat gij, gelijk uws vaartuigs forsche steven,
En staat zelf aan het roer, en spoort of stuit
Met vaste hand uw draak op woeste vloeden ....................
Gij, stemmen! die weleer mijn voet deed poozen,
Ik, kind van 't Noord, voeg niet in 't weeldrig Zuid;
*)
Ik ben te bleek voor zijn volschoone rozen -

Fantoft Kirke (bij Bergen)

De avond viel, de Noorsche zomeravond met zijn tintelenden hemel en wonderbaar
halflicht. Boven ons vonkten de eerste sterren en weerspiegelden in de donker
wordende wateren van den fjord. Andere lichten, vulgaire kaars- en lamplichten
flikkerden beneden in de stad, waarvan het rumoer allengs verstomde. Slechts
enkele klokketonen dreven nog uit de galmgaten van den toren der St. Mariakerk,
ver weg in de ruimte. Melodieus doorvloeiden

*)

Vertaling van Potgieter.
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zij de avondlucht en riepen in de menschelijke borst iets van dien weemoed wakker
‘que l'on tient de Dieu ou de sa mère.’ Vage en vlottende schaduwen daalden op
het water af, den voet der bergen omzwachtelend, en die bergen zelve verloren
hunne harde, hoekige omtrekken. Licht en los, met teere gedoezelde lijnen schenen
zij nu tegen den koepel des hemels te hangen. Het groote licht was reeds
weggezonken; wij hadden de laatste sprankels zien verglimmen, die zooeven nog
als vlokken Grieksch vuur op het water dansten. Toch blonk de weerkaatsing nog
op de grillig geteekende sneeuwstrooken, ginds op de toppen van den Fillefjeld-keten
en versierde ze met rozige tinten; avondzonnegoud op ongerepte sneeuw.
Een adem van vrede, een wijding als van sabbathsrust zweefde tusschen deze
bergen, en daar beneden gingen vijf-en-zeventig duizend menschen den nacht in
om kracht te scheppen voor den strijd, dien het leven op dezen harden bodem hun
oplegde. Een arm, een sober volk, maar fier op zijne geschiedenis en met
aandoenlijke trouw gehecht aan zijn onvruchtbaren geboortegrond, waarvan meer
dan twee derden voor den mensch wordt nutteloos gemaakt door rotsen, moerassen
en gletschers. Hier was een natie tuk op het behoud zijner staatkundige
onafhankelijkheid, wars geworden van dat Zweedsche nabuurvolk, waarmee het
slechts verbonden wordt door eenzelfde dynastie: die van den kleinzoon van
Bernadotte. Geen Zweed, geen Deen boven zich! - ‘wij willen blijven wat wij zijn.’
En wij scheidden, maar noode, van deze plek, in het besef dat wij eene natuur
hadden gezien welke de forschheid en de majesteit huwt aan de bevalligheid; een
volk mede door de zee opgevoed, klein van goede en groot van moede, in welks
eenvoud, in welks vroomheid, in welks eerlijkheid en onbedorvenheid de geest der
voorvaderen verzacht en veredeld zich heeft voortgeplant.
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'n Vijf en twintig jaar vroeger.
Door E. Kempe.
Kolonel Bunk, commandant van de Nehellenia, was een hoogst eigenaardig type:
kort en breed van postuur, met een opgezet vuurrood gezicht, een door en door
goed hart en een erg driftig temperament. Van nature vrolijk van aard, alleen lastig
wanneer hij werd tegengesproken in dienstzaken en dan voor reden onvatbaar was
hij een half uur later alles weer vergeten, een geheel ander mensch geworden, en
gemakkelijk van onbillijk genomen besluiten of te strenge straffen terug te brengen.
Bunk had zeer veel gevaren, kon zeer goed met zijn schip omgaan, was doorkneed
in de gewone zeemanspraktijk en stipt op dienst, waarvan hem weinige overtredingen
ontgingen.
Voor Marabahan ‘waar de Dajakkers hem haast te pakken gehad hadden’ was
hij ridder van de Willemsorde geworden wegens zijn grooten persoonlijken moed.
‘Dat molentje, dat Willem de Goede hem gegeven had, had i niet gestolen’ zei hij
aan ieder die naar zijn wapenfeiten vroeg, ‘als 'k ze toen niet 'n lekker bordje van
die raasdonders voorgezet had die zoo hard in de maag leggen, weet je, stond
Bunkie niet meer voor je.’
Maar als Bunk driftig was! dan was er geen huis met 'em te houden. Dan ging i
te keer als de baarlijke duvel, en was 't onder de matrozen: ‘jongens, de rooie
zeeleeuw is weer aan de gang!’ Dat ‘rooie’ zag dan op wat rossige haren die een
zeer verlengd celibaat hem nog op den overigens kalen schedel gelaten hadden.
Met dat al mocht ieder hem toch gaarne lijden, en klachten over Bunk bij den
admiraal of andere autoriteiten kwamen nooit voor. Dat begreep hij dan ook best,
en zoo kwam het dat hij wel eens een wat te zwaren wissel trok op de
vergevensgezindheid van zijn omgeving. Zijn goed-rondheid en de vrijgevigheid
waarmee hij soms diensttekortkomingen behandelde maakte alles weer goed.
Overigens beschouwde hij het commandement van de Nehellenia, het wachtschip
te.... als zijn bâton de maréchal; en daar hij, gepensionneerd, een vervelenden
ouden dag te gemoet zag, meende hij zijn laatsten diensttijd niet nuttiger te kunnen
besteden, dan door zijn vrolijkheid naar het pas of niet pas gaf, den vrijen teugel te
laten. En hieraan dankten wij, officieren aan boord van de Nehellenia, een aantal
gratis-voorstellingen van den kolonel bij parades en officieele plegtigheden, die lang
niet mis waren.
Kolonel Bunk hield veel van aanspraken houden bij die gelegenheden. Anders:
‘van lange redeneeringen of zich zelf graag hooren, hield hij niet;
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dit was goed voor de advocaten in de Tweede Kamer - daarom kwam er ook zoo
weinig tot stand - maar bij overgave van 't commandement, of 't uitreiken van 't een
of ander eereteeken daar hoorde 'n speech bij.’ En dat deed hij dan ook trouw, kort
en krachtig naar zijn idee: met hiep, hiep, hiep hoera! Leve de Koning of zoo iets,
aan 't end.
Helaas, in 't vuur der welsprekenheid vergat hij dan meestal waarmêe hij begonnen
was; zoodat er geen behoorlijk slot aan zijn oratorische Leistungen kwam. Maar,
dat kwam er niet op aan. Hij had gezegd wat hij zeggen wilde, en of zijn toehoorders
het belachelijk vonden of niet - dat moesten zij weten.
Zoo gebeurde het bij 't overnemen van 't commando van de Boreas, toen Bunk
nog luitenant 1e klasse was, dat hij aldus begon tot zijn collega, dien hij zou opvolgen,
nadat zij eerst het geheele schip hadden doorloopen en alles vluchtigjes bezien:
‘Commandant, het is me een hoogst vereerde taak die op me schouders rust, om
van u het commandement van de Boreas over te nemen - een schip zoo goed in
orde als ik nog nooit gezien heb!’Hier hokte Bunk en stond de historieschrijver stil. Eigenlijk wist hij ook niets meer
te zeggen. Maar zóó was 't toch een beetje mager, er moest nog wat bij. ‘Nog nooit
gezien heb, ja’ herhaalde hij; en weer bleef hij steken. Doch door zoo'n kleinigheid
liet Bunk zich niet uit het veld slaan; een behoorlijk slot zou en moest er aan de
oratie komen.
Hij deed 'n paar passen naar zijn voorganger, vatte diens hand, schudde haar
alsof hij aan de pomp stond en sprak: ‘en ik hoop, dat wanneer ik op mijn beurt weer
afgelost word, mijn opvolger dat ook van mij zal zeggen! Schipper, Leve de Koning!
Hiep!....’ en verder ging zijn gejuich op in de gebruikelijke algemeene galmen
geaccompagneerd door de schelle toonen van de fluit van den Bootsman - want op
de kleine Boreas was zoo'n hoog onder-officier als een Schipper, geen chef
d'equipage en bestond hij alleen in Bunk's fantaisie. De officieren bij de plechtigheid
allen tegenwoordig, zwaaiden met de steek op voorbeeld van de beide
commandanten, de onder-officieren en minderen volgden met de hoeden.
Tot zooverre was nog alles goed; maar nu begon het critieke moment, het
oogenblik waarop het enthousiasme van Bunk hem parten zou gaan spelen.
Want opeens kwam de voorstelling in hem op, van het ook van boord moeten
gaan van den gewezen commandant, en dat zou dan in ‘pronk en praal’ geschieden,
niet zoo maar gewoontjes met de honneurs waarop hij alleen aanspraak had. Geheel
vergat Bunk dat zijn voorganger nog in 't geheel niet klaar was met pakken van zijn
goed, en hij dus in de verste verte er nog niet aan dacht meteen van boord te gaan.
‘Schipper, vier valreepsgasten en de sloep maar langs zij komen!’ riep Bunk
e

dadelijk nadat het gejoel had opgehouden, ofschoon een luitenant 1 klasse, ook
als commandant, maar op twee valreepsgasten aanspraak had.
Op dat commando en het dadelijk daarop volgend gefluit en geroep stond de
gewezen commandant als verstomd; doch zijn verbazing steeg nog, toen
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Bunk er onmiddellijk op liet volgen: ‘en de wacht in 't geweer! De oude commandant
krijgt de honneurs van een hoofdofficier! Zoo'n commandant moet luisterrijk van
boord gaan!...’
Te vergeefsch trachtte de afgetredene Bunk te doen bedaren, en hem met 'n paar
woorden aan 't verstand te brengen, dat er van: van boord gaan, nog geen sprake
kon zijn. Bunk was te vol geestdrift om uit die teekens iets anders te verstaan, dan
dat de andere uit bescheidenheid protesteerde tegen die veel te groote eer. Bunk
liep maar opgewonden op en neer, te midden van het eigenaardige leven en de
drukte door zijn plotselinge orders ontstaan, en met afwijzende gebaren van geen
bedanken voor die honneurs willende weten.
Intusschen stond het slachtoffer van al die hommages bij de officieren zoo'n beetje
te meesmuilen en te praten, in afwachting van hetgeen er verder over hem beschikt
zou worden. Een gek figuur wilde de bewierrookte malgré lui den goeden Bunk óók
niet laten maken na zijn schoone speech, en daarom zou hij 't zich in godsnaam
maar laten welgevallen, dat kwam strakjes dan wel weer te recht. De valreepsgasten
stonden al klaar bij stuurboords (rechtsche) valreep, de sloep was bemand en langs
zij, en Bunk ook al bij den valreep met den officier der wacht, van waar hij allerhande
uitnoodigende gebaren aan zijn voorganger op het halfdek maakte tot vertrek. De
afgetredene liet zich dus stilletjes executeeren en dacht: de mailboot waarmee 'k
van avond wegga, licht niet ver af; ik kan dus ‘voor de friem’ daar nu wel even naar
toe gaan, om mijn hut te bekijken, en dan weer terug komen om mijn boeltje klaar
te maken, als alles weer hier rustig is. Kom 'k dan aan bakboord (linksche) valreep
over, dan ziet niemand me, want dan is Bunk met de officieren in de kajuit aan 't
champagne drinken op de overname van het schip.
Hij nam een plechtig afscheid van de officieren, die recht schik in de dwaze
vertooning hadden, en van Bunk aan de valreep, en daalde in de sloep al groetende
en knikkende naar Bootsman en Scheepsvolk. En toen hij in de sloep was, wuifde
hij nog eens dunnetjes over met de steek. Bunk gaf hem een hoeratje uit de valreep
na.
Zie zoo, dacht Bunk, dat heb 'k 'm nu eens netjes gelapt; wie doet me dat na? En
alles keerde weder tot rust op de Boreas.
In minder dan geen tijd was de sloep bij de mailboot; de oude commandant ging
aan boord, liet de sloep langs zij liggen en bespiedde nu nauwlettend het oogenblik
dat hij weer stilletjes terug zou kunnen komen, door een fiinken omweg over de ree
te maken. Als nu maar eerst alles aan boord van de Boreas weer naar beneden,
van dek af was, dan zou men hem niet zien aankomen en zou de rentrée wel lukken.
De onder-officier van de wacht lette toch zeker niet zoo op bakboord valreep.
De mensch wikt, en 't noodlot beschikt - de toeleg zou mislukken - de onder-officier
van de wacht was waakzaam!
Ja, ja, hij had de sloep met zijn ouden commandant deksels goed in de gaten
gehouden; had haar zien aankomen bij de mailboot en den comman-
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dant overgaan... Waarom bleef de sloep dan nu daar nog langs zij liggen en kwam
zij niet dadelijk terug? Daar zat wat achter. En jawel, 'n beetje daarna daar kwam
zoowaar de oude commandant weer de valreep van de mailboot af, ging in de sloep,
stak af, en maakte 'n heele gier over de ree! Waar moest dat naar toe?... Gekeken!...
waarachtig hij kwam weer aan boord terug! - en nauwlijks vertoonde zich dan ook
weer het zoo welbekende gelaat in bakboords valreep, of daar had je het lieve leven
gaande.
‘Valreepsgasten!’ schreeuwde en floot de onder-officier met zoo'n geweld door 't
geheele schip, dat 't nog naklonk toen de twee matroosjes valreepsgasten al lang
en breed klaar stonden bij den valreep voor 't militair salut; de rechterhand aan den
ronden hoed en met de linker nog wat aan 't tenue verschikkend. Tableau!
De gewezen commandant was 'n verloren man; de welberaamde stille, ‘stiekeme’
terugkomst was in een triumfaal en blij weerzien geconverteerd! Het stond nu
eenmaal geschreven dat alleen Bunk met de glorie van den dag zou strijken.
Als 'n gesnapte ging de aangekomene met snelle schreden en maar tersluiks en
vluchtig groetend over het halfdek naar de kajuitstrap, en daar?... kwam hij den
officier der wacht tegen, die inderdaad in de kajuit mee aan 't champagne drinken
was op den nieuwen commandant, maar niettemin als goed dienstdoener, met 'n
oreille-en-campagne het gefluit en geroep om de valreepsgasten wel had gehoord
en dus onmiddellijk naar boven was gestoven.
Nogmaals tableau! op de kajuitstrap. ‘Hé, commandant, nu al weer terug!’
De kajuit was vol rook en lustig klinkende en drinkende officieren, en Bunk kwam
tegen den achtergrond uit met een rood gezicht, stralende van vreugde en alweer
bezig aan de welsprekendheid!
Niet zoo gauw echter werd zijn voorganger in de deur zichtbaar, of hij vroeg of
hij terugkwam om hem het commandement weer af te nemen?
‘Neen, maar je hebt me zoo sans-façon weggejaagd, nu kom 'k me boeltje eens
pakken.’
‘Hé ja, dat's waar ook’ zei Bunk smakelijk lachend, ‘dat moet je nog doen! Kom
heeren, dan gaan wij zoolang de kajuit uit!’
***
Op de Nehellenia kon men zich geen grooter contrast denken dan Bunk en zijn
eersten officier; hun uiterlijk was al geheel verschillend. Wat de eerste aan lengte
te weinig en aan corpulentie te veel had, was bij den andere juist omgekeerd; de
eerste officier was lang en schraal. Had de kolonel niet veel en rood haar, de overste
Janus bezat een dikken zwarten kroeskop, natuurlijk hier en daar al wat grijzend.
Veel hielp hem dat echter nog niet voor 't mannelijk schoon, want hij was zoo pokdalig
dat, z.a. de matrozen zeer oneerbiedig zeiden: de vliegen hun pooten op z'n gezicht
braken. Was de kolonel driftig en voortvarend, Janus was kalm, bij 't suffen en saaien
af - net een catechiseermeester in spreken en doen. Bunk was ‘kant’ voor
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z'n werk, Janus beteekende als zeeman even veel als 'n ouderling op de marsera
bij 't dichtreeven van 't marszeil.
Beiden harmonieerden dan ook slecht. Aan den wal zou het nog wel gegaan zijn,
door de goedhartigheid van Bunk, maar aan boord ging 't in 't geheel niet, en meer
dan eens kreeg het prestige van den eersten officier een gevoeligen knak, omdat
Bunk zich niet kon inhouden, soms binnensmonds te mompelen, doch zoo dat de
officier van de wacht het hoorde: ‘Och, de vent is gek!’ wanneer Janus een order
gegeven had, die nu juist niet precies in de flank viel.
‘Wat zit de overste nou weer te doen?’ was 't dikwijls tegen den officier der wacht,
wanneer Bunk aan dek kwam en Janus beneden in zijn hut was. ‘Wat voert i toch
uit,... die suffert?’ En dat laatste was dan wel niet voor den officier der wacht bestemd,
maar enfin, 't was er uit.
De eerste officier verveelde den kolonel verschrikkelijk, en de officieren hadden
maar handen vol werk, om tusschen beide machten door te zeilen.
Met Parade 's morgens acht of negen uur, naarmate het zomer of winter was,
kwam de kolonel, als de vlag geheschen was, uit zijn kajuit aan dek, groette de vlag
door heel ernstig zijn pet af te nemen, en gaf aan elk die aan dek was en hem
gesalueerd had, een knik, daarbij met zijn rechter wijsvinger een opwaartsche zwaai
naar zijn pet makend. Vervolgens posteerde hij zich wijdbeensch met de handen
in de zij als hij geen pyekker aan had, maar anders in de zakken van dien peyekker,
aan stuurboord tegenover het rijtje schepelingen dat het een of ander vergrijp op
zijn rekening had, waarvoor zeer denkelijk straffen zouden worden uitgedeeld.
Dan trad de overste Janus met de noodige plechtigheid op Bunk toe, om hem ‘in
de eerste plaats’ met onctie: ‘een goeden morgen’ te wenschen en daarna de
belangrijke opmerking te maken: ‘dat er niets bizonders was.’ Daarop bleven dan
beide een tijdje aan stuurboord heen en weer loopen, van de deur van de kajuit tot
aan den valreep, steeds druk pratende over de delicten van het rijtje dat stil stond
te wachten.
Van tijd tot tijd staakten zij dan hunne wandeling om voor den schuldige over wien
zij bezig waren, stil te staan; en maakte de kolonel kennis door te zeggen: ‘Zoo, is
dat die? Wel je zoudt zeggen. Zoo'n schoelje! hangen moest i!’ Daarvan meende
de goede Bunk natuurlijk niets; hij parodieerde alleen maar het weinig beduidend
vergrijp hem door Janus als 'n ijzige misdaad voorgesteld. Daarna werd weer de
wandeling op 't halfdek voortgezet en naar de overtredingen van groot en klein,
onderofficier of mindere, door den kolonel met belangstelling geïnformeerd, waarbij
hij zich naar omstandigheden behoorlijk opwond. Een borrel te veel, dronken aan
wal geweest, vechten met de burgerij, of de politie vonden zeer gereede
verschooning; evenzoo dat een onderofficier een jongen die 't verdiend had eens
een fiksch pak slaag gaf. Onzindelijkheid op lichaam of plunjes of op het scheepsdek,
was echter in Bunk's oogen een doodzonde. Een vuile jongen werd altijd zonder
mankeeren door zijn baksmeester op de toenmalige wat
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hardhandige manier à faire genomen, waarbij de patient wel eens 'n schreeuw liet,
maar de ‘gevoeligheid van vel,’ nog van huis meegekregen, radicaal voor ‘'n gezonde
rooie kleur’ plaats maakte, en waardoor, dat was 't voornaamste het nooit noodig
was ‘de kuur’ nog eens dunnetjes over te doen. Zindelijk werden vuile jongens als
door een toverslag.
Of nu en dan aan wal een onder-officier zijn baaitje met strepen uittrok, en een
goed matroos, doch die nu maar eens niet gedaan had wat de kwartiermeester
(korporaal) hem gelastte, aan wal eres flink daarvoor afranselde - natuurlijk mocht
de matroos terugslaan - in plaats van de overtreding behoorlijk aan den officier der
wacht te rapporteeren, daarin zag onze Bunk niets hoegenaamd. Eigenlijk, als je 't
'm rond weg vroeg, had hij die manier van doen veel liever, dan altijd dat
eeuwigdurende ‘rapport-maken.’ Zóó, was 't veel flinker en ook natuurlijker, en van
zoo'n kerel had je verder nooit meer last. Die eens gehad heeft, houdt zich koest;
en daar is het dan toch maar om te doen.’ Doch, werden de ongerechtigheden hem
gerapporteerd, ja, dan moest hij wel straffen - maar: ‘vervelend vond i het -.’
De verschillende misdrijven zijn ten laatste voldoende toegelicht door den overste,
althans de kolonel treedt eensklaps op het rijtje toe, gevolgd door Janus, den officier
der wacht en den schipper, en begint met nummer een op den rechter vleugel.
‘Zoo, jij bent hoor 'k, gisteren avond weer dronken geweest en hebt spektakel
aan boord gemaakt toen je van nacht terug kwam; niet waar?
‘Nee kernel,’ zegt de aangesprokene, een kerel als een boom, ‘de zaak is dan
maar zóó gelegen, as dat de eene leije mot om 't geen dat an een ander is geschied.
Ik had gistere m'n oorlam gedronke, of liever ik zou 'm gedronken hebben, want ik
lus geen jenever en spoog 'm weer uit. Toen...
Maar verder kwam de afschaffer voorloopig niet, want hij had bij zijn pleitrede op
den kolonel, die klein was, te veel uit de hoogte neergezien en Bunk kon dat, als
alle kleine menschen, van de lange niet velen. Al stotterend van ingehouden drift
en rood als een kroot, voer hij uit:
‘Zeg eres, wat verbeeld je je wel, dat je tegen mij een eigen-ik kunt hebben, en
een hooge borst zetten? Schipper, dadelijk een balie (tobbe) hier! Denkt zoo'n kerel
misschien, dat ik hem niet aan kan kijken? Wacht!’
Intusschen was de balie gebracht. ‘Zie zoo, zet die nu maar hier neer, vlak voor
die vent.’ En flang! daar stond Bunk er boven op, en was nu met den delinquent au
niveau van oogen. Thans was hij op z'n gemak. ‘Wat heb je nu verder te zeggen?
Nu kunnen we mekaar beter spreken.’
‘Niks kernel,’ zei de verblufte zesvoeter, die begreep dat er op de ‘avokate-manier’
van daag niets met ‘de ouwe’ was aan te vangen: ‘as dat 'k 'n borreltje te veel op
had.’
‘Zoo, anders niet? Nou, snij dan maar uit, en doe 't niet weer.’
En de plotseling gekalmeerde Bunk stapte triumfantelijk van zijn troon en ging
over tot nummer twee.
‘Deze jongen kolonel,’ zei de overste, ‘is die enurist waarvan ik u sprak, hij...
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‘Hoeveel, wat blief je, wat is dat voor een ding?’ viel de kolonel in, ‘hoe heet i zeg
je?’
‘Die enurist, die 's nachts in z'n kooi... enfin, u begrijpt me wel. De dokter noemt
dat zoo.’
‘Ja wel, jawel,’ zei Bunk, ‘heet dat zoo? Hoe verzinnen ze 't. Nu, maar ga voort
overste.’
‘Hij slaapt den ganschen nacht slechts door,’ vervolgde Janus, ‘en of de
schildwacht order heeft om hem om de twee uur te wekken, het geeft niets. Dat is
nu al de derde keer van de maand.’
‘Kernel, 'n woordje asjeblief,’ sprak de zondaar, ‘ik heb van mijn kinsbeen af al
die miserabele gewoonte gehad van zoo vast te slapen, en daarom slaap 'k altijd
onder 't halfdek bij de schildwacht; maar die heeft van nacht vergeten me te porren.
En...’
*)
‘Is de Turk al eens met hem opgetuigd overste? Of neen - Is hij al eens bij den
docter geweest? Laten we dan eens eerst probeeren of 't ook 'n ziekte van hem is.
Ga je gang maar jongen.’
En verblijd ging de stakkert weg, want voor dat Turkoptuigen, dat 'n koude expeditie
was, had i respect. Voor 'n luie, onzindelijke jongen hielp die ruwe manier van vroeger
echter wel.
Nummer drie was thans aan de beurt; een opgeschoten kloeke matroos 3e klasse
die tegen den provoost, den onderofficier die het benedenschip in orde moest
houden, erg brutaal was geweest. Tegen den provoost had hij dat durven zijn, den
god van het tusschendeks! Hoe was zindelijkheid in 't volkslogies nog mogelijk,
wanneer men brutaal was tegen den provoost! En die jongen zag er nog zoo
nevermind mogelijk uit ook, net alsof hij er zich op ‘verhoovaardigde.’ De kolonel
was dan ook dadelijk zeer ontstemd.
‘Heb jij dat durven doen, den provoost uitschelden?’
‘Nee kernel, maar ik...
‘Chut, ik vraag je niks,’ gromde de verbolgen Bunk. Maar hij bedacht zich, die
jongen moest toch tot z'n verdediging kunnen praten - ‘nou, ga maar door, zeg op
wat je te zeggen hebt.’
‘Ik vroeg dan an de provoost,’ vervolgde hij, ‘of i assieblieft me schoenschuiertje
es wou laten zoeken. Ik was passesier, weet u, en an de wal geweest met 'n
complotje van ons driëen in de Klompedans, en nou had de drank nog wat de
overmacht op me, en daarom toe 'k aan boord kwam, ziet u kernel...’
‘Nee, ik zie niks. Als je wat te snorren hebt, snor je 't zelf; dat hoeft toch de provoost
niet voor je te doen?’
‘Maar,’ zei de overste, ‘zoo is 't ook niet gebeurd, de man vertelt onwaarheid. De
provoost had zijn schoenschuiertje gevonden en zei, dat hij rapport zou maken,
omdat hij dat schoenschuiertje had laten slingeren en daarop zei

*)

Daarbij werd zoo iemand met zijn beddegoed omwoeld, en van de wollen deken een tulband
gemaakt met wat uit een bezem als pluim; zoo moest hij aan dek te pronk staan tot alles weer
droog was.
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hij weer: ‘Best, krijg de p.’, Janus dorst het onfatsoenlijke woord niet uit te spreken,
maar zei ‘een wat dan op best rijmt. Anderen hebben ook gehoord, dat hij dat gezegd
heeft.’
‘Kernel,’ helderde de jongen op, ‘ik zei 'n verzie in m'n eigen op, en dat dat hèt
de provoost zeker verkeerd verstaan.’ Er volgde een stilte - de stilte die den storm
vooraf gaat. Want Bunk barstte uit:
*)
‘Overste, laat dadelijk 't rooster optuigen! Dokter! - Waar is de dokter?’
De officier van gezondheid werd geroepen: ‘Dokter, wil u die kerel eens
onderzoeken, of hij voor 't rooster kan krijgen? Ik zal jou leeren,’ dat was natuurlijk
voor den matroos bestemd, ‘vooruit maar, naar den ziekenboeg.’ En zoo geschiedde.
De officier van gezondheid had geen medische of anatomiesche bezwaren; de
man was gezond en robust, en zou het dus best kunnen uithouden. De wet schreef
die soort van straf voor en de commandant pastte haar toe. Daarin zag men
toenmaals niets. ‘Met 'n warm... (zitvlak) waren ze er af,’ zeiden de matrozen, ‘veel
beter dan veertien dagen provoost of krom in de boeien. Da's vervelend, en je krijgt
er nog maar water en brood bij. Nee hoor, veel liever 'n herri voor 't rooster!’
Zoo dacht men vroeger.
Intusschen, de strafparade was afgeloopen.
‘Komaan overste,’ zei de kolonel, ‘nu kunnen we eens wat vrolijkers hebben, want
ik herinner me, dat m'n schrijver me zoowat van 'n kleine gouden medaille verteld
heeft - voor 'n schoenmaker, geloof 'k.’
‘Neen kolonel,’ zei de eerste officier, ‘dat zal niet voor een schoenmaker zijn,
maar voor den kleermaker Schoen.’
‘Ja, o ja juist! voor de kleermaker Schoen. Nu, laat dan die schoenmaker maar
voorkomen.’ Terwijl grabbelde de kolonel naar iets in zijn pijekkerzak en toen hij het
gevonden had en de kleermaker voor hem stond, bleef hij met zijn handen diep in
de zakken gedoken, listig lachende den man aankijken, alsof hij zeggen wilde: wat
denk je nou dat 'k hier voor je heb? - Je krijgt 't nog niet, maar je mag raden. - Neen,
strakjes! 't moet 'n verrassing voor je zijn.
‘Janus,’ zei de kolonel, ‘is de muziek klaar!
‘De muziek?
‘Ja zeker, bij zoo'n feest past muziek, en laat ze dan allemaal aantreden voor
groote parade,’
†)
Alle hens werd door den schipper opgefloten en door den eersten officier en den
luitenant van de mariniers ‘twee dik’ (in twee gelederen) aan stuur-

*)

†)

Toen de lijfstraffen nog aan boord bestonden, was “'t rooster” een houten trap, waarop twee
gesjorde kooien (hangmatten met beddegoed) als kussen bevestigd. De schuldige werd
daartegen gebonden en kreeg op 't zitvlak met een end touw; het maximum aantal slagen
was bij het reglement van krijgstucht bepaald.
Verbastering voor: all hands = iedereen = de geheele equipage.
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en bakboord langs het scheepsboord aan dek opgesteld. De muziek aan bakboord
het achterst op 't halfdek. Bunk wendde zich nu met de volgende aanspraak tot de
aandachtig luisterende schare:
‘Heb 'k juilie daar straks getoond, dat wie wat verdient ook wat hebben moet, nu
zal 'k jelui laten zien, dat wie goed oppast er ook wat voor krijgt. - Hier heb jelui nu
een schoenmaker - 'k meen de kleeremaker Schoen - en die door den Koning (hier
nam Bunk zeer eerbiedig zijn pet af) gedecoreerd is met de gouden medaille van
zes en dertig jarigen trouwen dienst!’
Thans haalde hij eensklaps als bij surprise de medaille uit zijn pyekker-zak en
daarna het bijbehoorend brevet, stuk voor stuk, om de verrassing des te grooter te
doen zijn.
‘Daar! zei Bunk, ‘en na een vergeefsche poging om een duplicaat te geven van
de wijze waarop vorsten eeremetaal op te decoreeren borsten plegen te hechten.’
‘Pak aan, ik kan 't je niet op je joeker krijgen!’ - de speld was als een vischhaak
geworden. - ‘En nog vele jaren hiernamaals! Hoera!’ hierbij stak hij hem gulhartig
de hand toe. - ‘Muziek, speel op. Wien Neerlandsch bloed! - ‘En nu overste, moet
er ook gedéfileerd worden door de marinierswacht, en dan gaan wij - hier wendde
hij zich tot den kleermaker - in het midden staan en willen dat schoon militair
schouwspel eens op ons gemak aankijken. Maar 't geschiedt alleen voor jou, ter
jouer eer, hoor schoenmaker! - Vooruit maar!’
Hij nam nu den kleermaker bij den arm en bracht hem naar de plaats waar zij
wezen moesten; en daar stonden zij eendrachtig naast elkaar, midden op het halfdek,
en lieten de marinierswacht links en rechts voor zich defileeren dat 't zoo'n aard
had.
Telkens als de mariniers passeerden, salueerden de kolonel en de schoenmaker,
de eerste door heel beleefd zijn pet af te nemen, de laatste door evenzoo te doen
met zijn ronde hoed, en daarbij dan diep te buigen.
Maar op 'n gegeven oogenblik, daar was o schrik! de muziek vergeten! Na 't Wien
Neerlands bloed was zij stom gebleven, altans de gebruikelijke marschen kwamen
niet. Bunk merkte 't het eerst, en dadelijk riep hij den eersten officier toe: ‘Janus,
krijgen we geen muziek meer? dat mogen we er toch wel van hebben? - Vooruit
maar, blaas maar lustig op!’ En tegen den kapelmeester, die eerst even gauw de
manschap van zijn kapel weer slagvaardig wilde maken: ‘ja, ja dat komt straks wel,
blaas zelf maar vast!’ en tegen de groote trom: ‘Allah, sla op: Boum! Boum!’ en Bunk
maakte daarbij het manuaal van op den trom te slaan. En toen het koper maar op
goed geluk inviel, moedigde Bunk de manoeuvre aan door goedkeurend met 't hoofd
te knikken en te zeggen: ‘Juist, zoo gaat i goed!’
En daar ging het defileeren weer door, nog twee, driemaal het schip rond. En
telkens werd er als de wacht voorbij kwam door onze twee op 't halfdek, kolonel en
kleermaker, heel beleefd gegroet en diep gebogen.
‘Nou Janus,’ sprak eindelijk de kolonel, ‘nou is 't genoeg. nu schei 'k er uit, die
schoenmaker zou ook anders te grootsch worden. Laat nu de equipage
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(het Volk, de matrozen en mariniers, enz.) maar afgaan, enne... geef dan een
extra-oorlam, en denk er om dat om half elf of elf uur de eedsaflegging van dien
klerk moet gebeuren. - En dan kunnen ze verder voor mijn part den heelen morgen
Zondag houden, en lappen en naaien en kienen, enfin wat ze willen. En dat is dan
allemaal ter eere van die gedecoreerde schoenmaker!’
Pfuuit, pfuuit, pfuuit, pfuuuuuuit! ging de fluit van den schipper; en joelend en
dansend verlieten de matrozen het bovendek en stormden de trappen af naar
beneden.
*)

Het is elf uur geworden, de schipper fluit alle schepelingen op met: ‘Voor de boeg!’
En uit het benedenschip ‘de onderaardsche verblijven’ zooals Bunk ze noemde,
stroomt het de trappen op. Van alle kanten komt ‘het volk’ naar het achterdek en
posteert zich in bonte massa; matrozen en mariniers, gekleed en half gekleed, zoo
van 't lappen en naaien en kienen afgeroepen. Sommigen trekken hun pyekkers
nog aan of knoopen die dicht, anderen doen hun das om of maken 't lintje om hun
hoed in orde - kortom, iedereen heeft nog wat aan de tenue te doen, om presentabel
te zijn.
De onder-officieren komen ‘binnen de kring’, de halve maan van menschen die
zich achter den grooten mast gevormd heeft. In het open gedeelte staan de officieren,
die door den leerling van de wacht (boodschapper van den officier der wacht)
gewaarschuwd zijn, met den sabel om. Een beetje op den achtergrond: de jeugdige
scheepsklerk van zestien jaar die den eed zal doen. Allen kijken naar hem en praten
dan over hem met hun buren. De jongeling is natuurlijk wat zenuwachtig. Hij is wel
al een half jaar in dienst, maar vandaag is hij zestien jaar geworden en moet hij zijn
eersten dienst-eed doen. Stilstaan kan hij niet en verstrooid geeft hij antwoord op
de vragen en opmerkingen van zijn kameraden rond hem.
De overste Janus is present en ziet er zeer gewichtig doch óók wat gejaagd uit.
De officieren hebben hem dadelijk in de gaten en stooten elkaar zoo meesmuilend
aan. ‘Dat 's weer 'n zeedag (drukke dag) voor ons Firstje!’ (van First-lieutenant:
Eerste officier.)
Eindelijk is alles aan dek. De menigte opent zich om doorgang te geven aan den
schipper, die van den provoost, ter halve lengte boven het dek op de kuiltrap
zichtbaar geworden, het rapport ontving: ‘alle hens op, schipper!’
De schipper met stroef gelaat, de zilveren fluit hem door een zijner vroegere
commandanten wegens stipt dienstdoen vereerd, als teeken zijner waardigheid in
de rechterhand, gaat met statigen pas en altijd den officier der wacht in 't oog
houdend, naar dezen toe en bericht met een kort brommig geluid: ‘Voor de boeg,
meneer.’
‘Alle hens aan dek overste’ zegt deze salueerende weer op zijn beurt aan Janus.

*)

Eigenlijk: voor den achterboeg! Het dateert uit den tijd toen de schepen nog een voor- en
achterkasteel, een voor- en achterboeg hadden, maar nu komt bij ‘voor de boeg!’ de equipage
op het halfdek niet het gezicht naar het achterschip (den achterboeg) gekeerd. ‘Achter de
boeg!’ (den voorboeg) is onbekend.
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‘Goed, laat dan de kolonel maar waarschuwen.’ Maar daar gaat de kajuitsdeur al
open, en Bunk verschijnt met 't opgeruimdst gezicht van de wereld, blijkbaar de
aanstaande plechtigheid als 'n uitnemende gelegenheid voor iets grappigs
beschouwend. ‘En nu mannetje’ begint hij dan ook maar dadelijk en kijkt rond maar
zoo gauw de klerk niet ziende: ‘waar is de klerikel in perikel?’ Den bedoelde wordt
dadelijk ruimte gemaakt om bij den kolonel te kunnen komen en daarbij nog wat
geholpen door zijn kameraden, die hem minzaam naar voren duwen: ‘de kolonel
roept je!’
‘A zoo, ben je daar,’ zegt Bunk, ‘nu moet je zweren, dat je altijd gehoorzaam zult
zijn, en zeg me daarom na: ‘Ik zweer trouw aan den koning!’ - ieder maakt het militair
salut. - Gehoorzaamheid aan de wetten... hier valt de klerk met bevende stem en
geheel ontdaan al vast in: ‘Ik zweer den khoning!’
‘Hei, hei!’ zei Bunk, ‘bedaar, vast even, ik ben er nog niet; d'r komt nog meer’: ‘En
onderwerping aan de krijgstucht! Zeg me dat nu eens als 'n knappe jongen na.’
Maar - er kwam niets.
‘Nu dan, nog eens,’ sprak Bunk: ‘trouw aan den koning; gehoorzaamheid aan de
wetten - en onderwerping aan den krijgstucht.’
‘Ik zweer trouhouw,’ zei de klerk bevende, ‘aan den kohoning!’ - pauze. Maar
Bunk kwam hem vaderlijk te hulp: ‘gehoorzaamheid aan de wetten.’ ‘Gehoorzaamheid
aan de wetten’ sidderde de klerk, en weer een pauze. - ‘En onderwerping aan den
krijgstucht’ viel de kolonel in, met het geheele bovenlichaam naar voren buigende.
‘Enne o - onderwerpen aan de krijgs - tucht’ stotterde de jongeling met 'n vaartje waarna hij een diepe zucht slaakte.
‘Goed zoo, goed zoo, braaf,’ zei de kolonel, ‘je wordt bij gelegenheid nog 'n tweede
Cicero. Pas nu maar goed op, dan wordt je nog eens baas over alle klerken. Overste,
't is afgeloopen; blijd toe. Laat ze nu maar inrukken, en een extra oorlam geven.
Luijen (klok luiden) maar!’
De schipper floot dadelijk en commandeerde: ‘Afgaan!’ En men ging - ja, maar
niet van harte; treuzelend, blijkbaar wetende dat er iets vergeten was aan de
plechtigheid, en men daarvoor misschien nog terug zou moeten komen. Al langzaam
wegschuivende keken de meesten zoo beurtelings den kolonel en den overste aan:
zelfs toen ze al bij de trappen waren en gereed om naar beneden te gaan, keken
ze nog om.
Alleen de schipper ging alsof er niets meer komen zou en 't zoo goed geweest
was. ‘De kernel had inrukken gezeid, en... dan was 't uit; dan ging i weg.’
‘O God ja!’ riep eensklaps Bunk met schrik, ‘nu hebben we nog vergeten te zweren:
zoo waarlijk helpe me God almachtig! Heerejé hoe maken we dat weer goed?
Overste laat ze nog eens terugkomen! Waar is die klerk?’ en zich omkeerende zag
hij hem al de halfdek trap afgaan. Er was dus geen tijd meer te verliezen. Daar
schoot Bunk een lumineus denkbeeld in:
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‘Wacht es joggie,’ riep hij tegen den klerk, ‘kom nog eens gauw even terug’ en
meteen liep hij op den doodelijk verschrikten klerk toe, ‘je hebt nog niet gezworen!’
Gelukkig was des klerken hoofd nog even au niveau met den bovenkant van de
trap; het wendde een angstig gelaat naar den kolonel.
Daar stond deze boven aan de trap met de linkerhand aan de koperen leuning,
gereed om als 't noodig was hem nog verder na te loopen! Bunk stak de rechterhand
in de hoogte, alsof hij een formidabele slag wilde toebrengen; en met de twee voorste
vingers als spekhaken gebogen riep hij naar beneden aan den klerk in een
geruststellenden gejaagden toon steeds met het hoofd knikkende. ‘Zeg me nu maar
gauw na: Zoo waarlijk helpe mij God allemachtig!’ De klerk met een flauwe ahnung
dat hij voor zulke plechtige woorden ten minste wel wat dichter bij zijn kolonel mocht
wezen, komt de trap weer op tot zoo hoog als Bunk hem niet in den weg is; verheft
zich op de teenen, reikt met de rechterhand zoo hoog als hij maar kan, zijn vingers
als een waaier uitgespreid, en met een door alteratie overgeslagen stem galmt hij:
‘Zoo waarlijk helpe mij God allemachtig!’ - ‘Juist precies,’ zegt Bunk, ‘nu is 't in orde.
Ja, ik wist wel dat je 't kon.’
De overste had zoo gauw de kolonel naar de trap stoof, met de officieren die
beweging gevolgd, ten einde bij het slot van de plechtigheid tegenwoordig te zijn;
en juist nog hadden zij zich bij de trap kunnen posteeren toen... alles reeds was
afgeloopen. Zoo gauw had Bunk zijn verzuim ingehaald.
‘Wat kom jelui doen heeren?’ vroeg Bunk schalksch, ‘es kijken of de klerk de weg
naar beneden wel weet? Hij is er al, hoor! - En nu kunnen we voor goed ons gang
gaan. Heere, heere is nu dat werken van ochtend? Ik ben dood op. Is me dat 'n
drukte vandaag? En daarvoor ben je dan nog al op 'n hoffie (spotnaam voor
wachtschip) geplaatst!’
Dit laatste was aan 't adres van Janus, die de dienst van het wachtschip altijd
aller zwaargewichtigst opnam.
Zoo ging 't vijf en twintig jaar geleden.
Den Haag.
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Hollandsche musici in den vreemde.
Door Dr. J. de Jong.
I.
Willem Kes.

Willem Kes, General-Musikdirector der Moskouer Philharmonischen Gesellschaft.

In het Europeesch koor wordt de stem der Nederlandsche Toonkunst niet of zeer
flauw vernomen. Het behoort tot de allergrootste zeldzaamheid dat
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op programma's in het buitenland de naam van een Nederlandsch componist
voorkomt. Daarentegen ontmoet men daarop zeer dikwijls namen van Nederlandsche
uitvoerende kunstenaars en kunstenaressen.
Elk jaar klimt het aantal musici van Dietschen bloede, die hun land verlaten, om
ver van huis hun fortuin te beproeven. En velen vestigen zich in het buitenland, door
hun nieuwe omgeving geboeid en aan het moederland ontwassen.
Er zijn er die het betreuren, dat aldus zoovele talenten aan het land hunner
geboorte worden onttrokken, waar zij zegenrijk konden werken, terwijl ze nu elders
hun licht laten schijnen. Zij, die aldus oordeelen, vergeten dat men het vaderland
op meer dan ééne wijze dienen kan. Zij die in den vreemde den Hollandschen naam
hoog houden, bewijzen hun land voorzeker geen minder dienst dan de
achterblijvenden. Wat zij ons onthouden geven zij indirect tienvoudig weer. Elk nieuw
talent dat zich over de grenzen baan breekt vertegenwoordigt een nieuwe verovering
door Holland behaald. Elk Hollandsch kunstenaar van beteekenis in het buitenland
gevestigd, maakt door de macht van zijn gaven propaganda voor ons land. En zijn
roem straalt terug op de plek waar hij het levenslicht zag, op de instelling waaraan
hij zijn vorming te danken had. Geen wonder dan ook, dat wij met onze gedachten
dikwijls bij hen verwijlen. Wij volgen hen met belangstelling, deelen in hun
teleurstellingen en overwinningen en hun triumfen vervullen ons hart met een gevoel
van blijden trots. Reeds lang ging ik met het plan rond hen bij ons publiek in
herinnering te brengen, voor zoover dat noodig mocht zijn, of terug te brengen, en
tot de verwezenlijking van dat plan hoop ik nu te geraken. Niet altijd zal dat
gemakkelijk gaan, misschien zal het wel eens onmogelijk blijken. Want voor dit doel
laten de boeken en lexika den zoekende geheel of grootendeels in den steek. Velen
mijner ‘sujetten’ zijn ook nog te jong om op een plaats in de lexika aanspraak te
kunnen maken. Anderen zijn moeilijk te bereiken. Weer anderen lijden aan een
onoverwinnelijken afkeer van alle openbaarheid (heusch er zijn er zoo!) en van meer
dan éen, bij wien ik om inlichtingen aanklop, verwacht ik nul op het rekwest. Ik moet
mij dan ook alle vrijheid voorbehouden omtrent de volgorde waarin ik mijn helden
en heldinnen zal presenteeren, den tijd die tusschen elke voorstelling zal verloopen
en de ruimte die aan elk zal worden gewijd.
Als eerste in de galerij van Hollandsche Musici in den Vreemde stel ik u den man
voor, wiens naam hierboven is vermeld. Dat ik juist met hem begin, zal wel niemand
bevreemden. Er zijn er die veel langer in het buitenland werkzaam waren en die in
menig opzicht niet minder onze belangstelling verdienen dan hij. Maar Kes heeft
meer dan eenig ander van onzen tijd voor onze muziek gedaan. Met zijn optreden
als directeur van het Amsterdamsche Concertgebouw-orkest is onze muzikale
geschiedenis een nieuwe periode ingetreden. Deze man, wiens naam klein is, heeft
een groote daad verricht; hij heeft ons het geloof in eigen kracht gegeven op een
gebied,
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waarop vóor hem aan concurrentie met het buitenland niet werd gedacht, niet te
*)
denken viel.
Ieder weet dat Willem Kes een Dordtenaar is; hij wordt 13 Febr. 44 jaar. De heeren
van de overervingstheorie moeten het maar uitmaken hoe hij aan zijn muzikalen
aanleg kwam. Niet van zijn vader, een eerzame handelaar in boter en kaas; niet
van zijn moeder, een ouderwetsche Hollandsche huisvrouw. Niemand van de familie
zong of speelde, en het begrip kunst was in dien kring iets geheel vreemds
(kunstboter was toen nog niet uitgevonden). Maar al heel jong liep Willem de
draaiorgels na, die elken Vrijdag (marktdag) naar Dordrecht kwamen en al heel jong
kwam hij in het bezit van een muziekinstrument. Het was een harmonikaatje, het
geschenk van een dankbaren kermisreiziger, die zijn kraam had mogen opstellen
onder een van de vensters van het goedgelegen huis van den ouden heer Kes,
midden in de stad, en die dien tengevolge goede zaken had gemaakt. Kleine
oorzaken kunnen groote gevolgen hebben; aan dit harmonikaatje heeft Holland
misschien voor een deel Kes te danken. Terwijl hij hierop zijn eerste muziek maakte,
was zijn oudere broeder saxhoornist geworden bij een gezelschap van dilettanten,
onder leiding van den heer Cornelis van der Linden, den tegenwoordigen directeur
van de Opera in den Stadsschouwburg te Amsterdam, en op zekeren dag kwam er
een pianino in huis, op een verkooping gekocht, waarop die zelfde oudere broeder
les kreeg van een of anderen beunhaas. Willem was toen zes jaar oud, en een
harmonika, zelfs groot formaat, kon hem niet meer bevredigen. Hij speelde nu op
de pianino alle deuntjes na, die hij van de draaiorgels had gehoord en zijn gehoor
was zoo fijn dat hij alle aangeslagen noten kon opnoemen zonder ze te zien. Van
een huisvriend, horlogemaker van beroep, kreeg hij de eerste lessen op het
instrument. Gelukkig kwam hij, dank zij de tusschenkomst van bekenden, spoedig
e

in betere handen, die van den heer Nothdurft, een Duitscher, die hem tot zijn 9 jaar
onderwijs bleef geven.
Van den heer Thijssens te Dordrecht kreeg hij les in het vioolspel. Hoewel hij
goede vorderingen maakte en de zaak ernstig opvatte, dachten de ouders er in het
geheel niet aan hun zoon voor de kunst te bestemmen. Het was Böhme (August
Julius Ferdinand), die hen daartoe wist te overhalen. Leerling van Spohr en
aanvankelijk als orkest-dirigent in Zwitserland werkzaam, was Böhme in 1846
benoemd tot directeur van Euterpe en van de Muziekschool te Dordrecht. Van hem
kreeg Willem, behalve les in de viool, zijn eerste theoretische lessen en onderwijs
in het partituurlezen. Op 11-jarigen leeftijd dirigeerde hij zelf in ‘Kunstmin’ zijn eerste
compositie, een marsch voor harmoniemuziek, staande op een stoel. In de
Muziekschool liet Böhme ook een Cantate van hem uitvoeren. Willem kwam nu ook
in het Euterpe-orkest, eerst voor triangel en ander slagwerk, daarna als fluitist en
piccolo-blazer (hij trad zelfs als solist op de fluit op). Toen hij 15 jaar oud was, werd
op raad van

*)

Ik laat natuurlijk Dunkler met zijn militair korps buiten rekening.
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Böhme besloten, dat Willem te Leipzig verder zou studeeren. Voor zijn vertrek
daarheen gaf hij een afscheidsconcert, waarin hij zich als violist, pianist en componist
voorstelde.
Dank zij Böhme's voorbereiding slaagde het toelatingsexamen aan het
Conservatorium te Leipzig volkomen. Kes legde proeven van zijn bekwaamheid af
in viool voor Ferdinand David, in piano voor Jadassohn en Wenzel (deze laatste
was ook de leermeester van Grieg), in theorie voor Richter, in compositie voor
Reinecke; hij mocht als ‘vorgeschrittener Schüler’ onmiddellijk in de
‘Gewandhaus’-concerten meespelen. Hij moest nu kiezen tusschen viool en piano
als hoofdvak, koos viool, maar studeerde door in de piano, zoodat hij bij de openbare
‘Hauptprüfung’ voor beide instrumenten werd ingeschreven. Voor viool speelde hij
het 11e concert van Spohr, voor piano het A moll-concert van Hummel en hij vond
veel bijval. Tijdens zijn verblijf te Leipzig kwam hij druk bij David aan huis en hij
leerde daar vele interessante personen kennen, o.a. Wilhelm. David liet zich bij
voorkeur door Kes accompagneeren en dat bracht hem in de eerste kringen. De
dood van David, in Juli 1873, was voor onzen landgenoot een gevoelige slag.
Gelukkig kwam er omstreeks dien tijd een oproeping van Koning Willem III voor
nieuwe pensionnaires; Kes meldde zich aan en zijn sollicitatie had het gewenschte
gevolg. In hetzelfde jaar nog speelde hij op het Muziekfeest te Dordrecht onder
Böhme's leiding: de Gesangscene van Spohr en Variaties van David. Het was bij
die gelegenheid dat hij Emmanuel Wirth, toen concertmeester te Rotterdam, leerde
kennen en daar de Koning verlangde dat zijn pensionnaires een jaar in Holland
zouden studeeren, stelde hij zich onder Wirth's leiding, tevens meewerkend in de
Eruditio-concerten te Rotterdam. Na Wirth had hij Wieniawski te Brussel tot
leermeester, terwijl hij contrapunt bij Kufferath en compositie bij Gevaert studeerde
en druk kwartetten speelde met zijn eveneens toen te Brussel als pensionnaires
*)
studeerende landgenooten Isidor Schnitzler, Cats en Anton Bouman. Wieniawski
liet Kes als altist meewerken op zijn Kamermuziek-avonden, met Brassin als pianist
en Joseph Servais als cellist, en nam hem meermalen op zijn reizen door België
als accompagnateur mede. In 1876 kregen de pensionnaires van Z.M. last Brussel
te verlaten en zij mochten zelfs in audities niets van Wieniawski spelen; naar het
heette was er tusschen dezen grooten kunstenaar en onzen Koning een verkoeling
ontstaan. Nu ging Kes naar Berlijn, waar hij aan de Hochschule Joachim, Fr. Kiel
en Bargiel tot leermeesters had. Het was te Berlijn dat Kes een vioolconcert
componeerde, dat door de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging werd
bekroond; nadat hij het op een uitvoering van de Hochschule onder leiding van
Joachim had gespeeld, kwam het ook op een feest van de Nederlandsche
Toonkunstenaars-Vereeniging te Amsterdam als hoofdnummer op het programma.
Bij Kes' laatste auditie op het Loo was Liszt de gast van onzen Koning. Liszt keek
zijn composities door en vroeg Z.M. verlof een sonate voor klavier

*)

Te Rotterdam gestorven, krankzinnig.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

260
en viool met Kes te spelen. Dat werd natuurlijk toegestaan en Liszt speelde nu het
geheele manuscript door van het begin tot het einde, de klavierpartij nog bovendien,
waar hem die te eenvoudig voorkwam, op zijn manier aanvullend, zoodat Z.M. over
zulk een brillante compositie opgetogen was. Kes was het niet minder, toen Liszt
zich over een ouverture van hem vleiend uitliet.
Met een ‘Zeugniss der Reife’ verliet Kes de Hochschule en hij gevoelde zich nu
sterk genoeg om op eigen beenen te staan. Hij maakte in 1877 een concertreis door
ons land en speelde o.a. hier op een Toekomst-Concert zijn eigen concert voor
viool. Te Middelburg concerteerend, kwam uit Amsterdam de aanbieding tot hem
Skalitzky op te volgen als concertmeester van het Park-orkest. Hij nam die aan en
werd bovendien concertmeester van de Felix Meritis-concerten onder Verhulst. Met
*)
Röntgen en Fritz Giese werden Kamermuziek-soirées georganiseerd, die later door
de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst voor haar rekening werden genomen.
Intusschen bleef Kes veel in ons land als solist optreden en in 1878 aanvaardde hij
bovendien de betrekking van directeur der afdeeling Toonkunst in zijn vaderstad
Dordrecht. Hij debuteerde in die kwaliteit met een uitvoering van Bruch's ‘Odysseus.’
Toen in 1880 het Park werd verkocht en de Parkschouwburg verrees, werd Kes tot
sten

1

en

directeur daarvan benoemd, Gottfried Mann tot 2

directeur. De opening viel
sten

samen met de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam in 1883 en den 1
Mei van dat jaar gaf de Gemeenteraad dier stad een gala-concert ter gelegenheid
van het bezoek van den Koning en de Koningin, waarbij het Park-orkest onder Kes,
Faure, Fidès de Vries en Camillo Sivori als solisten medewerkten. Die eerste tijd
van den Parkschouwburg was schitterend genoeg en de Zondag-matinées, waarvan
ste

de

Kes het 1 , Mann het 2 gedeelte leidde, vielen zeer in den smaak, maar de
exploitatie werd op wonderlijke wijze gedreven. Mann heeft daarvan aardige staaltjes
†)
verteld. Het gala-concert, waarvan hierboven sprake was, zou gevolgd worden
door een bal en in de pauze daarvan zou aan het orkest een souper worden
aangeboden. Toen nu dat souper niet aan de verwachtingen beantwoordde kreeg
het geheele orkest als schadeloosstelling een halve maand salaris extra! Het geld
stroomde den schouwburg binnen, maar het werd door de directie verspild. Er was
een eerste danseuse die 2000 frs. per maand kreeg, en er waren 48 tooneelknechts,
terwijl men met 8 had kunnen volstaan. Ook heerschte er een vermakelijke
spraakverwarring: er was een Italiaansche balletmeester, een Schotsche
tooneelmeester, danseuses van allerlei nationaliteit en alleen de toenmalige
onderdirecteur J.G. de Groot, dezelfde die later de zoogenaamde Nederlandsche
Opera oprichtte, sprak onze moedertaal. Balletten en pantomimes werden hoofdzaak.
Geen wonder dat de toestanden een ernstig man als Kes al spoedig zoo begonnen
te mishagen, dat hij na weinige

*)
†)

Toen deze vertrok kwam Bosmans in zijn plaats.
Zie Viotta ‘Onze hedendaagsche Toonkunstenaren.’
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maanden zijn ontslag nam. Ja, hij besloot geheel naar Dordrecht te verhuizen; hij
hield de Kamermuziek-soirées te Amsterdam aan, maar werd te Dordrecht, behalve
directeur der Toonkunst-afdeeling, leeraar in de viool aan de Muziekschool en
dirigent van een liefhebbers-orkest ‘Mozart.’ In dien tijd ontstonden de meeste zijner
composities, het koorwerk met soli en orkest ‘Der Taucher,’ het aan Bosmans
opgedragen cello-concert, een derde sonate voor klavier en viool en verscheidene
liederen.
Op den duur kon het Kes evenwel ook te Dordrecht niet bevallen. Hij had een
ruimer veld van arbeid noodig dan hij daar kon vinden. Reeds was hij half besloten
naar Duitschland te gaan, toen hem de betrekking van directeur van het
Concertgebouw werd aangeboden. Het waren de heeren Van Ogtrop, Sillem, De
Marez Oyens, R. van Rees en D.H. Joosten, die het bestuur der nieuwe instelling
vormden en van wien de aanbieding uitging; de laatste vooral, die Kes van nabij
kende, gaf den doorslag tot de keuze.
Men begaat jegens niemand een onbillijkheid door te zeggen, dat er vóor de
oprichting van het Concertgebouw te Amsterdam in ons land geen permanent

Het bekermotief uit ‘Der Taucher’.

orkest was, dat aan de eischen van den tijd ten volle beantwoordde, en vóór Kes
geen dirigent, in alle opzichten berekend voor de taak de groote instrumentale
werken, die der modernen, zoowel als der klassieken, naar den eisch te vertolken.
Men was daarvan ook niet onbewust gebleven. Op een periode van zelfvoldaanheid,
die zich alleen uit onbekendheid met de toestanden elders laat verklaren, was een
van moedeloosheid gevolgd. Door de bezoeken van Hans von Bülow en Anton
Seidl, met hun betrekkelijk kleine, maar voortreffelijk gevormde en gedisciplineerde
orkesten, waren den Nederlanders de oogen opengegaan en had men zijn
tekortkomingen leeren inzien; maar men wanhoopte aan verbetering. Aan Amsterdam
komt de blijvende eer toe, de stappen te hebben gedaan die noodig waren om tot
een beteren toestand te geraken en daardoor verwezenlijkt te hebben, wat velen
vaag en als onbereikbaar voor den geest zweefde.
Het bestuur van het Concertgebouw liet Kes geheel de vrije hand in het
samenstellen en organiseeren van een orkest. Voorloopig kon van een zuiver
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nationaal orkest geen sprake zijn. Men was bij ons niet gewoon aan den strengen
tucht en den harden arbeid, vooral in den beginne noodig om tot een eerste
rangs-orkest te geraken. Kes engageerde dan ook, behalve een aantal Hollanders,
verscheidene Duitschers. Als voorwaarde bij zijn optreden had hij gesteld, dat hem
twee maanden zouden worden gelaten voor repetities, alvorens de nieuwe zaal
voor het publiek zou worden geopend. Elken dag nu werd twee maanden lang van
9-12, van 2-4 en van 8-10 gerepeteerd en, gedachtig aan de leus van Moltke:
‘vereinzelt exerciren, aber vereint daraufschlagen,’ nam Kes de verschillende
groepen: hout, koper, strijkers, afzonderlijk onder handen. Hij ging daarbij met groote
gestrengheid te werk en alle inbreuken op de discipline werden met boeten gestraft.
Eindelijk, 3 Nov. 1888, brak de groote dag van het eerste concert aan. Het
programma bestond uit: Ouverture ‘Zur Weihe du Hauses,’ Beethoven; ‘Phaéton’,
Saint-Saëns; Variaties op een thema van Haydn, Brahms; Symphonie, Villiers
Stanford. In de zaal, die pl. m. 2500 menschen kon bevatten, waren ongeveer 300
bijeen. Dat was geen bemoedigend begin. Aan waardeerende beoordeelingen in
de pers ontbrak het niet, maar ook scherpe aanvallen en hatelijkheden bleven niet
uit. Want Kes was niet alleen streng voor het orkest, hij was het ook voor het publiek,
dat in zekeren zin opvoeding behoefde. Wanneer het orkest speelde moesten de
deuren der zaal gesloten blijven en mochten geen ververschingen worden
rondgediend. Dat was niet naar den zin van die vele concertbezoekers, die de
muziek als voorwendsel voor een gezellig uurtje beschouwen. Kes stoorde zich niet
aan hun klachten over het nieuwe régime en bleef op den ingeslagen weg voortgaan.
Hij vond gaandeweg meer steun bij het werkelijk muziekliefhebbend publiek,
naarmate het orkest zich meer en meer ontwikkelde en in de schatting steeg. Het
boetestelsel behoefde al minder en minder te worden toegepast; van lieverlede kon
Kes ook de Duitschers in het orkest door landgenooten vervangen, dank zij de door
hem opgerichte Orkestschool, waar de leerlingen in het orkestspel werden opgeleid,
de violisten persoonlijk door hem gedrild. Overal waar het Concertgebouw-orkest
optrad, behaalde het een groot succes, zelfs te Scheveningen, hoewel men daar
sedert eenige jaren door de uitvoeringen van het Philharmonisch Orkest van Berlijn
onder leiding eerst van Mannstädt, later van Kogel, hooge eischen had leeren stellen.
Ook drie concerten te Brussel verliepen zeer bevredigend voor het Amsterdamsche
orkest, het eerste volledige uit ons land dat zich over de grenzen waagde.
Zoo bleef Kes zeven jaren werkzaam. Het waren zegenrijke jaren voor de muzikale
ontwikkeling, niet alleen van de hoofdstad, maar van het gansche land. Het orkest,
bijna alleen uit Nederlanders bestaande, was het orkest voor geheel het land
geworden en ongetwijfeld heeft zijn voorbeeld gunstig gewerkt op de orkesten van
Arnhem, Utrecht en Groningen. De orkestrale teruggang hier en te Rotterdam staat
in verband met omstandigheden, waarbij ik thans niet behoef stil te staan.
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Waarom gaf Kes zijn werkkring op? Ieder weet dat niets moeilijker is dan histoire
contemporaine te schrijven. Ik houd het er voor, dat Kes zijn taak te Amsterdam
min of meer als afgedaan beschouwde; dat hij door zijn studiereizen in het buitenland
tot het inzicht was gekomen, dat het leven van den kunstenaar daar aangenamer
is dan bij ons. In Kes heeft altijd een sterke trek naar verandering gescholen. Hij
was er de man niet naar zich, jong nog, aan één plaats te laten binden, zich jaar in
jaar uit in denzelfden kring te bewegen, waardoor men wel een lokale beroemdheid
wordt, maar gevaar loopt de frischheid te verliezen die de kunstenaar noodig heeft
om zich geheel te kunnen geven. Een toeval deed het sluimerend voornemen tot
expatrieeren

De Adelszaal te Moskou.

vroeger tot rijpheid komen. Paderewski trad te Amsterdam in het Concertgebouw
op en was verrukt over het orkest en zijn leider. Kort daarna speelde hij te Glasgow,
waar men naar een dirigent voor het Scottish Orchestra zocht. Paderewski sprak
van Kes, men droeg hem de betrekking aan en kort daarop volgde de benoeming.
Slechts drie jaren bleef Kes te Glasgow; hoewel hij daar zeer gewaardeerd werd
en de financieele kwestie naar zijn wensch was geregeld, gevoelde hij zich op den
duur niet bevredigd, omdat hij er niet genoeg te doen vond. Na met het Schotsche
orkest een kleine tournée

*)

Hij was ook eenigen tijd directeur van de Haagsche Toonkunst-afdeeling.
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door ons land te hebben gemaakt, was hij met zijn vrouw voor eenigen tijd naar
Berlijn gegaan en daar gewerd hem een aanbod per telegram om twee concerten
te Moskou te dirigeeren van de Philharmonische Gesellschaft, die door
Schestakowski was opgericht. Kes ging en het succes van de twee concerten was
zoo groot, dat men hem onmiddellijk op schitterende voorwaarden de betrekking
van ‘General-Musikdirector der Moskauer Philharmonischen Gesellschaft’ aanbood.
Aan die instelling, welke onder bescherming staat van de Grootvorstin Elisabeth
Feodorowna, is ook een Conservatorium verbonden, dat insgelijks onder zijn leiding
kwam en dat die hoog noodig had, want het verkeerde in een treurigen toestand.
Daarentegen vond Kes te Moskou een zeer goed orkest, 90 man sterk. In den regel
worden elk jaar tien concerten met solisten en een paar extra-concerten gegeven
in de prachtige Adelszaal, die 3000 personen kan bevatten. Uit alle berichten blijkt
dat Kes als dirigent zeer op prijs gesteld wordt; vooral met moderne werken, Wagner
*)
en Strauss, die vóór hem weinig ingang konden vinden, heeft hij succes. Men heeft
dan ook reeds het contract, dat tot 1901 loopt, willen verlengen, maar Kes heeft
zich niet langer willen verbinden. De zomervacantie brengt hij geregeld door in de
buurt van Dresden, waar zijn schoonouders wonen: tot hiertoe te Loschwitz, dezen
zomer te Blasewitz.
Kes heeft ondanks al zijn verplaatsingen en drukke werkzaamheid heel wat
gecomponeerd; veel daarvan is manuscript gebleven, zoo een sonate voor klavier
en viool, een kwartet voor klavier en strijkinstrumenten; een viool- en cello-concert,
het reeds genoemde koorwerk met soli en orkest ‘Der Taucher,’ een ouverture,
eenige kleine stukjes voor klavier, viool en cello en liederen. Zijn eerste liederen
verschenen bij Giltay te Dordrecht. Later gaven ‘De Algemeene Muziekhandel’ en
Steyl en Thomas te Frankfort liederen uit. Rieter en Biedermann te Leipzig drukten
e

zijn 3 sonate voor klavier en viool (F. moll); Steyl en Thomas ‘6 Bagatellen,’ voor
klavier en zijn romance voor viool; Schott te Mainz, zijn ‘Charakteristische
Tanzweisen;’ Simrock te Berlijn zijn orkestbewerking van Schumann's ‘Etudes
Symphoniques.’ De Romance en de Tanzweisen hebben Kes algemeene bekendheid
verschaft en worden nog altijd veel gespeeld. Zijn orkestbewerking van Schumann's
‘Etudes,’ bracht hij zelf hier het eerst tot uitvoering toen hij met het Scottish Orchestra
reisde, en is sedert dien in den afgeloopen zomer nog in het Kurhaus te
Scheveningen gespeeld, onder leiding van baron Van Zuylen van Nijevelt, aan wien
het mooie werk is opgedragen. Indertijd is hier ook in een Diligentia-concert het
cello-concert ten gehoore gebracht, zonder blijvenden indruk achter te laten.

*)

Richard Strauss had eenige jaren te voren in dezelfde zaal zijn ‘Tod und Verkläring’ gedirigeerd
en daarmede een zeer verdeelde ontvangst gehad. Daarentegen bezorgde Kes aan zijn ‘Don
Juan’ een zoo voortreffelijke vertolking, dat het werk zeer gunstig werd opgenomen. De
ouverture van ‘Der Fliegende Hollander’ die tot dusverre altijd te Moskou, zelfs onder beroemde
buitenlandsche dirigenten, weinig had gewerkt, werd onder Kes een lievelingsstuk. En Kes
kan nu concerten geven geheel aan Wagner gewijd.
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Een man als Kes en van den leeftijd van Kes, heeft zijn laatste woord nog niet
gesproken, noch als componist, noch als dirigent. Ik weet dat hij in de eerste kwaliteit
even streng is voor zich zelf als voor anderen, en als hij met iets nieuws voor den
dag komt, zal het zeker zijn iets zijner waardig. Wat de toekomst van den dirigent
zijn zal, is moeilijk te voorzien, maar men behoeft zich over die toekomst niet bezorgd
te maken, want Kes staat hoog aangeschreven. Hij heeft, behalve in ons land en
Groot-Brittannië, ook meermalen in Duitschland orkesten geleid (o.a. in het
‘Liszt-Verein’ te Leipzig). In 1896 kreeg hij het aanbod Mannstädt op te volgen, als
dirigent van het Philharmonisch Orkest te Berlijn, en onlangs werd hem de betrekking
van Fuchs, als Hofkapelmeester te Weenen, aangeboden. Voor dit laatste aanbod
moest hij bedanken daar hij zich tot 1901 te Moskou had verbonden; voor het eerste
bedankte hij, omdat er naast of liever boven den gewonen dirigent te Berlijn een
staat voor buitengewone concerten (Nikisch), hetgeen de betrekking van den
gewonen dirigent in de oogen van publiek en orkest verkleint en derhalve bemoeilijkt.
Waarheen het lot Kes ook voeren moge, het muzikale Nederland zal hem nooit
vergeten, nooit vergeten hoeveel het hem verschuldigd is.

Den Haag, Dec. 1899.
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Sneeuwsonnetten.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
I.
Zwevende Lichtjes.
Geheimvol glijden over sneeuwfluweel
Zwevende lichtjes, boven wereldblank
En onder hemeldonker, zonder klank,
Droomlichtjes, rood, oranje en ambergeel.
De grachteboomen staan, als reuzen rank,
Omringd van dwergen: zwart verward struweel,
Bewakend streng een tragisch oud kasteel:
In somber nachtblauw marmren wolkenbank.
Koningen zijn die boomen: hoog in 't haar,
Dragen ze een diamanten diadeem.
O sterren zijn het, vonk'lend wonderbaar.
Kon nu mijn ziel, die heimweebleeke zweem
Van zwevend licht, verrijzen, kalm en klaar,
Een ster van reinheid boven Levens leem!
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II.
Verbrande Sneeuw.
O sneeuw, gevallen blank uit zilverzwingen
Ontzaglijk, dragende Englen boven 't slijk!
Hoe komt gij dalen uit uw hemelrijk,
Om melodieën in mijn haard te zingen!
Op glimmerzwart van kolen vlammenrijk,
Die purp'r en goud van oude zoomren vingen,
Nu glorende óp in vrool'ke onttooveringen,
Lokte u het noodlot, vlokken donsgelijk.
En ik, die schroomde uw lelierein te mengen
Met zwart van kolen, diep uit donkre mijn,
Zie blij tot rook uw zachte pracht verzengen
In vlammenglorie, rood van liefdeschijn.
Gij zou' op aard, zoo'k wilde uw zijn verlengen,
O teedre sneeuw! zoo wreed vertreden zijn!
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Verzen.
Door Ger.
Ik droomde, dat je 'n oud vrouwtje was,
Een grootje met rimp'lige wangen.
Stokoud was je, maar o! zoo kras
Met oogen, die konden verlangen.
Je telde misschien al wel honderd jaar,
Ik was al niet meer in 't leven.
Zilvergrijs was je blonde haar
Maar je stem, die was jong gebleven.
Waar zijn die eens lachten in rooden mond,
Je blinkende witte tandjes?
Waar zijn die 'k zoo graag in de mijne vond? Je zijïge blanke handjes?
Kijk, onder je zwarte kapje door
Springt een blinkend, zilveren vlokje,
Dat glansde van goud, vlak boven je oor,
Dat is 't guitige, wilde lokje!
Zeg! lief, oud grootje, moedertje-mijn!
Mijn liefde is jong als een kindje-klein.
Zeg? voel je hoe kusjes van kinderlipjes
Je voorhoofd drukken met zachte slipjes?
Hoe mollige armpjes je hoofd omvangen
En handjes streelen je oude wangen?
O! lief, oud grootje, moedertje-mijn!
Mijn liefde is jong als een kindje-klein,
Een engelenkindje, blank en rood,
Dat te trappelen staat in je schoot!
Wat is dàt nu! Komen daar tranen snel
Overstroomen je oude oogen?
Kom! oudje-lief, zeg! wil je wel
Eens gauw die tranen drogen!
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Moet je nu schreien, omdat heden
Het mijn zooveelste sterfdag is?
Toe, denk niet meer aan die droefenis,
Maar glimlach om het lief verleden.
.................
Zie, je lacht weer! Ik wist het wel, oudje-mijn!
Mijn goede, lieve vrouw:
Je weet toch, dat we áltijd samen-zijn
En dat ik altóos van je hou!
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Wiegekleedje.
(Aan een kind).
Door Nomeo.
Als waar' 't uit bloesemblaadjes saamgeweven,
Licht als een veertje, teeder als uw leven,
Zoo zacht golft om uw roomwit wiegje 't reine,
Wazige kleedje, u trouw beschermend, kleine,
Of donzige englen-vleuglen om u zweven.
Dat wazig gazen wiegekleedje, o kleine,
Die donzige englenwiek is 't beeld der reine
Onschatbre moederliefde, in teedre zorgen
Omringend u van d'avond tot den morgen,
Wanneer ze u voedt of zingt haar: ‘Suja deine’!
Rust in het blank-zacht bedje 't rozig leven,
Dat mèt het moederhart is saamgeweven,
Dan blikt door 't golvend zijden gaas, o kleine,
Haar wakend oog - en klinkt haar Suja deine,
Dan ziet ze d'englen Gods uw wiegje omzweven.
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Buitenlandsch overzicht.
Een maand geleden was generaal Buller met een groote krijgsmacht de Toegela
overgetrokken, bijna ongehinderd door de Boeren. Hij stond nu ten Westen van
Ladysmith, onderaan den rand van een soort hoogvlakte. Had hij deze maar eenmaal
beklommen, zoo schreven de militaire ondeskundigen te Londen, dan lag er een
open veld voor hem, waarover hij de ‘benauwde veste’ gemakkelijk zou kunnen
bereiken. Sir Charles Warren volbracht het moeielijke werk der beklimming en
bezette Spionkop, na een scherp gevecht. Het was, meen ik, Lady Warren, die te
Londen een soirée gaf om dit succes van haar man te vieren. En onzegbaar komiek
is het geweest te bedenken, dat, toen de deftige genoodigden in haar salons zich
verzamelden, de held van het feest reeds een halven dag geleden met zware
verliezen den Spionkop afgetuimeld was.
Even daarna kwam het glorieuse bericht, dat Sir Redvers nogmaals de Toegela
overgestoken was, maar naar den verkeerden kant, en weldra was de geheele
Engelsche strijdmacht in het Oosten opnieuw samengetrokken in het kamp te
Chieveley. Men was nu weer zoo ver als voor den slag bij Colenso en zou beproeven
er aan den rechterkant tusschen door te komen. Het garnizoen te Ladysmith had
te vroeg geheliografeerd, dat het met blijde opgewektheid den zegevierenden
bevrijder wachtte. Het wacht nog.
Terzelfdertijd bereikten ons, in de dagbladen, de uitvoerige beschrijvingen van
den geweldigen slag bij Colenso, aan de Toegela, op 15 December, den vooravond
van Dingaan's dag. Te gretiger werden die getrouwe relazen gelezen, nu ze
aankwamen in een tijd, dat opnieuw de verslagen Brit den harden kop stootte. En
ook in het Noorden der Kaapkolonie ging het den Boeren gansch niet slecht. Het
waagstuk van generaal French, de bezetting der heuvels van Colesberg, bleek geen
overwinning te zijn: beide partijen handhaafden hun stellingen tegenover elkander,
er werd over en weer geschoten, maar de Engelschman moest voortdurend op zijn
hoede zijn om niet van de Zuidwaarts gelegen troepen te worden afgesneden.
Eindelijk werd ook de veroverde Coleskop ontruimd en de verbonden republikeinen
schoven weer vooruit in hun oude stellingen ten zuiden van de Vrijstaatsche grens.
Middelerwijl was de nieuwe opperbevelhebber Lord Roberts of Kandahar, met
den hem toegevoegden, maar misschien inderdaad de opperste leiding gevenden
veroveraar van Egyptisch Soedan, Lord Kitchener of Khartoum, uit Kaapstad
vertrokken; men wist niet waarheen. Op een goeden dag bleken zij in het kamp te
Modderrivier te zijn, waar Lord Methuen nog altijd lag uit te blazen van de
ondervonden zwarigheden. De generaals kwamen daar niet alleen. Zij brachten
versche troepen mee en weldra werd ook het langzaam achteruit wijken der
Engelsche troepen in het Noorden der Kaapkolonie verklaard. Generaal French
was niet meer daar.
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Generaal French is een kwade vijand voor de Boeren. Eerst heeft hij onder White
of Yule in het Noorden van Natal gevochten en is mede naar Ladysmith
teruggedrongen, maar het is hem gelukt in een gepantserden trein, een der laatste
welke die stad verlieten, naar Pietermaritzburg te ontkomen. Daarna zagen wij hem
aan de zuidelijke grens van den Vrijstaat en in de schoone December-week, die de
nederlaag van het drietal Methuen-Gatacre-Buller, in West, centrum en Oost bracht,
bleef zijn naam ongerept. Het succes der bezetting van den Coleskop scheen hem
gevaarlijk te zullen worden, maar juist bijtijds verdween hij om Lord Roberts te
ontmoeten bij Modderrivier. En vandaar heeft hij met de snelheid, die al de eeuwen
door, van Alexander en Caesar tot Napoleon, het eerste en het laatste woord der
groote krijgskunst gebleven is, een omtrekkende beweging naar het Westen gemaakt,
den Vrijstaat in. Hij is de Rietrivier overgestoken, voor er iemand bij kon zijn om het
te verhinderen en Cronjé's hoofdmacht te Spijtfontein ver links in het Zuiden latende
den

liggen, is hij tusschen de heuvelen door den 15 Februari met een macht van
10,000 man de diamantstad binnengetrokken.
Op het eerste bericht zeiden we hier: French is in Kimberley, het zij zoo, maar
hoe komt hij er weer uit? We hadden in dezen oorlog al zoo vaak gezien, dat een
overwinning van de Boeren spoedig volgde op een Engelsch ‘succes.’ Maar ditmaal
hoopten we vergeefs. De positie van Cronjé tusschen French te Kimberley, Methuen
te Modderrivier en Roberts te Jacobsdal was onhoudbaar geworden en het werd
een woedende wedloop tusschen generaal Kelly-Kenny en de door zware konvooien
met vermoeide trekdieren belemmerde hoofdmacht der republikeinen in vollen
terugtocht in de richting van Bloemfontein. Het heeft niet veel gescheeld of Cronjé
ware ingesloten tusschen de drie Engelsche legertjes, waarvan elk minstens even
sterk is als zijn macht. Niet zonder vrij ernstig verlies aan proviand en
menschenlevens is de terugtocht geschied en onderweg zijn de republikeinen
moeten blijven stilstaan om niet hun ganschen legertros te verliezen en moesten
zich laten beschieten en teisteren door de Engelsche voorhoede. Tot zoover luiden
op dit oogenblik de berichten en ze zien er niet fraai uit.
Wel heeft een andere Boerenmacht op haar beurt een omtrekkende beweging
gemaakt, een Engelsch konvooi onderschept en Lord Roberts' achterhoede
aangevallen, maar hier schijnen zij niet sterk genoeg en beletten den
opperbevelhebber het voortgaan niet.
En van de drie ingesloten steden: Kimberley, Mafeking en Ladysmith, is Kimberley
het eerst ontzet.
Het begon er te spannen. De Boeren zijn geen meesters in de belegeringskunst,
heeft men gezegd, onbillijk misschien, omdat bij het bemeesteren van Afrikaansche
steden - geen vestingen maar verzamelingen van wijd verspreide, lichte gebouwen,
die platgeschoten worden zonder eenig resultaat, wijl de bewoners onder den grond
kruipen - weinig belegeringskunst te pas komt. Zij hadden kunnen stormen en waren
dan misschien met groot verlies
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van kostbare levens overwinnaar gebleven, ondanks het gemis van bajonetten.
Maar dat doet de Boer niet en om goede redenen. Van het begin af aan is dus te
voorzien geweest, dat de duur van het beleg der drie steden voornamelijk zou
bepaald worden door de hoegrootheid der voorraden proviand. Juist Kimberley nu
begon het eerst uitgeput te geraken.
Nu het zoo geloopen is, zij met een zucht erkend, dat Cecil Rhodes alweder een
groot persoonlijk succes behaald heeft, verkregen door zijn onbetwistbare
stoutmoedigheid en zijn ongeëvenaard zelfvertrouwen. Die daad van hem, om uit
Kaapstad naar zijn diamantkwartier te snellen, toen er reeds gevaar was, is zeker
niet zonder beteekenis. Daardoor begon hij al dadelijk met zich los te maken van
het uitlandersgebroed, dat mopperend maar veilig pijpjes zit te rooken in Durban of
Kaapstad; het was nu oorlog, en hij, Rhodes, stond er voor. Hij is wel beloond voor
die daad van moed; zij zal hem geen windeieren leggen. Ik weet niet of wij thans
aan den aanvang staan van een reeks Engelsche overwinningen, maar aan den
eersten grooten Engelschen triomf, het ontzet van Kinberley, is weer en voorgoed
de naam van Cecil Rhodes verbonden, die de stad hield tot Harer Majesteit's
generaals haar kwamen verlossen. Fortes fortuna juvat. Hij is wel heel sterk, Rhodes,
het type van een sterken, sluwen materialist, van een plucky handelsman, met de
heerschzucht van een veroveraar, een kapitalistische Napoleon. En de fortuin is
aan zijn zijde. Een der eerste bijzonderheden, die naar Londen geseind zijn omtrent
de toen nog raadselachtige aankomst der Britsche troepen in de stad, was (zoo
Engelsch mogelijk) dat generaal French in de club te Kimberley gedineerd had. Het
moet een groot moment voor Rhodes geweest zijn, dien generaal te gast te hebben,
al had deze dan ook waarschijnlijk zijn eigen dinner meegebracht en zijn gastheer
slechts laten zorgen voor de iced champagne. Rhodes heeft nu het zijne gedaan,
hij kan naar Kaapstad vertrekken en zich daar rustig installeeren, veilig voor elk
verwijt van gebrek aan moed. Heeft hij zich niet vrijwillig blootgesteld aan het gevaar
van naar Pretoria te worden gebracht, geboeid, voor het gezicht van den ouden
man, in wiens tegenwoordigheid zijn pluckiness hem misschien in den steek zou
hebben gelaten? Zoo hij er al het leven had afgebracht.
Het kostbaar kleinood is dus behouden. Rhodes, dierbaarder pand van de
Engelsche beurs-jingo's dan de ruwe diamanten, die opgestapeld liggen in de kelders
van Kimberley. De militaire leiders hebben de handen vrij - nu kunnen honderden
waardevolle levens geofferd worden, want Rhodes is gered. De weg naar
Bloemfontein ligt open...
Dit staat nog te bezien. De militaire deskundigen te Londen zijn hun vakgenooten
te velde gewoonlijk een goed eind vooruit. Zonder vechten zullen zij er niet komen,
in de Vrijstaatsche hoofdstad. Daar helpen geen zalvende proclamaties aan, waarin
de Vrijstaatsche burgers worden gerustgesteld omtrent hun lot, als zij de wapens
neerleggen voor Lord Roberts en verraad plegen aan hun regeering, die hen misleid
heeft. Misleid, door president Steyn! Van den volksaard zijner tegenstanders schijnt
de nieuwe

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

274
opperbevelhebber al even weinig begrip te hebben als Chamberlain en de groote
massa van het Engelsche volk. Juist nu de vijand in het land is, begint immers de
vrijheidskamp. Juist nu is het uur geslagen van taai en verbitterd verzet. Er konden
er van oordeel zijn, onder de Vrijstaters, dat het nauw verbond met de
Zuid-Afrikaansche Republiek geen daad van verstandige politiek was geweest,
omdat het de burgers meesleepte in een oorlog, die sommigen hunner hadden
gemeend aan zich te kunnen laten voorbijgaan. Maar dat is gedaan en het geldt
thans den eigen bodem voet voor voet aan den indringer te betwisten.
This is a matter of life and death.
Het woord is van.... Lord Rosebery, in anderen zin gebruikt. Laat ons naar hem
hooren in het Huis der Lords. Er is wel veel te zien in Zuid-Afrika, op het
oorlogsterrein, maar er valt zoo weinig te voorspellen. Soms logenstraft schier iedere
dag zijn voorganger.
Ik vraag u niet naar Lord Rosebery te luisteren, omdat hij een edele figuur is in
den staatkundigen raad, die over het voorduren van den oorlog beschikt. Hij kon lid
van dit Ministerie zijn, hij ware er niet misplaatst. Anderen houden de eer van
Gladstone op, van wiens politieke erfenis hij lang reeds afstand heeft gedaan, wiens
nagedachtenis hij gehoond heeft door zijn minachtend smalen op de
‘Majoeba-politiek. Hij is in het Hoogerhuis niet meer dan een professional critic, door
zijn positie aangewezen om het tory-ministerie de zweep der tegenpartij te laten
gevoelen. Van die taak heeft hij zich naar behooren gekweten. Niet bij hem zoeke
men den weerklank van het optimisme der zittende ministers.
‘Ik geloof, dat de regeering er niet het flauwste besef van heeft, hoe in het land,
in de straten (de edele lord luistert gaarne naar the man in the street), in alle plaatsen
waar menschen samenzijn, het gevoel van crisis, van zwaardrukkende crisis, van
aanhoudend gevaar aanwezig is in den geest des volks. Dit is een zaak van leven
en dood.... Zoo gij Zuid-Afrika verliest (de spreker wil het één enkel oogenblik, niet
meer dan één oogenblik, veronderstellen), verliest gij meer dan dat. Dit Rijk berust
grootendeels op prestige, de koloniën die zoo geestdriftig ons ter hulpe gesneld
zijn, hebben dat gedaan, omdat zij gelooven, dat zij hun zaak verbinden aan die
van het machtigste rijk dat de wereld ooit gezien heeft. Zoo gij hun dat gevoel
ontneemt, zijn de dagen van uw rijk geteld. Gij zult opgesloten worden in deze
eilanden, waarvan één, vrees ik, u niet lijden mag, en uw rijk buiten deze eilanden
zal van u afbreken en waar het weerloos is, zal het ten prooi vallen aan andere
natiën. Intusschen zult gij alleen met uw vloot te midden van een Europa staan, dat
vele rekeningen te vereffenen heeft en dat maar al te bereid zal zijn om dat te doen.
Als dat geen crisis is, als dat geen zaak is van leven en dood, dan weet ik niet wat
het wèl is.’
En dus acht Lord Rosebery de maatregelen, door de regeering voorbereid om
het leger te versterken, geheel en al onvoldoende. Bij het begin van den grooten
burgeroorlog zonden de Vereenigde Staten 75,000 man in het veld
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en er waren er twee en drie kwart millioen tevelde gebracht, toen die oorlog uit was!
Nu zou Engeland meer dan 200,000 vrijwilligers uitzenden; maar ten eerste, waren
dat soldaten? en ten tweede, zou dan niet volgens de uitspraak van een kabinetslid,
Goschen, zelf, het land van troepen ontbloot zijn?
De conclusie ontbrak aan Rosebery's speech. Die conclusie had noodzakelijk
moeten zijn: invoering van dienstplicht. Maar elke partij ziet er tegen op zoo
impopulair een wensch op haar program te schrijven. Hoe begrijpelijk is trouwens
deze trots van den Brit, dat onder alle groote rijken het zijne alleen in staat is land
en wereldrijk te beheerschen en tezamen te houden met een leger van vrijwilligers.
Hoeveel moeite zal het hem kosten dat schoone beginsel prijs te geven en de
noodzakelijkheid te erkennen naast zijn kostbare vloot een leger in te richten op
den voet van die der andere mogendheden.
‘Elke andere natie - antwoordde Lord Salisbury - steunt wat haar verdediging
betreft op dienstplicht en heeft dat reeds eenigen tijd gedaan. Wij staan alleen in
de wereld, waar wij dat afwijzen. Maar als wij dat afwijzen, hebben wij geen
precedenten om ons op te beroepen. Wij kunnen niet zeggen: Zie, andere natiën
hebben het beproefd en het eene is mislukt en het andere niet.... Het is de wil des
volks en wij hebben er niet over te redeneeren; maar het leidt ons noodwendig tot
gissingen omtrent de krachten, die wij ter onzer beschikking hebben.’
Niettemin bracht de premier weer goede hoop aan de terneergeslagen lords. Het
was natuurlijk mogelijk, dat de tegenspoed in Zuid-Afrika nog wat aanhield en er
konden nieuwe moeielijkheden rijzen in andere werelddeelen. Maar voor het
oogenblik zag het er daar toch niet zoo duister uit, als men het wel wilde doen
voorkomen. De dood van den Emir van Afghanistan zou een bedenkelijke gebeurtenis
zijn, maar de Emir was vrij wel en de minister hoopte, onder niet geheel belangelooze
cheers van het Huis, dat hij nog lang zou leven. Over den toestand in Soedan hadden
zeer overdreven geruchten geloopen en er was geen gevaar meer te duchten van
dien kant.
Het schijnt inderdaad, alsof de muiterij in een paar Egyptische regimenten ten
onrechte als een voor Engeland zeer bedenkelijke gebeurtenis is beschouwd. In
gewone tijden zou men er nauwelijks op gelet hebben; nu heette het bij den
Franschen teekenaar reeds: le Sfinx bouge! Neen, het schijnt hoe langer hoe
zekerder, dat de omstandigheden, en de mogendheden, Engeland den
Zuid-Afrikaanschen oorlog ongestoord zullen laten uitvechten. Deze of gene zal er
partij van zien te trekken, dat de begeerige concurrent de handen vol heeft en dus
minder tijd om op te letten, dat hem geen voordeel ontsnapt. Rusland zal een
Perzische leening voor zich alleen weten te bemachtigen, die het op dat oude rijk
een invloed zal geven, waarvan men later meer zal bemerken; de onbepaalde
Russisch-Aziatische grens zal misschien ongemerkt wat naar het Zuiden verschoven
worden. Duitschland en Frankrijk zullen zich vloten bouwen, quasi ongemerkt, en
er zal heel wat gewerkt, gekuipt en gestookt worden in allerlei diplomatieke centra,
zonder dat de profane wereld daarvan op het oogenblik veel bespeurt: ‘de tijd is nu
meer geschikt voor
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waakzaamheid dan voor redevoeringen,’ zeide de minister Delcassé kort geleden
in de Fransche Kamer. Maar men zal Engeland laten begaan: het is geen eeuw van
edelmoedigheid, maar van eigenbelang. Iedere hen heeft moeite genoeg om haar
eigen kuikens bij elkaar te houden, hoe kan men willen, dat zij nog naar de
mishandelde jongen van andere zal omzien?
Het zijn de Ieren slechts, die in het Engelsche Lagerhuis die stem van
verontwaardiging, verbittering, haat doen weerklinken, die in haar meedoogenlooze
scherpte alles overtreft, wat op het vasteland van Europa tegen Engeland wordt
gezegd of geschreven. De woorden van Redmond, Tim Healy en andere hunner
leiders zijn als geesels, striemend.... door de lucht. Want het is niet van dezen kant,
dat het Engelsche volk of de Engelsche staatslieden waarheden verkiezen aan te
nemen. De Ieren zijn nu eenmaal rebellen - daarmee verschoont menig
verantwoordelijk man zich van het luisteren naar hun woorden. En het is waar, dat
de haat het luidst spreekt in hun vlijmende redevoeringen. De oorlog is hun welkom,
indien hij Engeland verzwakt. Al dadelijk heeft de oorlog gedaan wat aan geen jaren
en geen personen gelukt is, een verzoening teweeggebracht tusschen Parnellieten
en Anti-parnellieten in het Parlement. De Ieren dus, sprekende tegen den
Zuid-Afrikaanschen oorlog, spreken vóór Ierland.
Wie zich verkneukelen wil - het is een verschoonbare zwakheid - in de gedachten,
dat het Engelsche Lagerhuis hun bijtende woorden heeft moeten aanhooren,
verzuime de lezing hunner redevoeringen niet. Maar hij stelle zich niet voor, dat zij
veel indruk daarmede gemaakt hebben òf in het Huis òf in het land. Men heeft hen
te vaak zoo hooren spreken.
Elke andere partij in het Parlement mist de onbevangenheid om ronduit, zonder
iemand of iets te sparen tegen dezen oorlog te spreken en beëindiging te eischen,
onmiddellijk. John Morley heeft het gedaan in de eerste bijeenkomst na het uitbreken
van den krijg, maar men heeft hem alleen laten staan. Er zijn er wel die hem volgen,
maar hun stem heeft niet het gezag, dat zij behoeven zou om gehoord te worden,
het gezag van een man op wien alle partijen, omdat zij allen uit Engelschen bestaan,
trotsch zijn. Sir William Harcourt heeft meesterlijk gesproken in deze maand en
sommigen hebben opgemerkt, dat Chamberlain zenuwachtig werd onder zijn
woorden. Maar wat hij zeide, was critiek en critiek is het niet, wat wij wenschen te
hooren. Het is: stop the war! En daar is geen denken aan.
Wij hebben Chamberlain vele tonen lager hooren zingen dan bij de vorige
gelegenheden, dat hij zich hooren liet en er is nauwelijks iets, dat wij ons van zijn
laatste woorden herinneren. Grootendeels heeft hij het woord gelaten aan zijn
collega's, Wyndham, den ondersecretaris van oorlog, die zich een naam gemaakt
heeft in dit debat en in den tijd, die voor zijn onmiddellijken chef, den markies van
Lansdowne, minister van oorlog, zoo weinig gunstig geweest is, en aan Balfour,
den ‘zachten’ Balfour. Het is gruwelijk wat deze wijsgeer over de Boeren heeft durven
zeggen. Dat zij gewapende kaffers gebruikt hebben en de Zoeloes ‘aangevallen,’
alsof zij niets beters te
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doen hadden. Dat zij zich schuldig maakten aan schending der oorlogsgebruiken,
terwijl hem niets ter oore gekomen was (dit op Leonard Courtney's vraag) van
dergelijke klachten aan 's vijands kant geuit. Geen Engelschman kon zoo iets doen,
natuurlijk. Intusschen was de klacht, dat de Boeren kafferhulp gebruikten een gereede
aanleiding voor Engeland om zich niet te houden aan de belofte, dat geen Indische
troepen naar Afrika zouden worden gezonden. Het zal, nu de krijgskans een weinig
ten gunste van Engeland gaat keeren en indien dat voortduurt, misschien niet noodig
zijn en dit zal over maanden of jaren een nieuwe reden tot zelfvoldaanheid zijn. Dan
zal het heeten, dat Engeland, fair als altijd, de hulp zelfs van beschaafde kleurlingen
ongebruikt heeft gelaten. Geen Engelschman zou over zoo iets hebben gedacht!
Niets te vermogen tegenover zulk hardnekkig, verblind en verblindend onrecht!
Niet met geweld en niet met overreding, niet met geschreven en ongeschreven
wetten, niet met geloof en niet met verstand. Als volk machteloos te zijn en als
persoon. Men gevoelt dat eerst recht, waar men onze landgenooten, de leden der
Nederlandsche Vereeniging te Londen, in deze dagen, onder voorzitterschap van
den nieuwen Nederlandschen gezant, hun jaarlijksch feestmaal ziet houden,
aanvangend met een dronk op de Engelsche koningin, welke - meldden ons de
bladen - met opmerkelijk meer geestdrift werd begroet dan aan het afscheidsmaal,
den heengaanden baron Von Goltstein kort te voren aangeboden. Opmerkelijk,
inderdaad. O, ik weet wel, dat banketten in het land waar gij - zooals het
euphemistisch heet - gastvrijheid geniet, steeds met den traditioneelen heildronk
op the Queen behooren aan te vangen en dat het dus niet meer dan een vorm was,
dien gij ook nu hadt in acht te nemen. Maar zegt mij, welke noodzakelijkheid, welk
belang dwong u, u Nederlanders, tot banketteeren in deze dagen, in de Engelsche
hoofdstad; wat dreef u toch - want zulk ‘feestelijk’ samenzijn moet u immers tegen
de borst gestuit hebben - naar een maaltijd, dien gij niet anders openen kóndt of
mócht dan met een zegewensch aan het monarchaal symbool van het land der
vrijheid, dat de vrijheid uwer broeders smoort in bloed? Uw positie daarginds is
moeielijk in deze omstandigheden, ik erken het. Maar nog eens, was zij zoo hopeloos
benauwd, dat gij haar niet redden kondt dan door dit lugubere feest?
Het is alsof de Times van haar kant iets heeft willen doen, als contrabeleefdheid.
Het blad kan zich onze gevoelens, vreemd genoeg, begrijpen. Het heeft een artikel
van Von Hartmann aangetroffen in een Duitsch weekblad, waarbij wij Nederlanders
werden aangespoord nauwe aaneensluiting te zoeken bij Duitschland en goed op
onze koloniën te passen. Welnu, de Times verzekert ons, dat wij niet alleen van
Engeland niets te vreezen hebben voor onze bezittingen, maar zelfs alles te hopen
voor onze onafhankelijkheid, indien het Duitsche Rijk daaraan met den vinger zou
willen raken. Heeft Engeland ons niet bijgestaan tegen Spanjaarden en Franschen?
Mocht het in de toekomst tegen Duitschers noodig zijn, het zal ons niet aan
Engelsche hulp
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ontbreken. De vrijheidszin van den Nederlandschen Hollander is een heel ander
ding dan die van den Afrikaanschen. Deze brengt de Engelsche dagbladpers tot
wilde woede, gene vervult haar met eerbiedige bewondering.
Wij moeten ook deze vriendelijkheden slikken, in de stille, maar onzekere hoop,
dat wij er nooit gebruik van zullen behoeven te maken. Wij kunnen ons de weelde
niet veroorloven ze met een gebaar van diepe minachting ter zijde te schuiven. Bij
het besef onzer machteloosheid is er in deze maand maar één troost, een goede.
Het is het meesterlijk artikel, waarin een onzer, dr. Abraham Kuyper, in het eerste
1)
Fransche tijdschrift , op de eereplaats; aan heel de wereld in een taal die zij verstaat,
het aangrijpend en toch sterkend verhaal doet van de ‘eeuw van onrecht.’
20 Februari.
P.V.D.

1)

Revue des deux Mondes van 1 Februari: La crise Sud-Africaine par M. le docteur A. Kuyper,
député aux Etats-Généraux de Hollande.
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Van de redactie.
Verleden jaar werd de aandacht op ons land gevestigd door Kroningsfeesten,
Rembrandt-tentoonstelling, Vredecongres... en dit jaar doet het nog altijd de oorlog.
Voor het Buitenland zijn Nederlander en Boer niet veel minder dan broeders. De
roem van den Zuid-Afrikaander komt den Noord-Nederlander ten goede en, voor
wie het gronddenkbeeld van het Alldeutsche Verband tot het hunne hebben gemaakt,
geheel Germania, dat maar wacht en stille zit, terwijl de afschuwelijke worstelstrijd
tusschen een jonger Nederland en een minder Spanje wordt volstreden. Spanje
vocht voor het Geloof; Engeland vecht om goud en diamanten. Germania wacht en
ziet lijdelijk toe en telt de Germanen. Wij schrijven: ‘Germania’ en wij bedoelen niet
alle Duitsche Germanen; want Duitschers vechten voor Boeren en de sympathie
der Duitschers blijft aan den ons bevrienden kant, wat er ook met de arme Boeren
gebeure moge.
Germania telt de Germanen. Hoe dat gebeurt, leert ons Justus Perthes'
Alldeutscher Atlas met eenige kaarten en statistische opgaven, die dwingen tot
nadenken. Het Alldeutsche Verband heeft een statistiek doen opmaken van
Duitschers, verspreid over de wereld. De groote steden komen eerst en daaronder
vindt men vermeld Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Dan komen de landen,
waaronder Nederland met het volle aantal inwoners (telling 1889) als behoorende
tot de Staten, die deel uitmaken van het Duitsch taalgebied van Middel-Eeropa,
waartoe niet gerekend worden b.v. Scandinavië en Groot-Brittanië. Ons Nederlandsch
gaat bij de leden van het Alldeutsche Verband dus nog altijd voor Nederduitsch
door, evenals de Vlamingen, volgens hen, Nederduitsch spreken. Zij worden, onder
het hoofd België, met de Hoogduitschers te zamen geteld.
Als wij nu een blik slaan op de kaarten, dan zien wij aangegeven met de kleur
voor Duitschland ook Nederland en België op kaart II en III; maar met een lichter
tintje dan Duitschland zijn wij gemerkt op kaart I. Onderaan die kaart zijn cirkels
getrokken, verdeeld in segmenten van verschillende kleuren. In die cirkels worden
de Belgen aangeduid door een geel tintje; wij door wat lichter rood dan de Duitschers,
alsof men vooral duidelijk heeft willen maken dat wij wel niet tot de Duitschers mogen
worden gerekend, maar het toch niet veel scheelt of we zijn Duitschers.
Op de wereldkaart worden de Duitsche stoomvaartlijnen aangegeven. We schrijven
hier niet over politieke en economische toestanden; we zullen daarover dus niet
uitwijden, maar de verzuchting moet ons van het hart: wat een Duitsche
ondernemingen! Wat zijn wij jammerlijk vertegenwoordigd, ook waar wij het volstrekt
noodig zeer goed dienden te zijn!
Een andere kaart geeft aan hoezeer de Duitschers zich in aantallen van beteekenis
over de geheele wereld verspreid hebben. Ons Algemeen Nederlandsch Verbond
maakt misschien ook te eeniger tijd iets dergelijks. Bij de vergelijking zal menig
Nederlander schrikken. Men dringt ons terug, terwijl onze
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bevolking wel toeneemt en ‘expansie’ een levensnoodzakelijkheid gaat worden.
Wat zal er voor onze flinke zonen overblijven, indien we lang blijven dralen?
Intusschen spreekt men in het buitenland over ons, hoe langer hoe meer, met
toenemende zaakkennis en welwillendheid. Er zijn menschen, die zich daarover
heel blij maken. Zij meenen dat de voor ons volk vruchtbare beteekenis van
Nederland daardoor kan worden vergroot. Inderdaad is dit het geval... tot op eene,
vooral niet te overschatten hoogte. Nu men in het buitenland eenige letterkundige
werken van ons vertaald heeft, zullen er al meer en meer leveranciers van vertalingen
voor buitenlandsche dagbladen en tijdschriften het der moeite waard achten
Nederlandsch te leeren en romans, novellen, tooneelstukken gaan vertalen,
bewerken of verknoeien voor een buitenlandsch publiek. Nu men, in den vreemde,
is ingelicht omtrent de voldoende dichtheid van ons spoorwegnet, de goede bediening
in onze hotels, de belangrijkheid onzer musea en het aantrekkelijke van ons
landschap, zullen er allicht hoe langer hoe meer vreemdelingen hier komen.
Trouwens, ultimo Februari van het jaar 1857, schreef Maxime du Camp reeds:
‘indien ge u mocht vervelen te Parijs en veertien dagen vrij mocht hebben, kom dan
naar Nederland, waarde vriend: dat is het meest bezienswaardige, aantrekkelijke
en ook het vreemdste land, dat ge kunt bereizen zonder Europa uit te gaan’. (En
Hollande, lettres à un ami, 1859) en ook Maxime du Camp gaf al hoog op van de
beleefdheid onzer ambtenaren, de voorkomendheid onzer hotelknechts en de
zindelijkheid, soms ontaardend in ‘reinheidswaanzin’, van vele Nederlanders.
Over dat snoepreisje van Maxime du Camp naar Holland zou wel wat te vertellen
zijn. Het aangehaalde boekje is nu ook voor ons aardig geworden. Hij ging nog per
boot en per diligence van Moerdijk naar Dordrecht en van Dordt naar Rotterdam;
hij moest ook nog per diligence van Harlingen naar Leeuwarden en van Leeuwarden
naar Groningen; per rijtuig ging hij van Groningen tot Assen en daarvandaan per
trekschuit naar Meppel en van Meppel naar Zwolle per rijtuig alweêr.
Maar een pas verschenen werk over ons vaderland vraagt onze aandacht. Bij
Larousse te Parijs verscheen La Hollande, een boek van meer dan 460 pagina's,
rijk gëillustreerd, samengesteld uit bijdragen van een vijftiental medewerkers,
misschien wel het minst oppervlakkige werk over Nederland dat in den vreemde
het licht zag, al hebben de samenstellers enkele vergissingen begaan, o.a. in
onderschriften voor de prentjes.
We zullen maar dadelijk meêdeelen dat het voor een groot gedeelte bestaat uit
artikelen over Nederland, die zijn verschenen in de Revue Encyclopédique van
Larousse, tusschen 1896 en 1900 en dat uit dit tijdschrift alle illustraties genomen
zijn. De waarde van het werkje is daarom niet minder, wél echter de beteekenis der
uitgave als bewijs van belangstelling voor ons in den vreemde. Om eenige
voorbeelden te noemen ter staving van ons beweren, stippen wij even aan dat
hoofdstuk I was te lezen in de Revue Encyclopédique 1898, pag. 361 vlg.; hoofdstuk
III in de R.E. 1898, pag. 765 vlg.; hoofdstuk X
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in de R.E. 1897, pag. 709 vlg. hoofdstuk XI (1 en 2) in de R.E. 1897 pag. 949 en
vlg.; hoofdstuk XIX in R.E. 1899, pag. 492 vlg. en 508 vlg. en andere artikelen bij
stukjes in de R.E. verschenen en samengevoegd of samen verwerkt werden voor
het boek. Wij vernemen dat zulks niet altijd is geschied in overleg met den schrijver
en dat o.a. een der Nederlandsche medewerkers niet heeft geweten dat zijn artikel
voor de Revue Encyclopédique zou worden opgenomen in La Hollande. Indien dit
werkelijk het geval is, ja.... wat zullen wij daarvan dan zeggen? We moeten zwijgen.
Nederland verkiest maar niet toe te treden tot de Berner Conventie, omdat het vreest
daardoor wat duurder feuilletons in zijn kranten en duurder vertaalde boeken in zijn
leesbibliotheken te krijgen. Derhalve moeten wij, als ontleeners en vertalers, ook
ons laten ontleenen en desnoods ons werk laten herdrukken of laten vertalen of er
wat anders meê laten doen. Het gebied van den geest is eindeloos, doch veilig zijn
onze geestesproducten maar op een gebied van 32538 vierkante mijlen benevens
in de residenties Palembang, Ternate, Timor en andere deelen onzer Kolonieën.
Na gepast beklag voor het slachtoffer of de slachtoffers (mochten er meer zijn),
dienen wij dus, al is de ons verschafte inlichting juist, te zwijgen over deze
Nederlandsche manier van handelen in Frankrijk.
In het boek van Larousse vindt men iets over land, ras, zeden en gewoonten,
staatkundige en administratieve instellingen, leger en vloot, godsdienst, onderwijs,
pers, landhuishoudkunde, letteren, kunst, muziek, wetenschap, geschiedenis,
staatkunde, koloniën enz. Wij kunnen onmogelijk hoofdstuk voor hoofdstuk nagaan
en moeten dus grepen doen om den belangstellenden lezer eenigermate in te lichten.
Het aantrekkelijkst zijn de artikelen van Bresson, Jan Suys, Durand Gréville,
Legrand en Van Keymeulen. Eerstgenoemde schrijft over godsdienst, oudere letteren,
wetenschap, de intellectueele betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk en de
hedendaagsche politieke toestanden; Van Keymeulen geeft hoofdstukken over
grondgesteldheid en Zuiderzeeplannen; Jan Suys over zeden en gewoonten; Legrand
over de nieuwe geschiedenis (na den vrede van Utrecht) en Durand Gréville over
kunst. Wij zullen hier, met het oog op den aard van ons tijdschrift, wat nader moeten
bezien de artikelen over Kunst en over onze Letteren.
Durand Gréville geeft ons een beknopt overzicht van de Nederlandsche
kunstgeschiedenis, wat uitvoeriger stilstaand bij ‘de gouden eeuw’ en vooral bij
Rembrandt, over wien hij, in verhouding, zeer veel zegt. Van de nieuwere
kunstenaars noemt hij: als architecten Oudshoorn, Cuypers, Berlage; als
beeldhouwers Gabriel, Royer, Stracké, Van Nieuwerkerke, Leenhoff, Bart Van Hove,
Lacomblé, Van Wyck, Zijl, Mendes da Costa, Pier Pander, Jacques Bourguignon
en als medailleur David van den (der) Kellen. Hij vergeet den zeer talentvollen Odé.
Als graveurs worden vermeld: Bisschop, De Mare, Kayser, Couwenburg. Israëls,
de Marissen, Mauve ‘hebben ook in koper gekrast’, verder Storm van 's Gravensande,
Witsen, Veth, Bauer en Zilcken ‘met recht den meest compleeten graveur van allen
genoemd. Hij heeft al het mogelijke gedaan om de Nederlandsche kunst bekend te
maken, èn door
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uitnemend critische geschriften en door etsen, verschillend behandeld naar de
manier van den meester, wiens werk hij overbrengt.’ Zijn oorspronkelijke etsen
worden zeer geroemd door Durand Gréville, die, verder, noemt als voorname
moderne schilders inderdaad de zeer begaafden. Men kan echter niet goed nagaan
waarom de namen b.v. van Haverman, Veth en Blommers met groote letters en die
van de Josselin de Jong, Schwartze, Toorop e.a. maar cursief zijn gedrukt. Dat nog
andere dan de vermelde jongeren hadden kunnen worden genoemd zal niemand
ontkennen. Maar compleet zijn dergelijke lijsten toch nooit.
Allerongelukkigst is het stukje over onze moderne letterkunde. Het doet ons leed
het hier te moeten zeggen; maar dat steekt heel treurig af bij het artikel over
Beeldende Kunst. Het is zelfs het allerminste uit het heele boek. Toch werd het door
een onzer kundigste landgenooten vervaardigd.
Van de nieuwe woordkunst in Nederland wordt dit geschreven:
‘Evenals Frankrijk bezit Nederland zijn néo-idealistische school. Eenigen van die
jongeren (wij vertalen letterlijk), die al wat oud beginnen te worden, hebben talent
en zekere gedichten van de heeren J. van Eeden, A. Verwey en Kloos zouden
grooten lof verdienen, zoo de schrijvers maar niet wat veel offerden aan hun smaak
voor zeker mysticisme, dat men gerust duister vinden mag.’
Dan eenige regels over Couperus, die naar verdienste wordt geprezen, en DIT IS
AL! Ongelooflijk, doch helaas waar. Voor den schrijver van dit hoofdstuk, bestaan,
na Cremer en Justus van Maurik, enkel de genoemden; hij veinst niet te weten dat
hij, geroepen om den vreemdeling in te lichten omtrent de nieuwe Nederlandsche
Letteren, verplicht was nog vele andere namen te vermelden. Geen onzer lezers
behoeft nog aan die, door den schrijver niet genoemden te worden herinnerd. Alle
dagen hooren wij van hen, genieten wij van hunne werken.
Nog iets moet, als kenschetsende curiositeit, worden vermeld.
De fransche redacteur, die het boek samenstelde, heeft nog een hatelijkheid van
den Nederlander over onze moderne woordkunstenaars weggelaten! In het artikel
voor de revue encyclopédique stond ook nog te lezen: ‘Ils sont tous (die “jeunesse!!”)
du dernier bateau, le seul, qui, selon eux, ait droit de descendre la rivière.’ Maar dat
liet de Franschman zeker niet weg om de hatelijkheid. Waarom dan wel?
Jammer mag heeten dat de stof uit het omvangrijke appendix niet in den tekst van
La Hollande werd verwerkt. Nu hangt het vele wetenswaardige, daarin vermeld, zoo
dwaas in de lucht. Enkel uit het feit dat men zooveel mogelijk artikelen woordelijk
heeft willen overnemen, moet deze zonderlinge redactie te verklaren zijn.
Aan het slot vinden wij ook nog eene bibliografie over Nederland. Die is bepaald
slecht.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Cornélie Noordwal, Ursule Hagen, roman in twee deelen, bij Cohen
Zonen, Amsterdam, (zonder jaartal).
Voor het grootste gedeelte is dit een onderhoudend, zeer goed geschreven, in den
goeden zin van het woord humoristisch boek, dat boeit.
Ursule Hagen is een aardig Joodsch meisje, meer aardig dan Joodsch; want
indien de schrijfster niet telkens ons herinnerde aan haar semietische afkomst,
zouden wij die nogal eens vergeten onder de lektuur. Wij voor ons vinden dat wel
een beetje jammer. Aangezien veel van het leed, dat haar overkomt, een gevolg is
van het feit dat zij niet tot Christin is gedoopt, zouden wij haar gaarne wat meer
typisch hebben gezien. Maar de auteur had groote dingen met Ursule voor en om
die niet al te onwaarschijnlijk te maken, moest het meisje in bijna geen enkel opzicht
van een liberaal Christinnetje verschillen. Ursule Hagen is vooral zeer liberaal. Haar
tante Jeannette, met heerlijken humor geteekend, en haar broer Max zijn evenmin
zeer joodsch in hun spreken en doen. Misschien werden zij naar het leven genomen;
misschien waren de modellen der schrijfster Christenen. Het zon kunnen.
Ondertusschen zijn de figuren alleraardigst. Ursule was, nog heel jong, een scherpe
opmerkster. Wat zij ondervond op school en in huis wordt ons met veel gevoel
beschreven. De lezer gaat terstond van haar houden. Hij ziet de menschen, met
wie zij allereerst in aanraking is, juist als zij.
Ursule's ouders leven niet meer. Zij hadden 't goed. Twee meiden waren hij hen
in dienst. Later, moesten zij zich wat verminderen. Toen zij gestorven waren, bleek
Ursule arm. 't Was noodig dat zij in haar onderhoud ging voorzien. Bij rijke Hagenaars
(Christenen) in 't Bezuidenhout, wordt zij ‘juffrouw’. Ze moet zich bezighouden met
een jongetje en behulpzaam wezen in de huishouding. Mevrouw is koel, stijf,
veeleischend, niet onvriendelijk. Ursule ondervindt heel erg wat het zeggen wil
‘dienstbaar’ te zijn. Het jongetje, zoon eener gestorven dochter van mevrouw, gaat
dadelijk veel van de nieuwe ‘juf’ houden. Met waar talent is de kilte beschreven, de
moreele Noordpoolijzigheid, die in dat deftige huis heerscht en waaronder het
jongetje zoo lang heeft geleden, totdat Ursele voor hem lijden komt, Ursule, de ‘juf.’
Maar de deftige mevrouw heeft een geleerden zoon. Hij woont bij haar in. En hij
sart het jodinnetje, grof en ploertig, zoo vaak hij maar kan. Nichtjes en kennisjes
van mevrouw, oudere vriendinnen ook al, vernederen ‘juf’ en gaan kwaad van haar
spreken. Een brutale, flodderige dienstmeid doet ook erg meê. Als sympathieke
figuur in deze akelige omgeving, wordt ons een oude huisnaaister geteekend. Dat
is wêer meesterlijk gedaan. De schrijfster kan die eenvoudige burgermenschjes
kostelijk typeeren! Ook een oude meid, die Ursule op haar manier in bescherming
tracht te nemen, is heel goed. Satyriek zijn de nullerige, kakelende, ziellooze en
hartelooze freuletjes geschetst. Eene daarvan is kort in stilte verloofd geweest met
Louis Warde (den zoon), doch zij heeft hem zelve verstooten. Nu is zij weer heel
verzot op hem geworden en doet alles om hem te herwinnen. Vooral zij beleedigt
Ursule. Als kwaadspreekster treedt een ‘deftige’ dame op, die vele bontgekleede
dochters heeft en als een kloekhen overal met de domme wezentjes rondstapt. Tot
zeer onhandigen beschermer heeft Ursule een vriend van Warde, die socialistische
denkbeelden verkondigt, haar
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compromitteert door zijn onhandige ridderlijkheid, haar ten huwelijk vraagt, maar...
Ursule bemint een ander.
Ursule heeft Warde lief! Het moet den lezer van den roman wel zeer verwonderen
en spijten. Hoe kòn Ursule dien man lief krijgen? Hij deed niets dan haar vernederen,
bespotten, met haar spelen als een kat met haar prooi. Zoodra wij zóóver zijn, komt
het romanesque in het boek, dat tot daartoe juist boeide door het krachtige realisme.
Louis Warde hield eigenlijk óók van Ursule. Nu moet de mevrouw heelemaal van
aard en wezen veranderen; zij moet er behagen in gaan scheppen Ursule lange
redeneeringen te hooren houden over het Jodendom en 't mooie in het ‘oude geloof.’
Nog veel meer wonderlijks moet gebeuren, tot, eindelijk, Warde het meisje ten
huwelijk vraagt. En dan is 't nòg niet uit. Dan moet Ursule nog een lange toespraak
houden tot de dames en heeren, die haar vroeger hebben gesard, haar goeden
naam hebben willen vernietigen en haar uit het huis van mevrouw Warden verdrijven.
Die redevoering zou, als er een nieuwe druk van het werk komt, gemakkelijk
kunnen worden geschrapt; maar de omgoocheling van mevrouw Warde in liefderijke
schoonmama van het Jodenmeisje zal moeten blijven - tot hinder van velen, dunkt
ons, die met hartelijke bewondering voor het talent der schrijfster, van dezen roman
zeer veel hebben genoten.
Wij hopen duidelijk te zijn geweest. De grove fouten van dit kunstwerk springen
in 't oog; maar zij zullen niemand beletten van het grootste gedeelte volop te genieten.
Echte humor is niet in veel moderne Nederlandsche romans te vinden. In Ursule
Hagen tintel zij u tegen in tientallen van bladzijden. Heerlijke figuurtjes heeft
mejuffrouw Noordwal geteekend, keurige fragmenten bevat dit, in vele opzichten
voortreffelijk boek. Het is alweêr de lust om een pleidooi te leveren, die hier aan een
zeer begaafd auteur leelijke parten heeft gespeeld. Overwinnen moest de nijvere,
brave, arme Jodin. Vernederd moesten worden de akelige rijkelui met bekrompen
zieltjes en kippenhersens. Aan de elegante Renée moest ‘de blonde prins,’ Warde,
worden ontnomen; de ongenaakbare mevrouw Warde moest nog sterven in de
armen van haar schoondochter... het gesmade jodinnetje. 't Ging niet zonder geweld!
Want door haar uitmuntend realistische inbeeldingen had de schrijfster zich het
nemen van dien draai naar de strekkingsroman juist uiterst moeilijk gemaakt.
Er is ook, in het boek als betoog, iets dat ons vreemd voorkomt. Het antisemitisme
en de minachting, die zoo velen, helaas! nog voor Joden voelen, wordt voorgesteld
als een gevolg van godsdiensthaat. Dat is een onjuist begrip. Het is niet het joodsche
geloof, dat zekere bekrompen christenen zoo hatelijk doet zijn. Het is een rassenhaat,
een ook gedeeltelijk physieke afkeer van den Jood, die oorzaak is van al dat akelig
getreiter, waarvoor de werkelijk beschaafde mensch enkel schaamte kan gevoelen.
De auteur begint al maar over de geloofsquaestie, terwijl deze het minst ter zake
doet, al weten velen niet anders hun minachting uit te drukken dan door den Jood
met zijn godsdienstige gebruiken te sarren. Warde doet het. Als Ursule Hagen meer
Jodin ware geweest, zou zij hem zeker niet hebben kunnen lief krijgen, al was hij
dan ook geestig en knap.

Fokko Bos, Macht der Liefde, Amsterdam, C.L.G. Veldt, (zonder jaartal).
De heer Fokko Bos heeft dezer dagen de belangstelling van onze tooneelcritiek
weten te wekken met een tooneelstuk. Wij moeten betwijfelen dat hij dezelfde
belangstelling zal vinden voor zijn nieuwe novelle. Zij is onwaarschijnlijk. Wat de
schrijver laat gebeuren heeft hij niet waar weten te maken. Het slot is verbijsterend
voor menschen, die, even weinig scherp-
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zinnig als wij, in 't minst niet konden vermoeden dat het zou uitloopen op een
verheerlijking van zoo'n min soort vrije liefde.
Daar is een beminnelijk hoogleeraar gehuwd met een jongere vrouw. Hij neemt
den zoon van zijn boezemvriend bij zich in huis. Dat is een heel ding, want het jonge
mensch wordt ons voorgesteld als een teemerig schilder, die nog altijd moê is van
het werk aan één doek besteed. Dat is te Brussel tentoongesteld geweest en heeft
hem beroemd gemaakt.
Het vrouwtje is droefgeestig, zwak, niet mooi. Haar man doet alles om haar op
te beuren; de, van het schilderen uitrustende jongeling, daarentegen, alles om haar
akelig te maken. Menschen op een bal - zij weten niet wie - zeggen dat de
hoogleeraar een wolf in zijn schaapskooi gelaten heeft. Dat is de stem van het
Noodlot. Zij moeten nu verliefd op mekâar worden. Het gebeurt. De rustende schilder
maakt het vrouwtje van zijn weldoener 't hoofd op hol. Maar, als de eerste kus der
laagheid is gewisseld, tracht het vrouwtje zich te bedwingen. De rustende schilder
gaat echter niet het huis uit. Hij blijft schooien bij den professor en deze staat te
hoog om te vermoeden dat de jongeling wawelt met zijn vrouw. Een meisje komt
logeeren. Het is een aardig, vroolijk wezentje, dat haar hartje geeft aan den, door
dat Brusselsche doek beroemden schilder in ruste. Hij vraagt haar ten huwelijk,
ofschoon hij niet van haar houdt. Zoo'n... (vul zelf maar in!) Het verdrietige vrouwtje
krijgt nu hoofdpijn. Zij kan 't niet goed verdragen dat de schilder zal gaan trouwen.
Op het atelier, vallen zij elkaar in de armen; later op den dag gebeurt er wat veel
ergerlijkers nog en dan vlucht de schuldige vrouw. De schilder zegt zijn weldoener
wat er geschied is en gaat haar zoeken op een heeleboel plaatsen in Europa en
daarbuiten. Hij vindt haar, eindelijk, ziek, arm, verlaten, ellendig in een krot te
Philadelphia. Daar past hij haar op. De overspelige herstelt. De schilder heeft geen
geld meer en gaat eindelijk ereis werken voor de kost. Dadelijk krijgt hij een
voordeelig baantje. En omdat hij nu teekeningen maakt tegen een vast honorarium
van 100 dollars in de maand voor niets en nog twee honderd er bij voor de
teekeningen, die van hem in de Sunday Call verschijnen, is alles in orde. Tine wacht
een zondekind. De teekenaar denkt dat hij nog naam zal maken en het heer zegt:
‘Tine is nu meer van mij, dan van haar man in Holland.’ (Het kind is zooveel meer
immers dan een ‘officieel contract’) en hij gaat voort: ‘dit gevoel ik op een intense
wijze: mijn bekeering van leeglooper tot teekenaar) is geheel volbracht en duurzaam;
de oude mensch in mij is voorgoed weg met al zijn dorheid van ziel, zijn
onvruchtbaarheid in daden. Dat wonder in mij heeft gewrocht een groote, een reine
liefde.’
Eerst was die liefde door het Noodlot gewild. Nu is die groot en rein!
Indien het de bedoeling van den schrijver geweest ware dezen schooier-schilder
te teekenen als een van de ergst gewetenlooze schurken, die er rondloopen, zouden
de aangehaalde woorden kostelijk satyriek wezen. Nu doen zij den lezer het bock
wegslingeren.
Behalve het onnoozel onhandige van dit pleidooi voor het vrije huwelijk hindert
aldoor de onmacht van den schrijver om van de hoofdpersonen in de novelle iets
te maken. Wij kunnen niets gevoelen voor die noodlottige liefde, voor dat peeuwerige
vrouwtje, voor dat artistiek tafelschuimertje. De eenige menschen - hoe schetsachtig
de figuren ook behandeld werden, - zijn de hoogleeraar en het ‘lachende meisje’,
de twee slachtoffers, die van rouw kunnen vergaan, zoo hun ziel niet werd vergiftigd
door walging van de teemende smeerpoesen; want Fokko Bos heeft het ons
onmogelijk gemaakt meer in hen te zien!

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

286
En dit zou nu hebben moeten zijn de schildering van het vreeselijke. alles
overheerschende passie-noodlot? Of was de loutering door overspel het thema?
Hoe gaarne wij ook op wat goeds wezen - de schrijver heeft, naar we opmerkten,
door ander werk recht gekregen op vriendelijke belangstelling, het is ons, helaas,
onmogelijk. Laat ons hopen dat de heer Bos weldra schitterend bewijze dat hij veel
meer kan dan hij gaf in Macht der Liefde, opdat wij dit boek vergeten, als vergissing
van den auteur.

Indische roman Sakinum door G. Dompers. F. van Rossen, Amsterd.
(Zonder jaartal).
Op dit boek dient de aandacht gevestigd, al getuigt het ook niet van letterkundig
talent. Wij hopen dat het zal worden gelezen door velen, die over Javaansche
toestanden een onpartijdig oordeel kunnen vellen en dat het zal worden besproken
met den ernst, waarmeê zulk eene verschrikkelijke aantijging in romanvorm dient
besproken te worden. Sakinum is eene doorloopende beschuldiging van wanbeheer
en onkunde aan de zijde der inlandsche politie en Europeesche ambtenaren.
Indien waar is, wat de schrijver meedeelt, zouden wij ons over het N.I.
goevernement hebben te schamen. Omtrent de waarheid in dezen roman zullen wij
misschien door onze Indische collega's worden voorgelicht.
Hoofdfiguren in dit boek zijn Karsomedjo (een Javaan), Lélé (een Chinees), Hadji
Abdullah (een Arabier). Het dochtertje van Karsomedjo, naar wie de roman heet, is
maar een bijfiguurtje.
Karsomedjo wordt op de afschuwelijkste manier bestolen, gesard, mishandeld.
De loerah is medeplichtige van eene gevreesde schurkenbende. De Chinees knoeit
op alle mogelijke manieren. Hij is afzetter, woekeraar, meisjesroover en in de gunst
bij het goevernement. Met behulp van den boef Soerokromo en diens handlangers
kan de geheele streek worden getyraniseerd. Recht is er niet te krijgen. Karsomedjo
wordt afgeranseld als hij zich beklaagt. Het schijnt regel dat de aanbrenger van
eene misdaad wordt gestraft in plaats van den dader. De heeren van 't goevernement
willen dat er iemand gestraft wordt. Als nu de loerah lid is van de dievenbende, dan
wordt de hinderlijke aanbrenger natuurlijk vernietigd. Dat is doodeenvoudig; althans
de heer Dompers doet het zoo voorkomen.
Als men Karsomedjo heeft geruïneerd, zijn vrouw van verdriet is gestorven, nadat
de twee dochtertjes verdwenen zijn - het eene gestolen door een Arabier, het andere
verkwanseld door Lélé, wordt Karsomedjo zelf boef. Hij heeft genoeg van eerlijkheid.
Binnen enkele maanden brengt hij het tot loerah. Hij hertrouwt en is een aanzienlijk
persoon.
De conclusie ligt voor de hand!
Dit boek, waarin om de drie bladzijden melding wordt gemaakt van een
gruweldaad, kan niet in aanmerking komen om als letterkundig werk besproken te
worden. Wij gelooven ook niet dat de schrijver een litterair werk heeft willen geven.
Sakinum is een, naar wij hopen onredelijke aanklacht tegen het Bestuur in
Nederlandsch Indië.

Een droom, door Henri Borel, met portret van den schrijver en
boekversieringen van J.T., Amsterdam. G.N. van Kampen en Zoon (z.j.)
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Tosari moet een wonderland wezen, een heerlijkheid. Daar openbaart zich, meer
dan elders, de menschelijke ziel. Een oude heer legt dan heel duidelijk uit. ‘De reine,
ijle, aetherische atmosfeer’ heeft op de menschen een eigenaardigen invloed. Zij
leven daar eigenlijk in een droom. ‘Misschien is het óok de grandioze, simpele,
strenge pracht van de natuur, die het 'm doet, maar (de menschen) worden (in
Tosari) veel beter en
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zuiverder dan ze beneden zijn. Het is zeker door het eindelooze van al die heerlijke
horizonnen hier om je heen, dat ze ruimer van opvatting worden, dat de engheden
van de conventie wègvallen, en de stijve deftige luidjes van beneden hier vrije,
natuurlijke, oprechtere menschen worden.’ Een jonge lijder, die beter wordt, verneemt
‘dat je op Tosari met een verbeterd, hooger soort menschen te doen hebt dan
beneden. En dit is zóó erg - zegt een voorlichter: - dat ik menschen, die ik beneden
heel onsympathiek vond, en in wie ik geen glimpje van zielemooi meer vermoedde,
hier opeens met heel lieve, teedere en subtiele dingen voor den dag heb zien komen.
Mooie dingen, die jaren in hen geslapen hebben, worden hier ineens weer wakker,
en menschen, waar je 't nooit achter gezocht zou hebben, spreken hier weer van
illusies, en idealen en poëzie.... Daarom is het zoo heel gevaarlijk, hier erg van
iemand te gaan houden. Want het is niet die iemand zelf, waar je dan van houdt,
maar de illusie, de droom er van, zooals die hier even, in die reine lucht, is
ópgebloeid.’
Het ideaal, voor een jongmensch op Tosari wonend, moet dus wezen een flirt,
eindigend met het vertrek van de vriendin, een flirt, binnen de perken van het nog
èven niet schandelijke. Tosari is ‘een gevaarlijk land voor jonge vrouwtjes.’
De heer Borel geeft ons uitvoerig, de roman van zoo'n flirt. Een jong, even in
schijn herstellend patiënt is de held; eene lieve, jonge vrouw, gehuwd met een
ouderen man, in zeker opzicht nog meisje omdat haar ziel nooit liefde heeft gekend,
is de heldin. Zij dweepen samen, gevend het beste hunner zielen en niet meer dan
dat. Begeerte sluimert niet, doch wordt in toom gehouden. Teeder is het gegeven.
Borel gaat er voorzichtig mee om. Hij doet hier en daar denken aan een jon gentje,
dat een prachtige zeepbel heeft geblazen en die naloopt De bel wordt weggeblazen,
over lage heggen, waarvan de laagste twijgjes grijpen naar het moois, over met
vernietiging dreigende poortjes en over boomstammen. Zich plettend, even, zwaar
schommelend, gaat de mooie, millioenkleurige zeepbal een beetje op, een beetje
neer, zoo wijfelend alsof zij zich bewust ware dat ze niemendal is en gauw uiteen
moet spatten. Maar het jongentje waakt tot de kracht uit de bel is. Dan ziet hij haar
tot niets worden - en blaast een nieuwe.
Ook Borel laat zijn zeepbel zoo lang mogelijk leven. Hij doet haar schitteren in
het voordeeligst licht; hij doet haar stijgen zoo hoog zij maar gaan kan; hij put haar
kracht uit en bewaart haar, tot zij vanzelf verspat. De flirt, die hij beschrijft is een
mooie flirt; niet een heelemaal reine nadering van twee zielen tot elkander. Dan
zouden wij het vreemde woord niet hebben gebezigd. Maar ge moet flirt nemen in
den minst lagen zin. Het einde is.... 't eenig mooie einde. Het vrouwtje gaat heen;
de jongeling sterft en de droom is voorbij.
Men kan Borel vergelijken bij Loti. 't Is misschien beter het te laten. Wie van zijn
‘manier’ ten volle kunnen genieten, zullen Een Droom ongetwijfeld rekenen tot het
beste wat hij geschreven heeft en dit werkje beschouwen als nog iets hoogers dan
‘Het Jongentje.’
F.L.
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Nieuwe Boeken.
(Zie aflevering I. pag. 96, van dezen jaargang).
Van Dijck.
Ieder, die belang stelt in kunst, herinnert zich dat, op het eind van Augustus 1899,
te Antwerpen werd geopend die heerlijke Van Dijck-Tentoonstelling (ter gelegenheid
van des Meesters driehonderste verjaring) waarop men voor de eerste maal bijeen
zag een keur zijner meesterwerken uit alle vakken door hem beoefend, uit alle tijden
zijner kunstenaarsloopbaan. De heer Max Rooses heeft, uit dien schat, eene keuze
gedaan van vijftig meesterwerken; de firma Meisenbach, Riffarth & Co., bekend
door de prachtige photogravures van Rembrandt, werd belast met het leveren van
de reproducties van die uitverkoren stukken en Max Rooses alwêer, de schrijver
van zeer geroemde werken over kunst (o.a. de met den eersten prijs van den
Antwerpschen Gemeenteraad bekroonde Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool) Max Rooses verklaarde zich bereid een tekst bij die photogravures
te schrijven.
En nu ligt de eerste aflevering van dit prachtwerk, bij Buschmann met opzettelijk
daarvoor gegoten letters gedrukt, vóór ons. In geen enkel opzicht staat zij beneden
de zeer hooge verwachting, die wij ervan koesterden. Zij is een ware oogenlust. Op
het zware papier (geschept Hollandsch) in prachtige letter, schijnt het sierlijke proza
van Max Rooses gebeiteld als voor een geweldig monument, dat eeuwen moet
duren. Dan volgen, los, de prachtige platen, een vol tiental, op getint plaatpapier
met Chineeschen ondergrond, getuigend van de verbijsterende hoogte, waarop de
techniek der reproductie in onzen tijd staat. Zij schitteren van licht, die heerlijke
portretten van Markies Ambroos Spinola en Marten Pepijn, de prachtigste nummers,
naar onze waardeering, uit deze kleine verzameling... Maar het kiezen valt moeilijk;
want daar is ook nog het fluweelige portret van William Villiers, Viscount Grandisson
en dat van de markiezin Pauline Adorno-Brignole-Sala....
Het geheele prachtwerk zal compleet zijn, nog dit jaar, in vijf afleveringen ad f7.
- (Uitgave der My. Elsevier, Amsterdam).
***
De dichter B. ter Haar Bzn. vertaalde, in verzen van verschillende maat en
verschillend ook in waarde en correctheid, eene Noorsche vertelling in proza van
Felix Dahn Sigwalt en Sigridh, welke zich, inderdaad, uitmuntend leent tot
behandeling in poëzie. Het boekje verscheen, keurig gedrukt, bij L.J. Veen te
Amsterdam.
***
In de Zwolsche herdrukken, Nos. 12 en 13, zag het licht Jan Klaaz of de gewaande
dienstmaagd door Thomas Asselijn, welke uitgave werd bezorgd door Dr. Buitenrust
Hettema, N.A. Cramer en Dr. K. Poll. Eene studie (onder den bescheiden titel van
Aanteekeningen) gaat vooraf. Zij is van Dr. Buitenrust Hettema. Onderaan de
bladzijden vindt men ook nog vele noten en dan nog achteraan in het boekje, terwijl
een glossarium aan dit alles toegevoegd is. De leergierige lezer moet zich verheugen
over deze uitgave, die wij met genoegen bij studeerenden aanbevelen.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

t.o. 289

Buurt in Amsterdam (Houtskoolschets).
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Salomon Leonardus Verveer.
30 November 1813 - 5 Januari 1876,
Door Johan Gram.

S.L. Verveer.

De kunst van Sam Verveer dagteekent uit een vroeger tijdperk, toen de
romantische beweging nog bloeide en daarna het impressionisme aan den dageraad
begon te gloren. Zij draagt natuurlijk den stempel van haar tijd, maar in die richting
heeft zij zooveel schoons en geestigs gewrocht en
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gaat er zulk eene bekoring van haar uit, dat zij nog steeds in eere wordt gehouden.
Verveer's programma was zeer uitgebreid en omvatte alles, wat zijn schildersoog
trof en boeide. Evenals in het openbare leven alles zijne belangstelling wekte en hij
zich in alle kringen mengde en daar velerlei opmerkte, zoo was er ook in de natuur
en in Verveer's omgeving niets, wat zijn wakkeren kunstenaarsgeest geen voedsel
bood. Nu eens een gezicht aan zee, waar hij met een gamma van grijze tonen speelt
en toovert. Dan weder een namiddag op de duinen te Scheveningen, waarin hij de
streelende rust en weldadige kalmte, die aan 't strand, wanneer de zon ter kimme
neigt, ons gemoed binnendringt, zoo verwonderlijk goed weet uit te drukken.
Die dichterlijke stemming gaat in een Buurtje te Katwijk of elders wederom in een
tintelend scherzo over. Hier stort Verveer al zijn geest, al zijne gave van stoffage
uit. Met zeldzaam vaardige hand schildert hij u bouwvallige woninkjes met verweerde
muren, om de mannen van het penseel te doen juichen; een rijkdom van bezielde
figuurtjes, wier stand en houding even afwisselend als natuurlijk zijn. Voor den
beschouwer zijn deze pittoreske tooneelen een dubbel genot: eerst heeft men, op
een afstand, den indruk van het geheel ontvangen, daarna vermeit men zich in het
van nabij bezien dier levende en handelende groepjes. En deze sprekende,
schacherende of lawaaiende figuurtjes wekken daarbij geenszins het vermoeden,
dat zij er door den kunstenaar neergeplakt zijn, om gapingen te vullen, als
gedwongen gasten op eene partij. Neen, zij maken zulk een onafscheidbaar deel
van de voorstelling uit, dat zij er als 't ware mee samengegroeid schijnen. De scherpe
opmerker heeft dat zoo gezien, en al gevende en nemende, heeft de artist zijn
kunstwerk daarmee verrijkt.
Een andermaal boeit u een rijk riviergezicht van zijn hand, met schepen bezaaid,
vol actie en leven, met sterk sprekende lucht en wazig verschiet. Onze oude stadjes
hadden voor Verveer geene geheimen meer. Zij waren hem schatplichtig en zijne
vertolking deed hun naam nog stijgen. Met één onderwerp, één thema vooral heeft
Verveer zeer grooten bijval ingeoogst en is zijn naam onafscheidelijk verbonden
gebleven, en wel met zijn vermaarde ‘Jodenbuurt’, die herhaaldelijk doch steeds
met groote verscheidenheid door hem behandeld is. Verveer stelt de Jodenbuurt
te Amsterdam voor op Vrijdagnamiddag, tegen Sabbath, wanneer alles in beweging
is om zich gereed te maken voor den naderenden rustdag. Hier is de vindingrijke
en opmerkzame illustrateur in zijn element. De rijke en karakteristieke stoffage neemt
in die schilderachtige tafereelen eene bijzondere plaats in. Verveer kent zijn
Jodenbreedstraat, met al die schacherende en zonderlinge bewoners in hunne
oostersche drukte, op zijn duimpje. De groepeering dier figuurtjes is zoo vernuftig
en smaakvol, dat men zich in 't genot der aandachtige beschouwing verkneukelt.
Menigmaal heeft Verveer zich er ook mee vermaakt, vrienden en tijdgenooten daarop
af te beelden.
Die Jodenbuurt is door hem in velerlei stemming en jaargetijde, ook bij
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sneeuw afgebeeld, maar steeds zoo afwisselend, dat niemand zich over de hervatting
van zulk een aardig onderwerp beklaagde.
Bovenal is Scheveningen tot het einde toe de bron gebleven, waaruit Verveer
steeds belangwekkende en frissche motieven putte.

Jodenbuurt in de hoofdstad.

In de kronkelige achterbuurten van het dorp, tegen het blonde duin geleund, met
de havelooze, spelende kinderen, de aardige, pratende vrouwtjes, de neergehurkte
of turende oude visschers en de zwaar beladen hondenkarren, vond zijn eenige
geest altijd nieuw voedsel en bracht deze telkens iets schoons
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en origineels te voorschijn. In het Rijksmuseum, in de stedelijke verzameling te 's
Gravenhage en in het museum Boymans te Rotterdam, vindt men dergelijke
duinbuurten, die, ofschoon zij den romantieken stempel dragen, zich kranig en kloek
tusschen hunne meer moderne omgeving houden.
Zie b.v. zijn ‘Scheveningen’ in het Haagsche museum. De oude verweerde
kerktoren, een bejaard pittoresk huisje, een paar onttakelde pinken en een wrak dit alles teekent zich donker af tegen het schitterend licht der ijle lucht, boven welke
zich dreigende wolken samentrekken. Hoe vloeiend en vaardig is dit alles
geschilderd. Hoe stil is die duingrond gehouden en met welk een smaak zijn de
figuurtjes gekozen, die hier leven en bezieling aan het tafereel geven. Elk dier
beeldjes is in actie; elk figuurtje is raak, en toch zijn zij allen één met de schilderij
waarop zij zich bewegen en geen hunner heeft de vermetelheid, zich te veel te doen
gelden.
Was het wonder, dat een genre en eene opvatting die, klaar als een spiegel, door
een ieder begrepen en gewaardeerd konden worden, ook alom bijval vonden.
Verveer's schilderijen waren dan ook, een veertigtal jaren geleden, even populair
als zijn persoon. Met Nuyen, Bosboom, Huib. van Hove, Vertin en anderen was hij
leerling van B.J. van Hove, den bekenden Haagschen decoratieschilder. Deze zette
al zijne kweekelingen voor zijne tooneelschermen aan het werk. Er was toen groote
geestdrift voor de Fransche opera in de residentie, en de leerlingen hielpen ijverig
mee aan het schilderen van tooneelschermen voor op te voeren stukken, als Robert
le Diable, Guillaume Tell, Gustave III, La Juive en anderen. Op die wijze oefenden
zij zich van zelf in de kennis van bouwstijlen, landstreken, kleederdrachten en in
het nauwkeurig teekenen en schilderen.
Met Bosboom zwierf Verveer naar Utrecht, Nijmegen, Zutphen, en verder den
Rijn op, Duitschland en Frankrijk door, steeds schetsende en schilderende. De
romantische beweging in Frankrijk, ginds door Delacroix, Isabey en anderen
voorgestaan, en door Nuyen hier ingevoerd, trok de jongeren aan en werd dus ook
door Verveer blijmoedig ingehaald. Doch naarmate hij zich later meer ontwikkelde,
werd hij zich zelf en kreeg zijn kunst een krachtiger en persoonlijker aanzien. En
veel later toen men der Romantiek den dienst opzei en boven alles kracht en
waarheid wilde huldigen, zag men de kunst van Verveer zich naar den nieuwen
tijdgeest plooien.
In alles wat Verveer schiep, wist hij zekere charme te leggen; alles wat hij in zich
opnam en weergaf, was geadeld door zijne opvatting. Met zijn aangeboren gevoel
voor harmonie van tonen en zijn van nature fijnen smaak wist hij steeds mooie
grepen te doen. Kracht noch forschheid troffen vóór alles in zijne voordracht; maar
hetgeen hij gaf, trok onweerstaanbaar aan door de smaakvolle compositie, het
streelend-harmonieuse van den toon en de buitengemeen typige stoffage, die altijd
frisch en nieuw was, die altijd van zijne vindingrijkheid getuigde.
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Buurt te Scheveningen. (Rijksmuseum te Amsterdam).
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Sam Verveer werd geboren op een gedenkwaardigen, echt vaderlandschen dag,
sten

den 30
November 1813, toen Willem Frederik, Prins van Oranje, te Scheveningen
uit een pink aan wal stapte. Later zei Verveer dikwijls luimig, dat hij, die als
kommandant der eerewacht Willem II en Willem III binnen de hofstad had ingehaald,
in 1813 thuis was gebleven, daar hij nog te jong was om toen al bij de pinken te zijn.
Trouwens, in woordspelingen en geestige antwoorden vond Verveer zelden zijne
weergade. Werd zijne lenige, bevallige, aantrekkelijke kunst erkend en gewaardeerd,
niet minder was hij zelf gezocht om zijn onuitputtelijke luim, zijne origineele invallen,
zijne zeldzame gevatheid, zijn weergaloos gemak om onze taal zoodanig te kneden,
dat het gesprek een voortdurend vermakelijk woordenspel werd. Niemand wist van
de dubbele beteekenis der woorden zulk een handig gebruik te maken, en vele
zijner vuurpijlen en zevenklappers worden nog menigwerf herhaald. Zoo komt
Verveer het atelier van den destijds vermaarden zeeschilder Louis Meijer binnen,
en vindt daar twee van diens leerlingen, de heeren Kiers en Hoffman, druk aan 't
schilderen. De jongelui vragen Verveer, wat hij van hun werk denkt. Sam bekijkt
beider zeestudiën en zegt: ‘Dit zijn Hoffman's droppels en dat is Kiers (Kirsch)
wasser! 't Is nog vrij zanderig: 't lijkt wel een meierij.’
***
Tusschen 1840 en 1850, toen ook Rochussen in den Haag woonde, behoorde Sam
Verveer met Bosboom, Vertin, Hoppenbrouwers, Huib van Hove, Leickert, Stroebel
en anderen, tot die vroolijke schildersbent, die met jeugdige grappen en grillen het
lustige artistenleven leidde. Doch haalde men de dolste streken uit, er werd tevens
hard gewerkt en hartstochtelijk geijverd om iets wezenlijk goeds tot stand te brengen.
Den ernst om zijn doelwit te bereiken, werd door die afwisseling geen afbreuk
gedaan. Integendeel: men kon des te ernstiger zijn, omdat men vroolijkheid in ruime
mate genoten had. En hoe degelijk en ernstig de studie naar de natuur destijds werd
opgevat, bewijzen Sam Verveer's schetsboeken. Daar vindt men, met breede lijnen
aangegeven, de oorspronkelijkste motieven en aardigste gevallen; keuze te over.
Wat Verveer's oog zag, bracht zijne hand met de grootste vaardigheid op het papier
en daar zijn kunstenaarsblik uiterst ontvankelijk was, schreef het hulpvaardige krijt,
potlood of houtskool tallooze motieven op.
Vooral met het houtskool wist zijne altijd levendige fantasie, gesteund door een
sterk geheugen, wonderen te verrichten. Verveer's vlugge, gemakkelijke manier
leende zich hier bij voorkeur toe, en de meeste zijner houtskoolteekeningen bekoren
zoodanig het oog door hun heerlijk licht en bruin, en zijn met zúlk eene virtuositeit
en breedheid behandeld, dat een gewoon menschenkind moeilijk zou kunnen
gelooven, hoe een dergelijk resultaat met het broze kool verkregen kon worden.
***

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

295
Velen onzer herinneren zich nog levendig het atelier van Sam Verveer in de
Zeestraat, waar Verveer's broeder Maurits zijne photographische inrichting en ook
Elchanon zijn atelier had. Wie herinnert zich niet de luide, vroolijke stem, waarmeê,
op 't kloppen aan de deur van het atelier, hem het ‘binnen!’ werd toegeroepen. Daar
stond de korte, karakteristieke gestalte, met het levendig tintelend oog, den
grijzenden krullebol, gewoonlijk door een stroohoed of rooden fez gedekt, een
fluweelen buis of linnen jasje aan, palet en penseelen in de hand.
De gezelligheid en vroolijkheid straalden alleen van hém uit, want al was de groote
boven-voorkamer ook gevuld, al waren de wanden van boven tot beneden met
houtskoolschetsen, oude schilderijen en tal van portretten bedekt, zijne schilderkamer
trok noch door antieke meubelen, noch door zeldzame,

Molens in den omtrek van Gent (België). (Houtskoolschets).

kostbare voorwerpen aan; zij kon alleen op zekere pittoreske slordigheid bogen,
die kunstenaars een tweede natuur en huisvrouwen een gruwel is.
Een paar houten scheepjes met eenige pullen en beuzelarijen op den schoorsteen;
eene bibliotheek, die zich bescheiden achter een groen gordijn verschool, een
bureau en een canapé - dit was de zeer eenvoudige, niet bijzonder artistieke
inrichting van het atelier. De tallooze portretten echter, die overal aan den wand, op
den schoorsteen, tegen de penanten elkaar verdrongen, zouden een opmerker
allicht tot het besef gebracht hebben, dat de bewoner dezer schilderkamer ontzaglijk
veel vrienden had. Van buitenlandsche schilders, beroemde musici, schrijvers van
naam, bekende tooneelspelers, - van zoovelen had hij bewijzen van vriendschap
ontvangen; iedereen kende en mocht Sam Verveer.
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Bezocht men hem, hij ontving u vriendelijk en met eene gemakkelijkheid, welke door
rang noch stand van den bezoeker gewijzigd werd. Intusschen ging Verveer met
schilderen voort, en sprak dan met zulk een ijver en liefde over zijne kunst, vertelde
dan zooveel van zijn plannen over toekomstige

Winterdag in de Jodenbreedstraat te Amsterdam.

schilderijen, dat hij u den indruk van een waarachtig kunstenaar gaf. En terwijl hij
voortschilderde of teekende, verraste Verveer u nu en dan met een of andere
snaaksche opmerking, of wel zijn geleerde Lorre, in de koperen kooi daarachter,
deed u van lachen schudden over de dwaasheden, die hem zóo
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dikwerf waren voorgezegd tot het schrandere dier ze onthield en verwonderlijk juist
het oogenblik wist te kiezen om ze te doen hooren.
In zulk eene omgeving werd door Sam Verveer het aanzijn geschonken aan die
reeks altijd afwisselende groote en kleine doeken, teekeningen en schetsen, welke
het oog van den kunstvriend in verrukking brachten en steeds gretig koopers vonden.
In het openbare Haagsche leven was Sam Verveer een populaire figuur: iedereen
kende de korte gestalte met de eenigszins stramme militaire houding en voorkomen
en de schrandere slimme oogjes. De geheele wereld: van den adjudant des konings
tot het loopmeisje der modiste, kende Sam Verveer. In het gezellige leven dier dagen
was hij de onmisbare, de onnavolgbare kameraad. De wijze, waarop hij in een of
anderen vriendenkring, wanneer het licht vooraf was uitgedoofd, een tocht met de
nachtschuit voordroeg, stempelde hem tot een voordrager van het beste allooi en
tot een buikspreker zonder weergade. Bij zulk eene voordracht deed men een
provisie pret voor maanden op. Of wel: Verveer droeg eene Italiaansche aria voor,
ofschoon hij geen woord van Dante's taal kende, en gaf met zijne muzikale gaven
zoodanig de charge van zulk een zanger, dat men het uitschaterde.

Afzanding nabij den Haag.

In Pulchri, waarvan hij van 1866-1869 het voorzitterschap bekleedde, was Verveer
natuurlijk bij de dramatische vertooningen en pantomimes de onmisbare hulp en
raadgever. Hoe eenig en onbetaalbaar zijn vernuft daarbij te pas kwam, kunnen
tijdgenooten getuigen. Nog herinner ik mij, hoe wij aan het in elkaar zetten en
repeteeren waren van het merkwaardig-dolzinnige stuk: ‘Turco Barbaro of de triumf
van de kunst en de Haagsche Schutterij’. In dit stuk kwam o.a. een parade voor in
het Malieveld, waarbij minister Thorbecke de militaire Willemsorde uitreikte aan den
wonderbaarlijken held Nemorin, die eene schitterende overwinning behaald had.
Het tooneeltje deed goed, maar 't was wat ledig en men zocht eenige actie, naar
een of ander pikant optreden.
‘Wel’, zei Sam dadelijk, ‘de Japanners zijn immers hier; laten we die er bij brengen!’
(Het Japansch Gezantschap was namelijk juist hier aangekomen, had zijn intrek
in het hôtel de Belle Vue genomen en hield alle tongen bezig).

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

298
Dát was een inval! Maar hoe had men zoo spoedig een paar echte, wezenlijke
Japanners op de planken?
‘Dat is niets waard!’ zei Verveer. En al neuriënde en lachende, verzocht hij den
concierge den omslagdoek zijner vrouw even ter leen te vragen en hem een
sinaasappel te brengen. Hij zelf nam de vloermat, die voor de zaaldeur lag, maakte
daarvan in een omzien een Japanschen stroohoed, sneed van de sinaasappelschil
een paar uitstekende boven- en ondertanden, die hij in den mond stak, ontdeed
zich van zijn pantalon en stond vijf minuten later als een echte Japanner, zoo
onvervalscht dat niemand hem herkende, op de planken. Zulk eene
gedaanteverwisseling was eenvoudig wonderbaarlijk. Op den avond zelf, toen
natuurlijk aan deze vermomming meer voorbereiding en zorg besteed was, maakten
de Japanners een prachtig effect.
Een andermaal werd er een wassenbeeldenspel vertoond, waarin men zoowel

Duinschets (nabij den Haag).

de voorzijde der tent als het inwendige kon zien. Van dat wassenbeeldenspel was
Verveer de directeur en niemand die hem in dat karakter, met zijn ontzaglijke
doekspeld en zwaren gouden ketting, aan de kas bij de opgeschikte dame zag
staan, vergeet het van de werkelijkheid afgeziene type, dat Verveer van zulk een
ploertig heerschap gemaakt had. Alles, tot het brutaal-gemeene en blufferige, het
gebrekkig Hollandsch en aanmatigende, was af.
Nog een andere figuur, welke hij eens schiep, blijft onvergetelijk. Men had in
Pulchri een café chantant samengesteld, waarin al de bekende elementen
voorkwamen. Sam Verveer was daarin een trommelslager, die zich ongemakkelijk
met zijne stokken weerde, en wiens type van vervallen oud-militair eene creatie
was. Kaal, maar proper gekleed, soldaat van top tot teen, van zijn grijzen bakbaard,
die zich krijgshaftig met de snorren vereenigde, tot zijn hoogen stropdas en zijn
lintje in 't knoopsgat, was hij het type van een eerbiedwaardig veteraan. Hoe kwam
die achteruitgeraakte stumper in zulk eene
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luchtige, zonderlinge omgeving! Er was iets treurigs en onderworpens in zijn
gelaatsuitdrukking, en als hij op zijn trommel sloeg, scheen hij er evenveel uitdrukking
in te brengen als Heine in de verschillende trommelslagen van den Franschen
tamboer te Dusseldorp gevoelde.
Als een luidruchtig ensemble-stuk geëindigd was, en deze of gene uit het publiek
den trommelslager een grogje aanbood, sloeg hij op militaire wijze aan, dronk het
uit, gaf het glas met eigenaardig martiale beleefdheid terug, maar hield zich steeds
eenigszins droefgeestig-teruggetrokken van het overige gezelschap.
Dat was eene ware creatie, eene geheele historie, die Verveer daarin legde,

Buurtje te Katwijk.

en zij, die hem toen als trommelslager gezien hebben, vergeten nimmer den indruk,
dien zijn stil, roerend spel op hen gemaakt heeft.
Een van de vermakelijke tooneelen, waartoe Sam Verveer's dwaze invallen
aanleiding gaven, is zeker de voorgewende brand. Op zekeren avond maakt Verveer
zich gereed, om bij eene serenade welke aan Prins Hendrik voor zijn paleis in het
Lange Voorhout gebracht zal worden, zijn schuttersplicht te vervullen. Haastig rept
hij zich er heen, want het was reeds laat. Plen oud vrouwtje, dat dien schutter daar
zoo ijlings ziet voortjagen, met het schuifelend geweer over den schouder, slaat de
schrik om 't hart en roept:
‘Schuttertje, waar is de brand?’
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En zonder zich te bedenken, antwoordt de schalk van een schutter, al hijgend en
jagend:
‘Bij Bakker de Bakker op den Dennenweg!’
Heere in den Hemel! op den Dennenweg! En de tijding vliegt van mond tot mond!
In een ommezien weet een ieder het! Nauwelijks een kwartier daarna ratelt een
brandspuit, door flambouwen spookachtig verlicht, over het Voorhout. Alles rent,
dringt, duwt, stormt naar den Dennenweg, en de serenade aan den geliefden prins
heeft hoogstens een succès d'estime.
Gevat in het antwoord geven als geen ander, schiet hij even raak als een
Transvaalsche boer. Zoo gebeurt het, dat de majoor van het bataillon schutterij,
waarin Sam diende, inspectie hield. Nu was een van de zwakheden van dezen
majoor, dat hij nu en dan te diep in het glaasje keek en in dien

Scheveningen (in het Haagsch Museum van moderne kunst).

toestand heftig en ruw kon zijn. In dergelijken toestand stapt de majoor nijdig langs
de gelederen en bespeurt, dat de buurman van Sam op stoffen schoenen in 't gelid
staat.
‘Wel, voor den duivel!’ roept de majoor, ‘schaam-jij je niet? een schutter met
stoffen schoenen aan!’
‘En een majoor met 'n laars aan!’ laat Sam er langs zijn mond weg op volgen.
***
Dat een kunstenaar met zulke bijzondere gaven velerlei onderscheidingen kreeg,
is zeer natuurlijk; dat een kameraad, die in alle kringen zoo gezocht was, zijne
vrienden niet tellen kon, is even verklaarbaar. Toen dan ook de koning der Belgen
in 1851 Verveer tot ridder der Leopoldsorde benoemd
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had, was de schildersbent daar zoo mede ingenomen, dat zij den geridderden
kunstenaar op 30 November 1851 een feestmaal in Het Keizershof alhier aanbood.
Charles Rochussen dichtte zelfs voor die gelegenheid een feestlied, dat door Verhuist
gecomponeerd en bij 't feest op de piano, ter begeleiding van den zang gespeeld
werd. Het aardige liedje, dat mijn vriend J. Kruseman, de onvermoeide verzamelaar,
wiens collectie wetenswaardige gegevens omtrent tal van beeldende kunstenaars
tot in de kleinste bijzonderheden volledig is, mij welwillend ter overneming afstond,
luidt:

Panorama Scheveningsche duinen.
Ingeschonken!
Uitgedronken
De bokaal
Bij 't onthaal
U ter eer
Sam Verveer.
Goede luiden
In het zuiden
Zagen blij
Aan hun zij
Menig keer
Sam Verveer.
En zij kochten;
En zij vochten
Om 't talent:
Ieder kent 't
Heinde en veer
Van Verveer.
En de Koning
In zijn woning
Hoorde er van
En de man
Deed veel eer
Aan Verveer.
En hij schonk hem
(En het blonk hem)
't Ridderkruis
Fluks aan huis:
‘Daar Mijnheer
Sam Verveer.’
En zij zaten,
En zij praatten
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In dat land
Over 'n't weer
Van Verveer.
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Maar in 't Noorden
Als zij 't hoorden
Ieder was
In zijn sas
Om de eer
Van Verveer.
Dat getuigen
Zij die juichen
Alle maal
Aan dit maal:
Sam Verveer
U zij d'eer!

Eerbewijzen te over heeft Sam Verveer in zijn kunstenaarsloopbaan ontvangen en
toen de droeve mare van zijn dood in den lande zich verspreidde, bleek eerst de
groote populariteit van dezen gunsteling der goden. Ver buiten onze grenzen, op
tentoonstellingen van Parijs en Brussel, van Gent, Antwerpen en Weenen had
Verveer zich roem verworven en, behalve de voldoening van een gevierden naam
en hooge prijzen voor zijn werken te bedingen, tal van lauweren geoogst. Keizer
Napoleon III had op het Parijsch salon van 1855 voor zijne bijzondere verzameling
te Saint-Cloud een kunstwerk van Verveer gekocht. In onze vaderlandsche
kunstverzamelingen is Verveer overal vertegenwoordigd, zoodat zijn naam en zijne
kunst onder ons blijven voortleven.
en

Toen zijne vrienden en kunstbroeders zijn stoffelijk overschot den 8 Januari
1876 op het Israëlitisch kerkhof ter aarde bestelden, wees Mr. J.E. Banck er terecht
op, dat den betreurden kunstenaar geen waardiger rustplaats kon worden beschoren,
dan te sluimeren aan den voet van hetzelfde duin, dat hij zoo innig had liefgehad
en welks eenvoudigen ernst hij zoo uitstekend had weten te vertolken. Te midden
zijner bedrijvigheid en in de volle kracht van zijn talent weggerukt, was de
levenslustige man een sprekend beeld der kunst zelve, wier trouw dienaar hij was
geweest en die evenmin van verouderen weet, maar eeuwig jeugdig blijft.
En toen anderhalf jaar later, op 15 Juni 1877, op datzelfde kerkhof het
gedenkteeken onthuld werd, dat kunstbroeders, vrienden en vereerders aan Sam
Verveer's nagedachtenis wijdden, was het wederom Mr. Banck, die op bijzonder
gelukkige wijze Sam Verveer als kunstenaar en als mensch kenschetste. Als jeugdig
kunstenaar had Verveer reeds uitgemunt door de waarheid van uitdrukking in zijne
pittige stadsgezichten; maar toen zijn blik verruimd werd en hij de lachende
vaderlandsche stads- en dorpsgezichten, onze duin-, weide- en strandlandschappen
maalde, kwam eerst de groote artist in Verveer tot volle recht, bovenal toen hij zich
toelegde op de stoffeering zijner landschappen.
Meer nog dan door een monument, aldus getuigde Mr. Banck, zal Verveer in onze
herinnering voortleven door zijne persoonlijkheid, door de herinnering aan zijn
geestige kout, aan het eigenaardig gebaar, waarmede hij zijn snedige opmerkingen
vergezeld deed gaan; door zijn onuitputtelijken humor, en tevens door den ernst,
waarmede hij het leven en zijne kunst opvatte.
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Een zieke.
Door C.K. Elout.
(Bekroond met den tweeden prijs in den novellen-wedstrijd van
‘Elsevier's Geïllusteerd Maandschrift’).
I.
Het was de blauwe oneindigheid van den zomerhemel, oneindig naar 't Oosten,
naar 't Westen, naar 't Zuiden, naar 't Noorden - en naar boven, hoog naar boven,
waar niets is dan het getintel der stippen die een turend oog daar ziet en waar de
ziel soms zoo graag zou wezen omdat zij er grooter zou worden in de heerlijke,
volmaakte geluidloosheid.
Daaronder lagen de zee en het strand en de duinen in zware hitte.
Diep-indigo werd de blauwe stolp aan den horizon, waar zij op de zee stond, als
op een vlakken vloer van donker, ondoorschijnend, blinkend blauw. Tusschen de
bruine paalhoofden die van de kust af wegschoven in 't water, trok de zee flauwtjes
heen en weer, zonder golfslag, met een klein geschuifel over de schelpen als zij
haar zoom wegtrok of weer opstuwde.
't Was laag water. Bij een minder hooge temperatuur zouden er nu niet veel baders
geweest zijn - meestal wachtte men op 't hoogwater wanneer ten minste de dokter
geen bepaalde dagverdeeling had voorgeschreven - maar nu konden velen 't niet
uithouden tot den middag. Links, aan den kant voor de dames bestemd, plasten
onherkenbare gedaanten door 't water, in blauwe, roode en gele badcostuums die,
druipend en uitgezakt, de draagsters wanstaltige zeemonsters deden schijnen, met
rimpelige, sponsachtige gele koppen - de badmutsen die sommigen droegen. Maar
de bloote armen die het schuim opjoegen en de blanke halzen waarlangs de
blinkende waterparels rolden, waren voldoende om de binocles voor de oogen te
brengen van een paar drieste heeren, die hooger op 't strand en meer naar 't midden,
in de koele huiven van hun rieten stoelen leunden. Rechts, aan den mannenkant,
ploeteren in 't blauwe water de blanke, bloote lijven van eenige heeren die, met de
onbehagelijke bewegingen van hun te dikke, te magere, te korte, of te lange
lichamen, toonden hoe leelijk de meesten van ons tegenwoordig zijn.
Wat kinderen met bloote beentjes speelden in de plassen op 't midden van 't
strand, dicht bij de zee, ijverig bezig, pratend en schreeuwend met hooge stemmetjes,
ongevoelig voor de onbeweeglijke hitte.
Het badpersoneel, een badvrouw in boerinnencostuum en een badman in 't
vuurrood, sjouwde langzaam aan elke zijde van 't strand de badkoetsjes met
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de vertikale roode en gele streepen aan, die den badenden tot kleedkamertjes
dienden. Het rood van de twee badmannen kleurde niet eens heel sterk in het felle
licht dat matter scheen op 't bruinere, lagere deel van 't strand, maar schel schitterde
op de geelwitte golfjes van 't droge zand bij de duinen.
Overigens was alles stil en roerloos, aêmechtig van de hitte. De badgasten zaten
midden op 't strand onder de hooge huiven van hun met linnen afgekoelde rieten
stoelen of lagen in 't schaduwkoele zand vóór de houten tentjes die tegen den
duinvoet stonden en waarvan de latwerkdeurtjes nu waren opengeslagen; of wel
ze rustten daarbinnen in makkelijke stoelen, lezend, loom pratend of droomend.
De dorpstoren, die met wat geboomte en enkele daken tusschen twee duinen te
zien kwam, zond kalm en bedachtzaam elf klokslagen, klaar en fijntjes, over 't stille
strand.
***
Ze lag te mijmeren in een lagen stoel, alléén in het tentje.
Als twee frissche twijgen van een jongen boom voegden zich de armen,
schemerend door 't wijde split der lichte blousemouwen als door bloesemwit,
steunend onder 't hoofd. Dat lag daar gelijk een blanke en zonnig-gouden bloem.
Het àl-volle van wangen, kin en handen was dat van de jonge vrouw en waar het
blousewit door den cirkel van 't middel naar 't donkerblauw ging van den rok, daar
rondde zich ook 't lenig teruggebogen lijf te straf voor een meisjeslijf. En in de
peinzende, kalm-verstandige grijze oogen, om den flinken, rechten neus en de
dunne lippen, zweemden niet meer de verbeelding, het vragen en de moed van het
jonge meisje, maar het weten, het te-veelweten, de voldaanheid en... ook al iets
van de wrange teleurstellingen der banaliteit - altemaal zaken die men zoo veel
vrouwen al heel gauw na het huwelijk kan aanzien.
Ze droomde terug naar haar schooljaren. Ze keek naar de spelende kinderen.
Zoo had ze hier ook gespeeld, jaren geleden, toen het Onbekende - en was het
Onbekende niet het eenig aantrekkelijke in dit leven? - nog zoo heel groot was. Ze
hadden gespeeld, jongens en meisjes te zamen, met bloote beentjes in de koele
plassen, zonder aan iets anders te denken dan aan hun spel. Wat was er nu van
dat Onbekende al een groot stuk af. Hoe meer er af ging hoe minder haar het leven
waard werd.
Kòn ze nu nog denken als toen! Wist ze nog maar zoo weinig als toen. O dat
ijzige, doodende Weten!
Als ze nu naar de bloote lijven van die badende mannen keek, waaronder ze ook
haar eigen man wist, och dan wekten de onbehagelijke bewegingen van die
onharmonische lichamen niet veel hartstocht in haar op - maar wel haar weten. Het
deed haar denken, zonder hartstocht, cynisch, denken aan wat ze van de
zinnelijkheid dier lijven wist. Ze kon niet laten om daaraan te denken omdat ze
vanzelf dacht wat ze wist. O dat vervloekte Weten! Wie had het haar opgedrongen
en waarom? Al de menschen van de
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wereld en al de goden van 't heelal konden haar het On-weten niet weergeven. Wie
had het haar afgenomen en waarom? Nooit, nooit, al werd ze reiner en strenger
van zin dan de vroomste kloosternon, kon ze weer komen tot de knoppe-reinheid
van het onwetende kind. Honderden verkochten wetenschap maar geen enkele kon
verloren onwetendheid weergeven. Toch misschien één enkele - de Dood.
Ze keek weer naar de kinderen. Waarom konden die niet blijven gelijk ze daar
waren? En opeens trof haar weer een oude gedachte: dat de menschwording van
het kind niets anders is dan de gestadige vervulling van een vreeselijk noodlot: het
argeloos verliezen van het On-weten en het argeloos inzuigen van het Weten, het
ijzige Weten dat alle spontane vreugd binnen de grenzen van 't leven doodt... en
machteloos staat voor wat daarbuiten ligt. De tragiek van het kind.
‘Dag Cor!’
- ‘Hé... Jeanne?’
Ze was zoo diep weggezonken in gepeins, dat ze de zachte plofstappen in 't zand
niet had gehoord en dat ze haar vriendin niet had gezien vóórdat ze vlak bij haar
stond en de vroolijke groetwoorden sprak. De verbazing om deze onverwachte
verschijning deed haar wat oprijzen maar de andere zei:
‘Blijf maar lui liggen, kind; 't is vandaag veel te warm om beleefd te zijn. En dan
tusschen oude kennissen. Hoe gaat het je?’
- ‘O - goed... Maar ga je niet zitten?’
‘Neen ik heb straks een heele tijd zitten te lezen en 't is ook niet de moeite waard.
De badman kan me elk oogenblik komen waarschuwen dat er een koetsje vrij is en
dan moet ik er gauw bij zijn. Cor... je ziet er niet zoo gezond meer uit als voor een
jaar of wat.’
- ‘Ik ben ook niet zoo gezond meer.’
‘Niet? Wat scheelt je?’
- ‘Dat weet ik niet en dat weten de dokters ook niet - natuurlijk ook niet, zou ik
haast zeggen. Of ja, er was er toch één... maar dien geloof ik niet.’
‘Wat zei die?’
- ‘Maagkanker.’
‘Wat zeg je! En heeft hij je dat zoo maar gezegd?’
- ‘Eerst niet. Wel aan mijn man. Maar toen ik gezegd had dat ik van den zomer
weer eens hierheen wou, toen heeft hij mijn man verteld wat hij er van dacht en dat
de lucht hier heel slecht was voor zoo iets. En toen Frans me op geen andere manier
van mijn idée kon afbrengen, zei hij wat de dokter hem had verteld en die kwam er
toen eindelijk zelf nog eens bij te pas. Maar dat was de eenige, Jeanne, en daarom
heb ik er nooit veel van geloofd. En ik wou er in geen geval mijn plan om opgeven....’
‘Nog altijd bedorven kindje?’
- ‘O neen dat gaat er wel uit, hoor, als je getrouwd bent...’
‘Is je man zoo'n lastig heer?’
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- ‘Frans? O heere neen. Ten minste zeker niet lastiger dan de meeste anderen.
Maar vroeger werd voor mij gezorgd en als je getrouwd bent, wordt er van je verwacht
dat je in de eerste plaats voor een ander zorgt. Dan ben je niet zoo belangrijk meer.’
Met een lachje zei ze 't laatste en keek weer even in gedachte naar de badende
mannen in de verte, nu weer anderen dan zooeven. En toen:
- ‘Och, als ik maagkanker heb dan ga ik toch dood en anders, als 't maar een
gewone maagkwaal is of zoo iets dan weet ik zeker dat ik hier eer beter zal worden
dan ergens anders. Mijn ziel leeft hier honderdmaal sterker en de menschen weten
nog lang niet wat een knappe dokter je ziel voor je lichaam kan zijn. Ik voel hier
meer, ik denk hier meer, ik vind hier heel mijn verleden, zóó veel, zóó veel dat weer
in me opschiet, dan van dit jaar, dan van dat jaar, allemaal herinneringen aan dingen
die nooit weerom komen....’
Ze had voor zich uit gesproken, zonder haar vriendin aan te zien. Nu hield ze
ineens op en zag naar de andere. Wie ging ze daar die kostbaarheden geven uit
het binnenste van haar hart? Jeanne was haar vroeger een prettige vriendin geweest,
maar wat waren ze elkaar nu nog? Ze wist immers niet of ze nu nog wel veel zouden
kunnen samendenken?
En de andere voelde zich inderdaad niet warm worden voor wat haar bijna was
verraden. Ook zij merkte dat de tijd zich tusschen haar en haar vriendin had
geschoven. Beleefd belangstellend vroeg ze:
‘Heb je dikwijls pijn?’
- ‘Ja nog al en soms tamelijk erg. Vooral als ik veel eet... och, veel...? niet de helft
van wat behoorlijk zou kunnen zijn; ik moet soms honger lijden. Maar 't ellendigste
is dat die maagpijn zoo op je humeur werkt. 't Maakt me zoo kribbig, zoo onredelijk
en dan dikwijls juist tegen de menschen die ik 't liefst mag....’
Er viel haar opeens iets in waarover ze tot nu toe niet had gedacht. Langzamer
en zachter ging ze voort:
- ‘Frans verdraagt veel van me, geloof ik... heel veel....
En niet waar, Jeanne, ik mag een bedorven kindje geweest zijn, een slecht humeur
had ik toch niet hè?’
‘Neen zeker niet Cor. Wat was je altijd een ondeugende wildzang’.
- ‘Ja en nu kan je begrijpen hoe wanhopig het me soms maakt dat ik merk hoe ik
dag aan dag zonder ophouden mijn goed humeur verlies. O als je zenuwen je de
baas worden dan ga je er onder, Jeanne, dan ga je er op 't laatste heelemaal onder...
Maar zeg eens, hoe maak jij het?... Zie je, daar kan ik toch goed aan merken dat ik
ziek ben. Zieke menschen zijn altijd met zichzelf bezig,...’
Ze richtte zich wat op en keek haar vriendin wat scherper aan. Een hooge, voor
een Hollandsche vrouw iets te lange gestalte, recht en zelfbewust. Een mooie, sterke
vrouw. De hand die tegen den middenpost van de tentdeuren steunde, was niet zoo
blank en smal als die van de zittende, maar groot,
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sterk en goed geëvenredigd. Voornaam en zonder pretentie in haar effen bleekgele
kleeding met een stroohoed op het donkere haar, leek ze volkomen rustig van geest
en van lichaam, een harmonisch ontwikkeld, gezond wezen, dat zich precies van
zijn waarde bewust is en zijn plaats in het leven gevonden heeft. Maar haar vriendin
zocht iets op het regelmatige, wat strakke peinzende gezicht, en al verraden donkere
oogen het hart niet zoo gauw als lichte, ze vond toch in deze oogen wat ze zocht.
En in de trekken om den mond. Ook al het Weten, dacht ze. Daarvoor hoeft een
vrouw dus niet eens te trouwen.
‘O ik heb het heel goed’ zei Jeanne, kalm en met veel zekerheid. ‘Je weet
misschien dat ik sociologie studeer. Mijn ouders wonen tegenwoordig in Amsterdam
en daar valt op sociaal gebied ook practisch heel wat te leeren. Ik ben in een massa
vereenigingen terecht gekomen, hier secretaresse, daar presidente, zoodat ik soms
niet weet waar ik den tijd vandaan moet halen. Maar dat is juist heerlijk.’
Doch het werd zonder geestdrift gezegd. De andere merkte dat en zei, met haast
onhoorbare ironie:
- ‘Ja dat moet heerlijk zijn.’
Ze hadden elkaar niets meer te vragen of te zeggen.
De badman wenkte in de verte, te traag om het warme eindje te loopen en Jeanne,
die zich naar de zee had gewend, zag het.
‘Daar word ik gewaarschuwd. Nu moet ik gauw naar mijn koetsje, anders gaat
mijn beurt voorbij. Cor nu hoop ik je toch eens dikwijls te zien, hoor. Waar logeeren
jullie hier ergens?’
- ‘Op Zeerust, daar in de boschjes’.
‘O dan woon ik dicht bij je. Ik ben met Papa en Mama in 't Hotel Duinhoeve. Dat
is er vlak achter. Nu adieu, ik hoop je gauw te zien... Arme Corrie...’
Met een terugkeer van oude hartelijkheid kuste ze haar vriendin op 't voorhoofd.
En de tranen schoten haar in de oogen.
De zieke greep den arm waarvan de hand op de stoelleuning steunde. Het bloed
vloog haar naar de wangen; haar hart bonsde. Ze voelde opeens heel haar ziel
trillen van aandoening, als een bevende knop die haast zal openbarsten. Ze wou
spreken, ze wou voor haar vriendin haar hart doen uitstroomen, al die verkropte
smartgedachten die nu ineens tot uiting zich opdrongen. Maar ze aarzelde even en toen werd het zwijgen pijnlijk en de toestand mal. Ze kleurde sterker, maar nu
uit valsche schaamte... en haastig, hakkelend, zei ze:
‘Adieu... ja zeker, ik zal... we komen je ouders natuurlijk een visite maken.... Adieu.’
Ze zag de sterke, statige gestalte gaan.... En een machtelooze bitterheid kwam
in haar op. Waarom was die zoo gezond en zij zoo ziek? Wat een onzinnige,
onbegrijpelijke ellende was er op de wereld. De meeste menschen die hier op 't
strand zaten, hadden een ziekte. Of een kwaal. Of een menigte kwaaltjes. En wie
zou er niet al met de kiem van de eene of andere vreeselijke ziekte rondloopen,
zonder het te vermoeden, met een
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onnoozel, vroolijk gezicht. Gekken! Gekken!... Waarom zoo'n enkele gezond?
Maar met leedvermaak herinnerde ze zich dien strakken, matten trek van het
Weten dien ze op dat hoog-rustige gezicht had gevonden. Dat klamme, doodende
slijm sloop over zieken en gezonden.
.... Die kinderen daar... Ach die kinderen!...
‘Ga je mee naar huis? 't Is over twaalven?’
- ‘Ja.’
't Was haar man die van zijn bad terugkwam. Zijn lange blonde snor hing, nog
vochtig, sluiker nog dan anders. Zijn vlasblonde haren, nu wat donkerder door het
bad, kwamen stijfgestreken onder zijn stroohoed uit. Een lange smalle neus.
Koel-goedige, verstandige blauwe oogen. Een hoog, zeer blank voorhoofd. Een
smal gezicht met een flinke, niet te breede maar krachtige kin. Een luimige, zinnelijke
mond. De lange, magere, gespierde gestalte was iets gebogen. Dit en zijn
eigenaardige gang, het gevolg van veel paardrijden - hij was eerste-luitenant bij de
huzaren - gaven hem iets onverschilligs. Wat ook wel gedeeltelijk uit zijn aard kwam.
‘Wie was daar bij je?’
- ‘Jeanne Volders, een kostschool-vriendin van me.’
‘Getrouwd?’
- ‘Neen.’
‘Een knappe vrouw, zoo uit de verte. Mooie figuur ten minste.’
- ‘O, zeker.’
Hij had kortaf gevraagd, op een wat norschen toon dien hij zich had aangewend
voor den troep. Het was een uiting van zijn militairen zin, zijn sterken discipline- en
ordegeest. Maar nu vroeg hij opeens - en 't leek een ander, zoo zacht en warm
klonk zijn stem:
‘Hoe is 't vrouwtje, heb je nog veel pijn gehad?’
Ze kon haar humeur niet meester worden.
- ‘Och wat hoef je daar naar te vragen. Ik ben nu eenmaal ziek.’
Hij zuchtte en de onverschillige uitdrukking kwam aan hem terug.
Ze verbeet haar tranen. Haar hart jammerde om wat ze daar had gezegd. Ze
trilde... om op te springen en hem vergiffenis te vragen, om haar ziekte. Als hij maar
één woord gezegd had...
Maar hij keek zwijgend naar de zee, die strak, mateloos, metaalblauw, lag te
blaken en te schitteren tegen de zon.
Wèèr hield valsche schaamte haar woorden terug...
Opeens werd ze bleek van schrik.
Een dof gedreun, heel zwak van klank maar geweldig zwaar van trilling, rolde
over de zee. Een toon van dreigend geschut. Of de echo van een gebrul van
honderden leeuwen, eindeloos ver weg achter dien cirkel tusschen den zengenden
hemel en de blakende zee.
De badman, die voorbij kwam, zag dat ze schrok. Lachend zei hij:
‘Wel mevrouw kent u dat niet meer?... Het heien van de zee...?
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II.
Door de smalle boschpaadjes, waar ze niet naast elkaar konden loopen, gingen ze
naar huis. De villa, die ze voor 't badseizoen hadden gehuurd, lag op een minuut of
tien gaans van 't badstrand, stil, doodstil en heel alleen in de tamelijk hooge boschjes.
Er was een grasveldje met een bloemperk in een open boomenrond vlak voor 't
huis. Anders stonden overal de boomen dicht om het huis bijeen, met overbuigende
takken die schaduw over de vensters hingen en soms met ritselende blâren geheimen
in den schoorsteen fluisterden. Vogels leefden hier in de takken en zweefden door
de rust van de zongeplekte laantjes. Er waren er onder die vogels die hun heele
leven hier hadden geleefd, eerst als hulpelooze schreeuwertjes met bibberende
vlerkjes en wijdgeopende bekjes in het ronde nestje waar ze elkaar overdag pikten
en waar ze 's nachts onder warme vleugels sliepen; dan, in een volgend voorjaar,
als levendige nieuwelingen voor 't eerst meegesleept in de bruisende lentevlaag
die om hen heen geurde en zong, zelf bezig met het bouwen van een nestje en dan
met de heerlijke zorg voor de eitjes en de jongen; en nu als oude vogels met stijve
pootjes en met witte randjes om de knippende oogen, zich koesterend op een takje,
in een zonneplek, wachtend op den dood. Ze wisten niet beter of de wereld was dit
boschje waar omheen de blauwe lucht zich spande en waar al hun makkers zongen,
speelden en keven.
Op andere dagen, als de zee niet zoo levenloos was, ruischte hier haar adem
rond als een droomerig, rhythmisch gonzen. Nu kwam er, over de kruinen der
peinzende boomen, geen geluid.
Boven 't bloemperk fladderden, tusschen de gloeiende geraniums, een paar
koolwitjes, verliefd spelemeiend in de lekkere zon. Een groote, glanzige libel zwierde
met rukken heen en weer, onrustig door 't hevig brommen van een bruine bij.
Het huis was klein, laag, doodeenvoudig en niet mooi, van grijzen, ruwen steen,
maar vriendelijk door de wijd opengeslagen glazen deuren en het overstekende
dak. Ik heb eens, in een groot, stil bosch, een vriendelijk oud vrouwtje ontmoet met
een grooten hoed op. Daar deed mij dit huisje altijd aan denken.
***
Wachtend op het déjeuner dat door het dienstmeisje werd gereed gezet, zaten zij
beiden stil, zij buiten, in een tuinstoel vóór het huis, hij binnen, in een fauteuil bij de
geopende tuindeur. Triest waren ze beiden, hij doordien hij langzamerhand
moedeloos begon te worden bij de steeds fellere buien van dat ziekelijke humeur,
zij door schaamte over haar onredelijken uitval en uit wanhoop over het vruchtelooze
van den strijd dien ze tegen den verbitterenden invloed der ziekte voerde.
Hij peinsde met medelijden over den toestand van zijn vrouw die hij zoo
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frisch en tintelend had gekend en die nu somber en gemelijk werd door de knagende
ziekte. Wat was ze anders geweest toen hij haar voor 't eerst gezien had, op 't
strand, vijf jaar geleden. Als men alles vooruit kon weten!.... Dan.... ja, zeker.... dan
zou hij haar niet hebben gevraagd. En toch hield hij van haar, nu ook nog. Hij maakte
het zich niet maar wijs; het was werkelijk zoo. Hij hield nog veel van haar en die
liefde - en zijn waarlijk groote, wijze aard - deed hem met geduld zwijgen op haar
bitse uitvallen. Maar er was iets innig droefs in zijne genegenheid gekomen; de
aantrekkelijkheid, die noodig is om gestadig een liefde te voeden, had haar meer
en meer begeven zoodat zij hem meer als een donkere, drukkende zorg dan als
een warme bron van liefde in den geest lag. Hij had voor haar nog maar die stille,
hopelooze, droeve genegenheid welke men voelt voor iemand die wel nog bestaat
maar die zoo heel anders is geworden en die men daardoor toch verloren weet. Hij
hield van haar zooals men medelijdend blijft houden van een arme krankzinnige die
men eenmaal zoo lief had.
Ja als hij alles vooruit had kunnen weten. En nu kreeg hij ook medelijden met
zichzelf. Jong, gezond, een kranig officier die carrière zou kunnen maken.... en nu
was zijn leven bezwaard met dat zieke leven naast hem. Wat een bitter onrecht.
Frans Wijtsema was onder zijn kameraads altijd een van de meest ‘geziene’
geweest. Hij had geen talenten die hem in gezelschap bijzonder deden uitkomen,
maar zijn eenvoudige, weinig woorden zoekende, mannelijk-hooghartige aard, zijn
groot hart en zijn klaar verstand hadden hem die eerbiedige genegenheid doen
winnen die ongetrouwde jongelui elkaar loyaler geven dan ouderen, die om geld of
positie mekaar met scheele oogen aanzien. Niet alleen de grappenmakers en de
losbollen zijn onder jongelui ‘getapt’.
Overigens had hij kalmpjes meegedaan, zich enkele dolle streken veroorloofd en
verder zijn gezonde zinnen geen al te knellenden band aangelegd.
En nu werd, door het gemis aan een gezond vrouwenleven waarmede hij zijn
mannenleven kon aanvullen, zijn evenwicht verstoord, zoowel geestelijk als
lichamelijk. Hij voelde zich onrustig worden nu en dan en verlangde soms naar de
vrijheid van geest en lichaam die hij vroeger genoot. Hij was er zich van bewust
geworden, kalm, zonder veel ontroering, dat de ziekte van zijn vrouw een steeds
scherper scheiding tusschen hen trok en dat die toestand hopeloos was. Als zijn
vrouw eens kwam te sterven?....
Hij was niet gewoon om zich veel rekenschap van zijn gevoelens te geven; zijn
rustige, koele natuur vond geen aanleiding om uit zichzelf te treden en zichzelf of
anderen te beschouwen. Maar nu trof het hem toch dat die uiterste mogelijkheid
hem kalm liet. Als zijn vrouw stierf..... Nu ja, als zijn vrouw stierf.....
Hij wist dat hij nog van haar hield, met die trieste, moedelooze genegenheid. En
toch kon hij zich haar dood-zijn niet als een gemis voorstellen.
Peinzend trok hij aan zijn knevel en keek naar de stille, zekere bewegingen
waarmede het dienstmeisje haar werk verrichtte. Maar hij dacht over al wat
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er gebeurd was en wat er gebeuren kon met hem en met zijn vrouw....
***
Oók droevig peinsde zij. Wat een min wezen, een mensch, die links en rechts op
en neer werd gerukt door allerlei ellende en die niet eens zichzelf meester was.
Waarom leefde ze nog? Een blok aan 't been van haar man. Een schaduw op zijn
leven. Een stekelige hinder in zijn jeugd. Kon ze hem maar wat warmte, wat hartelijke
dankbaarheid teruggeven voor zijn bedaarde vriendelijkheid.... och dan ware haar
ziekzijn nog dragelijk voor hem. Maar die booze geest, dien de ziekte in haar
opstookte, bedierf haar hartelijkste gedachten, vóórdat ze woorden werden, zooals
een wrange zeewind soms de voorjaarsblaren verzwart, nog vóór ze volwassen zijn
en donker-zomergroen.
Een heel enkele maal, in een van die zeldzame uren waarin ze zich nog eens
gansch gezond voelde, kon ze, blij door die bedriegelijke illusie, haar oude,
weggedrongen hartelijkheid omhoog brengen. Dan barstte ze soms uit in woorden
en in tranen, snakkend naar uitdrukking, om haar man in dien éénen stond goed,
goed in te prenten zoodat het hem lang zou heugen, dat zij het niet was die hem
zoo boos bejegende maar dat haar eigen stem werd overschreeuwd door een
somber gehuil waar ze niet tegen op kon.
Maar dan dook weer een ander monster op om die korte oogenblikken van
zielsvrijheid te vergallen. Als zij dan, uitgeschreid en bijna weer gelukkig, haar man
in de armen lag (die in dat geluk van het korte wèèrvinden weinig woorden behoefde
te hooren om weer aan haar te gelooven) dan slijmde over hen heen - de
zinnelijkheid.
En daarna schaamden zij zich.
Opgegroeid in de domme, verwoestende conventie die de hoogste daden van
het lichaam miskent en bevuilt en die voor lichaamsvormen alleen bewondering
gedoogt als ze van marmer of brons zijn, hadden ze, evenals de meeste menschen,
nooit geleerd om aan het lichamelijke gemeenschapsleven in het huwelijk een
eervolle plaats te geven. Zij beschouwden het als iets zeer inferieurs, maar als iets
onvermijdelijks, waarop hoogstens een schuine toespeling mocht worden gemaakt
en dat men maar zoo gauw mogelijk weer moest bedekken.
Dus schaamde zij zich over zulke oogenblikken, zij meer dan hij omdat haar fijnere
aanleg en haar ziekelijke toestand haar gevoeliger voor indrukken maakten dan
hem.
Ze dacht er ook nu weer aan - met schaamte.
En weer kwam dat dubbele verlangen in haar op: Niet weten - en gezond zijn....
.... Van tijd tot tijd dreef die zware, onheilspellende dreuning weer door de lucht, die
vreemde, verre, diepe rilling, dien men hier ‘het heien van de zee’ noemde en die
sommigen houden voor de verste uitrollers van een onweer dat heel, heel diep
achter den horizon hangt. Soms lijkt het een
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zwak gebrul, als van een stervend roofdier... maar haast onhoorbaar. Dan weer is
het een zacht gedaver, als van een verren reuzenstap... maar dan blijft het weer
stil. Soms is er in 't geheel geen klank in - niets dan een huivering, die door de aarde
schokt en door de lucht. En soms ook lijkt het de nadreun van een zwaren slag,
alsof ergens een groote ramp gebeurd is.
Maar altijd komt het van de zee, op zeer heete, stille dagen, als een gegrom van
een monster uit de diepte. En altijd is het er maar heel even en opeens, zooals een
rilling door den rug vaart....
.... Een dreigen lijkt het... een dreigen met een onuitgesproken, onbestemd
onheil....
.... Ze zag op, nog blozend van de armzalige schaamte bij de gedachte aan die
oogenblikken van zinnelijkheid. Wrevelig keek ze naar haar man.
Zijne oogen volgden nog steeds, zonder gedachten, het dienende meisje.
En zij zag het meisje.
Het was een boerinnetje uit deze streek, gekleed in de volksdracht. Een stijf,
glad-wit mutsje, van achteren fijntjes saamgeplooid als een miniatuur van de witte
kappen der boerenwagens, omhuifde heel het hoofd. In de stemmig-Hollandsche
intimiteit van die zuivere lijst sloot een jong gezicht - vreemd van contrast. Als een
gelijke, zachte golfrij op een kalm strand, stroomde onder het mutsje uit op het
blanke voorhoofd een enkele, glad teruggeslagen haarrol. En strak,
bezig-met-het-werk, stond het gezicht en ernstig keken de oogen onder de fijne,
peinzende wenkbrauwen. Maar als een plotseling lichten vloog er soms iets door
die oogen en langs de hoeken van de smalle lippen; en waar de weeke, ronde kin
en de zachte, volle hals de strenge lijn van het mutsje braken, daar welde wellustige
jeugd. Naast de oogen, die zich nu zoo zedig hielden, kringelden twee gouden
sieraden, gelijk wingerd-stengels; en daarvóór fladderden, als lichtzinnige, speelsche
vlinders, twee gouden klaverblaadjes.
't Lichtroode ‘beukje’ trok wel de borsten in een strenge lijn maar liet daarboven
de blanke jonge hals vrij die naar achteren onder het straffe zwarte jakje naar den
lenigen rug liep en zijwaarts naar de lage, rond afgetwijgde schouders en armen...
De zachte, voor een boerenmeisje ongewoon blanke armen welden uit de korte,
strak gespannen mouwtjes en bij elke beweging speelden de spieren, haast
onzichtbaar onder de frissche huid.
Ze kon misschien zeventien jaar zijn, dit kind met haar ranke en toch al zoo volle
vormen. Ze ging recht en waardig als een koningin, zooals al de vrouwen en meisjes
in deze streek, maar lenig, zonder eenige stijfheid. Bij haar zachte, vlugge
bewegingen bengelde haar wijde, zware, donkerblauwe tros van rokken als een
stille, slingerende klok. Er gingen geuren en glansen van jeugd en gezondheid en
stillen hartstocht van haar uit. Niets kon meer ingetogen zijn dan de straf gespannen
wellust van dit jonge lijf. Op geen troon zat ooit meer gratie dan die van dit
boerenkind.
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De zieke zag dit alles... àl wat ook zij eens had bezeten en wat de grimmige kwaal
had gesloopt. Zij zag ook dat de oogen van haar man het meisje volgden en zij
meende dat zijn gedachten het ook deden.
En toen drong, als een lange, aansterkende smartkreet, een oneindige droefheid
uit haar op. Ik ben een last, dacht zij, en een onaangename hinder. Niemand,
niemand ter wereld kan ik iets meer geven; alles leeft en werkt buiten mij om, zonder
mij, ondanks mij. Waar ik mijn wrakke leven heensleep, sta ik als een schaduw voor
het geluk van anderen. Geen nut, geen geluk, niets dan onheil geef ik. Hij zou willen
leven met een jong, gezond schepsel zooals dit... maar ik sta hem in den weg.
En nu kan ik nog maar één goed ding doen in mijn leven: Heengaan, zoodra ik
weet dat hij een jongen, gezonden geest en een jong, gezond lichaam heeft
gevonden in plaats van mij....
Ze dacht aan haar vriendin....
***
Na het déjeuner zochten ze een beschaduwd plekje in 't boschje, waar een hangmat
tusschen twee boomen hing. Hij hielp haar gemakkelijk zich vleien in de veerkrachtige
huls der luchtige mazen. Toen ging hij met een boek in een tuinstoel bij haar zitten.
Zij was geheel vervuld van de gedachte die haar had getroffen en waardoor zij
als een martelares meende te kunnen sterven. Dat verlevendigde haar geest zoozeer
en het verzachtte zoozeer haar gemoed dat ze ditmaal niet grimmig en bitter werd
door de pijn die nu, door het weinigje dat zij gegeten had, scherper opkwam... een
woelende, nijpende, knagende, vretende pijn, soms alsof een groote ijzeren klem
in de maagholte zich langzaam sloot - soms alsof daarbinnen hongerige ratten aan
't knagen waren - en dan weer alsof de heele maag uiteen werd gescheurd. Ditmaal
was de geest sterker dan het lichaam; voor één keer kon de ziekte geen vat op de
zieke krijgen. Met een smartelijk genot woelde zij rond in de gedachte aan een
opofferenden dood.
Hij zag haar peinzend aan en toen zij het hoofd wat omwendde, keek zij hem in
de oogen. Hij, niet vermoedend wat er in haar omging, misduidde haar droeven
glimlach, meenend dat ook zij dacht aan haar oogenblikkelijken toestand. En ook
in zijn oogen en om zijn lippen kwam een flauw lachje. Een groote zachte droefheid
vloeide uit hun harten, onuitsprekelijk, gansch buiten het bereik van woorden. Hun
beider smarten ontmoetten elkaar, ergens in het onzichtbare tusschen hen in. En
er brak iets tusschen hen. Ze zagen elkaar aan, zonder te spreken, altijd met dat
flauwe glimpje van een droeven lach. Bleek en leeg waren zij voor elkaar, als twee
doode, gebroken oogen die elkaar aanzien zonder licht.
En weer gromde, zwaar en zacht, het verre monster in de zee.
Tusschen hen in lag hun gebroken geluk.
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III.
Ze werd niet beter, zooals ze aanvankelijk had gehoopt. Trouwens, nu de verergering
van haar kwaal, die ze wel voelde, kon uitloopen op iets dat haar begeerlijker, grooter
leek dan het leven, nu dacht ze ook niet meer aan beterschap. Haar leven had tot
dusver weinig doel gehad; nu, bij het uitdooven, had het er plotseling een gekregen
en haar oogen die aan weinig groots gewoon waren, zagen de groote daad die het
eind van haar leven zou zijn in matelooze verhouding. Het werd haar een wonderlijk
geopenbaarde roeping, een plotseling opengeslagen bestemming. Schijnbaar werd
haar kwaal minder hevig daar haar geest te zeer door de alles beheerschende
gedachte werd ingenomen om zich door de physieke smart tot veel kwaad humeur
te laten drijven, maar inderdaad werkte de ziekte hard voort en verteerde het
levensbeginsel. Zoo kwam het dat zij, nog zoo jong en ook eigenlijk tot niet veel
groots aangelegd, over de wanhopige daad kon denken zonder dat de zucht tot
leven en de angst voor den dood zeer sterk in haar oprezen. Wel huiverde ze soms
even over het machtige mysterie dat achter de dood lag, maar dan gloeide ze
aanstonds weer op doordien al wat van haar zieken levensgeest was overgebleven,
zoo fel begeerde naar die ééne daad. Wel dacht ze soms met weemoed aan het
frissche leven dat ver achter haar lag en dat ze bij anderen om zich heen nog
waarnam, maar dan bedacht ze dat voor haar dat alles toch verloren was; en ook
kwam dan weer die gedachte bij haar op die ze op 't strand had gehad: dat al die
andere menschen vroeg of laat ook zouden sterven aan de eene of andere ziekte
waarvan zij, met hun lachende gezichten en hun overmoedige manieren, allen de
kiemen misschien al meedroegen. Was dan een groote, vrijwillige dood niet beter?
Niet weten! Niet meer weten en niet meer lijden.
Ze werkte haar plan meer en meer uit. Als ze zou zien dat haar man en Jeanne
Volders iets aan elkaar hadden, dan zou ze hun genegenheid aanmoedigen of zelfs
opwekken. En als ze dan zag dat de weg wèl geeffend was, dan zou ze den laatsten
hinderpaal wegnemen - zelf uit den weg gaan.
Over het hoe begon ze ook nu en dan te denken, maar het hield haar niet dan
oppervlakkig bezig. Soms zag ze zichzelve liggen met een revolver naast zich en
haar man bij haar knielend en de baddokter verschrikt aandravend met zijn groote
gebrilde oogen en zijn altijd geopenden, dommen mond. Dan weer dacht ze aan
vergif. En soms ook scheen haar de heerlijkste verlossing - de zee.
De zee was haar nader geworden. Vroeger had zij de zee beschouwd met
onverschillige kijk-oogen, zooals honderden badgasten naar de zee zien en dan
vertellen dat ze ‘vandaag bijzonder mooi’ is, of ‘vandaag niet zoo mooi als gisteren’,
of dat ze ‘erg stil’ is, of ‘onstuimig’, of ‘koud’, of ‘warm’, of ‘zooveel graden
Fahrenheit’... en, die dan subiet van hun zeepraatjes overspringen op een andere
conversatiekurk, dobberend op het oppervlak van hun ondiepen, plassigen geest.
Zoo gaan honderden naar die altijd sprekende,
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machtige stem, zonder er iets van te hooren dan den klank; ze loopen langs de
boorden van het eeuwige leven der natuur zonder er iets van mee te nemen dan
wat leege schelpen.
Eerst wie zich vereenzaamt, ziet en hoort het leven der zee. Haar rust en onrust,
haar onmetelijke eenheid en haar eindelooze verscheidenheid, haar eeuwige wijsheid
en schoonheid kwamen uit tot de zieke.
En dan was het haar soms alsof die verre, geheimzige trilling voor haar bestemd
was, een allerinnigste zielshuivering van de zee, waarmee haar iets beduid werd,
iets dat zelfs de golven niet konden uitspreken.... Iets....
***
Zij en haar man hadden de familie Volders een visite gemaakt en sedert dien had
men elkaar op 't strand en in het Badhuis eenige malen ontmoet. Frans had Jeanne
de belangstelling betoond die een mooie, verstandige vrouw verdient en aanvankelijk
niet meer. Maar de allerlaatste keeren hadden zij samen druk geredeneerd over de
vrouwenbeweging, waaromtrent zij zeer verschillend dachten maar waarbij zij elkaars
meeningen toch ook meer en meer leerden waardeeren. Zijn vrouw had toegeluisterd,
nu en dan een vraag beantwoordend met een enkel woord, doch meestal zwijgend,
met een vreemden glimlach voor zich uit starend.
Nu zouden de beide families elkaar zeker weer ontmoeten. Er was dansavond in
het Badhuis. Iedereen ging er heen.
Het Badhuis was een klein, primitief gebouw van één verdieping, van buiten wit
gepleisterd maar met veel groote, groene luiken die 's winters de raamdeuren tegen
de stormen moesten beschutten. Het werd gedekt door een laag, blauw leidak.
Het bestond uit één groote zaal met een buffet aan den eenen kant en een
bergplaatsje aan den anderen. Vóór en achter die zaal, aan den land- en aan den
zeekant, liep een open veranda, steunend op dikke gele pijlers, alleen aan de hoeken
voor een klein gedeelte met hout en glas tegen den tocht beschut.
Tusschen twee duintoppen in, op een klein hoogvlak, lag het witte gebouwtje, als
een meeuw die tusschen twee hooge golftoppen drijft.
Van zevenen tot negenen was er ‘kinderbal’; daarna voor ‘groote menschen’.
Maar tegen half acht waren er al evenveel grooten als kleinen, want vele moeders
wilden een oogje houden op deze miniatuurgedaante der huwelijksvoorbereiding.
Bovendien was menigeen gewoon om 's avonds in of vóór het Badhuis thee te
drinken en dan was het nu meteen wel aardig om naar die kindervreugd te kijken.
De hitte van den dag hing nog tusschen de boomen, maar toen Frans en zijn
vrouw uit het boschje kwamen op den schelpenweg, waar het Badhuis voor hen
lag, vonden ze een koelere lucht. Langzaam gingen ze op; van verschillende kanten
kwamen anderen aangetogen, langzaam ook, de heeren met sjaals of luchtige
mantels over den arm die bij 't naar huis gaan in de
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koele avondlucht voor hun dames zouden dienen, de dames, de jonge althans,
meest in lichte, blauwe of rose toiletjes, die niet thuis hoorden en banaal deden in
de omgeving van fijn duinbrons en bleeke avondlucht.
Al dadelijk buiten 't boschje klonk een neuriënd getjingel en wat verder was het
geplingplang van een piano te onderscheiden van het getjilp van een viool.
Het plaatsje was klein; er waren maar een paar honderd badgasten, maar de
ruimte rondom het Badhuis was ook niet groot en vooral aan den smallen zeekant,
waar men straks de zon zou kunnen zien ondergaan, was het al tamelijk vol. De
Wytsema's konden bij toeval een tafeltje vinden dat juist door een familie werd
verlaten, die daar koffie had gedronken.
Zij groetten eenige kennissen en gingen zitten. Een bediende kwam op hen af,
een groote grove boer van het dorp met een rood, bedaard-sluw gezicht en een
krom been dat in een vechtpartij gebroken en slecht gezet was. Om hem toch een
wanhopige aanspraak op den kellnerstitel te verschaffen, had men zijn
zwaargejukten, gebogen rug in een rok gestoken waardoor hij deed denken aan
een paard dat men, bij gebrek aan een paardedeken, een pels had omgehangen.
En tevens leek de overanderlijke sluwheid van zijn roode kaken in zijn rossen
ringbaard daardoor te willen zeggen: Ja 't is mal maar ik kan er niets aan doen.
Met een schorre mompelstem vroeg hij wat ze wenschten. Frans bestelde thee
en de kerel ging heen, langzaam, met bedachtzame boerenpassen en met den
eeuwigen, bedaard-sluwen trek op zijn bakkes.
Door de open vensters zag men het huppelend voorbijschuiven van de dansende
paartjes. De meesten waren van acht tot twaalf jaar maar er waren ook wel enkele
ouderen die nog niet na negenen mochten dansen en ook wel sommige hééle
kleintjes die maar zoo'n beetje sprongen. En er waren er ook onder die, door het
zonderlinge uitschot van groei dat kinderen soms ineens kunnen krijgen, ouder
leken dan zij waren. Vandaar dat hier en daar een lange, zwak en slapjes
uitgegroeide jongen met een klein meiske danste dat zich hangend aan hem
vastklampte en waarnaar hij zich toch al had overgebogen. Of een stevige, vroeg
ontwikkelde meid sprong in 't rond met een teer miniatuurkereltje dat ze als een
hansworstje aan de armpjes vasthield en waarmee ze toch moest dansen al ging
het met een zuur gezicht. De ouderen, die zich eigenlijk te groot achtten voor het
‘kinderbal’ en die uitsluitend onder elkaar dansten, poogden de aandacht van de
kijkers te trekken door heel mooi te doen; er werd een polka gespeeld, maar zij
walsten er op. Twee lieve kleine kleuters, hij een dreumes van zes, in een
donkerblauw fluweelen pakje met een schotsche ceintuur om en met droomerige
blauwe oogen in zijn teerblozend gezichtje onder de wat kort geknipte, opgeborstelde
blonde lokjes, zij een coquet rose poppetje met een glanzigen tros van matbruine
krullen die telkens als ze omdraaide met een rukje langs haar ranke bloote halsje
zwierden, huppelden gedachteloos rond, tegen elkaar in hobbelend zonder ooit
samen in de maat te kunnen raken... maar onvermoeid daar ze toch óók moesten
doen wat de ouderen deden.
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Maar de meesten, degenen die niet zoo héél klein of niet zoo héél groot waren,
dansten vol ijver en vlijt, stijfjes elkaar vasthoudend meestal en heel precies, met
schokjes op de maat telkens opspringend, als een troep erwtjes die men in een
doosje doet dansen. Heel weinigen nog maar dansten om 't genot van den dans;
voor bijna allen was het een aantrekkelijk verzetje, een gelegenheid om mooie
kleeren aan te hebben en om net te doen als groote menschen. Twee uren lang
was de zaal heelemaal hun rijk; zelfs het biljart was voor hen in een hoek geschoven.
Om negen uur was de grootheidsdroom gedaan; het stond als mene tekel op den
spiegel te lezen waar de kastelein als gewoonlijk met zeep in sierlijke krulletters had
geschreven: Zaterdag den zooveelsten 's avonds om 9 uur: Bal. Van 7 tot 9 uur
Kinderbal. - Om negen uur zouden de mama's komen met manteltjes en hoedjes
en doekjes en dan werd de heele kleine wereld ingepakt.
Onvermoeid zaagde de viool en plinkerde de piano. Voor het laatste instrument
zat een rechte, magere bleeke man met een zeer lang, wat achteroverhellend
bovenlijf en gestrekte armen zoodat het leek alsof hij de piano van zich afduwde.
Hij had een zonderlinge uitdrukking van lang verleden en van toch weinig ouderdom
in zijn bleek, mager gezicht met de heldere, vergenoegde oogen; en in zijn donkere,
gepommadeerde lokken was geen spiertje grijs. Hij kon even goed dertig als vijftig
jaar zijn. Maar in allen geval kwam hij hier al sinds jaren op zulke avonden om met
zijn magere, uitgezenuwde handen over de toetsen te kletsen terwijl zijn kameraad
over de snaren streek.
Die kameraad was een bocheltje wiens lichaamsgebrek nog erger leek door het
optrekken van den schouder, waartoe het vioolspel hem noodzaakte. Tusschen zijn
bochel en zijn viool scheen hij dan ook weg te krimpen; alleen zijn groot, bleek hoofd
met de donkere, wat wild uitgestalde haren, kwam er boven uit, rukkend en
schokkend naar de kracht en de lengte van den streek. Hij keek erg scheel met één
oog en als zijn hoofd soms wat op zij boog over zijn viool dan kon dat ééne scheele
oog peinzend over de dansenden weg staren terwijl hij zijn fletse wang vertrouwelijk
tegen het klagende hout vleide. Dan kon het wel eens wezen alsof hij het oude,
leelijke instrument omhelzen wou en het met zijn stok streelde en liefkoosde. Maar
meestal zwiepte en striemde hij, gedachteloos en ongevoelig, de snaren die dan
tjilpten en jankten als jonge schreeuwvogels of getrapte honden. En dan keek hij
intusschen zeer vergenoegd met zijn vriendelijke scheele oog door de zaal; gelijk
ook trouwens de pianist, al zat die niet, zooals de andere, recht tegenover de
dansenden, gewoonlijk in de zaal keek. Al die deuntjes konden hun vingers best af
zonder hun gedachten.
En langs de ramen waarvoor de pratende ouders en kijkers zaten of stonden,
schoof die stoet van jeugd voorbij... los-zwierende speleharen, wangetjes als rose
zonsondergangswolkjes, ranke halsjes als bloemstengels, half-open vochtige
mondjes als frissche ochtendbloemen, klaar-starende oogjes als helder blinkende
dauwdroppels... draaiend en luchtig huppelend schoven ze voorbij, de kleine
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paartjes, blij zonder hartstocht, vertrouwend zonder weten, verlangend zonder
verterende eerzucht....
... Terwijl zacht door de zaal de voetjes ploften en schuifelden zoodat ze een
gegons opdreven tusschen het getjilp en het geplingplang van het blijmoedige
tweetal.
En weer kwam in de zieke die namelooze smart op over het verlies van haar jeugd
en om het onverbiddelijke wegkrimpen van alle jeugd, van alle zalige onwetendheid.
Waarom konden die kinderen nu niet, net als in een sprookje, betooverd worden
zoodat ze blijven konden wat ze nu waren?
Elke minuut die de fatale wijzer wees, bracht hun, de argeloozen, de blijde
onwetenden, wat dichter bij den ouderdom en bij het wrange weten.
O het wreede, wreede leven! Niemand moest verder komen dan het eind van het
kinderleven - en dan gedood worden. Dan zou de menschheid uitsterven en zij zou
zich ontrukt hebben aan den grimmigen dwang van het leven.
Al om het Weten was het goed te sterven. En zij dan, die ziek was bovendien en
anderen tot last.
En ze besloot nog dezen avond te beslissen. Als ze van avond voldoende
zekerheid kreeg dat ze Jeanne Volders en Frans in den weg stond, dan zou ze er
een eind aan maken.
Want zóó vast houdt ons het leven, dat zelfs deze levensmoede een uiterlijk
teeken, een buitengewonen prikkel noodig had, om het leven den dienst op te
zeggen.
Daar binnen huppelde nog altijd het geluk rond, het eenige ware, onbewuste
geluk, dat de mensch voor weinige jaren genieten mag, en dat hij dan voor altijd
verliest.
De zon ging al haast over uit de onbevlekte, reine lucht in een spiegelgladde zee.
Frans was opgestaan en had zich bij een paar buren gevoegd die bij den ingang
van de zaal stonden te praten.
***
De familie Volders kwam langzaam op het Badhuis aan. Ze keken rond naar een
leeg tafeltje maar vonden er geen. Frans liep naar hen toe, iets haastiger dan hij
met zijn lange, bedaarde stappen gewoon was en noodigde hen uit om aan het
tafeltje bij zijn vrouw te komen zitten. Ze namen het aan en Frans haalde nog een
paar stoelen en kwam nu zelf ook weer zitten.
De oude heer Volders en zijn vrouw waren zoo weinig uit de kluiten gewassen
en zoo slecht bedeeld met uiterlijk schoon dat er in de grootte en de schoonheid
van hun eenig kind iets natuur-wonderlijks lag. Ja er waren er onder hun kennissen
die (achter hun rug natuurlijk) verklaarden dat ze Jeanne ‘bepaald een oneerbiedige
bluf tegenover haar ouders’ vonden.
Het oude heertje, met zijn kleine, rimpelige handjes, zijn okergeel gezichtje waarin
een paar levendige bruine oogjes en een pedant mondje welks eigendunkelijkheid
door geen snor werd bedekt, en zijn kaarsrecht hanefiguurtje
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op kleine trippelvoetjes, leek soms, als hij stil stond, een opgezet Bantammer-haantje
of een museumexemplaartje van een andere krielsoort.
In dat krielhanenfiguurtje huisde een onvermoeide raisonneursgeest. Dat kleine
oude heertje met zijn droge, gele vel was een politikastertje in duodecimo, gebonden
in oud kalfsleer. Hij was koffieplanter op Java geweest en sedert veertien jaren (hij
was nu één en zestig) leefde hij in Holland van zijn renten en van de inkomsten die
het commissarisschap van een Indische cultuuronderneming hem verschafte. Hij
was er van overtuigd dat sedert zijn vertrek uit Indië de boel daar misliep bij gebrek
aan een vraagbaak voor koffiequaesties. Want de koffie, dat was volgens hem de
kurk waarop heel Indië dreef en dan was zijn theorie omtrent het drogen en de
bemesting van koffie weer de kern van die kurk. Nu liep hij in Holland al veertien
jaar rond om aanhangers te winnen voor zijn fantastisch gedachtengebouw waarop
hij de Indische politiek wilde grondvesten en waarin hij zichzelf heimelijk op de
eereplaats dacht, daar natuurlijk, als eenmaal onzen regeerders de oogen zouden
opengaan, niemand dan hij in staat zou zijn om die groote denkbeelden uit te voeren.
Voorloopig echter zouden zijn aspiraties zijn bevredigd met een Kamerzetel en hij
begreep maar niet dat zijn levendige betoogen, die hij gewoonlijk begeleidde met
het rinkelen van zijn gouden horlogeketting, waartegen zijn dik, rimpelig wijsvingertje
tikte, nog maar geen belangstelling vonden. Zijn ingezonden stukken schoot hij als
een zwerm pijlen op de redactiebureau's van alle mogelijke dagbladen af; hij was
het rijtje langs gegaan, van zijn meest geliefde conservatieve organen af totdat hij,
daar zijn inbeelding heel wat sterker was dan zijn principes, bij de Sociaal-Democraat
terecht was gekomen. Van de redactie van dat blad had hij een zeer ironisch
schrijven terug ontvangen dat hij echter als een ernstige bestrijding had opgevat en
dat hij onmiddellijk had beantwoord - arm Voldersje, hij was immers al blij dat hij
eenig antwoord kreeg! - met een lijvige weerlegging.... die weer voor eeuwig was
verdwenen in dien grooten afgrond van raadselachtig redactiezwijgen. Toen was
hij aan 't brochure-schrijven gegaan. Het uiterste dat hij daarmee had bereikt was
een bloote vermelding van verschijning in een of twee dagbladen. En hij had zijn
geschriften slechts op eigen risico kunnen uitgeven, 'tgeen hem nogal wat geld had
gekost.
Nu was hij weer met ingezonden stukken begonnen aan 't adres van conservatieve
organen en overigens probeerde hij aanhangers te vinden door de kracht van zijn
woord. Kenners van Indië beantwoordden hem gewoonlijk met een grapje. Of ze
ontweken hem. Niet-kenners, die hem niet óók uit den weg konden blijven, hoorden
hem met onderdrukt geeuwen aan, gaven hem gelijk.... en vergaten natuurlijk zoo
gauw mogelijk zijn vervelend gebazel. Na zijn terugkeer uit Indië had hij zich eerst
in Arnhem gevestigd; daar had hij na enkele jaren iedereen door zijn koffie-theorieën
afgeschrikt. Toen had hij een ander arbeidsveld gezocht in den Haag. Het duurde
niet lang of ook dat veld was schoon afgegraasd en hij woonde nu sedert twee jaren
in Amsterdam, waar hij reeds de schrik van de Groote Club was gelijk hij het in
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den Haag van de Witte was geweest. Hij deed thans vergeefsche pogingen om
vasten voet te krijgen in Onder Ons.
Eéns had hij een enkel straaltje gezien van de zon zijner glorie. Bij een verkiezing
voor de Tweede Kamer had een grappenmaker op hem gestemd. Anders kreeg hij
altijd maar één stem (zijn eigen stem natuurlijk) zoodat hij ten hoogste verrukt was
geweest over die plotselinge uitwerking van zijn jarenlange propaganda. Maar des
te onbegrijpelijker was het hem toen, dat de bladen er niets van vermeldden. Ware
hij achterdochtig van aard geweest dan had hij in die verzwijging boos opzet gezien;
maar dat kwam niet in hem op: Hij vond het alleen een nieuw blijk van de
verregaande kortzichtigheid der Hollanders waar het Indische zaken betrof.
Onmiddellijk had hij, nadat hij eerst, gelijk hij na elke verkiezing deed, zorgvuldig
de verschillende districtslijsten had nagegaan, de aandacht van de bladen op het
merkwaardig feit gevestigd met verzoek om het alsnog te willen vermelden. Sommige
redacties hadden gelachen en gezwegen, andere, die het oude Voldersje al kenden
en minder medelijdend waren, hadden óók gelachen maar bovendien in hun bladen
gezegd: ‘De heer H.G. Volders, oud-koffieplanter, verzoekt ons, te willen mededeelen
dat hij ditmaal bij de verkiezing voor de Tweede Kamer twee stemmen heeft
gekregen, in plaats van, zooals anders, slechts één’. Hiermede was het manneke
zeer voldaan geweest.
Er was maar één wezen in de wereld dat in hem geloofde - zijn vrouw. In Indië
geboren, dochter van een fanatieken, bekrompen dominee, vond ze in den
belachelijken, bazelenden man een vereerende vlag, waaronder ze haar simpele,
onbeduidende lading verder door 't leven kon laten zeilen, gedwee en onwetend. 't
Goede, kleine menschje met haar magere, geelgrauwe gezichtje waarin de
weinigzeggende maar vragend-goedige oogen het eenige aantrekkelijke waren,
begreep niets van de theorieën van haar man - ze wist van koffie niets anders dan
dat ze gemalen en gedronken werd en van Indië, haar geboorteland, herinnerde ze
zich nog 't levendigst dat het er warmer was dan hier waar het arme wezentje bijna
altijd kou leed - maar ze geloofde dat al wat hij zei, de redding van Indië zou zijn,
net zoo goed als het Evangelie de redding van het menschdom beteekende.
Nu zat ze stil en doelloos rond te kijken, op dezen zoelen avond zelfs nog met
een bruinen sjaal over haar magere schouders. Hetgeen haar, met het bruingeel
van haar japon en het groezelige van haar huid, wel schilderachtig stond.
‘Wat! Drinkt u thee, mevrouw Wytsema?’ riep het oude heertje uit.
- ‘Ja’ merkte Frans op ‘ik heb haar gewaarschuwd. 't Is het gemeenste goed wat
je drinken kunt als je maag niet in orde is... Maar ze wil tòch,..’
‘Koffie Mevrouwtje!’ riep Volders nu weer. Koffie, dat zal u geen kwaad doen. Dat
is trouwens onze nationale drank. Maar thee!... We zijn geen Chineezen!’
De zieke glimlachte ironisch.
- ‘Voor mij komt het er niet meer op aan’ zei ze, stil en hopeloos.
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‘Kom kom Mevrouwtje, dat moet u nu niet zeggen. Wat is dat nu? Ik heb er wel uit
Indië terug zien komen...’
... en hij begon druk te vertellen - vooral voor Frans want het intellect van vrouwen
was voor hem altijd eenigszins inferieur - van een merkwaardige genezing van een
Indischen oud-gast.
‘Dus is je geest toch niet zoo'n knappe dokter als je dacht?’ vroeg Jeanne, met
half nadenken, terwijl ze een groet van een kennis beantwoordde.
De zieke richtte zich wat op. Er kwam minachting in haar oogen. Koel en trotsch
antwoordde zij:
- ‘Als ik beter had kunnen worden, dan zou alleen mijn geest mij hebben genezen.’
‘Foei Corrie wat ben je pessimistisch!’ zei Jeanne, op haar gewonen bedaarden
toon maar met de wat wrevelige onverschilligheid van een gezond mensch die juist
in een bijster goeden luim is en dien niet wil laten verstoren door de stemming van
een ander. Al was ze geen dartel jong ding, ze hoopte toch op de interessante
afwisselingen die het dansen straks zou brengen. Haar jeugd en haar gezondheid
brachten haar verbeelding in blijde beweging.
Maar het kleine Indische menschje met den hulpeloozen blik boog zich naar de
zieke en vroeg zachtjes, half verlegen en op een toon waarin iets lag van de
gedweeheid van het volk waaronder ze was geboren:
- ‘Heb jij veel pijn, ja?’
De zieke keek de vraagster aan. Ze verbeeldde zich, in haar ziekelijk gevoel van
vereenzaming, dat dit nu de allereerste was die medelijden met haar had. 't Was
alsof 't haar van binnen ineens vol zon en warmte was.
‘Ja’ antwoordde ze, met een zacht lachje, ‘vanavond juist heel veel.’
- ‘Kassian’ mompelde het Indische vrouwtje, de zieke medelijdend aanziende.
Maar deze keek weer vóór zich. Terugvallend uit die sfeer van sympathie met
een onbeduidend zieltje dat ze toch niet kon vasthouden, voelde ze zich eenzamer
en smartelijker dan te voren. O dat er nu toch maar gauw, gauw zekerheid kwam...
... Ze glimlachte om zichzelf. Daar kwam immers weer een verlangen om te weten
in haar op.., terwijl ze juist het weten wou ontloopen?
Ze staarde voor zich uit. De jammerlijke klankgrimassen van de viool en de piano
dansten potsierlijk langs haar ooren. Er werd nu een cracovienne gedanst waarbij
telkens na een reeksje galoppassen een sterk gemarkeerde stap werd gedaan. De
kinderen vonden dat bijzonder vermakelijk en stampten veel harder dan noodig was.
Telkens zaagde de viool het reeksje toontrappen af en hield dan even op met een
krachtig ‘tjom!’ van de piano. En dan stampten de kindervoetjes - rrrom! - als
geweerkolven op den vloer.
De zon raakte de zee. Over de gladde, koud-blauwe vlakte voerde een een
heerlijke, goudglanzende weg. Aan het eind daarvan stond, een volmaakte cirkel
van gloeiend licht en allerfelste kracht en stralende schoonheid, de zon, als een
verlossend, bevrijdend doel, goudener nog dan het gouden pad. Tusschen de
oneindige, smettelooze, bleekblauwe lucht en de eeuwige,
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onbewogen, donkerblauwe zee stond de zon, in sterke, eenzame grootheid,
onveranderlijk, telkens wederkeerend... tusschen het Eeuwige en het Oneindige...
gelijk het Leven.
Maar als een Leven van kracht, schoonheid, reinheid en zelfvertrouwen. Als een
kinderleven - peinsde de zieke - een kinderleven, vóór het ondergaat in het leelijke,
in het weten en in twijfel en teleurstelling....
De pijn van binnen leidde haar gedachten af. Het was alsof haar maag opgetrokken
werd, hooger, altijd hooger, tot onder de keel, tot tegen de oksels. Ze fronsde haar
voorhoofd en ze klemde haar lippen saam om niet te kreunen van pijn.
Op eenigen afstand, zooals men, ziek zijnde, verwijderd maar met vreemde
klaarheid hoort wat er in de ziekenkamer gezegd wordt, hoorde ze het praten om
haar heen. Stemmen van vele menschen, hoog, laag, leelijk, liefelijk, schel, zacht,
levendig, teemerig, flets, krachtig... bekende en onbekende...
Ze hoorde het pruttelende redeneerstemmetje, huppelend als het deksel van een
ketel met kokend water, van Volders, die opgestaan was en met een kennis praatte
terwijl zijn vrouw stil zat rond te kijken....
En ze hoorde de stemmen van Frans en van Jeanne. Ze spraken over
alledaagsche dingen, waarover men 't vanzelf gauw eens is in een banale
conversatie. Maar de zieke, die in haar half-sensitieven toestand zonder aandoening
waarnam wat haar oor opving, vond telkens als één van beiden een ‘ja’ deed hooren
op de meening van den andere, daarin een versterking van haar vermoeden. Ze
waren het blijkbaar op alle punten eens, zoo concludeerde haar zieke geest.
En de stemmen! Die van Frans was wel gebiedend en ietwat norsch, als
gewoonlijk, maar was er niet een fluweelige klank in van temperende warmte? En
trilde daar in de rustige, bedaarde woorden van Jeanne niet een toon van diep
verborgen, innig verlangen?
Ze glimlachte weer, kalm en tevreden omdat ze meende dat haar vermoeden zoo
juist bleek. Wacht maar, dacht ze, vóór het eind van den avond zal er nog wel meer
bevestiging komen.
De grijpende, knellende, holle pijn daarbinnen hield haar geest juist zóó veel bezig
dat hij de indrukken niet goed meer kon waardeeren en ze zonder contrôle aannam.
Nog altijd zat ze onbeweeglijk, starend tegenover de zee.
De zon verdronk in haar eigen gouden schijnsel. Een boogje - een streepje - een
stip - in enkele oogenblikken was alles weg, de gouden cirkel in de lucht en het
gouden pad op de zee. Vaalbleek lag nu de zee onder een vaalbleeke lucht. Maar
doffer, meer lichamelijk dan de lucht, was de zee. Terwijl daarboven zweefde als
de geest die uit dit lichaam was gevaren, de vale, ijle avondlucht.
En nu rees in de zieke, langzaam, gelijk een stil opkruipende witte nevel uit
avondweiden, een onrust op.
Er was daar beneden, onder aan den duinvoet - iets.
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Ze voelde... dat daar iets moest zijn... iets... dat haar aanging.
Was het... de zee? Dat stuk van de zee dat ze niet zien kon?
Daar onder aan den duinvoet, waarheen ze van hier niet zien kon, daar kwam
immers de zee tot spreken? Fluisteren zou het nu maar zijn, heel even fluisteren
met een zacht-schuivend golfplooitje over een paar uitgestorven schelpjes. Maar
als ze er heen ging en zich bukte en luisterde, luisterde aan den mond der zee...
dan zou ze kunnen hooren wat de zee op ademzuchten te zeggen had.
En de zee had haar iets te zeggen... dat drong zich nu onweerstaanbaar aan haar
op.
Maar roerloos bleef ze zitten. Een namelooze angst hield haar vast.
Ze durfde niet... Nog niet.
Het was een marteling, veel erger dan die van de lichamelijke pijn.
De zee deed nu niet meer het dreigende, diepe gedreun hooren van overdag. Ze
fluisterde nu zeker... daar beneden.
En hier, hier waar ze niet te hooren was en haar lippen niet te zien waren, hier
zweefde toch haar geest.
Die werkte met zwijgende, stomme suggestie.
Maar de zieke durfde niet.
Zoo zat ze te midden van het geluid en de menschen, in een vreeselijke
betoovering.
***

(Wordt vervolgd.)
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Gemeente-instellingen te Amsterdam.
Door E.W. de Jong.
IV.
*)

Het trambedrijf.

Nooit wellicht hebben de Amsterdamsche journalisten, die geregeld de vergaderingen
van den Gemeenteraad der hoofdstad hebben bij te wonen, zich omtrent den duur
eener zitting zóó vergist, als het geval was op 12 October 1898. Op de agenda voor
de zitting van dien dag was de tramquaestie aan de orde gesteld, behandeld zou
nl. worden de voordracht van Burg. en Weth. om met ingang van 1 Januari 1899
aan de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij eene nieuwe concessie te verleenen.
Die voordracht was het gevolg geweest van onderhandelingen krachtens opdracht
van den Raad sedert 7 April 1897 met die Maatschappij en den heer Th. Sanders
gevoerd. Dat zij ooit door den Raad zou worden aangenomen, ik geloof niet dat dit
door één journalist, die den gang van zaken had gevolgd, werd geloofd; maar dat
de beslissing in deze zóó belangrijke zaak zoo spoedig zou volgen als het geval is
geweest, had geen onzer durven beweren.
De publieke tribune was stampvol, de menschen stonden op elkander gepakt,
ieder spitste zich op heftige debatten tusschen voor- en tegenstanders van naasting
der tram. Want dat het daarom zou gaan begreep ieder; 't is waar er was daartoe
van geen enkele zijde eenig voorstel gedaan, doch men gevoelde dat het òf
gedurende de beraadslaging zou worden ingediend, òf dat verwerpen der voordracht
van B. en W. naasting zou beduiden. Dat de beslissing dien October-middag reeds
komen zou, niemand die het had durven beweren; wij, verslaggevers, hadden gewed
dat er een zitting of vier mede gemoeid zou zijn, dat de beslissing zou komen den
avond van Donderdag 13 October.
Maar, gelijk ik reeds zeide in den aanvang van dit opstel, wij hadden mis gezien:
slechts acht voorstanders van naasting voerden even het woord; toen kwam een
vrij tamme verdediging der voordracht van B. en W. door den wethouder Mr. W.F.
van Leeuwen en daarmee was het uit. In stemming kwam een motie, ingediend
door de heeren Muller, Fabius, Van Nierop, Serrurier en Gerritsen om op 1 Januari
1900 het trambedrijf te nemen in eigen beheer. Met 31 tegen 13 stemmen nam de
Raad die motie aan; dat het feit belang-

*)

De heer K.H. Schadd en de heer H. Elles hadden bezwaren tegen opneming van hunne
portretten.
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rijk werd geacht, blijkt wel hieruit dat dien middag alle 45 Raadsleden aanwezig
waren, wat maar zelden het geval is: vóór de naasting verklaarden zich de heeren
Brongers, Nolting, Van Nierop, Boelen, Schippers, Den Hertog, Kuipers, Hovy,
Gerritsen, Muller, Fabius, Heineken, Zegers Veeckens, H. Schut, Van Hall, Blooker,
De Sauvage Nolting, Caroli, Harten, Wormser, Van Gigch, Serrurier, Kouveld,
Korthals Altes, Harmsen, Pouw, Voûte, Polak, Kuinders, Neyt, Wijnmalen, daar
tegen waren de heeren: Sterck, Cool, Van Leeuwen, Van Ogtrop, Van Lennep,
Pijnappel, Schölvinck, Van Eeghen, Mijnssen, Van Waterschoot van der Gracht,
Hooglandt, D. Schut, Sutorius, terwijl de heer Kamerlingh Onnes even voor het tot
stemmen kwam, de vergaderzaal had verlaten.
Tam was geweest de wijze waarop de wethouder Van Leeuwen de voordracht
om de A.O.M. opnieuw concessie te verleenen had verdedigd, wat te begrijpen is
als men weet dat hij reeds vóór hij aan het woord kwam wist een verloren zaak te
moeten verdedigen; immers reeds bij den aanvang der zitting hadden de
voorstanders der naasting blijkbaar de neuzen geteld en dit den wethouder op een
papiertje, dat hij op zijn plaats vond, doen weten.
sten

Zoo was dus beslist dat op den 1
Januari 1900 de Amsterdammers zouden
rijden met hun eigen tram; dat op dien datum de taak der Maatschappij zou zijn
afgeloopen en sedert den aanvang van dit jaar hebben allengs de woorden
‘Amsterdamsche Omnibus Maatschappij’ moeten plaats maken voor het
Gemeente-wapen, is de hoofdstad van Nederland een Gemeentelijk bedrijf rijker
geworden.
Had de Raad van Amsterdam op dien belangrijken October-middag anders kunnen
handelen? Ik geloof die vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Zeker heeft
geen der Raadsleden, zelfs niet de meest besliste voorstander van gemeentelijk
beheer op dit gebied, een oogenblik voorbij gezien het vele goede dat de hoofdstad
van Nederland aan de Maatschappij, die tot dusverre het trambedrijf in deze stad
had geëxploiteerd, had te danken, maar dit staat vast dat de Gemeente door de
nieuwe aanvragen om concessie in een moeilijk geval was gekomen, en die
moeilijkheden zouden waarschijnlijk nooit geheel uit den weg zijn geruimd, bijaldien
de Raad opnieuw een concessie, hetzij aan de exploiteerende Maatschappij, hetzij
aan de aanvragers om een nieuwe concessie, had verleend. Het eenige middel om
die moeilijkheid te ontgaan was het trambedrijf in eigen beheer te nemen, in den
vervolge vrij te zijn van eenigen concessionaris, zelfs van die, welke sedert 1872
had getoond voor haar taak volkomen berekend te zijn. Want dit moet door ieder
erkend, dat de A.O.M. het trambedrijf tot op het laatste oogenblik met eere heeft
sten

geexploiteerd en op den 1
Januari van dit jaar een schitterende nalatenschap
aan de gemeente kon afstaan; hoe ook het gemeentelijk tramnet zich in de toekomst
moge uitbreiden, de geschiedschrijver dezer Gemeente-instelling zal steeds de
A.O.M. moeten noemen als degene, die de aanleiding werd tot de ontwikkeling van
het openbaar vervoermiddel door Amsterdam.
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Het valt moeilijk zich thans onze stad te denken zonder trams, en toch hebben nog
velen onzer Amsterdam zoo gekend. Vóór 1872 moest men zich hier tevreden
stellen met enkele omnibussen, die van het spoorwegstation aan de Willemspoort
naar den Dam reden, meer was er niet en meer achtten de Amsterdammers van
die dagen ook onnoodig. Behalve enkelen. Daar waren er een paar, die buiten
woonden, ver van het hart der stad, in de Plantage, die toen nog inderdaad plantage
was, waar toen nog geen straten waren, doch slechts eenige buitentuinen en villatjes.
Voor degenen, die daar woonden, was het in die dagen bepaald een reis als ze
voor hun zaken naar de stad moesten en 's middags weder terug, mooi of leelijk
weêr om het even. En het was in die dagen dat bij enkelen dier Plantage-bewoners
de vraag rees of men niet gezamenlijk een rijtuig zou kunnen nemen om naar den
Dam te rijden - alleen was 't kostbaar, samen zou het slechts luttel geld behoeven
te kosten. Wanneer men eens een omnibusje in dienst ging stellen? 't Was immers
te probeeren.
De mannen, die meenden dat het geprobeerd kon worden waren de heeren
Schadd en Caramelli. Beiden, eerstgenoemde als uitgever, laatstgenoemde als lid
der firma Buffa en Zonen, hadden hunne zaken in de stad en voelden dus dagelijks
het bezwaar te voet of in een huurrijtuig naar hunne zaken te moeten gaan. Zij lieten
daarom een circulaire drukken en verspreiden van den volgenden inhoud:

Aan de bewoners van de Plantage.
De ondergeteekenden noodigen U uit tot eene bijeenkomst ten huize van
den heer Edelman, hoek Middellaan en Parklaan, op Donderdag 26
October e.k. des avonds ten half acht ure, ten einde de oprichting van
een Omnibusdienst, naar en van den Dam, te bespreken.
De wenschelijkheid voor de bewoners van de Plantage van goedkoope,
gemakkelijke en elegante omnibussen, behoeft wel niet betoogd te
worden, 's Winters met morsige straten, 's zomers met drukkende hitte
en het geheele jaar door met slecht weer, zullen zij ons diensten bewijzen,
waarvan wij de waarde eerst recht zullen schatten indien eenmaal dit
gemakkelijk en goedkoop middel van vervoer ons ten dienste staat.
De ondergeteekenden vleijen zich, dat bij eenige samenwerking
onzerzijds, bovengenoemd plan zeer gemakkelijk zal kunnen verwezenlijkt
worden.
In de hoop U ter bestemder plaats en tijd te ontmoeten, teekenen
hoogachtend,
Uw Dw. Dienaren,
K.H. Schadd.
A. Caramelli.
Amsterdam, October 1871.
Op die vergadering werd besloten dat men een omnibus zou laten loopen van de
Plantage naar den Dam en staande de vergadering verbonden de
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A. Caramelli †.

F.J.W.H. Schmitz †.
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G.F. Westerman †.

W. Ramann.
De eerste bestuurders der A.O.M.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

328
aanwezigen zich 30,000 kaartjes te nemen ad tien cents per stuk; met een stalhouder
zou dienaangaande een contract worden gesloten en de heeren G.F. Westerman,
A. Caramelli, F.J.W.H. Schmitz, W. Ramann en K.H. Schadd werden aangewezen
om als 't ware een commissie van controle uit te oefenen.
Van Burgemeester en Wethouders werd spoedig daarna de vergunning gekregen
de omnibus te laten rijden en reeds spoedig had het nieuwe vervoermiddel in die
buurt burgerrecht gekregen. Men had een contract gesloten met den stalhouder G.
Draaijer op het Weesperplein en deze opende den dienst met twee omnibussen,
die om het half uur reden in den aanvang, doch al spoedig moest om het kwartier
gereden worden. 's Middags tegen Beurstijd reed de Beurs-omnibus, dat was als 't
ware de ‘sneltrein,’ zij was bespannen met drie paarden en stopte te nauwernood
om passagiers op te nemen; wie er mede wilde rijden moest vlug in de beenen zijn
en maar zorgen dat hij er fluks op sprong.
Steeds meer en meer viel het nieuwe verkeersmiddel in den smaak, maar
aangezien de exploitatie op deze manier bij een stalhouder te kostbaar ging worden,
werd opnieuw eene vergadering belegd en besloten de zaak op vaster voet te zetten,
te vormen een vennootschap. Wederom kwamen bewoners der Plantage dus bijeen
en stelde de commissie van controle bovengenoemd voor over te gaan tot de
oprichting der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, aanvankelijk met een kapitaal
van f 50.000 en verder te sluiten eene obligatie-leening van f 100.000 tegen eene
rente van 6 pCt. De vergadering besloot tot de oprichting en eveneens dat de
genoemde heeren de bestuurders zouden zijn, en tevens dat er zou wezen een
administreerend directeur.
Deze laatstgenoemde functie werd zonder dat er ooit eenige feitelijke benoeming
plaats heeft gehad dadelijk opgedragen aan den heer Schadd. Het sprak als 't ware
van zelf dat de man, die van den aanvang af het initiatief tot de oprichting der
Maatschappij had genomen ook verder aan het hoofd van de zaken zou staan en
nooit hebben de aandeelhouders der Maatschappij er berouw over gehad dat zij
hem die taak op de schouders legden; onder zijn beheer nam van jaar tot jaar de
Maatschappij in bloei toe; steeds stegen de dividenden, in één woord, gelijk een
der aandeelhouders verklaarde: ‘In Schadd had men een schat gevonden!’ Tot aan
het einde der Maatschappij heeft hij haar beheerd en het vertrouwen der bestuurders
bezeten, die naast hem stonden, bestuurders die in hun midden tot heden hadden
één der medeoprichters, den heer Ramann.
Zoo was dan de Maatschappij, die voorbestemd was zulk een belangrijken invloed
te gaan uitoefenen op het leven in de hoofdstad van Nederland, tot stand gekomen
en werd de eerste lijn op 3 April 1872 geopend, de lijn Dam - Plantage. De
Maatschappij nam van den stalhouder Draaijer over twee omnibussen, acht paarden,
twee conducteurs, twee koetsiers en een stalknecht. Voor de stalling en de reperatie,
alsmede het beslag der paarden werd met den stalhouder een contract gemaakt.
Het kantoor werd gevestigd ten huize van
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den heer Schadd, die toen in de Plantage - Prinsengracht woonde, terwijl deze zich
van de oprichting af als hoofd-boekhouder de hulp verzekerde van den heer J.A.
Bondix. Deze is de eenige van het thans in dienst der gemeente overgegane
personeel, die van den eersten dag af bij het omnibus- en tramverkeer in dienst is
geweest. Naast hem is de heer H. Elles een bekend beambte der Maatschappij
geweest. Geweest, omdat hij na de naasting niet in gemeentelijken dienst is
overgegaan. De heer Elles kwam bij de A.O.M. in dienst, toen deze het trambedrijf
begon: hij werd op 6 Maart 1875 als hoofd der technische afdeeling aangesteld en
bleef die betrekking tot op 31 December 1899 vervullen.

J.A. Bondix.
Vroeger hoofd-boekhouder der A.O.M. thans hoofd-boekhouder b/d Gemeente-tram
den

Vol vertrouwen begon de directeur der Maatschappij op dien 3 April 1872 zijne
taak. Hij twijfelde geen oogenblik aan de toekomst van zijn kind, ook al mochten
vele Amsterdammers medelijdend de schouders ophalen over degenen, die zoo
dwaas waren hun geld te wagen in een onderneming, die blijken zou een
doodgeboren kind te zijn. Aan de ‘kletstafel’ in de koffiehuizen werd gelachen om
die malligheid - en de leening? Het kostte heel wat moeite het bedrijfskapitaal bij
elkaar te krijgen; het kapitaal werd bij lange na niet volteekend, aandeelen werden
aan de Beurs voor 75 pCt. van de hand gezet, er was geen vertrouwen in de zaak.
Maar de heer Schadd liet ze lachen en wist dat de bordjes spoedig verhangen
zouden worden. Toen over het eerste anderhalf jaar van het bestaan der
Maatschappij reeds 6 pCt. dividend kon worden uitgekeerd en dit dividend van jaar
tot jaar toenam, was ieder er tuk op aandeelen te nemen in de Maatschappij en
kregen degenen, die in den aanvang de gelegenheid daartoe hadden laten varen,
spijt van hun terughoudendheid.
Niet onaardig is het, hier even te herinneren aan het prospectus waarin het bestuur
der nieuwe vennootschap opwekte deel te nemen aan de geldleening groot f 100.000
bovengenoemd, waarvoor men op 1 en 2 Nov. 1872 ten kantore der heeren
Kerkhoven & Co., Langerhuijzen & Co. en Gebrs. Van Wijck zou kunnen inschrijven.
Daarin werd o.a. gezegd:
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‘De behoefte aan Omnibusverkeer in Amsterdam is jaren lang spreekwoordelijk
geweest. Men zag algemeen dat Amsterdam de eenige hoofdstad, de eenige stad
van beteekenis was, waar een doelmatig en vertrouwbaar Omnibusverkeer gemist
werd.
De reden van dit gemis was niet ver te zoeken. In geen andere stad is
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het verkeer zoo belemmerd als hier; eene onafgebroken reeks bergachtige bruggen,
tal van nauwe straten, en vaak slecht plaveisel maken het rijtuigverkeer hier zeer
moeilijk en kostbaar. Men vreesde buitendien dat het publiek, (achterlijk als wij in
sommige zaken zijn) hier geen gebruik zou maken van een vervoermiddel, waarvan
de bewoners der andere hoofdsteden reeds jaren lang voortdurend en algemeen
profiteerden.
De uitkomst van de nu in exploitatie zijnde lijnen heeft het laatste bezwaar
schitterend gelogenstraft. Het publiek heeft getoond deze wijze van verkeer op
hoogen prijs te stellen en ieder bewoner der wijken, welke tot heden geexploiteerd
worden, erkent dat de omnibussen niet langer weelde, maar behoefte geworden
zijn.
En wat het moeilijke verkeer door Amsterdam betreft, wij zullen de laatsten zijn
om te ontkennen dat men hier bezwaren aantreft, welke in geen andere stad
gevonden worden. Doch wij verzoeken u in het oog te houden dat dit geene
natuurlijke of onopruimbare bezwaren zijn; dat de belemmeringen, die wij hier in de
gedaante van hooge bruggen en nauwe straten ontmoeten, afkomstig zijn van een
voorgeslacht, 't welk van een verkeer zoo als wij op dit oogenblik in Amsterdam
zien, evenmin droomde als van spoorwegen of telegrafen. Voor 50 jaar, dus vertelt
Ter Gouw in zijn Oude Tijd 1872, II blz. 27, vond men in de Kalverstraat nog boomen!
Deze straat had daarbij toen nog geen trottoirs en werd van beide zijden bereden.
In datzelfde tijdvak zijn onze bruggen op hare plaats.
Daarom kan het dunkt ons niet uitblijven, dat de overtuiging, welke tegenwoordig
schier ieder ingezeten dezer hoofdstad deelt, dat al de wegen in Amsterdam eenige
geslachten ten achteren zijn bij het verkeer en de eischen van den tegenwoordigen
tijd, dat deze overtuiging zal leiden tot verbeteringen, welke reeds zoovele jaren tot
de krachtige ontwikkeling dezer stad hadden kunnen bijdragen.
Het doel dezer geldleening is, ons in staat te stellen allereerst aan de bestaande
lijnen een belangrijke uitbreiding te geven - en daardoor het materieel in betere
verhouding te brengen tot het drukke verkeer langs onze lijnen op een groot aantal
uren van den dag. In de tweede plaats zal deze leening strekken tot het openen
van nieuwe lijnen naar andere wijken dezer stad, het bouwen van nieuwe stallen,
het oprichten van wachtkamers aan de stations, enz.’
Inderdaad de Maatschappij was van den aanvang af een succes. Niet alleen dat
de lijn Dam-Plantage dadelijk tal van passagiers trok, ook in andere deelen der stad
begon men al spoedig de behoefte van het nieuwe verkeersmiddel te gevoelen en
het gevolg daarvan was dan ook, dat reeds in datzelfde jaar 1872 de tweede lijn,
die van den Dam naar de Vondelstraat werd geopend. De omnibussen in die richting
reden toen door de Kalverstraat en den Heiligenweg en menige dame, die zich in
die dagen op de hooge imperiales gewaagd heeft, heeft doodsangsten uitgestaan
als de logge geváarten over de hooge sluizen over de grachten van de Leidschestraat
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bolderden. Een paar jaar later, nadat de Maatschappij de gele en blauwe wagens
van Koensz en Langeveld, die toen van den Dam op het spoor reden, had uitgekocht,
werden ook de lijnen Dam-Hollandsche Spoor en Dam-Rijnspoor geopend, spoedig
ook de lijn Dam-Sarphatistraat, de lijn Schreierstoren-Leidsche Bosch bestond
slechts kort, omdat zij bleek niet te rendeeren.
Laatstgenoemde lijn ging van den Buitenkant langs de Plantage en Kerkstraten
naar het Vondelpark, de prijs per rit over de geheele lijn bedroeg 30 cent, van
Buitenkant tot Amstelveld 15 cent, van Plantage tot Vondelpark ook 15 cent.
Overigens bestond op de andere lijnen een zomer- en winterdienstregeling, de
omnibussen reden meestal om het halfuur, op enkele lijnen om het kwartier van de
beide eindpunten, terwijl de dienst duurde van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur en
extra-ritten gedaan werden, wanneer er in Artis, het Park of het Paleis voor Volksvlijt
concerten, e.d. plaats hadden.
Op de dienstregelingen, die de conducteurs den passagiers aanboden, stond o.a.
ook gedrukt: ‘Bij het verlaten van de omnibussen stappe men achterwaarts (het
gezicht naar de omnibus gekeerd) van de voetplank af.’ Zouden soortgelijke wenken
op de tegenwoordige tramkaartjes ook thans nog niet hun nut kunnen hebben, voor
menschen - met name dames - die vaak averechts verkeerd van een in gang zijnde
tramwagen stappen of springen en in zulk een geval met de straatsteenen kennis
makende, uitermate verbaasd zijn?
De Maatschappij bloeide dus ook al had zij af en toe met moeilijkheden en
tegenspoed te kampen en zij o.a. in 1874 door een soort influenza onder de paarden
twintig van deze dieren verloor en het advies van den directeur van de
Rijksveeartsenijschool, Dr. Wirtz, zelfs werd ingeroepen.
Toch was deze wijze van passagiers vervoeren nog de ware niet. Dat beweerden
langzamerhand de stuurlui aan den wal, die wel eens iets in het buitenland hadden
gehoord en gezien en die meenden dat men te Amsterdam die omnibussen door
wagens op rails diende te vervangén, den tramdienst moest inrichten. Anderen
waren echter van oordeel dat zoo iets te Amsterdam absoluut onmogelijk was.
Trams in een stad met zulke nauwe straten en zooveel grachten? Maar dat zou iets
mals wezen, dat moest leiden tot de grootste ongelukken. Zoo redeneerde men,
doch toen de heer Schadd zijn tijd gekomen achtte, liet hij men praten en besloot
hij het met die trams ook eens te probeeren en dan maar liefst dadelijk op een der
moeilijkste trajecten. Hij vroeg aan Burg. en Weth. vergunning een tramlijn te mogen
leggen en exploiteeren van het Leidsche Plein naar de Plantage.
Dat was zelfs het Dagelijksch Bestuur te machtig. De Omnibus-Maatschappij
zelve moest weten wat ze deed, doch B. en W. meenden haar toch tegen zulk een
dwaas plan te moeten waarschuwen en zoo geschiedde het, dat de toenmalige
wethouder van Publieke Werken, Baron G.A. Tindal, den heer Schadd kwam
aanraden van zulk een voornemen af te zien.
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Een tram leggen op dat baanvak! Een tram, die over die, toen nog inderdaad hooge
Hooge Sluis zou moeten gaan; die toen door de smalle Weesperstraat moest loópen;
den scherpen bocht moest maken bij de Kerkstraat; moest gaan over een paar
beweegbare ophaalbruggen aan de Weesperstraat en bij de Muidergracht - dat
moest immers tot allerlei ongelukken aanleiding geven!
Edoch de heer Schadd zag het minder erg in, B. en W. gaven - maar slechts voor
één jaar - de vergunning, de rails werden gelegd en in Juni 1875 werd de eerste
tramlijn voor het publiek verkeer opengesteld.

De eerste tramwagen op het Frederiksplein.

Natuurlijk dat reeds eenigen tijd te voren op de lijn proefritten waren gedaan. Op
een goeden ochtend in het laatst van Mei 1875 werd de tram gephotografeerd, en
ik acht mij gelukkig den lezers een photografie van een dier eerste tramwagens in
den tekst van dit artikel te kunnen toonen en dit te liever omdat aan deze plaat een
aardige herinnering is verbonden. Daar staat de nieuwe wagen, zooals men op het
spatbord ziet nummer 4, op den hoek van het Frederiksplein en de Sarphatistraat.
De koetsier is C. van Stolk, de conducteur J. Spanjerberg, die beiden niet meer bij
de tram in dienst zijn; de man, die het paard aan den kop heeft is Piet Draaijer, de
zoon van den stalhouder, bij wie de Maatschappij vroeger stalde. Later, toen de
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A.O.M. haar eigen stallen en werkplaatsen aan de Nieuwe Achtergracht had ingericht
in de vroegere metaalfabriek, voor dat doel aangekocht, was Willem Draaijer al bij
de Maatschappij in dienst getreden als werkmeester en heeft die betrekking jaren
lang vervuld.
En nu de pasagiers van de tram op onze plaat. Passagiers zijn het feitelijk niet,
want gelijk boven gezegd, het gold nog maar een proefrit. Doch het toeval wilde dat
een onzer stadgenooten van die dagen, een bekend en bemind man, die ook thans
nog onze stadgenoot is, Dr. E. Laurillard met zijn drie kinderen zijn ochtendwandeling
deed, zoo ongegeneerd weg, met zijn pet op. Toevallig kwam hij aan het
Frederiksplein toen de tram zou gephotografeerd worden en daartoe uitgenoodigd
door den hoofd-boekhouder der Maatschappij, den heer Bondix, die er ook bij was,
nam dominé met zijn kinderen en den heer Bondix in den wagen plaats. En zoo ziet
de lezer daar zitten Dr. Laurillard met zijn kinderen en den heer Bondix. Wie den
geachten predikant kent, zal moeten toegeven dat de gelijkenis treffend is. Het paard
voor den wagen is de schimmel Jans, het eerste paard in het stamboek der
Maatschappij ingeschreven. Jans heeft de Maatschappij gediend tot het ‘koperen’
feest, twaalf en een half jaar lang. Op dien feestdag werd ook Jans getracteerd: zij
mocht dien dag zooveel worteltjes eten als zij maar lustte, maar helaas, die worteltjes
zijn Jans' dood geweest: zij at zich een indigestie en acht dagen later was Jans niet
meer!
sten

Maar de eerste tramlijn heeft zij geopend op dien 1
Juni 1875. Dien ochtend
waren vele genoodigden, waaronder de toenmalige burgemeester der hoofdstad,
Jhr. Mr. C.J.A. den Tex, met hunne dames op het Leidsche Plein saamgekomen
om den eersten rit in eenige elkaar volgende wagens te maken. Nadat de paarden
bezichtigd waren, die voor deze gelegenheid gehaald waren uit de hulp-remise,
welke de Maatschappij toen had staan op een deel van het terrein, waar thans de
gebouwen van het kantongerecht zich verheffen, stapte men in. Op het voorbalcon
van den eersten wagen stond o.a. de burgemeester met den heer G.F. Westerman.
Veel vertrouwen hadden de Amsterdammers niet in die tram, ook niet degenen, die
dien ochtend genoodigden der Maatschappij waren, en dat vertrouwen werd er niet
beter op, toen bij dien eersten rit de derde wagen bij de bocht aan de Kerkstraat
derailleerde. Degenen echter, die zulks als een slecht voorteeken voor de toekomst
hebben beschouwd, hebben zich deerlijk vergist. Dien middag bood het bestuur der
Maatschappij genoodigden een luisterrijk dejeuner in een der zalen van Artis aan
en daarmede was de eerste tramlijn te Amsterdam ingewijd.
Spoedig bleek het dat ook omtrent de tram de pessimisten verkeerd hadden
gezien: de wagens voldeden best; Hooge Sluis, ophaalbruggen, scherpe bochten,
bleken voor het nieuwe verkeersmiddel geen bezwaar te zijn en nu het goed ging,
nu kwamen er, zooals het in dergelijke gevallen meer gaat, allerlei liefhebbers, die
het elders ook wel eens wilden probeeren en aan B. en W. concessie vroegen voor
het aanleggen van paardenspoorwegen.
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Terecht begrepen B. en W. dat het nu zaak werd meer positieve verbintenissen
tusschen de Maatschappij en de gemeente aan te gaan; contracten te sluiten, die
voor langer tijd dan een jaar telkens, zooals tot dusverre het geval was geweest,
zouden gelden. Vandaar dat zij in Mei 1876 den Raad voorstelden de Maatschappij
tot wederopzeggens eene concessie te verleenen voor het leggen en exploiteeren
van paarden-spoorwegen van het Leidsche Plein naar de Plantage; van den Dam
naar het Haarlemmerplein; van den Dam naar de P.C. Hooftstraat en de Vondelstraat;
van den Dam naar de Sarphatistraat; van den Dam naar den Buitenkant, de
tegenwoordige Prins Hendrikkade.
Eenige zittingen van die Meimaand heeft de Gemeenteraad aan de behandeling
dezer ontwerp-concessie besteed; vele zittingen, omdat men ook rekening had te
houden met allerlei adressen, die tegen het nieuwe vervoermiddel bij den Raad
waren ingekomen. De stalhouders protesteerden het hardst, wat hen in die dagen
zeker niet kwalijk te nemen was, maar ook vele bewoners der binnenstad hadden
er erg tegen die trams voor hun deur te hebben. Bewoners van Reguliersbreestraat
en Utrechtschestraat vreesden dat die tram hun nering zou bederven: dat de
menschen die winkelstraten zouden mijden, en deze gevaarlijk werden door die
paardenspoorwagens. Ik zou thans wel eens een neringdoende uit genoemde straten
willen zien, die er nu ook de tram nog uit zou willen hebben! De Raad was echter
zoo verstandig zich ten slotte niet aan die tegenkanting te storen en liever mede te
gaan met de bewoners van P.C. Hooftstraat en Vondelstraat, die gevraagd hadden
de concessie toch vooral toe te staan. De Raad stond toe, met dien verstande dat
de concessie na vijf jaar zou moeten worden herzien en wel naar aanleiding van
een amendement van het lid S.W. Josephus Jitta, die anders vreesde dat de
concessie een eeuwigdurende zou worden, en onder bepaling van een zekere
retributie, die de Maatschappij aan de gemeente zou hebben te betalen en van
sten

openbare werken, die zij voor hare rekening zou hebben uit te voeren: op den 31
Mei 1876 werd door den Raad met 26 tegen 2 stemmen de eerste concessie aan
de A.O.M. verleend.
Het ligt beslist niet in mijne bedoeling in dit tijdschrift in uitvoerige beschouwingen
te treden over den strijd, die sedert die eerste concessie tusschen A.O.M. en
gemeente begonnen is en tot den 18en October 1898 is voortgezet om met den
dood der Maatschappij te eindigen. Voor hen, die van dergelijke, dikwerf ingewikkelde
moeilijkheden uit concessie-bepalingen ontstaan, studie maken, kan het zijn nut
hebben daarin dieper door te dringen en dan na te slaan alles wat dienaangaande
in de Gemeentebladen der stad Amsterdam te vinden is. Toch dien ik in korte trekken
de geschiedenis der A.O.M. na 31 Mei 1876 uiteen te zetten, opdat den lezer duidelijk
worde, hoe men er toe gekomen is ten slotte de exploitatie van tramlijnen binnen
deze stad tot gemeentezaak te maken.
Nadat de concessie van 1876 verleend was, toog de Maatschappij flink

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

335
aan den arbeid; na de lijn Dam - Plantage, kwamen in 1874 de lijnen Dam Vondelstraat, Dam - Overtoom, Dam - Sarphatistraat in gebruik.
De vroegere omnibussen bleven nog eenigen tijd rijden op buitenlijnen, die de
Maatschappij ging exploiteeren naar Diemerbrug, Haarlemmermeer, Sloterdijk. Men
kon o.a. vier maal op den dag van Haarlemmermeer naar Amsterdam rijden! Maar
deze lijnen zijn spoedig opgeheven, omdat zij absoluut niet rendeerden en allengs
zijn toen de omnibussen verdwenen.
Aan de lijn Dam - Sarphatistraat zijn nog een paar aardige bijzonderheden
verbonden: de eerste is dat de Maatschappij de opbrengst van het vervoer den
eersten dag dat de lijn in exploitatie was, geheel en al afstond aan de

Een der tramwagen-remises.

commissie voor de oprichting van een gedenkteeken ter eere van Dr. Sarphati, de
andere betreft het tegenwoordige Sophia-plein.
De A.O.M. had destijds op het Schapenplein, nu Sophia-plein, een viertal perceelen
gekocht en die aan de stad afgestaan. Deze perceelen moesten worden afgebroken:
was zulks geschied dan zou de gemeente de beschikking krijgen over een prachtig
bouwterrein, terwijl de lijn Dam - Sarphatistraat zou kunnen worden gelegd. Maar
nu deed zich het geval voor dat de heer Oostmeijer van een dier perceelen had
gehuurd den muur, om deze als reclame voor zijn confectiezaak te doen dienen;
het contract daaromtrent duurde nog eenige jaren, de muur mocht dus niet omver
gehaald. Hoe kwam Amsterdam af
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van dien onooglijken sta-in-den weg? Daarvoor zorgden de studenten. Op een
goeden avond besloten eenige studenten, die op hun societeit ‘het Vosje’ aan het
Rokin een joligen avond hadden, op Oostmeijer's muur een aanval te doen. Het
plan werd uitgevoerd - de muur werd bestormd, den ochtend daarna vond Amsterdam
op het Sophiaplein een hoop puin. Jaren lang heeft het geval in de hoofdstad een
onderwerp van gesprek uitgemaakt en nog zegent de burgerij de studenten, die
haar destijds bevrijdden van een onooglijk ‘reclame-bord’ en de politie, die dien
nacht zeer toevallig (!!) in die buurt niet aanwezig was! Na die bestorming kon de
A.O.M. gewoon

Gezicht in een der stallen.

den boel opruimen en de nieuwe lijn aanleggen. In 1879 kwamen verder tot stand
de lijnen Dam - Prins Hendrikkade, Dam - Haarlemmerplein, Dam - Holl. Spoor en
toen naderde het jaar 1881, waarin de concessie zou moeten worden herzien.
De voordracht dienaangaande in November 1880 den Raad voorgelegd, werd in
September 1881 na eenige wijziging goedgekeurd. Bij die nieuwe concessie kreeg
de Maatschappij een rayon van voorkeur voor exploitatie voor den tijd van 29 jaren
en werd haar tevens opgedragen den aanleg van nieuwe lijnen Dam - Linnaeusstraat,
Dam - Amsteldijk en verlengen van bestaande lijnen, zijnde de stukken Kadijksplein
- Czaar Peterstraat en Tulpplein - Weesper-
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zijde. Bovendien werden haar opgelegd de uitvoering van verschillende werken,
o.a. verlagen der Hoogesluis; verlagen van bruggen in de Vijzelstraat; verbeteren
der brug over het Rokin voor het Spui; verbreeden van het Rokin, om mindere
werken nu maar niet te noemen. De Maatschappij voldeed geheel aan de bepalingen
haar bij de nieuwe concessie opgelegd en zorgde dat de nieuwe lijnen binnen den
vastgestelden termijn in exploitatie waren gebracht.
Dat de werken, die de Maatschappij in Amsterdam heeft doen verrichten, van
zeer groote beteekenis zijn geweest, blijkt wel hieruit dat haar tramnet veel duurder
is geworden dan de aanleg van eenige spoorweg in Nederland heeft gekost. Terwijl
voor den spoorwegaanleg (inbegrepen gebouwen) de som van f 100.000 per K.M.
reeds hoog is te noemen, heeft de 30 K.M. tramlijn der A.O.M. gekost f 5.007.290.54,
dus ongeveer f 170.000 per K.M.!
Maar sedert kwamen de moeilijkheden opzetten, omdat nieuwe
concessie-aanvragen inkwamen, waarvan de meest belangrijke is geweest die van
den heer Th. Sanders. Zijn tramplannen liggen een ieder nog versch in het geheugen.
In alle bladen is daarover herhaaldelijk geschreven en gedebatteerd; hij kwam met
een aanvrage tot het leggen van ceintuurlijnen met zijtakken naar verschillende
punten der stad en met het voorstel de trekkracht van paarden om te zetten in
trekkracht met electriciteit. Langzamerhand bereikten den Raad bovendien adressen
van bewoners der nieuwe wijken, met name van de buurten XX en YY, d.i. de
stadsgedeelten bekend als het Jacob van Lennepkwartier en als ‘de Pijp’ achter de
Stadhouderskade en het was duidelijk dat de concessie van 1881 spoedig moest
worden herzien. Het gevolg van de aanvragen was dat de Raad uit zijn midden een
commissie benoemde ten einde hem van advies te dienen en deze commissie kwam
in 1888 met het voorstel de gedane concessie-aanvragen af te wijzen, doch aan de
A.O.M. te geven een nieuwe concessie en haar daarbij o.a. op te dragen het leggen
eener lijn Centraal-Station - Weesperzijde; Dam - Bilderdijkstraat en Czaar
Peterstraat - Abattoir.
Van een lijn door buurt YY was dus geen sprake. Terloops dient hïer aangeteekend
dat die buurt eenigen tijd geholpen is geweest in die dagen door de Amsterdamsche
Tram-Omnibus-Maatschappij, die haar omnibussen liet loopen op de lijnen Dam Artis; Dam - Museum; Dam - Sarphatipark - Amsteldijk; Artis - Abattoir. Maar deze
Maatschappij heeft slechts kort bestaan. De toestand van materieel en paarden
was van dien aard dat niemand voor zijn genoegen van de vervoermiddelen dezer
Maatschappij gebruik maakte en toen de A.O.M. het tarief op haar lijnen ging
verlagen beneden dat der tram-omnibussen, was het lot dezer voertuigen beslist zij verdwenen om zekerlijk nooit weder te Amsterdam terug te keeren, door niemand
betreurd!
De nieuwe concessie werd in 1890 na tal van Gemeenteraadszittingen verleend
en een der belangrijkste gevolgen er van was dat de A.O.M. aan de gemeente had
te betalen een som van anderhalf millioen, waarvoor aangelegd zou worden de
nieuwe westelijke verkeersweg, noodig ook tot het leggen der lijn Dam Bilderdijkstraat. De concessie schonk de A.O.M. het recht van voor-
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keur, doch zij moest gedoogen dat andere concessie-aanvragers lijnen in exploitatie
zouden kunnen krijgen, bijaldien de Maatschappij die niet voor haar rekening wilde
nemen, terwijl zij ook medegebruik harer lijnen in dergelijke gevallen zou hebben
toe te staan onder bepaalde voorwaarden.
Sedert die concessie werd verleend is het laatste bedrijf begonnen dat met de
naasting der A.O.M. moest eindigen. Het was aan den aanvang te voorzien dat de
eerste de beste concessie-aanvrage voor lijnen buiten het rayon van voorkeur, tot
allerlei ingewikkelde moeilijkheden moest lijden en toen dan ook de heer Sanders
in 1895 zijn uitvoerige concessie-aanvragen

Gezicht in de werkplaatsen aan de Nieuwe Achtergracht.

indiende, begonnen de moeilijkhen eerst recht. Tal van adressen van ontevreden
ingezetenen, door al die bisbilles steeds van tramverkeer verstoken, kwamen bij
den Raad in en in de pers werd de zaak besproken in tal van artikelen. Burgerplicht
den

heeft aan de quaestie haar laatste groote vergadering gewijd op den 3 April 1896,
toen de heer J.H. Geerke daarin uitvoerig de geschiedenis van het tramwezen
besprak, kortom de quaestie was een question brûlante geworden in de ware
beteekenis des woords.
B. en W. kwamen wederom met een voordracht aan de A.O.M. een nieuwe
concessie te verleenen, doch de Raad durfde de nieuwe moeilijkheden niet aan;
blijkbaar ten einde raad hoe te komen tot een bevredigende
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oplossing van het vraagstuk, en zeker ook onder den indruk van de staats- en
gemeente-bemoeiing, die ‘in de lucht zit’ in onze dagen, hakte hij, gelijk boven
gezegd, na luttele discussie den knoop door en velde hij over de Amsterdamsche
sten

Omnibus-Maatschappij het eindvonnis, sneed hij haar roemrijk leven af op den 1
Januari 1900.

Haar roemrijk leven! Zekerlijk. Want dat leven was roemrijk en voor de hoofdstad
van de grootste beteekenis, ook al kleefden de A.O.M. gelijk alle menschelijk werk
fouten aan, fouten die hoofdzakelijk in mijn oogen het tarief en de exploitatie der
laatste jaren betreffen. Ik voor mij ben stellig overtuigd dat de Maatschappij door
fouten op dit gebied haar dood heeft verhaast. Immers wat het tarief betreft, al steekt
het gunstig af bij andere steden in ons land, waar trams geëxploiteerd worden, het
had de fout voor sommige lijnen veel te hoog te zijn, te omslachtig en bovenal het
was unfair tegenover menschen, die te Amsterdam niet door en door bekend zijn.
Te hoog is het tarief op een kort lijntje als dat van den Dam naar het
Centraal-Station, waarvoor men zonder kaartje te hebben 7½ moet betalen, te
ingewikkeld met al die overstapkaartjes, enkele kaartjes, abonnementskaartjes;
waarom men niet reeds lang geleden doodeenvoudig voor elken rit, lang of kort vijf
of zes cent is gaan heffen, is mij nooit duidelijk geworden. Maar zeker was het tarief
onbillijk tegenover den vreemdeling, die van die abonnementskaartjes van 6½ cent
en die overstapjes niets wetende, alleen afgaande op het in de wagens hangend
bordje, waarop stond aangekondigd dat de prijs per rit 7½ cent is, zonder dat van
de andere tarieven melding werd gemaakt, steeds te veel betaalde.
Erkend moet worden dat de A.O.M. in 1890 den Raad toestemming voor den
aanleg der lijn door buurt YY heeft gevraagd, waarop men echter om zich niet vaster
aan de Maatschappij te binden niet inging; erkend moet ook worden dat zij reeds
zes jaar geleden, dadelijk nadat de eerste electrische tramlijn in Europa, die te
Bremen, in gebruik was genomen, de Gemeente het aanbod deed zes lijnen met
electrische beweegkracht te exploiteeren en zelfs aanbood eene geheele installatie
met trolley-stelsel te maken langs de lijn Dam - Leidscheplein en deze zes weken
te laten bestaan, opdat Amsterdam over de aesthetische quaestie van dit stelsel,
waarover veel te doen was, zou kunnen oordeelen, maar hoe het gekomen is dat
de A.O.M. den heer Sanders reeds niet lang voor was geweest met eene aanvraag
om buitenlijnen te leggen begrijp ik mij niet. Allicht zegt men: het was hoogst
twijfelachtig of zij rendeeren zouden, het was een waag daarin zijn geld te steken.
Ik voor mij geloof dat de waag, ziende de snelle uitbreiding van Amsterdam, niet
zoo groot zou geweest zijn, doch aangenomen dat het een waag was, had de zelfde
Maatschappij in 1875 niet getoond iets te durven wagen; twijfelde toen niet bijna
iedereen aan de levensvatbaarheid van eenige tramlijn in deze stad?
Edoch, afgescheiden van dit alles moet, ik herhaal het, gezegd worden dat
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het bestaan der A.O.M. roemrijk was: haar dienst was stipt; haar materieel was een
toonbeeld van degelijkheid en netheid; haar personeel een voorbeeld van
welwillendheid en vriendelijkheid. De namen der oprichters, bovenal die van haar
directeur, zullen ten allen tijde met eere mogen worden genoemd bij degenen, die
tot den bloei der hoofdstad veel hebben bijgedragen en aan wie Amsterdam het tot
stand komen van tal van degelijke verbeteringen te danken heeft.
Afgeloopen is haar taak; de woorden Amsterdamsche Omnibus Maatschappij op
de wagens hebben plaats gemaakt voor het gemeente-wapen en allengs zal men
verschillende veranderingen zien plaats hebben. Reeds is een aanvang gemaakt
met het leggen van twee nieuwe lijnen: eene van de brug-Ferdinand Bolstraat langs
de Ceintuurbaan tot den Amsteldijk, dus de veelbesproken lijn door buurt YY, en
eene van de De Clercqstraat langs de Bilderdijkstraat tot de Vondelstraat, waardoor
dus gevormd wordt een directe lijn Dam-Bilderdijkstraat-Vondelstraat, dus de lijn
door buurt XX: beide lijnen, waarvan de opening over een paar maanden wordt
verwacht, zullen voorloopig met paarden worden geëxploiteerd. Bovendien heeft
de Raad ook reeds besloten een aanvang te maken met het exploiteeren door
middel van electrische beweegkracht. Op advies van den verleden jaar benoemden
directeur voor het electrisch bedrijf, zal het bovengrondsche stelsel, het trolley-stelsel
worden toegepast. De proef zal men nemen door de bestaande tramlijn
Leidscheplein-Haarlemmerplein electrisch in te richten, omdat men hier door de
geheele Marnixstraat een rechte lijn heeft, om haar dan meteen over het
Haarlemmerplein door de Planciusstraat te verlengen tot de Zoutkeetsgracht. Het
electrisch station voor de beweegkracht zal worden ingericht in een van de A.O.M.
overgenomen remises aan de Brouwersgracht.

J.H. Neiszen.
Directeur van den Gemeentelijken Tramdienst.

Mede is te verwachten dat de directeur van het Gemeentelijk trambedrijf, de heer
J.H. Neiszen, de man, die thans de plaats van den heer K.H. Schadd in het
directiegebouw aan de Nieuwe Achtergracht heeft ingenomen, spoedig ook in de
bestaande tarieven wijziging zal gaan brengen.
Te oordeelen naar de antecedenten van den directeur van ons gemeentelijk
trambedrijf heeft de Raad zeker geen slechte keuze gedaan toen zij den heer Neiszen
daarvan het bestieren opdroeg. In onze stad was hij vreemdeling, doch wanneer
wij weten dat hij langer dan zeventien jaren de gemeente Rotterdam als
onder-directeur van Publieke Werken diende, dan mag met reden verondersteld
worden dat burgemeester Veiling Meinesz zeker krachtig tot de benoeming van
dezen directeur onzer tram zal geadviseerd hebben.
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Was er iemand beter dan hij in staat tot oordeelen over de bekwaamheden van een
man, dien hij jaren lang in zijn werkkring te Rotterdam had kunnen gadeslaan; kon
iemand beter dan hij beoordeelen de groote verdiensten, die deze man voor de
tweede stad des Rijks had gehad? Immers neen; en kennende de ernstige wijze
waarop Amsterdam's burgemeester de belangen zijner gemeente behartigt, lijdt het
bijna geen twijfel of de keuze zal blijken eene goede te zijn geweest.
In 1853 te Breda geboren, werd de heer Neiszen na volbrachte studie in 1873
tweede, in 1876 eerste luitenant bij het wapen der genie; in 1879 werd

De werkkamer van den directeur.

hij op verzoek op non-activiteit gesteld en trad, na eerst eenigen tijd werkzaam
geweest te zijn als secretaris van het ‘Veluwsch-lokaalspoorwegcomité’ dat bedoelde
spoorlijnen te leggen tusschen Apeldoorn - Deventer en Dieren en tusschen
sten

Apeldoorn en Hattem, den 1
October 1881 in dienst der gemeente Rotterdam.
In 1882 kreeg hij zijn eervol ontslag uit den militairen dienst.
Te Rotterdam heeft hij jaren lang krachtig medegewerkt tot het verbeteren van
het rioolstelsel, bij scholenbouw, bij den bouw van het abattoir en van het ziekenhuis,
e.d., terwijl hij bovendien steeds zorgde dat de dagelijksche gang van zaken
sten

uitnemend ging. Den 1

Juni 1899 trad hij als directeur
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voor den tramdienst te Amsterdam op en noode zag Rotterdam, dat aan den ijverigen
ambtenaar zooveel verplichtingen heeft, hem gaan. Het Rott. Nbl., waaraan ik
bovenstaande bijzonderheden ontleende, schreef bij zijn vertrek van hem:
‘De nieuwe werkkring, die door zijn benoeming te Amsterdam voor hem geopend
wordt, zal hem wellicht meer gelegenheid geven voor de wereld buiten zijn terrein
een man van beteekenis te wezen. Gezocht heeft hij eene aanleiding daartoe nooit.
Want hij cultiveert een zeldzame bescheidenheid; zijn levensvoldoening ligt in het
welgaan van den arbeid, dien hij te leiden heeft; zijn eerzucht is een voorbeeld te
wezen voor zijn ambtenaren.
En hij heeft dáárdoor bij allen eene zoo hooge waardeering verworven als weinigen
in den gemeentelijken dienst. Altijd wat gereserveerd, nooit vertrouwelijk; altijd de
superieur en dikwijls zeer streng, is hij toch een chef van wien allen houden. Want
hij was voor allen steeds rechtvaardig, stipt eerlijk, nooit te hóóg om een mogelijk
ongelijk te erkennen en in zijn eigen voorbeeld lag volkomen de zekerheid dat hij
zich zelven de hoogste eischen stelde en dat hij voor zichzelven strenger was dan
voor één zijner ondergeschikten. Onder zijn beheer konden onrechtvaardigheden
moeilijk voorkomen, want hij was voor den minsten werkman toegankelijk, en hij
hoorde alle klachten kalm en vriendelijk aan en onderzocht ze, om dan te beslissen
naar rechtvaardigheid. Zijn prestige was dat van het goede stille voorbeeld en het
was daarom ook zoo innig en oprecht.’
Geen twijfel of het moet met het nieuwe gemeentelijk bedrijf naar wensch gaan
onder het beheer van een man, die naast bekwaamheden zulk een opvatting heeft
van plichtsbesef. Reeds werd mij van verschillende zijden door hen, die onder den
nieuwen directeur moeten arbeiden, verzekerd dat het bovenstaande niet overdreven
mag worden genoemd.
Moge het den heer Neiszen gegeven zijn onder zijn leiding den
gemeente-tramdienst te ontwikkelen, zijn doel steeds zijn zijn verdienstelijken
voorganger der A.O.M. naar de kroon te staan. Inderdaad, Amsterdam zal daar
nooit anders dan wel bij kunnen varen.
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Ernst.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Met een diepen zucht van verlichting, zette Ernestine het zwarte hoedje met fier
hoogóp krullenden pluimbos af, trok uit het keurig najaarspakje van zilvergrijs laken,
mooi kleurend in het stemmig blanke licht van den zachten zonloozen Octoberdag.
En nu, bevrijd van het wel losgeregen maar toch altijd hinderlijk corset, dat roode
striemen in haar vleesch had achtergelaten, hulde zij zich in de mollige morgenjapon,
die, als een wolk van wollig wit, over haar vermagerde schouders gleed.
Beschermend en vertrouwd, vlijde het lichte losse kleed zich om haar leden. En met
het behagelijk gevoel, dat een volbrachte plicht nalaat, knikte zij de slanke vrouw
in 't wit, in den spiegel, even toe eer zij naar de eetkamer ging.
Een sterkgeteekend rozeblosje, van inspanning, deed het melkwit van haar tengere
trekken mooi uitkomen. Nog speelde een vriendelijk, maar gemaakt glimlachje om
haar fijne lippen, lichtrose als perzikebloesem. Maar terwijl ze er naar keek, stierf
het visitelachje weg en ging vanzelf haar mond weer stroef en strak staan. Nu was
zij niet meer het lieve mevrouwtje, nu was zij weer Ernst, zooals haar man haar niet
wou noemen, maar zooals ze, in het ouderlijk huis, als klein meisje, al geheeten
had.
Zij had zich nu flink aangegrepen. Bert had er haar over aangesproken, aan het
ontbijt, toen zij weer lusteloos haar brood zat te verkruimelen. Misschien had Bert
gelijk, al had zij wel wat meer geduld en eerbied van hem verwacht. Maar zijn wil
was haar wet.
Moedig en flink had zij zich, zoodra de koffieboel opgeruimd was, aangekleed om
visites te maken. Neen, het wás ook niet goed, den heelen middag te blijven hangen
op een zachtveerende rustbank. Dat maakte haar zoo week, zoo onmachtig tot
verzet tegen het leed, dat uit elk hoekje van de kamer leek te loeren of zij zich
overgaf aan de onvermijdelijk zich opdringende gedachten.
- Och! dacht zij nog onder het kleeden, als nu het kindje had geleefd, hoe was de
middag omgevlogen!
Maar stil! daar mocht zij niet aan denken. Dáárom ging ze immers juist de taaie
middaguren dooden met visites, waar niet de minste haast bij was.
Zij had zóo vurig verlangd naar de lente. Nu was 't al herfst.
En het kindje was gekomen, maar blijven had het niet gewild.
Het had, negen dagen lang, heel zwakjes liggen kreunen en, met zijn wijze grijze
oogen, haar droef-verwijtend aangezien.
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Toen was het bleeke levensvlammetje weer uitgebluscht.
Jong en veerkrachtig, was de kinderlooze moeder spoedig hersteld naar het
lichaam, maar des te dieper voelde zij de smartelijke leegte die het verdwijnen van
den kleinen lieveling achterliet in haar teleurgesteld gemoed.
Haar man, éenstemmig met baker en dokter, schreef haar verslagen houding toe
aan lichamelijk krachtverlies. Vasthoudend aan zijn materialisme, meende hij met
veel melk en eieren, pepton, kinawijn en staalwater, Ernestine troost, moed en
levensvreugde in te gieten. Toen dat niet hielp, hoewel de dokter haar volkomen
hersteld had verklaard, was Bert ongeduldig geworden over dat loome droomerige
doen van de vrouw, die hij genomen had om zijn leven te veraangenamen. De baker
was weg, de wieg stond op zolder, de luiermand was opgeborgen. Het huis zag er
uit alsof er niets gebeurd was, het leven ging zijn eentonigen slentergang. Ernst
deed het huishouden weer als te voren. Maar als zij klaar was met de kleine plichten,
die zij vroeger zoo vlug en opgewekt volbracht, ging zij lusteloos liggen en, als haar
man thuis kwam van zijn kantoor, had zij geen vroolijke scherts en geen stoeiende
omhelzing meer voor hem over als welkomstgroet. Geprikkeld in zijn eigenliefde,
had hij dat haar verweten, een beetje boos, een beetje wreed, vond Ernestine, dezen
morgen, toen zij weer zoo stil voor zich uit zat te staren, haar oogen troostend met
het streelend zachte lila van het asterbed in den tuin.
Toen had zij hem beloofd, zich flink aan te grijpen. En dáárom was zij uitgegaan.
Nu had ze al haar visites gemaakt. Al haar kennissen woonden in dezelfde, de
eenige nette buurt van het miniatuurstadje. Bij zes dames had zij niettehuis gekregen,
bij vijf andere had ze een kwartiertje druk zitten praten. En toen ze op haar horloge
keek, had zij met schrik gemerkt, dat het toch nóg geen etenstijd was. Toen deed
ze een paar boodschappen. Maar zij werd dadelijk geholpen en aanstonds was zij
weer op straat. Naar huis? - Ja, even die rekeningetjes uit haar sleutelmandje halen
en die zelf gaan voldoen. Dat spaarde meteen Guurtje, die altijd zoo lang uitbleef,
een boodschap en haarzelve, een heelen avond ergernis uit.
Maar nu mengde zich, in haar gevoel van voldoening over den welbesteden
middag, de vervelende bedenking dat zij nu ook al haar kruit verschoten had.
En terwijl zij nog even aarzelde eer zij naar de eetkamer ging, - Bert was toch
nog niet tehuis - zag zij den langen leegen middag van morgen haar weer
aangrijnzen, naslepend heel een reeks van even lange, even leege middagen, de
eene al zonloozer en somberder dan de andere. En ondanks het vertrouwelijk
aanvoelen van de robe-princesse, die als een zachte liefkozing was om haar
teergevoeligheid, rilde zij van het winter-vooruitzicht.
- Zeg, ben ik nu niet zoet geweest? zei ze, aan tafel, nadat zij alles had opgesomd.
Zij vroeg het Bert, op dien deemoedig-kinderlijken toon, waaraan zij hem, in de
eerste maanden van hun huwelijk, had verwend.
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- Je bent een flinke meid, zei hij met een tinteling van blijdschap in het staalblauw
van zijn oogen en een lachje van hoop onder het zware goudblond van zijn snor.
Hartelijk pakte hij haar slank prinsessehandje, dat bloesemblank op het doode
krijtwit van het tafellaken lag, in zijn forsche manneknuist.
- Maar nu heb je wel wat veel op één dag gedaan, ben je niet moe?
- Och! dat is niets, dan slaap ik maar een uurtje vóor de thee, zei ze, een beetje
opgewekt door de warmte, die, van zijn hand in de hare stroomend, haar kille leden
weldadig doorvloot.
Toen zij na 't eten op den divan lag, voelde zij pas hoeveel inspanning zij van
haar geestkracht had gevergd. Niet het wandelen - wat was er ver in zoo'n klein
stadje? - maar het beleefd-opgewekt praten met vreemde menschen, die
koel-meewarig hadden gevraagd of ze er nu overheen was, er bijvoegend dat het
eigenlijk meer een teleurstelling dan een verlies kon heeten en dat ze nu maar moest
hopen op de toekomst, ze was immers nog jong, ze kon nog wel een dozijn kinderen
krijgen. Eén oudere dame had zelf met een gebaar van verwaten bescherming de
vleezige hand op haar schouder gelegd en haar toegefluisterd dat zij 't aan haar
man verplicht was, tevreden en opgeruimd te doen en heel voorkomend te zijn, begrijpt u, heel voorkomend, had ze er met een knipoogje bijgevoegd.
Maar niet alleen de wreedheid van de menschen, uit louter onhandigheid
peperstrooiend op wonden - och! 't waren immers vreemden voor wie Ernst evenmin
iets voelde als die menschen voor haar, - ook en vooral de oppervlakkigheid van
haar man had haar bezeerd.
De ernst, waaraan ze, als diepnadenkend kind, de verkorting van haar naam had
te danken, was de grondtoon van haar wezen gebleven.
Om en om, met haar bonzend hoofd en haar hoogkloppend hart, woelde zij op
de wiegzachte rustbank. Zuchtend verschikte zij de kussens en dwong zich tot heel
stil liggen op den rug, met toegeknepen oogen. Maar zij kon geen rust vinden. In
dat ééne uur overzag zij haar jong leven, als van een heuveltop, een dal.
Haar treurig kinderleven tusschen kibbelende ouders en ruwe ruziemakende
broêrs, in een atmosfeer van tegenspoed en gemok, van tijd tot tijd, als een
drukkendzoele Augustushemel, zich ontspannend in hevige buien van haat, met
gedonder van booze stemmen en bliksem van felle blikken en kletterregen van
kwaadaardige woorden en hagelsteenen van wreed verwijt.
Haar stille banggedrukte jeugd, vol droef begrijpen en dorst naar vrijheid en
verlangen naar liefde, als naar het éenig levensdoel.
Haar extase van dankbaarheid, toen Bert haar uit die ongeluksomgeving kwam
verlossen, haar alles belovend wat ze in haar stoutste droomen had gedroomd.
Haar aarzeling van vroegrijpe wijsheid, haar strijd tusschen liefde en beginsel.
Had zij niet, haar eigen kinderlijden indachtig, zichzelve plechtig beloofd, geen nieuw
leven als prooi aan het Noodlot toe te werpen?
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Eén welsprekend woord, éen bedwelmende kus van den aangebeden man had een
einde aan haar aarzeling gemaakt. Het zoete voelen verslond het bittere denken.
Háar kind zou een gelukkig tehuis bezitten en ouders als een tortelpaar. Zij zou het
weten ver te houden van den àl te vroegen vreugde-verstikkenden levensernst. En
als haar dochter groot was, zou ze even gelukkig worden als nu de blijjuichende
bruid in de volle zaligheid van haar liefderoes.
De eerste maanden van haar huwelijksleven had Esty zich gelukkig gevoeld, heel
anders wel dan zij verwachtte, maar toch gelukkig.
Toen begon de hartstocht van Bert te verflauwen. Onwillekeurig werd zijn toon
wat koeler, zijn gedachten meer met zijn werk en minder met zijn vrouw vervuld.
De bevredigde begeerte bracht de onvermijdelijke verzadiging. De geliefde werd
tot huisvrouw verlaagd. En dat ging zóó snel, zoo zonder merkbare overgang, dat
Bert haar eerste tranen van teleurstelling niet eens begreep.
Ernst klemde zich vast aan haar liefde. Zij kon het niet gedogen dat zij zich zou
gegeven hebben voor zulk een kortstondig en banaal geluk.
Toen voelde zij zich moeder. En nu was al haar hopen en denken gevestigd op
dat broze kleine leven in haar schoot. Zij staarde er zich blind op, als op een
dageraad van nieuw geluk. En dat hield haar staande, dat gaf haar den moed, de
lange lijdensmaanden bijna vroolijk te doorworstelen. De moeder zegevierde over
de vrouw.
Was het wonder dat zij maanden lang, na de verwoesting van die heerlijke illusie,
als gebroken terneder gelegen had?
En wat nu?
Zij richtte zich op uit haar liggende houding en, de vingers stijf gestrengeld om
elkaar, vroeg zij zich af wat nu haar levensdoel zou zijn.
Zij voelde dat zij werk noodig had om de leegte van haar dagen te vullen. Hoe
nauwgezet zij ook haar huishouden bestierde, het huis was klein, de meid gewillig
en gewend en, daar Ernst alles, van den aanvang af, ordelijk en verstandig had
ingericht, hield zij heel wat uren over, waarmee zij letterlijk geen raad wist.
En toch, zij wou niet blijven treuren zonder afleiding. En die afleiding moest
anderen ten goede komen.
Zij peinsde, en peinsde, maar zij kon tot geen slotsom geraken.
Toen nam zij zich voor raad te vragen aan Bert.
Uit het donker van het salonnetje tredend in het goudlicht van de huiskamer, waar
afgenomen en gelucht was en het theeblad klaar stond op het pauwblauw peluche
van het tafelkleed, trof haar de overgang van de donkere in de lichte kamer, enkel
gescheiden door een zwaargedrapeerde deur, als een symbool van haar toekomstig
leven. Uit somber treuren wou zij treden in blijmoedige werkzaamheid. Zij had niet
meer te doen dan de deur van haar moedeloosheid open te schuiven, den voorhang
van haar droefenis op te lichten. Als Bert haar maar wou helpen, zou het haar wel
gelukken.
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Op tafel, onder het gas, waarvan een geelzijden kap het licht verzachtte, zat de
zwarte poes zoetjes te spinnen, bij een groote vaas vol koperroode en warmbruine
chrysanthemen. Vroolijk sprong de sneeuwwitte hond zijn vrouw tegemoet. Zij aaide
vriendelijk haar trouwe huisdieren, prees ze allebei heel gezellig en mooi. Voor 't
eerst na Baby's dood, voelde ze een prettige stemming in de huiskamer. Even
vlijmde de groote smart haar weer door de borst, toen zij, rondkijkend, het plekje
zag dat zij voor het kamerwiegje had bestemd, het lekker nestje van verzilverd
mandewerk met lilazijden gordijntjes, waarin haar kleine paradijsvogel zoo zoet zou
hebben gerust. Maar dapper bedwong zij de opwellende tranen. Zij wou nu immers
leeren - niet vergeten, dat kon niet en behoefde ook niet, - maar een nieuw leven
beginnen.
Toen Bert binnenkwam met de kranten, was zij dien aanval van smart te boven.
Geduldig, terwijl zij zich bezig hield met thee te schenken en de kopjesgevende
poes en den staartwuivenden hond te voorzien van elk zijn eigen schoteltje melk,
wachtte zij tot Bert zijn kranten uit, en zijn thee op had.
- Bert, ik wou eens ernstig met je praten, begon zij toen.
Haar stem was onvast van aandoening, haar toon, bijna plechtig van ernst.
- Zoo, vrouwtje, vertel maar op, zei Bert goedig, zich dieper nestelend in zijn
gemakkelijken stoel.
- 't Is geen vertellen, ik wou je raad vragen.
- Best, waarover? - heb je plannetjes voor den winter? Wou je een logeetje vragen?
- Mij wel, hoor!
- Neen, neen, iets ernstigs, zei Ernst met nadruk.
Het gemoedelijk blozend gezicht van Bert werd strak en nadenkend, als het deftig
gezicht van een advocaat, die een advies moet geven.
- Ik luister, zei hij, ga je gang.
- Ik wou bezigheid hebben, zei Ernst, telegrafisch-kort, na een oogenblik stilte. Al
haar welsprekendheid was haar ontzonken.
- Bezigheid? herhaalde Bert. En van verwondering liet hij zijn sigaar uitgaan. Heb
je geen bezigheid genoeg? En je huishouden? En je correspondentie? en je
kennissen?
- Mijn huishouden is vóor de koffie afgedaan en zóoveel brieven heb ik niet te
schrijven. En mijn visites doe ik allemaal op éen middag.
- Ja, je bent een vluggertje, vleide Bert, als je een boek hebt dat je boeit, heb je
't ook dadelijk uit.
- Zie je, ik zoek werk om de middagen te vullen. Toe, help mij, Bert, want zoo kan
het niet langer!
- Ja, ja, ik begrijp het wel, je hebt afleiding noodig, je moet meer onder de
menschen komen. Een klein maar gezellig dinertje, een vroolijk avondje, wil je dat?
En toen Ernst, met een schier onzichtbaar maar onbedwingbaar schouderophalen,
zwijgend bleef spelen met een bruine chrysanth, hernam hij met een zucht van
verlichting:
- 't Is me een pak van het hart dat je weer lust in het leven krijgt.
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Concert, comedie, lezing, we gaan naar al wat er te doen is, van den winter, dat
beloof ik je. En als je een gekleed japonnetje noodig hebt, dan vraag je 't maar aan
je man, die zijn vrouwtje zoo graag tevreden ziet.
Ernst had Bert laten uitpraten. Haar donkergrijze oogen blonken vochtig, toen zij
ze ophief tot zijn glimlachend gezicht.
- Och! lieve man, je bent zoo gul, zoo goed, je gunt me zoo van harte troost.
Zij greep zijn hand, die zij streelde met zachte lange streken van haar dunne
rozegetopte vingers.
Onthutst keek hij naar de pathetische uitdrukking van haar oogen. Onhandig trok
hij haar nader om haar op schoot te nemen. Maar zij bleef zitten en zei:
- Neen, zie je, dat bedoel ik niet. Uitgaan zou mij niet troosten. Ik zoek iets meer,
wat mooiers en hoogers: een levensdoel.
- Maar dat heb je immers, kindjelief. Je levensdoel is mijn geluk, en je maakt je
man gelukkig, hoor! Daarover ga je toch niet tobben?
Een groot gevoel van kille eenzaamheid deed de onbegrepene even opzien tegen
het voortzetten van een gesprek zoo vol misverstand.
Een vochtige warmte op haar éene hand die de bloem had laten ontglippen en
nu leeg neerhing langs de wijde plooien van haar japon, deed de tranen die haar
oogen vulden, parelen aan haar lange wimpers. Het was Fido, de hond, die met
een breede streek van zijn trouwe tong haar een teeken van sympathie kwam geven,
terwijl de zwarte poes Fluweeltje, op haar schouder gesprongen, het zachte ronde
kopje met groote smaragden oogen liefkozend vlijde aan haar wang.
- Ga je nu huilen, beste meid? Ja, ik was er al bang voor, dat je wat ál te veel van
je krachten had gevergd: zoo'n heele middag visites en boodschappen is te veel.
Je bent nog niet sterk, je moet niet overdrijven.
- Je bent zoo goed, zoo zorgzaam, zei Ernst, haar tranen inslikkend. Neen, heusch,
ik ben niet moe, niet overspannen. Maar het is soms moeilijker dan het lijkt, juist uit
te drukken wat men bedoelt.
- Kom, kom, met je eigen man die je door-en-door kent, zei Bert sussend...
- Zie je, nu ik dát levensdoel niet meer heb - je begrijpt wat ik bedoel.
Haar stem haperde. Bert knikte zonder haar voort te helpen. En, met moeite haar
weg zoekend in de verwarde woordenmassa, die zij voelde onder haar gedachten
als een onbetrouwbaren zwaren zandweg onder haar voeten, voer zij voort:
- Nu ik dàt niet meer heb - zij dorst het kindje niet te noemen, om niet in een storm
van tranen uit te barsten, - wou ik mij aan iets goeds en nuttigs wijden. Als ik lees,
dwalen mijn gedachten telkens af, in handwerkjes vind ik geen afleiding...
- Studeer wat, opperde Bert, leer italiaansch of noordsche talen, of neem zangles.
- Neen, zelfcultuur vereischt een kalm gemoed en het doellooze van talenleeren
zou mij beletten er belang in te leeren stellen. Voor zang is het te
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laat; mijn stem is ook niet mooi genoeg. Ik moet werk hebben, dat anderen ten
goede komt.
- Dan is hier, geloof ik, niet heel veel keus. Zondagschool en naaikrans... dat
bedoel je toch zeker niet.
- Neen, ik heb zelf geen dogmatisch geloof, dus daarmee kan ik geen kinderen
gelukkig maken. En op een naaikrans wordt meer gepraat dan gewerkt en de
conversatie hier bevalt mij niet.
- 't Is een lastig geval, zuchtte Bert.
Die zucht gold én de Zondagschool én de conversatie der dames van het stadje.
Hoewel hij liefst voor heel liberaal doorging, had hij er zich toch bepaald tegen verzet
als zijn vrouw les had willen geven op de Zondagschool. Zijn dagelijksche omgang
met Ernst was zóo oppervlakkig dat hij niet eens op de hoogte was van haar
religieuse gevoelens. Maar dat zij, hoewel er vormelijke beleefdheden werden
gewisseld, blijkbaar niet hield van de vrouwen zijner Vrienden, hinderde hem, vond
hij niet-lief van zijn overigens zoo meegaande vrouw.
- Dan weet ik niet anders als Toynbee-werk.
- Ja, dat wil ik ook wel, als ik mijn eigen inzichten mag volgen.
- Wie zou je dat beletten? zei Bert een beetje droog, terwijl hij zijn sigaar weer
aanstak en zich in een wolk van rook hulde.
Het gesprek begon hem te vervelen en Ernst, geen steun voelend, verloor den
moed om er over door te praten. Daarom belde ze om warm water en wijdde zij
schijnbaar al haar aandacht aan het voorzichtig omwasschen der japansche kopjes.
Na een poosje stilte, door Ernst gebruikt om de inwendige beving die haar
bevangen had, te beheerschen, door Bert, om het te bejammeren dat nu juist zijn
vrouw aan den weg wou gaan timmeren, kwamen, zij beiden, elk voor zich, tot een
troostrijk resultaat.
Ernst had gevonden wat zij zoo angstig en verlangend zocht.
Bert was blij dat zijn vrouw niet over haar rechten sprak. Als Esty wat erg moderns
wou gaan doen, liever nog Toynbeewerk dan feminisme.
- Er zijn nog mooie najaarsdagen, zei Ernst, als ik eens begon met een troepje
arme kinderen een prettig dagje buiten te bezorgen?
- Mij wel, maar waar haal je ze ineens vandaan? zei Bert, die het plan een beetje
mal vond.
Maar hij zou haar niet tegenwerken. Als zij geld noodig had was hij bereid een
behoorlijk sommetje af te staan voor wat hij haar filantropische liefhebberij noemde.
Goede zang- of taal- en conversatielessen waren ook duur. De avondjes en de
dinertjes, waarop hij gesteld was, behoefden daarom niet te vervallen. Het liep hem
nogal mee tegenwoordig met de zaken en voor zijn vrouwtje, al was haar lust in
arbeid hem een raadsel, had hij veel over, omdat ze over het doode kindje treurde,
wat hij echt-vrouwelijk van haar vond.
***
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't Was een heldere herfstdag toen Ernst haar kindertroepje naar buiten geleidde.
Broertjes en zusjes van meid en schoonmaakster vormden de kern van het groepje.
Zij brachten kameraadjes mee, zoodat Ernst aan het hoofd van een twintigtal
vreemde kinderen stond. Het was voor de onervarene een heele onderneming, niet
enkel om het feit zelf, maar om wat zij er van wou maken: een toenadering tot arme
gezinnen, een bestudeeren van hun nooden, zonder de indringerigheid, waarmee
de rijken de behoeftigen plegen te krenken.
Idealiseerend, lag de zilverigblauwe najaarsnevel over de heuvelige heide, die
zacht veerde onder de vlug voortstappende kindervoeten. Opwekkend geurden de
eiken- en sparrenboschjes; jubelend zongen de eerst wat schuwe maar weldra
vrijmoedige kinderstemmen. En Ernst, hoewel zij al haar aandacht noodig had voor
haar troepje, voelde iets als moedervreugde om het zeldzaam genot dat zij die arme
kleinen gaf te genieten. Onder de halten, op een schaduwplekje, na een eenvoudig
maal van versch gebak en sappig fruit, vertelde zij de luisterend om haar heen
gelegerde kinderen, de mooiste sprookjes die ze uit haar eigen kindertijd onthouden
had. En toen weer verder, al zingend en spelend, in den verruimenden westewind,
in de verheerlijkende Octoberzon.
Toen ze, in het roziggouden avondlicht, haar kleine kudde over de golvende hei
huiswaarts leidde, kwam er een zoete weemoed over haar, niet droef en drukkend
zooals thuis, waar alles haar aan het lijden en den dood van haar kindje herinnerde,
maar verheffend en bijna troostend. 't Werd haar te moede of in den koelen
avondwind, de geest van Baby haar omzweefde, of, uit het geheimzinnig ruischen
van een eenzamen boom, een goedkeurend gemurmel opging. Ja, nu had zij haar
doel gevonden: zij zou haar leven wijden aan de kinderen der armen, in ernst, zooals
zij alles deed.
Hoe vroolijk zij ook wist om te gaan met haar kleine beschermelingen, de spontane
blijmoedigheid die een uitstraling is van innerlijk geluk, bleef Bert missen in zijn
vroeger door het huis tevreden neuriënde Esty. Wel was haar houding fierder, haar
tred veerkrachtiger, haar bewegingen vlugger geworden. Wel was het
lusteloos-kwijnende, dat hem verdroot en ergerde, verdwenen. Wel bleef zij even
lief voor hem. Maar dat zij haar levensmoed putte uit een andere bron dan uit haar
huiselijk geluk, dat zij nog een ander levensdoel noodig had dan zijn comfort om
zich het leven dragelijk te maken, dat werkte wel eens op zijn humeur. Dan werd
hij prikkelbaar en ontstemde hij, al aan het ontbijt, zijn toch niets dan het goede
beoogende vrouw. Wetend dat zij haar plicht deed, vond Ernst echter gemakkelijker
dan vroeger haar moreel evenwicht terug.
De dokter, die nog eens kwam kijken, loofde de uitwerking van zijn versterkende
middelen. Maar toen zij hem verzekerde dat zij noch uit staalwaterflesch noch uit
peptonpotje haar vernieuwde levenskracht putte, prees hij haar flinkheid en vond
zij in dien kindervriend een onverwachten bondgenoot. Hij gaf haar adressen op
van arme gezinnen met kinderen. Hij praatte eens
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met Bert, dien hij soms op de societeit ontmoette, en Bert, een steun vindend in de
goedkeuring van Esty's excentriciteit, begon zich te schamen over de laffe plagerijen
waarmee hij zijn best deed, Ernst een hekel te doen krijgen aan haar zelfgekozen
werk.
Met moedige volharding, al dankbaar als zij niet werd tegenwerkt, wijdde Ernst
zich aan haar taak, doende wat haar hand vond om te doen.
Storm en slagregen hadden de wandelingen onmogelijk gemaakt, maar nu hield
ze, elken Woensdagmiddag, de kinderen bezig in haar ruime gezellige zitkamer,
las voor, vertelde, speelde spelletjes met de kleinen. Nu Bert niet meer spotte met
wat hij haar klompenjour noemde, kon zij zich blijmoediger geven aan dat gedeelte
van haar werk. Zij won het vertrouwen der kinderen, zij werd, al spelend en vertellend,
hun moederlijke vriendin. Onhandelbaar waren zij zelden; haar liefde trok hen
onweerstaanbaar aan en leerde haar hoe zij met hen moest omgaan. Ondankbaar
en valsch toonde zich meer dan een en menige illusie over een lievelingetje moest
de opvoedster verliezen. Maar ontmoedigen liet zij zich niet.
Zij maakte van Sint Nicolaasavond een kinderfeest vol blijde verrassingen. Zij
tooverde eigenhandig een geurigen spar in Kerstboom om en zong en danste met
de opgetogen kinderen rondom den mooien boom, die speelgoed en lekkernijen
als vruchten droeg. En de lichtjes der kleurige kaarsjes weerkaatsten in haar oogen
en de blosjes der pretroode kindergezichtjes beroosden haar wangen.
Maar niet in dit vroolijkste deel van haar werk voelde Ernst zich het gelukkigst;
het maakte haar zoo moe van strijd tegen haar eigen moederleed. Haar offerzucht
vond de zoetste voldoening in het geduldig zitten, urenlang, bij een armoedig ziekbed
of met een kreunend kindje op schoot. En menige verwaarloosde kleine zieke dankte
haar zorgen zijn herstel.
Eer zij het wist, was diezelfde winter waartegen zij zoo angstig had opgezien,
versmolten en klopte de eerste lenteregen aan de ruiten, die als vanzelf openschoven
om zachter wind en warmer zon binnen te laten. En na het dadenvol bestaan van
gewild zelfvergeten kwam er een droomerige loomheid over Ernst. Een groot
verlangen naar geluk vulde haar oogen met tranen, als zij ze ophief naar het
hemelblauw. Het brandde als dorst, het knaagde als honger, het woelde als
koortshitte in haar bloed.
Eén enkele maal, dien winter, had zij het grafje van Baby bezocht. De aandoening
was haar toen te geweldig geweest en van week tot week had zij een nieuw bezoek
aan het kerkhof uitgesteld, bang om de stemming te verbreken die zij noodig had
voor haar taak.
Maar nu kon zij het niet langer uithouden en, de handen vol takken kersebloesem,
snelde zij naar het kerkhof, alsof geen doode steen boven een lijkje, maar haar
levende lieveling haar daar wachtte.
Toen ze in de statige laan kwam die, ver van het stadje, naar het kerkhof leidde,
begon zij langzamer te loopen. Ach! waarom, nu zij zich zooveel waardiger voelde
dan een jaar geleden, moest zij het voorrecht derven, haar
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eigen kindje te bezitten? Zij boog het hoofd over de teêre witte bloesemtakken die
nooit blozende vruchten zouden dragen. Was ook zij gedoemd tot onvruchtbaarheid?
De groote leegte van haar leven kon niet worden gevuld enkel met liefde voor andere
kinderen. Zij voelde het dieper dan ooit toen zij bij het grafje van Baby kwam. Toen
zij er het laatst was geweest, had zij het wit van sneeuw gezien. Nu spreidde zij er
de blinkend blanke bloesem-twijgen overheen, tot het even wit zag als dien winterdag.
Toen kon de moeder zich niet langer beheerschen. De armen uitgestrekt, liet zij
zich vallen op het kleine graf van haar moedergeluk. En, den kouden harden steen
hartstochtelijk omhelzend en kussend als het warme zachte lijfje van een sluimerend
kind, snikte zij het uit, in kinderlijken deemoed vragend met, onbewust, dezelfde
woorden als, dien Octoberavond, aan haar man:
- Zeg, ben ik nu niet zoet geweest?
Heftig en heet, als bloed uit diepe wonden, gudsten de tranen uit haar oogen. En
zij was zóo dronken van smart dat een wonder haar weinig zou hebben verschrikt.
O zij voelde 't zoo innig: geen ander levensdoel, hoe 't ook haar uren vulde, hoe
't ook haar heilig leed een heilzame afleiding gaf, was bij machte dat éene, dat
verloren levensdoel te vervangen. Zij kon haar tranen wel verkroppen, zij kon haar
man en haar beschermelingen wel een kalm, blijmoedig gelaat toonen, maar gelukkig
zijn zonder haar eigen kindje, dat kon zij niet.
Zij weende lang en, hoe langer zij weende, hoe lichter het werd in haar bedroefde
ziel. 't Was of het blinkend blank van den bloesem op het kleine graf samenvloeide
met het verblindend blauw van den wijden lentehemel. Duizelend klampte zij zich
vaster aan den grafsteen. Zij voelde een glimlach om haar lippen, waar een zacht
koeltje de tranen opdroogde. Zij hoorde een nachtegaal jubelen op een cypressetak.
En, de oogen verwijd van extase, zag ze, in een wolk van blauw en zilver, een klein
blond kindje tot haar dalen. Haar open mond gaf geen geluid, maar haar armen
strekten zich naar omhoog. Even lichtte haar lichaam zich op, als gedragen door
haar verlangen. Toen viel zij neer, bewusteloos....
***
Toen de sneeuw weer het grafje bedekte, rustte, in het zachte nestje, belommerd
door lila gordijntjes, de kleine paradijsvogel, wiens komst haar op het kerkhof werd
verkondigd, te rusten van zijn hemelreis.
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Twee ruïne's
Een impressie.
Door Dr. J. Berlage.
Het Zuiden; het Grieksche kustland. Een vlakte tusschen kale bergen en blauwe
zee. Onbarmhartige zonnegloed uit wolkeloozen hemel. Aschgrauw stijgt de
Acropolisrots uit dor en schraal landschap; achter en van terzijde, de wittige
woningreeksen van jong Athene; vóór, grijsgele, uitgedroogde, hoog golvende grond.
Hij stijgt uit de omgeving met drie kanten van zijn

Opgang naar de Acropolis.

rechthoek beneden langzaam hellend, dan plotseling met rechtop gemetselde muren
in de hoogte, als een Eiffeltoren, vlak afgeschoren op de eerste verdieping. Alles
kaal en droog, fijn en hard in de klare lucht. Alleen op den eenigen glooienden
opgang geboomte, en groen op den grond, waartusschen de witverpulverde rijweg
omhoog zigzagt. Dat geboomte: dennen,
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donkergroene, scherpe naalden; en de grond begroeid met korstig grijsgroen mos,
en aloë's, matgroen; als puntige metalen zagen, met nijdige stekels aan beide randen
langs den weg in lange bundels oppiekend, waaruit telkens een hooge stam schiet
op naakte takken groote, ronde, verdorde bloemkussens uitstekend. Dat groen,
hoewel niet malsch en sappig, maar droog donker- en lichtgroen, toch weldadig
voor het oog tusschen al het schrijnend geel en grauw. En die harde en strenge
plantengroei een echte voorgrond voor de scherp omlijnde kunst omhoog: een
voorgrond van groen metaal voor een kunst van blank marmer. Over den weg langs
de Areopagusrots naarboven,

Ingang van de Acropolis.
Chalkotheek. Propylaeën. Tempeltje v. Nike.

naar een opene, heete, maar doorwaaide plek vóór de ingangspoort. De poort door,
en een blik omhoog langs de brokkelige marmeren trappen naar de recht afgesneden
pilaren en wanden van de Propylaeën. Links boven: de muren en zuilen van de
Chalkotheek op kantig voetstuk door groote steenen in zuivere rechthoekvakken
gesneden. Rechts boven: op even hoekig fondament de kubusvormige kleine tempel
van Nike met de smalle aan het kapiteel omgekrulde Ionische zuiltjes. Marmer,
marmer, marmer; links, rechts, boven, voor, achter en onder ons; wit en geel en
bruin geroest, onder den
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diep blauwen hemel die alle buitenlijnen begrenst en alle opengebleven vakken
tusschen zuilen en doorgangen kalm, maar onweerstaanbaar aanvult; zoodat de
lucht niet is als achtergrond waartegen de gebouwen uitkomen, maar als voorgrond
waarin de scherpe lijnen van daarachter gelegen gebouwen zijn uitgeknipt. Zoo stil,
dat marmer, zoo doodstil; het staat omhoog in muren en in zuilen die met architraven
belegd zijn of los staan, meest van boven afgeknapt of met verschoven schijven;
het hangt op randen, het ligt in groote vierkante blokken en cylinders op den grond.
Marmer in alle houdingen, staand, liggend, scheef, recht en uitstekend, als van een
gebouw dat door een

Parthenon.

schok van aardbeving geweldig dooreengesmeten en zóó inééns - verstard is.
Steenen stilte, maar die schijnt te zullen worden afgebroken door een val; stilte van
den dood, maar van een dood niet in het donkere graf, maar in fellen lichtgloed.
Klein - eerbiedig, als langs het lijk van een grooten dooden held gaan wij tusschen
dat marmer, dat hooghartig koel blijft, ook in het felle licht, met telkens toeven de
propylaeën dóór het plateau op. En nu hier aan onze voeten een slagveld van
stukken marmer, naast, op, over elkaar: platte steenen van standbeeldbasementen,
kantige blokken van architraven, geribde
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cylinders van pilaren en uitgeschulpte fragmenten van kapiteelen. Daarachter links
op een afstand vóór ons het lage profiel van het Erechtheum met de Karyatiden,
stil en vèr in de pure atmosfeer; en rechts het Parthenon, souverein en reuzenkalm.
Aan al zijn zijden in het vierkant een opgang van meer of minder marmeren trappen
naarmate van de helling van het terrein tot vorming van een gelijk niveau voor het
grondvlak. O, die breede, vaste horizontale lijnen van marmersteen, koel omlijnend
het solied plateau; een stil voorname, gewijde opgang naar den sereen-sacralen
tempel. De aanblik van die breede rustige treden voor het hart als een koele
ontspanning van vertrouwen na brandende spanning van angst. Op dit plein in het
vierkant langs den rand de zuilen rij aan rij, met naar boven licht toeloopende lijn,
aan den westgevel dragend zeker en vast de bedekking; eerst de gladde blokken
van de architraaf, die omhoog de breede trappenlijn van beneden herhaalt;
daarboven de fries, regelmatig van triglyphen doorstreept, en dáárboven, door de
uitstekende kroonlijst gescheiden, de schuine daklijn, in den stompen driehoekvorm.
Zóó het geheel: een in marmer opgezette monumentale teekening, van ideale
maatverhoudingen in absolute linealenzuiverheid - maar als ruïne, met telkenmale
gebrokkelde en uitgevlekte, maar nu door de verbeelding doorgetrokken lijnen, die
onfeilbaar in elkander uitloopen.
Van binnen een onbedekt, open plein, met doorkijken door vierkante poort en
langs zuilenrijen in het wijdopene, hoog boven de vlakte, naar zee en bergen.
Nergens geheime kelders of donkere gangen; de zomerhemel er omheen, één
hooge klok van blauw, in ééns te overzien; aan één kant recht afgesneden door de
zee; aan de drie andere, beneden ongelijk weggeknaagd door de berglijnen; geen
wolk die aanleiding geeft tot een vraag. Om en in den tempel geen spoor van
geboomte of struikgewas, dat lijnen wegdoezelt, plekjes beschermend doet
wegschuilen voor het brutale licht, grillige schaduwtjes werpt en romantische hoekjes
schildert. Geen andere schaduw dan van zuil of muur; onbelemmerd slaat het
brandend licht neer tusschen zuilen en op wanden; geen halfschaduwen, alleen
twee tinten: wit licht en zwart donker, in vakken monumentaal omlijnd. Alles open,
klaar, en helder; zóó troont, een monument zooals het moest zijn en niet anders
kon: verheven kalm, klassiek, het Parthenon op de Acropolis in Attica's transparante
lucht.
***
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In het barbaarsche gedeelte van Europa ten noorden van de Alpen ligt het Duitsche
land, het land van de ver wegdeinende donkergroene heuvelen, van de trouwhartige
rivieren aan wier hooge rotsoevers de huisjes met hun bruine puntdaakjes en balken
door de gevels gekruist warm-innig tot stadjes tegen elkander schurken.
Waar de Neckar uit de bergen in de vlakte komt spant een oude brug van
bruinrooden steen een grooten flauwen boog van oever tot oever, waaronder door
kleinere scherpere bogen het grijsgroen water in groote haast henentrekt met kleine
draaiende, zich telkens vullende en weer uithollende kuiltjes aan de kanten, en in
het midden door den tegenstand der groote steenen op de bedding zacht
verontwaardigd ruischende kleine golfjes.
Aan den eenen oever ligt Heidelberg, die stad van natuurschoon, historie en
wetenschap en poezie. En daarachter verheffen zich de hooge met zwaar hout
begroeide bergen. De ronde boomkronen bloeien uit elkander op, telkens hooger
en hooger tot dat ze boven afgesneden worden door het effen zwart van een
dennenbosch. En op een vooruitgeschoven terras tusschen dat groen ligt een groot
oud slot insgelijks van donkerrooden steen, gedeeltelijk ruïne, een breed samenstel
van zware vestingmuren, recht opstaande renaissancegevels en ronde torens.
Ja, dat is het, dat zware slot, dat donkere bosch, die goede stad, die oude brug,
die trouwe rivier!
Uit de stad gaat men naar boven naar den hoofdingang langs een breeden rijweg
in zigzag of langs een voetpad van trappen met een gevoel van verfrissching over
het verlaten van de steenen huizen en bevolkte straten, en een spanning van ‘nu
komt het heerlijke.’ Door een poort van zware steenblokken komen we in den tuin.
Donker lommer van hooge boomen omgeeft ons, op warme dagen als een koel
compres op brandende oogen en gepijnigd hoofd, op koude dagen als een natte
kille lap om een rillend lijf. Schoone boomen staan in groote perkkussens van klimop,
hardglimmend van blad, alles het midden houdend tusschen een wild bosch en een
keurige buitenplaats. Rechts dikke muren vlak naast ons tegen de oploopende
berghelling, geheimzinnig als van onderaardsche vertrekken. Links door het
geboomte heen gezien, daar is het, roode steen van gebouwen. Tusschen twee
zwaarvierkante poorten een slotbrug over groen, over boomen en heesters, die bij
gebrek aan water de diepe slotgracht vullen, zoo dat de grond bijna niet zichtbaar
is.
Uit den boog van de tweede poort steken grimmige geweldige punten van zware
traliebalken voor sluiting, als de half ingetrokken nagels van een tijgerklauw. Met
een licht merkbare neiging om iets vlugger onder die punten door te loopen komen
wij door de poort op den open hof. O, die middeneeuwsche rust en artistieke
afzondering in dit vroege morgenuur! In het rond vervallen of gave gebouwen uit
vroegere eeuwen; in de verte het schaduw-ruischen van een fijn beekje; boven, het
slaan der poortklok met vreemden klank, als van lang geleên.
Rechts vlak bij ons op de plaats van een uitspringenden hoek van het poort-
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gebouw een vierkante open zuilenhal, waarin een zware steenen put - even over
den rand naar beneden kijken -; verder, meer naar achteren, rechts een breede
gevel van donker bruinrooden zandsteen in renaissance stijl met de horizontale
lijnen sterk geaccentueerd, neergedrukt van bouw. Het is de gevel van een ruïne,
zonder dak, de lijst snijdt recht den hemel af; door vierkante open venstergaten
beneden het gezicht op witte wanden van naakte vertrekruimten, boven: op de open
lucht, zooals bij een leeggebrand huis.

Binnenplein Heidelberger slot.

Rechthoekig sluit aan dien gevel een klein gebouw van gansch anderen aard,
een geveltje met galerijen langs drie verdiepingen onder Romaansche arcaden; dit
weer geflankeerd door een sterk vooruitspringend smal en hoog gothisch geveltje
met spits dak. Gezellig en aardig die gaanderijen om zoo van het eene gebouw in
het andere te komen; als je lang genoeg blijft kijken, móét je daar iemand zien
voorbijgaan in de kleederdracht van vroeger tijden. Links volgt op dat Gothisch
uitbouwsel weer een groote monumentale renaissancegevel van rooden steen,
maar veel hooger in verhouding der breedte, dan de eerste. Slanker dus, en met
opstrevende vormen, maar de verticale lijnen niet doorgetrokken, en slechts te
abstraheeren uit pilasters en standbeelden. Dit is geen gevel van een ruïne maar
van een gaaf gebouw met

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

359
hoog dak, en daaruit steken twee frontons gedekt door ronde krulvormige lijsten,
zweemend reeds naar het barokke. Langs de verschillende verdiepingen rijen van
veel vensters, driehoekig gedekt en door pilasters in tweeën gedeeld. Tusschen de
vensters standbeelden in uitgeschulpte nissen, en tusschen de verdiepingen een
fries met triglyphen of een rand van arabesken. En behalve dit alles nog consoles,
koppen, rosetten, wapenschilden - een drukke wirwar van lijnen en lijntjes, recht en
gebogen, een mengeling van licht- en schaduwplekjes.
De gevels links onbeduidend, deels een ruïne, deels een gerestaureerd laag
gothisch gebouw.

Binnenplein Heidelberger slot.

Ziedaar de gebouwen om het slotplein, maar tusschen al dat steen, steen in het
rond en op den bestraten grond, weldadig groen; verschillende klimplanten tegen
de muren; hier in dikke trossen met ijle witte bloemen uitstekend naar voren, - daar
van de muren afhangend in flauwgebogen slanke slingers naar de punt toe geler
van tint, - ginds opkruipend met dikke blaadjes tegen den gevel en zich inspannend
om met de loten zoover mogelijk in de hoogte en in de breedte te reiken. En
losstaande heesters in het midden en hooge boomen, die wemelende
schaduwvlekjes maken op de gevels, als in een Hollandsch stadje de boomen op
de huizen van het grachtje.
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Door een korte gang komt men op een breed, open, ridderlijk terras.
In eens in het opene een geruisch van beneden; de abstractie van de verwarde
geruchten van de oude stad, soms plotseling door het modern industriegeluid van
een spoorfluit of trambel ploertig brutaal, - als de harde stem van een gevoelloozen
vlegel in een ziekenkamer - vaneengereten. Want alles verder is zoo van vroeger
tijden. Met dat in den rug geweten ridderslot, over de balustrade beneden eerst het
gezicht op de zee van verwarde daken en daakjes groezelig roodbruin, beschimmeld
met grijze spikkeltjes van verwering. Uit die zee als eilanden een paar kerkdaken
met torens omhoog. Links verder de vlakte in nevels; vale groene en gele strepen;
vóóruit de bergen, de benedenhelft hel weide- en wijngaardgroen, de bovenhelft
dof boschgroen; tusschen stad en bergen die trouwe rivier met de oude brug die
de menschjes zoo goedig over zijn licht gebogen rug laat loopen.
Aan de twee uithoeken van het terras staan schuin uitgebouwde steenen koepels.
Je kunt het niet laten er in te gaan en met een kinderlijk gevoel van knusse
gezelligheid in die kleine vertrekjes op de banken te gaan zitten en door de smalle
open vensters te kijken naar het landschap dat verderaf lijkend door de tegenstelling
met de scherpe lijnen en kleuren van de vensterkozijnen vlak bij, een nog teerder
poezie krijgt.
Tusschen terras en slotgevel komt men over een naar beneden hellend pleintje,
in een zwaar gewelf met neergedrukte lage steenen zuilen en bogen maar met
breede open vensters; en uit dat gewelf leidt, steeds naar beneden, een open pad
tusschen hooge muren, en onder nog een poortgebouw verder langs de schaduwrijke
helling afdalende naar de stad.
Zoo is dan in hoofdzaak het Heidelberger slot, maar met nog tal van verrassingen:
gangen die uitkomen in keldergewelven met inkijken in griezelige zwarte krochten,
dan weer nieuwe geheimzinnige corridors, kleine grasrijke binnenplaatsjes, hier
eens een poort en een brokkelige trap, verderop in de slotgracht een geweldig
scheefgezakt dichtbegroeid muurbrok als een groot dood beest van de zee waaraan
zich wier en algen hechten; en telkens op het onverwachtst een in steen gebeiteld
wapenschild, een relief of een fries. Zoo is het nooit uitgekeken, altijd weer spannend
door wat nieuws.
En dan overal, onder, om, en op alles dat groen dat heerlijke groen, in bandelooze
vrijheid, zwaar geboomte en malsch struikgewas, die donkere plekjes en idyllische
hoekjes vormen, fijne grassprietjes en mollig mos dat de wonden van scheur en
spleten als met een koelen balsem bedekt, de scherpe lijnvormen breekt en afrondt
en wegdoezelt.
Zoo rust het Heidelberger slot, een samenstel van ongelijksoortige gebouwen,
dat even goed anders had kunnen zijn verrassend romantiek aan den groenen
boezem van het Duitsche bergland.
***
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Ik heb de beschrijving van het Parthenon en van het Heidelberger slot tegenover
elkander geplaatst omdat deze ruïne's met hun omgeving mij bij de beschouwing
hebben getroffen, de een als een zuiver type van het klassieke, de ander van het
romantieke, en deze flagrante tegenstelling dan ook maakte dat bij de beschouwing
van het eene gebouw de gedachte aan het andere zich aan mij opdrong. Tegenover
elkander stellen nu is tevens bijna onvermijdelijk vergelijken, d.i. het peilen van de
diepte van indruk die twee dingen op ons gemoed maakten. Is dat evenwel in dit
geval geoorloofd? Gaat het aan ongelijksoortige dingen met elkander te vergelijken?
een burg met een tempel? Het heeft zeer zeker zijn bezwaren, maar we hebben
hier in elk geval voorbeelden van bouwwerken, die in hun tijd de hoogste uitingen
van bouwkunst vertegenwoordigden. Een slot als residentie van een vorst heeft in
den bloeitijd der Grieksche architectuur niet bestaan. De gedachte alleen is voor
dien tijd geheel ongrieksch. En in den bouwtijd van het Heidelberger slot ligt de
periode van den grooten kerkenbouw ook reeds achter den rug. Voor zoover ik weet
bestaat er trouwens geen grootsch kerkgebouw in bouwvallen.
De indruk die ontvangen wordt door het beschouwen van eenig kunstwerk of
natuurtooneel is echter dikwijls voor een groot deel afhankelijk van bijzaken, zoodat
in het trekken van conclusies de grootste voorzichtigheid geboden wordt. De
lichamelijke en geestelijke dispositie van den beschouwer, beide geïnfluenceerd
door allerlei uiterlijke omstandigheden zijn van grooten invloed op den ontvangen
indruk. Maar men kan door nauwgezet denken tot zekere hoogte de indrukken
ontdoen van het erts der bijgedachten, zoodat het goud der verrukking zuiver
overblijft. Wanneer ik dit thans op mijzelf toepas, dan kom ik tot de slotsom dat ik
nauwelijks zou kunnen zeggen, waar ik meer genoot, vóór het slot of vóór het
Parthenon.
Dit is wel vreemd, want ik heb toch den vasten indruk dat het Heidelberger slot
in schoonheid van bouw verre bij het Parthenon achterstaat.
Is het de omgeving, zijn het soms die trouwe beschermende woudboomen en die
naief bekoorlijke heesters, die het geheele slot met oneindige liefde omsluiten en
doordringen, - is het dus het bosch - door welks ernstige pracht het gemoed van
den Noord-Europeaan altijd onweerstaanbaar geboeid wordt, dat de emoties in
evenwicht brengt? En behoort de werking daarvan niet tot de bijgedachten, die den
indruk verontreinigen? Ongetwijfeld is de boschrijke omgeving voor den indruk van
groot belang, maar dat behoort, dunkt mij, toch niet geheel tot de bijkomstige
omstandigheden.
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Want ook het prachtige hooggelegen plateau met verrukkelijk uitzicht, waarop het
Parthenon is gebouwd, verheft wel degelijk het schoon van den tempel zelf, en deze
voortreffelijke keuze van de bouwplaats pleegt dan ook voor het kunstgevoel der
Grieken in rekening gebracht te worden; dus mag ook hier de omgeving meetellen
en mag men het evenzeer de Duitsche bouwheeren ten goede aanrekenen dat zij
het terrein voor hun slot in het bosch kozen en dit lieten bestaan, hoewel het voor
de verdediging misschien nuttiger zou zijn geweest het om te hakken. En ik geloof
bovendien ook niet dat zoo de plantengroei in ééns wegviel, zooals in een ballet
een vorstelijke mantel om een bedelknaap wordt weggetooverd, de bekoring van
het slot zou verdwijnen. Laten wij het ons voorstellen kaal van groen, zooals er
verschillende ruïne's oprijzen uit de naakte rotsen aan den Rijn en de werking op
ons gemoed zal nog machtig zijn.
Wat kan er dan nog anders wezen dat de beide indrukken in evenwicht brengt?
Kan het ook zijn dat het Parthenon, terwijl het het slot verre overtreft in eenvoud,
zuiverheid en voornaamheid daarbij echter achterstaat in fantasie en innigheid?
Het eerste is als een streng aangelegd park, open, met breede gazons en enkele
prachtige boomgroepen, het tweede als een mooie tuin, zonder veel symmetrie,
hier en daar te vol en te dicht, maar met verborgen hoekjes, donker, met een enkele
zonnestraal door het loover verlicht en doorkijken naar een ver in teere nevelen
gehuld verschiet. Het eerste is een klare blanke open vijver, het tweede een
onregelmatige diepe kolk in 't struikgewas met slank riet en stille waterleliën. Het
eerste is als een kalm man, die in strenge zelfbeheersching een edel maar scherp
begrensd doel nastreeft; het tweede als een onrustig man vol tegenstrijdigheden in
zijn karakter, en wispelturig, maar vol diepte van gevoel en innigheid van poëzie.
Het klassieke gebouw laat het heerlijkste zien wat er te zien is, maar met wat het
zien laat is het uit; het is volmaakt in zijn onberispelijke zelfbeheersching, die geen
enkel deel toestaat het andere te overschaduwen; maar het prikkelt de fantasie niet
om bij zijn vormen zich nieuwe te denken, noch wekt het in de ziel het gevoel van
een diepen geest, die haar vol liefde tot zich trekt. Het romantieke gebouw laat lang
niet alleen heerlijks zien, maar met zijn verschijning is het nog niet uit; het is
onvolmaakt en springt hier en daar uit den band; maar het prikkelt de fantasie om
voort te bouwen op wat zijn vormen te zien geven en wekt in de ziel het gevoel van
een innigen geest waarnaar zij zich vol liefde uitstrekt.
Mij dunkt, dit is de grond van mijn indruk, en ik geloof dat nu ook wel het recht
gebleken is het slot met den tempel te vergelijken; want in hoofdzaak zou de
vergelijking met een Gothischen Kathedraal zeker dezelfde resultaten hebben
opgeleverd.
Het hier omschreven verschil tusschen de beide gebouwen en de eigenschap
die het in kunstwaarde zooveel lager staande gebouw, dunkt mij, op het andere
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vóór heeft, zouden mij, geloof ik, niet bewust geworden zijn, zouden niet tot mij zijn
doorgedrongen, indien ik hetzelfde niet veel duidelijker op ander gebied had gevoeld.
Ik bedoel op dat der literatuur.
Ik moest wel denken aan de veel geringer ontroering, door mij dikwijls bij de lectuur
van een Griekschen schrijver ondervonden, dan bij de lectuur van een modernen,
al moest ik den eerste ook grooter kunstwaarde toekennen. Aan de teleurstellingen
mij zoo dikwijls berokkend door de studie van zoovele schrijvers met
wereldberoemden naam, en aan het gevoel van matheid, dat daarvan het gevolg
was, als ik niet bewonderen kon, wat de bewondering van alle tijden gewekt had.
En de oorzaak scheen mij dan te wezen een gemis aan diepte en innigheid van
gemoedsleven, een gemis aan fantasie, aan afwisseling, welke gebreken door de
hoogste kunst van schrijven niet konden worden opgewogen. Het verwijt van te
weinig fantasie zal menigeen vreemd schijnen die denkt aan den rijkdom van
mythologische gestalten, waarmêe de Grieken de natuur hebben bevolkt. Maar men
bedenke dat tal van mythologische verhalen onder verschillende namen hetzelfde
zeggen en dat de dichters uittentreure dezelfde geschiedenissen behandelen. De
scheppingskracht is op dit gebied betrekkelijk vroeg uitgedoofd. Daarbij komt het
gestadig van zichzelf en anderen overnemen van poëtische zegswijzen, zoodat
iedere vorm van literatuur om zoo te zeggen een eigen vaststaand dialect krijgt. Dat
alles veroorzaakt bij de lectuur dikwijls verveling en afmatting.
Het gemis aan diepte en innigheid van gemoedsleven scheen mij vooral hieraan
merkbaar dat een zoo groot gedeelte van de literatuur meestal koud laat. Nu merken
we wel is waar vele gedachten op die alleen in een antieke maatschappij thuis
hooren, en waartoe het ons moderne menschen moeite kost door te dringen. Maar
men is juist gewoon op het algemeen menschelijke in de gedachtenwereld der
Grieksche literatuur zoo sterk den nadruk te leggen; daar moet dus veel in wezen
wat ook op een mensch van den tegenwoordigen tijd diepen indruk maakt.
En toch er ontbreekt iets aan, waardoor wij trots de grootste inspanning toch
meestal niet zoo meeleven met de helden van een Grieksch heldendicht, een
redevoering, een treurspel als met die van een werk van moderne literatuur van
veel minder zuivere kunst.
Om eens een geheel persoonlijke impressie te geven: wanneer ik mij lange uren
achtereen met de klassieken heb beziggehouden heb ik vaak een gevoel als van
iets beklemmends; hetzij als een strakke winterkou, hetzij alsof ik langen tijd den
adem heb moeten inhouden. Ga ik dan aan iets moderns, dan is het of de
beklemming losraakt; alsof de koude smelt en lentewarmte door de leden golft; of
wel alsof ik na het lange inhouden van den adem weer vrij kan ademhalen, en een
gevoel van ontspanning door het lichaam gaat.
Wel is waar is er natuurlijk verschil tusschen de verschillende tijdperken der
literatuur. Zoo vinden wij bij de schrijvers uit den tijd na Alexander den Groote,
doorgaans met den naam Hellenistisch aangeduid, meermalen een wending van
gedachte, een natuurbeschrijving, zelfs geheele liefdesgeschiede-

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

364
nissen die ons iets doen voelen van wat we in de oudere perioden misten. Maar bij
wat in deze richting de letterkunde van later tijden en andere volken hebben gebracht
zinkt het toch in het niet; en tegenover het weinige dat hier gewonnen wordt gaat
aan den anderen kant zoo veel van den eenvoud en de klaarheid van den ouderen
stijl verloren. De Hellenistische literatuur heeft dan ook meer waarde voor de
wetenschap van de beschaving, dan voor de beschaving zelf; zij bereikt niet de
diepte en den rijkdom der moderne en mist de hooge kunstwaarde der klassieke.
Het is niet dan met groote aarzeling dat ik het waag deze dingen openlijk uit te
spreken. Men zal er waarschijnlijk het bewijs in zien van een verknoeid en
verfrommeld gevoel, van een onzuiveren opgedirkten smaak, die het gebrekkige
maar afwisselende gelijk stelt, of zelfs verheft boven het volmaakte maar eenvoudige.
Toont die uitspraak niet de volslagen blindheid van in onrust en disharmonie meer
ziel te zien dan in rust en harmonie? Mengt zij niet op barbaarsche wijze door het
begrip schoonheid allerlei andere begrippen? Is het niet in één woord de opvatting
van de groote hoop? Ik spreek dit alles niet tegen, maar wensch op de laatste vraag
de aandacht te vestigen, omdat die aan zou duiden, dat het boven geschetste gevoel
vrij algemeen verbreid is, en wel zoo dat het schijnt te wijzen op een bij de
meerderheid der tegenwoordige menschen bestaande behoefte van het gemoed.
Men moge zeggen wat men wil: de romantiek in haren ruimsten zin, waarin zij
ook het mysticisme en de symboliek omvat, en in haren edelsten zin, waarin zij alle
dwepen met nobele, zij het ook onpractische gedachten en daden insluit, is niet
dood. Wat is de reden van den grooten opgang van Cyrano de Bergerac in Frankrijk,
het land waar de klassieke traditiën anders nog het meest bewaard zijn gebleven?
Geen andere dan dat Cyrano vertegenwoordigt edele romantiek, zoowel met de
*)
fouten als met de deugden van die richting. Het gemis van wat ik hier bedoel is,
dunkt mij, de oorzaak van het niet te loochenen feit dat de Grieksche schrijvers niet
meer in staat zijn de meerderheid van het ontwikkelde publiek, noch jongeren, noch
ouderen aan te grijpen. Dit laatste feit is ook de reden dat geen oud-gymnasiast ze
meer leest. Niet omdat ze niet kunnen, ze willen niet, anders zouden ze ook wel
kunnen.
En die onwil komt ook niet alleen omdat het onderwijs zoo doodend werkt. Zeker,
slecht onderwijs kan veel kwaad doen, maar het is toch niet in staat voor de leerlingen
de schoonheid geheel te verduisteren, indien die schoonheid voor hen als een helder
licht kan stralen. En bovendien, daar zijn toch ook wel leeraren die goed onderwijs
geven. Zoolang dat onderwijs duurt zal er bij hun leerlingen ook wel belangstelling
zijn voor de behandelde stof, maar die belangstelling blijft ook bij hen daarna zoo
uiterst zelden voortleven. Dat

*)

Een mijns inziens nog mooier voorbeeld van romantiek is ‘La princesse lointaine’ van
denzelfden schrijver, dat echter niet zooveel opgang gemaakt heeft. Misschien maakte het
minder effect op het tooneel. Het is eenvoudiger, hoewel fijner, en niettegenstaande zijn
etherische gedachten, toch meer wáár, dunkt mij, dan Cyrano.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

365
komt omdat zij zich niet zoozeer hechtte aan de stof zelf als wel aan de bezielende
verklaring van den onderwijzer.
Zij die beweerd hebben dat men zich wel moest wachten het Grieksch op de
gymnasia af te schaffen, omdat het, eenmaal afgeschaft, nooit weer zou worden
ingevoerd, hebben daarmee, ondanks zich zelven, toegegeven dat het gemis van
het Grieksch niet slechts voor de praktijk, maar ook voor de moreele, intellectueele
en artistieke ontwikkeling door het algemeen niet als zulk een groot verlies zou
worden beschouwd. Een groot verlies op dit gebied zou ook wel weer worden
hersteld. Aangenomen, men schafte het onderwijs in den zang op de lagere scholen
af, dat ook geen practisch nut heeft, dan zou het toch heel spoedig weer zijn
*)
ingevoerd.
Neen, de zaak ligt anders. Terecht zegt Dr. Hecker in zijn voortreffelijk stuk in den
Tijdspiegel van 1898: ‘De Grieksche poëzie spreekt niet meer tot ons, tenzij wij met
dichterlijken aanleg begaafd, ons eerst nog tot halve Grieken hebben omgewerkt
en spreekt dan natuurlijk nog maar ten halve, vergeleken bij den waren indruk dien
zij eens op tijdgenooten moet hebben gemaakt. Zij is van ons vervreemd, getuigen:
de vertalingen, die de kunstschatten ook voor oningewijden zouden ontsluiten. Zij
hebben haar doel ten eenenmale gemist... Men heeft de schuld geweten aan de
onvolmaaktheid dier vertalingen, alsof zij te ver van het origineel verwijderd waren
gebleven. Integendeel, zij stonden er te dicht bij. Vergelijk daarmee eens de
vertalingen van Shakespere: hoevele gebreken haar ook mogen aankleven, zij
worden toch alom gelezen en genoten, omdat het origineel, ook zonder jaren lange
voorbereiding, ons dat genot nog kan verschaffen.’ Ik voeg er bij dat verscheidene
werken in de oude talen gelezen worden, hoofdzakelijk omdat men zich nu eenmaal
de groote inspanning heeft getroost die talen te leeren, en daar dus zooveel mogelijk
resultaten van wil zien. Maar niemand zou er aan denken deze te lezen in een
nieuwere taal, waarin zooveel interessanter lectuur bestaat.
Deze verminderde belangstelling in de klassieken, die niet wordt weggeredeneerd
door de vernieuwde opvoeringen van Sophocles' tragediën, welke zich met moeite
gedurende één speelsaizoen staande houden, noch door de talrijk verschijnende
vertalingen die moeite hebben een kooper te vinden, en die bij de klassieke literatoren
zelven volstrekt geen zeldzaamheid is, mij dunkt, zij is het gevolg van dat
bovengenoemde gebrek aan fantasie en aan dieper zieleleven. Heeft Maeterlinck
geen gelijk waar hij zegt: ‘En revanche il y a

*)

Het is niet de bedoeling van dit stuk directen invloed te oefenen op de kwestie van het Grieksch
die ook door allerlei practische vragen zoo ingewikkeld is. Ter voorkoming van misverstand
zij evenwel gezegd, dat de Latijnsche letterkunde, hoewel de kennis van haar taal zooveel
beter in het geheugen blijft, evenmin door oud-gymnasiasten wordt bijgehouden, om dezelfde
reden dat zij de menschen van onzen tijd niet meer aangrijpt; trouwens in kunstwaarde staat
ze bij de klassiek Grieksche beslist achter. Het nog met een zekere voorliefde gebruiken van
een Latijnsch citaat is dan ook niets dan de ‘zoete bluf van 't laatst Latijn.’ Bij afschaffing van
het Grieksch heeft het behoud van het Latijn, mijns inziens, weinig waarde voor de ontwikkeling
van den smaak; vandaar dat ik geen groote sympathie heb voor de beweging tot afschaffing
van het Grieksch. Voor de vorming van geest en hart zij de eenige leus: alles of niets; dat is:
Latijn en Grieksch of geen van beiden.
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des siècles parfaits où l'intelligence et la beauté règnent très-purement mais où
ième

l'âme ne se montre point. Ainsi elle est très-loin de la Grèce et de Rome et du 17
siècle français. On ne sait pas pourquoi, mais quelque chose n'est pas là; des
communications secrètes sont coupées et la beauté ferme les yeux. Il est bien
difficile d'exprimer par des mots et de dire pour quelles raisons l'atmosphère de
divinité et de fatalité qui entoure les drames grecs ne semble pas l'atmosphère
veritable de l'âme. On découvre à l'horizon de ces tragédies admirables un mystère
permanent et véritable aussi; mais ce n'est pas le mystère attendu, fraternel et si
profondément actif, que nous trouvons en maintes oeuvres moins grandes et moins
belles.’
Juist, er ontbreekt iets. Maar nu is het nog altijd de vraag of het ontbreken van
dat element in kunstwerken inderdaad een gebrek is; met andere woorden of wij
hier niet van de kunst vragen wat haar werk niet is. Waarschijnlijk is echter op deze
wijze de vraag niet zuiver gesteld. Niet iedere kunst zal in staat zijn het zieleleven
even rijk, even diep in zich op te nemen en aan de verschillende kunsten zijn hier
zeker verschillende, zij het dan zeer ruime grenzen gesteld. Maar de kunst vermag
alle zieleleven in zijn rijksten rijkdom en zijn diepste diepte in zich op te nemen en
in schoonheid weer uit te stralen waarvan de vorm de noodzakelijke verschijning
van dat verheerlijkte zieleleven is. Wanneer het dus de Grieksche kunst aan diepte
van zieleleven ontbreekt dan zal ons dat ten eerste in de ééne kunst meer moeten
treffen dan in de andere; en ten tweede moet het een gebrek zijn niet van de kunst
alleen, maar van den geheelen Griekschen geest in al zijn uitingen.
Wat het eerste betreft, ik merkte reeds op dat het gemis mij meer trof in de
letterkunde dan in de bouwkunst. En dat ligt ook voor de hand; de bouwkunst als
kunst van lijnverhoudingen kan in vergelijking met andere kunsten het zieleleven
niet zoo duidelijk uitdrukken; dus kan het gemis dáár ook nooit zoo groot zijn. Met
de beeldhouwkunst is het reeds eenigszins anders; zij bootst de menschelijke
gedaante na. De vorm blijft hier nog wel hoofdzaak maar de uitdrukking van den
geest in zijn rijkdom van gevoelens is toch in dien vorm reeds mogelijk. En nu kunnen
we ons moeilijk onttrekken aan den algemeenen indruk dat in de Grieksche beelden
de geest weinig naar voren treedt. Ook op dit gebied is natuurlijk verschil tusschen
de verschillende perioden en de verschillende kunstenaars van een zelfde periode.
In het eene tijdperk is de schoone vorm slechts middel van uitdrukking, in den
anderen uitsluitend doel. De eene kunstenaar brengt bij voorkeur figuren in beeld,
wier lichaam en geest in rust zijn; de ander kiest heftig bewogen gestalten. En zoo
zal men bij een degelijker beschouwing der oude beelden allerlei opmerken dat met
dien eersten indruk schijnt te strijden, en dan misschien geneigd wezen hem als
onjuist te verwerpen. Maar dat is het gevolg daarvan dat bij detailstudiën het
algemeene type minder in het oog valt dan de onderlinge verschilpunten. Ten slotte
echter zal men weer den eersten algemeenen indruk als in hoofdzaak juist erkennen.
Evenwel, in de beeldhouwkunst vormt de zuiverheid der lijnen, dunkt mij, zulk een
grooten factor
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dat het meesterschap der Grieken in dit opzicht wel opweegt tegen het gebrek aan
diepte van geestelijk leven.
Maar sterker komt dit laatste uit in de schilderkunst en in de muziek. Van deze
beide kunsten hebben wij wel is waar maar zeer weinig overgehouden; maar in
verband met de mededeelingen van technische Grieksche schrijvers zijn wij toch
wel eenigszins in staat hier een algemeen oordeel te vellen. Al dadelijk treft het ons
dat de Grieken, die in de andere kunsten zoozeer hebben uitgemunt, in deze zoo
ver zijn achtergebleven bij latere beschavings-perioden. Maar onze verwondering
verdwijnt wanneer wij bedenken dat de schilderkunst die kunst is, waarbij het
zichtbare tot zijn minst materieele vormen, tot kleur en lijn op het platte vlak is
teruggebracht, en dat de muziek de kunst is waarin van het hoorbare het meest
onbestemde, de ongearticuleerde klank, de hoofdzaak is. En binnen de grenzen
dier kunsten zelf misten zij juist dat, wat dunkt ons het zieleleven het rijkst en diepst
weergeeft: in de schilderkunst de teerheid en de duizenderlei schakeeringen van
*)
de kleur, en vooral het licht, ‘de glorie van het licht’ in de muziek de geheele
strijkmuziek en zoowel in instrumentale als vocale muziek ongeveer de geheele
polyphonie! Uit dat gemis blijkt dat de Grieken het in deze kunsten het minst ver
hebben gebracht. En zijn dit nu ook niet juist de beide kunsten die het gemoedsleven
het diepst en meest onmiddellijk weergeven, de eene in het zichtbare, de ander in
†)
het hoorbare.
Zoo zien wij ten eerste onze verwachting bevestigd dat het bedoelde gemis ons
in de eene kunst sterker zou treffen dan in de andere.
Rest nog de tweede vraag: of dat gebrek aan zieleleven een gebrek is van den
Griekschen geest in het algemeen. Wanneer wij dus het terrein der kunst verlatende
dien geest in andere uitingen naspeuren, dan zullen wij dunkt mij daar nog duidelijker
den indruk krijgen, dat de Grieken wel in vele opzichten ruime begrippen hadden
maar voor de schatting van latere tijden geen diep zieleleven en geen warm hart.
Er is natuurlijk geen denken aan dit hier uitvoerig na te gaan. Ik wil alleen op enkele
sprekende karaktertrekken wijzen:
Is het niet eigenaardig dat ridderlijkheid, - de teedere bescherming van het
zwakkere, - hun vreemd was, althans in den tijd van de grootste ontwikkeling hunner
intellectueele en artistieke eigenschappen. Vooral komt dit uit in de verhouding van
het mannelijk tot het vrouwelijk geslacht. Hier ontbreekt ze zoo goed als geheel. En
in het algemeen hadden zij geen begrip van, geen gevoel voor ‘das ewig weibliche.’
Was er misschien een al te groot intel-

*)

†)

In Xenophons Memorabilia III 10. 1-9 voert Socrates gesprekken met een schilder en een
beeldhouwer, waarin hij hen opwekt om meer dan tot nog toe in hun werken de ziel in hare
verschillende stemmingen naar voren te doen treden.
Overigens is ook hier verschil tusschen de verschillende tijdperken. Uit den Hellenistischen
tijd hebben we althans portretten over in de z.g.n. encaustische techniek, die de moderne
schilderkunst nabij komen.
In de poëzie is met de klank onafscheidelijk verbonden het woord, dat het verstandsleven
onmiddellijk naast het gemoedsleven stelt.
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lectueel verschil tusschen den man en de vrouw van dat ras en die tijden? Hoe het
zij, het feit blijft zooals het is, dat de verteederende invloed van den vrouwelijken
op den mannelijken geest in hunne beschaving ontbrak. En in overeenstemming
hiermee verheft zich de liefde tusschen man en vrouw op een heel enkele
uitzondering na dan ook nooit tot het geestelijke, maar blijft louter zinnelijk.
Op het gebied van de moraal geldt algemeen dat men zijne vrienden zooveel
mogelijk goed, zijne vijanden zooveel mogelijk kwaad moet doen. Enkele wijsgeeren
hebben zich boven dit standpunt weten te verheffen en gepredikt dat men ook zijne
vijanden geen kwaad mag doen, en dus ook geen kwaad met kwaad mag vergelden.
Maar ook als ideaal is deze uitspraak nooit gemeen goed geworden. Trouwens in
de begrippen omtrent de verhouding van mensch tot mensch en dier, in de begrippen
van zedelijkheid in het algemeen, liggen de voorbeelden voor het grijpen van de
geringere ontwikkeling van het zieleleven der Grieken. En het zou ook wel wonder
zijn wanneer tusschen twee beschavings-perioden welke door het Christendom van
elkander gescheiden zijn geen groot verschil bestond ten opzichte van een gebied
dat zoo nauw met het Christendom samenhangt.
Hier raak ik dan ook het alles beheerschend verschil tusschen de Grieken en ons:
de godsdienst. Aan te toonen hoe groot het onderscheid is in innigheid en diepte
tusschen het geloof van de Grieken en het geloof - en zelfs het ongeloof van
Christenen, is zeker ten eenen male overbodig. Op geen gebied van den
menschelijken geest komt het gemis aan zieleleven bij de Grieken duidelijker uit,
dan op dat van den godsdienst. Waarom? omdat van den godsdienst juist het
zieleleven de essens is.
Zoo zien wij door verschillende voorbeelden bevestigd dat het den Griekschen
geest in het algemeen voor ons gevoel aan diepte en innigheid ontbreekt. En waarom
treft ons dit zooveel meer dan wanneer wij ditzelfde bv. van de Perzen of van de
Aegyptenaren ontdekten? Omdat de Grieken ten gevolge van hun buitengewoon
artistieken aanleg en den invloed dien zij daardoor op onze beschaving hebben
geoefend, door ons als gelijken, in sommige opzichten zelfs als onze meerderen
naar den geest worden behandeld, in zoover hun taal en literatuur met de van hen
afhankelijke Latijnsche de basis vormen van ons hooger onderwijs. Geen ander
volk der oudheid neemt tegenwoordig een zoo eervolle positie in. Maar nu ontdekken
wij tot onze teleurstelling dat de Grieken bij ons achterstaan in datgene wat toch
eigenlijk de kern van alle beschaving is en dat dit gebrek ook in hunne kunstwerken
iets doet ontbreken wat wij juist voor een innige ontroering niet missen kunnen.
Want de vroegere formule dat wij voor onze moraal Israël als onze leermeesteres
hebben te beschouwen en voor onze kunst en wetenschap Hellas en Rome ongeveer alsof men zei: mijn brood haal ik bij den bakker, mijn vleesch bij den slager
- kan ons niet meer bevredigen. Er zijn teekenen genoeg dat men de tegenstrijdigheid
dezer elementen verwerpt en gaat gelooven aan een hoogere eenheid die het ware,
het schoone, het goede ver-
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bindt of liever aan één beginsel waarvan die drie slechts uitvloeisels zijn op
verschillend gebied. Daarom kan ons geen kunst geheel bevredigen die ontspringen
zou uit een bron, waarin de behoefte naar het klare weten en het reine handelen
onvolkomen vloeide, geen godsdienst die de behoefte naar waarheid en schoonheid,
geen wetenschap die de behoefte naar schoonheid en reinheid niet zou eerbiedigen.
Heb ik nu alles in aanmerking genomen juist gezien? Is het niet een kwestie van
persoonlijk temperament alleen? Ontbreekt inderdaad in de Grieksche
kunstbeschaving een rijke fantasie en vooral een rijk en diep zieleleven, is het dan
te verwonderen dat zij, waar ze iets mist dat voor ons menschen van dezen tijd een
van de voornaamste elementen van ons wezen is, alleen nog maar hoog wordt
gewaardeerd, door die intellectueelen die zich geheel weten los te maken van den
geest van onzen tijd en zich in dien van vroeger weten te verplaatsen, maar bij de
groote menigte der ontwikkelden enkel nog achting, geen liefde meer ondervindt?
***
En toch, en toch... daar komen ze mij weer voor den geest tegenover zooveel valsch
pathos en zooveel overladens in latere literaturen: de eenvoudige menschkundige
vertellingen van Homerus, de geweldige tragediën van Aeschylus, de ragfijne
dialogen van Plato, de voornaam schoone godenbeelden van Praxiteles. En vooral,
daar staat het weer voor mij: het Parthenon. Want zie nu toch eens, hoe tegen het
matter wordend blauw van den hemel die verweerde marmerzuilen, ideaal van lijn,
stil gaan gloeien onder de bundels stofgoud van den nu op de bergen in het westen
rustenden zonnebal, vrij en edel onder den eindeloozen koepel van
lucht........................................... maar merk ook op ver in het Noorden, hoe onder
den regen van schuine zonnestralen tusschen het loover door de steenen blozen
van roodgouden warmte in dien stillen innigen binnenhof van het Germaansche
slot.
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Buitenlandsch overzicht.
Het is ditmaal noodig te spreken van veel gebeurde dingen, van feiten.
Er was nog hoop, in het laatst der vorige maand, dat Piet Cronjé zich aan een
insluiting door het Engelsche leger zou weten te onttrekken en, van Kimberley
weggehaast, Bloemfontein zou kunnen bereiken. Die hoop bleek ijdel. In zijn snelheid
van gaan belemmerd door een zwaren legertros met vermoeide trekdieren en in de
eerste plaats erop bedacht de kostbare kanonnen te redden, welker verlies voor de
republieken onherstelbaar zou geweest zijn, heeft de heldhaftige vecht-generaal
zelf het bevel over de achterhoede genomen en daarmede den overmachtigen
vijand tien dagen tegengehouden. Aan drie zijden omringd, met Lord Roberts'
hoofdmacht achter zich, heeft hij een laatste poging gedaan om de Modderrivier
over te steken, maar helaas, reeds was ook de andere oever, zijn eenige uitweg,
door den vijand bezet. De Engelschen hebben hier handig en snel gemanoeuvreerd.
sten

Hun belooning was enorm. Den 27
Februari kon Lord Roberts naar Londen
seinen, dat Cronjé met al zijn ingesloten troepen zich onvoorwaardelijk had
overgegeven. Hij heeft het niet aan de jingo-pers overgelaten erbij te voegen, dat
het Majoebadag was.
‘You have made a gallant defence, Sir,’ - moet de maarschalk tot den eenvoudigen
Boer gezegd hebben, toen deze, gevangen en overwonnen, in het Engelsche kamp
gebracht werd. Bewonderenswaardig, verwonderlijk, - had hij kunnen zeggen. Want
de beste krijgskundigen stonden verbaasd, toen enkele dagen later bleek, dat de
macht, die de Engelschen meer dan een week in hun opmarsch gestuit, de kanonnen
een veiligen aftocht verzekerd had en eindelijk ingesloten was in een ondiep ravijn,
waar dagen en nachten lang granaten en lyddietbommen in werden geworpen als
in een put met slachtoffers, waar doode menschen en paarden niet begraven, waar
gewonden en zieken niet verzorgd konden worden, omdat de vijand onvermurwbaar
elk respijt van de hand wees - dat die macht uit nauwelijks vierduizend man had
bestaan.
Evenwel, het aantal krijgsgevangenen moge den overwinnaar tegengevallen zijn,
niet daardoor werd de beteekenis der overwinning bepaald. Een der beste
aanvoerders van den vijand was in zijn handen gevallen; het eerste op vijandelijken
bodem behaalde succes leek verpletterend. Het mocht ten slotte maar een deel van
's vijands troepen in den Vrijstaat zijn, dat in treinen gepakt, naar Kaapstad gezonden
en vandaar naar het eiland vervoerd zou worden, hetwelk zulk een droeven naam
heeft in de geschiedenis dezer eeuw - niettemin was de troepenmacht uit het Zuiden
en het Westen van den Vrijstaat verstoven, verdwenen, en Bloemfontein zou binnen
korteren of langeren tijd in Engelsche handen vallen. Daarmee was meteen het
verblijf van de Boeren
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in het Noorden van de Kaapkolonie onhoudbaar gemaakt en men zag dan ook, dat
weldra hun vooruitgeschoven posten in die streken werden prijsgegeven, al leverden
zij met hun wakkeren kommandant Olivier daar, in Noordoostelijke richting zeer
langzaam wijkend, wekenlang nog menig bloedig en niet ongelukkig gevecht.
Bovendien was het onwaarschijnlijk geworden, dat de Boeren zich langer in Natal
zouden kunnen handhaven, waar een samentrekken van alle krachten tot verdediging
van eigen grond gebiedende noodzakelijkheid werd. Het ontzet van Ladysmith stond
dus voor de deur. Zoo beteekende de capitulatie van Cronjé de ontruiming van
gansch het koloniale gebied door de Boeren, behalve misschien van de streek om
het verre Mafeking, moeielijk te bereiken, maar hoewel in even bitteren nood
verkeerend, veel minder waard dan Kimberley, waar immers diamanten waren - en
Rhodes.
Wat aanvankelijk nog slechts als zwartgallig inzicht beschouwd kon worden,
verwezenlijkte zich. Op den weg naar Bloemfontein ontmoetten de 40,000 man van
Roberts wel tegenstand, maar hun aantal brak dien. Terwijl een deel zich met de
Boeren mat - en er is harder en bloediger gevochten dan men in Engeland wel
vernomen heeft, of liever heeft willen vernemen - konden andere sterke afdeelingen
de stellingen omtrekken, omwegen kiezen, de Vrijstaatsche hoofdstad naderen van
onverwachten kant. En toen men haar eenmaal in het zicht had, viel zij als vanzelf.
Een deputatie trok den overwinnenden veldheer tegemoet om hem ‘de sleutels aan
te bieden.’ Dit is beeldspraak, want poorten of wallen heeft de stad met den zoeten
naam niet. Zij was onverdedigbaar en indien het waar is - wat ik om verschillende
redenen, de verplaatsing reeds vroeger van den zetel der regeering naar Winburg,
de overbrenging der staatsarchieven naar Kroonstad, niet geloof - dat hevige
Boerentwisten over het al of niet verdedigen van Bloemfontein aan Roberts' aankomst
voorafgingen, dan verheugt het mij, dat de ‘Engelschgezinde’ partij er haar pleit
gewonnen heeft. Een belegering van Bloemfontein zou niet lang geduurd hebben
en Cronjé's overgave en masse zou er haar wedergade gevonden hebben. Op hulp
van buitenaf kon men niet rekenen; hebben de kommando's uit het Oosten Cronjé
kunnen redden? En Bloemfontein zelve had geen bevolking, ‘ghetrouw tot in den
doet.’ Er is daar veel Engelsch bloed en zie, met welk een voorkomendheid de
overgave is geschied, hoeveel medewerking de maarschalk heeft gevonden om het
veroverde stad-en-land te besturen en hoe er zelfs hier en daar gejuicht is, toen hij
binnentrok.
sten

Reeds was, den 1
Maart, aan de bezetting van Bloemfontein het ontzet van
Ladysmith voorafgegaan. Dundonald's ruiterij was er, gelijk French vroeger
Kimberley, binnengetrokken en daarna kon Buller ongehinderd naderen. Old Buller
all right again - had men te Kaapstad in vette letters op de muren geplakt; maar Old
Buller bleek onverbeterlijk. Geen Engelsche journalist zelfs kan het feit verduisteren,
dat de gewezen opperbevelhebber van al Harer Majesteit's troepen in Zuid-Afrika
tot viermalen toe aan de Toegela bloedig is afgeslagen; dat hij duizenden levens
gewaagd en nutteloos geofferd
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heeft. 's Mans zelfvertrouwen en goed humeur is nochtans zoo groot, dat zijn
berichten aan het departement te Londen gewoonlijk schenen te gewagen van half
verholen zegepralen. En hij heeft die praktijk bekroond door de naïveteit, waarmee
hij zich, na het ontzet van Ladysmith, tot de risée van de wereld gemaakt heeft. Mijn
overwinning - zoo seinde hij ongeveer naar Londen - is nóg volkomener dan ik eerst
dacht, w a n t (dit redengevend woordje is onbetaalbaar) er is geen Boer meer te
zien! Heel in de verte kon de staf, met scherpe verrekijkers gewapend, nog juist de
achterdeelen der laatste ossen ontwaren, die bagage, ammunitie, kanonnen der
talrijke Boerenmacht welke Ladysmith omringd had, in veiligheid brachten. Het was
duidelijk, dat de bloedige gevechten, die kleine Boerenkommando's nog in de
laatstvoorafgaande dagen ten Noorden van de Toegela geleverd hadden, waar de
lijken der aanstormende Ieren en Hooglanders en andere keurtroepen zich andermaal
hadden opgestapeld, zoodat Buller's voortrukken weder dagen lang was belet - dat
die hardnekkige gevechten slechts gediend hadden om het gros der Boeren de
gelegenheid te geven met al hun have betrekkelijk rustig naar de Biggarsbergen in
het Noorden en de Drakensbergen ten Westen van Natal af te trekken, in volmaakte
orde, zonder verlies van mannen of materiaal. Maar Buller was verrukt; er was geen
Boer meer te zien! Het was er zoo veilig nu, te Ladysmith, als in Piccadilly.
Zoo genoegelijk was het er echter niet. Er liepen uitgeteerde mannen rond en
half-waanzinnigen, verdwaasd door het aanhoudend bombardement en de geleden
ontberingen; de lucht was er verpest en vol typhuslijders lagen de ziekenbarakken.
Buller eigende zich de eer toe, behoorend aan Sir George White, den ongelukkigen
veldheer, die enkele fouten, in het begin van den oorlog begaan, geboet had met
een zwaar, maar taai en moedig doorstaan beleg van niet minder dan vier maanden.
En daarom is er om het ontzet van Ladysmith, hoewel het voor den verderen loop
van den oorlog veel minder beteekende, te Londen meer vreugde geweest dan om
de overgave van Cronjé. Het was te begrijpen dat de Engelsche hoofdstad in luiden
jubel uitbarstte, toen dezelfde week deze twee groote tijdingen bracht. Toch zal men
ons voortaan niet meer moeten spreken van Engelsche zelfbeheersching in
tegenstelling met Fransche uitbundigheid. Het ongeluk moge de Engelschman
waardiger dragen, in den voorspoed is hij zich evenzeer te buiten gegaan. Dat aan
de oude Koningin een geestdriftige ontvangst te Londen bereid is, die aan de dagen
van het kroningsjubileum herinnerde, sprak vanzelf. Maar de buitensporigheden,
die de straten en de music halls te aanschouwen hebben gegeven; de gewelddadige
verstoring van vredesvergaderingen, de aanranding van het vrije woord, welke een
Engelsch minister zich niet geschaamd heeft in het Parlement goed te praten; de
kinderachtige khaki- en shamrock-vergoding; dat alles is niet alleen op zich zelf
ergerlijk en bespottelijk geweest, maar ook daarom zoo dwaas, omdat men in den
zwijmel volkomen vergeten heeft wat wel de aard en de omvang was van het
behaalde succes. Ik heb een plaatje gezien in de
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Illustrated London News; het was niet als caricatuur bedoeld, maar ik ben er zeker
van, dat het den gemiddelden Engelschman in woede zou hebben ontstoken, zoo
het in een Fransch of Duitsch tijdschrift verschenen ware. Het stelt de... hoe zal ik
het noemen? - het delirium voor, dat zich van de effectenbeurs te Londen meester
maakte, toen de tijding van het ontzet van Ladysmith daar bekend werd. Men ziet
er keurig gekleede, hooggehoede heeren te midden van eenige welwillend
toekijkende gentlemen wilde Maori-dansen uitvoeren met onzinnige gebaren en
verwrongen gelaatstrekken...
En wat was er ten slotte gebeurd, dat zoo uitgelaten vreugde zou rechtvaardigen?
Het Engelsche grondgebied was door den vijand o n t r u i m d . Maar dat van de
Zuid-Afrikaansche Republiek was nog niet eens door de Engelsche troepen betreden.
Pretoria lag nog heel, heel ver af. Om het gemakkelijk te bereiken Bloemfontein te
bezetten, waren niet veel minder dan 20,000 van de beste soldaten opgeofferd. Het
eind van den oorlog liet zich zelfs nog niet voorspellen; veeleer stond men nu aan
het begin van een krijg, waarvan wel al de wreedheid zou gevoeld worden, maar
waarin nu met recht al de eer en de glorie aan de zijde der voor land en vrijheid
strijdende verdedigers, al de zedelijke schande het deel van den overweldiger zou
zijn.
Tijd en lust om het behaalde succes op de werkelijke waarde te schatten ontbraken
echter volkomen. Niet slechts drong de nationalistische en de regeeringspers in
koor met de Engelschgezinde Kaapsche bladen nu luider dan ooit op de geheele
inlijving der beide republieken aan, maar zelfs geleerden van grooten naam, die
vroeger de zaak der Boeren niet ongunstig gezind geweest waren, leverden
doorwrochte betoogen, dat het niet anders kon. De voor de hand liggende maar in
haar wezen valsche conclusie uit het stellen van het ultimatum door Kruger en Steyn
en den inval in Natal in October van het vorige jaar, nl. dat de Boeren de ongehoorde
stoutheid gehad hadden een oorlog tegen het Britsche rijk te b e g i n n e n , deed
daarbij goeden dienst. Men richt een revolver op u en g i j schiet tot lijfsbehoud - gij
hebt het eerst geschoten, maar zijt gij begonnen? De regeering zou niet lang
behoeven te wachten op een gelegenheid om den ergsten Boerenhaters in het land
ter wille te zijn.
Inmiddels was al haar dierbaarheid voor de Ieren. Op aanstichting van het kabinet,
waarin de heftigste bestrijders van Gladstone's Home Rule de voornaamste plaatsen
bekleedden, verleende de Koningin den Ierschen regimenten het voorrecht van een
onderscheidingsteeken, het nationale klaverblad, de shamrock. Inderdaad, in
Zuid-Afrika hadden de Ieren geen klagen gehad over achterafzetting; met eere
waren zij vooraan gesteld, de voorsten tegenover de Mausers en de Maxims. Als
leeuwen hadden zij gevochten - voor Engeland, en dus mochten zij de shamrock
dragen - voor Ierland. Ja, Harer Majesteit's welwillendheid kende nu geen grenzen
meer en voor het eerst sinds veertig jaren werd zij door haar ministers naar Ierland
gedirigeerd. De dochter van Parnell zeide aan haar landgenooten, dat de eenige
kleur, waarmede dit bezoek waardig kon worden gevierd, de eenige kleur voor
vlaggentooi en stratenversiering op het Groene Eiland, het z w a r t was.
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Terwijl het kabinet de Ieren trachtte te paaien met een koninklijk bezoeken aan het
Engelsch publiek de ooren tuitten van het gejuich en getier over een eerste
overwinning in een smadelijken oorlog, bood Sir Michael Hicks-Beach in het
Lagerhuis de rekening aan - la douloureuse, zooals men te Parijs zegt. De begrooting
van oorlog voor het volgende dienstjaar (1 April 1900 - 31 Maart 1901) zou honderd
en vijftig millioen pond sterling bedragen (dat is een milliard en achthonderd millioen
gulden), ruim vijftig millioen pond sterling of 33 pct. meer dan die van het loopende
dienstjaar. De geheele Krim-oorlog heeft Engeland niet meer dan rond 800 millioen
guldens gekost en van den Zuid-Afrikaanschen krijg staat men nog slechts aan het
begin. Reeds om de thans aangeboden begrooting sluitend te maken, moet de
belastingbetaler dan ook geducht bloeden, zijn income-tax wordt tot een shilling
verhoogd (d.w.z. 1 sh. per pd. st. of 5 pct.) en zijn bier, zijn tabak, zijn thee zal hij
duurder moeten betalen.
Bedachtzame Boerenvrienden hebben gezegd, toen het den Boeren zoo voorspoedig
ging in de eerste maanden, dat men eigenlijk naar een groote Engelsche overwinning
moest verlangen. Eerst dan toch zou, Engeland's eer gered zijnde, het oogenblik
daar zijn om over vrede en bemiddeling te spreken. Zoo begrepen het ook de beide
den

presidenten. Toen Cronjé gevangen genomen en Ladysmith ontzet was, den 5
Maart reeds, zonden Kruger en Steyn een telegram aan Lord Salisbury en wendden
zich tegelijk tot de vijf groote Europeesche mogendheden, de Vereenigde Staten,
Nederland, België en den Zwitserschen Bond.
Aldus luidt het begin van het telegram aan de Engelsche regeering:
‘Het bloed en de tranen van de duizenden, die door dezen oorlog geleden hebben,
en het vooruitzicht van al het zedelijke en stoffelijke verderf, dat Zuid-Afrika nu dreigt,
maken het voor beide oorlogvoerenden noodig, zich kalm en als voor het aangezicht
van den Drieëenigen God af te vragen, waar zij om vechten en of beider doel al
deze vreeselijke ellende en verwoesting rechtvaardigt.’
En dan zeggen de presidenten het nog eens rechtaf en duidelijk, dat de oorlog
begonnen is, niet om het Engelsch gezag in Zuid-Afrika te ondermijnen, maar alléén
tot verdediging der bedreigde onafhankelijkheid ‘en alléén voortgezet wordt om de
onbetwistbare onafhankelijkheid van beide republieken als souvereine internationale
staten te verzekeren en te handhaven en de verzekering te erlangen, dat dien
onderdanen van Hare Majesteit, die met ons aan den oorlog deelgenomen hebben,
niet het minste leed zal wedervaren aan lijf of bezit.’ Dat, tenzij zij zulke zekerheid
verkrijgen, hun niets overblijft dan te volharden tot den einde. Dat zij met deze
verklaring gewacht hebben, tot het prestige van het Britsche rijk door de behaalde
voordeelen voldoende hersteld kon worden geacht.
De Engelsche regeering antwoordt op dit souvereine stuk met haar voorstelling
van de historie, die aan het uitbreken van den oorlog voorafging.
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Zij vermeldt een aantal feiten, met datums en plaatsnamen, die zonderling klein
doen tegenover den breeden eenvoud van de ontvangen verklaring. Maar het slot
is even duidelijk: ‘Deze groote ramp - luidt het eerst, niet zonder “zalvende
gerechtigheid” - is de straf geweest, die Groot-Britannië ondergaat, omdat het in de
laatste jaren berust heeft in het bestaan van de twee republieken. Met het oog op
het gebruik, dat de beide republieken gemaakt hebben van de positie hun
geschonken en de rampen welke hun ongeprovoceerde aanval over Harer Majesteit's
gebied heeft gebracht, kan Harer Majesteit's regeering op UEd. telegram slechts
antwoorden met te zeggen, d a t z i j n i e t b e r e i d i s i n d e
o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e Z u i d -A f r i k a a n s c h e R e p u b l i e k o f
v a n d e n O r a n j e - V r i j s t a a t t o e t e s t e m m e n .’
Het verzoek, dat de twee presidenten tot de genoemde mogendheden gericht
hebben, strekt om hun bemiddeling te verkrijgen. Behalve het antwoord van Lord
Salisbury aan de republieken direct, heeft de president der Vereenigde Staten het
den mogendheden gemakkelijk gemaakt op de vraag te antwoorden. Mac Kinley,
zelf sterk Engelschgezind, maar toegevende aan de volksbeweging ten gunste van
de Boeren, die in de Unie al krachtiger wordt, heeft inderdaad den Amerikaanschen
ambassadeur te Londen bevolen de Engelsche regeering officieel te polsen over
de vraag, hoe een bemiddeling of een aanbod van goede diensten zou worden
ontvangen. Bijna met een snauw heeft Salisbury den ‘bondgenoot’ in het westen
beduid, dat hij geen bemiddeling, in welken vorm en van wien ook, dacht te
aanvaarden. Hiermee wist een ieder tevens, waaraan hij zich te houden had.
De antwoorden zijn dan ook nagenoeg eensluidend geweest, eerst van de Duitsche
regeering, later van Nederland, dat de hoofdvoorwaarde voor bemiddeling helaas,
ontbrak nl. de wensch van b e i d e partijen. Het trekt de aandacht - meer niet, hoop
wekt het nauwelijks - dat Rusland en Frankrijk tot heden (24 Maart) niet geantwoord
hebben. Toch is er ook voor die beiden maar één antwoord op het verzoek om
b e m i d d e l i n g . Iets anders ware het slechts, als de Tsaar over t u s s c h e n k o m s t
dacht.
De Russische pers heeft in dien zin gesproken. Het is geen roemrijk jaar geweest
voor den jongen alleenheerscher, het jaar van de Vredesconferentie. De wensch,
die aan zijn manifest ten grondslag lag, moet toch waarlijk wel wat verder gegaan
zijn dan naar de onderteekening der verdragen, op het Huis ten Bosch met zooveel
moeite uitgebroed. Om van teleurstelling of ontmoediging te zwijgen - weet ik of
zulke gewaarwordingen vat hebben op het gemoed van iemand, die zoover van de
wereld afstaat? - moet toch het besef van zijn machteloosheid dezen machtige
zwaar drukken, waar hij de verschillende ambassadeurs de in den Haag ontworpen
‘vredes’-middelen ziet teekenen in vollen, wilden oorlogstijd. Doch tusschenkomst
is gansch iets anders dan een aanbod van bemiddeling; tusschenkomst kan een
casus belli zijn en wie haar om den wille des vredes wenscht, moet er bedacht op
zijn, dat zij den oorlog in haar gevolg voert.
Alleen staan dus nog altijd de Boeren-republieken.
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Mocht men Lord Roberts gelooven, dan bestaat er eigenlijk nog maar één. Hij heeft
den Vrijstaat bij Engeland ingelijfd; hij spreekt van den ‘gewezen’ president Steyn
en de ‘gewezen’ Vrijstaatsche regeering. Ter wille van de rechtsorde en het bestuur
van de onderworpen landsgedeelten moge dit verklaarbaar zijn, ongehoord en met
alle oorlogsgebruiken in strijd is onder de vele uitgegeven proclamaties die van
generaal Pretyman, die dreigt de Vrijstaters bij verder verzet als rebellen te zullen
beschouwen en straffen. De generaal loopt den tijd alweer vooruit. Wel kan niet
geloochend worden, dat de houding van een deel der Vrijstaters strekt om hem in
zijn dwaling te stijven. De ‘halven’ onder Fraser te Bloemfontein bieden de
behulpzame hand aan den overwinnaar en maken hem zijn bestuurstaak gemakkelijk
door administratieve betrekkingen te aanvaarden. Troepen Vrijstaatsche Boeren
komen zich overgeven en leveren hun wapens in, hoewel tot zelfs naar Engelsche
bladen het zwart vermoeden den weg gevonden heeft, dat dit maar oude karabijnen
en buksen waren en dat de meeste Vrijstaters hun geweer goed en veilig verstopt
hebben om het tevoorschijn te halen, wie weet? bij voorkomende gelegenheid. Het
leek uit de berichten, die naar Londen gestuurd werden, alsof er met den Vrijstaat
gansch geen rekening meer gehouden behoefde te worden; had niet de broeder
van Steyn, aan een lunch met de de generaals, zich op geringschattende wijze over
den President zelf uitgelaten?
Orangius plane periit - schreef een der vrienden van prins Willem aan een anderen,
in het jaar 1570, een der wanhopigste uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
Oranje is gansch verloren...
Ik weet wel, dat ik nooit onder de optimisten behoord heb ten aanzien van de
vermoedelijke uitkomsten van den oorlog. De oorzaak was, dat ik nooit heb kunnen
vinden, wat Engeland, het rijke en veerkrachtige Engeland met zijn zoo niet
geoefende dan toch lichaams-sterke, taaie mannen, zou kunnen bewegen af te zien
van doorzetten to the bitter end. Maar evenmin behoor ik tot de kleinmoedigen, die
met de aankomst van Roberts te Bloemfontein het pleit beslecht achten en den
Boeren het onrecht aandoen van twijfel aan hun volharding onder den tegenspoed.
Neen, de Vrijstaat is niet gansch verloren. Steyn is te Kroonstad en heeft op Roberts'
proclamatie fier geantwoord, dat nog altijd hij het wettige staatshoofd is. Het land
ten noorden en westen van Bloemfontein, drie kwart van den Vrijstaat, is niet
regeeringloos, al heeft het vlakke, ‘halve’ Zuiden zich al te gemakkelijk in het gareel
van den vijand laten spannen. De noordwestelijke districten van de Kaapkolonie
zijn niet in ruste, al wijken de opstandelingen terug op Kitchener's nadering en al
nemen loyale corporaties in de voornaamste steden moties van hulde aan voor dien
noodlottigen imperialist, Sir Alfred Milner. Of, als men het dan wil: Orangius plane
periit - dán in den zin, waarin Oranje in 1570 ‘gansch verloren’ was, of aldus dat de
Vrijstaat (zooals verluidde) opgegaan is in de zusterrepubliek, met den grijzen Kruger
als hoofd van den nieuwen
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Staat en den h e l d Steyn, (want is hij niet een der edelste figuren van dezen
heldenoorlog?) als kommandant-generaal.
Wat zoudt gij dan nu wel denken, gij kleinmoedigen, al twijfel ik met u aan der
Boeren redding uit den bitteren nood, - dat deze mannen van oud-Hollandschen
stam zouden buigen, nu de eerste slag is neergekomen op hun harde koppen? Wat
zoudt gij dan nu wel wenschen? Ja, als het Polen waren, tot eigen bestuur
onbekwaam, zedelijk en staatkundig vervallen, dan mocht men willen, dat zij zich
nu maar schikten in het onvermijdelijke en het zich zoo dragelijk mogelijk maakten
onder 's vijands heerschappij. Maar denkt gij, dat een eenvoudige, een bedachtzame
als Kruger in grootspraak het tragische woord gezegd heeft: dat de wereld versteld
zal staan van wat er gebeuren zal, voor de Engelschen Pretoria bereiken? Denkt
gij, dat een uit zijn hoofdstad verdrevene, een miskende en belasterde als Steyn,
voor niets dat woord nog in deze dagen heeft herhaald? De tijd om kostbare levens
te ontzien is nu voorbij. Zij weten het nu goed, de Boeren, dat Engeland hun vrijheid
wil tot elken prijs en dat hun vrijheid het eenige is, waarvoor zij vechten. De twee
partijen stormen van weerszijden op elkander in, op een langen smallen weg, zonder
zijpad, een verschrikkelijke, onvermijdelijke botsing tegemoet. Zoudt gij dan nu nog
wenschen, dat er van wijken gesproken werd, dat manneneer geofferd werd om
mannenbloed te sparen, dat er zwakheid, neen aarzeling was aan de zijde, waar
het Recht en de Vrijheid staan, bezielend tot een voorbeeld te meer voor de
menschheid door alle eeuwen?

24 Maart.
P.V.D.
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Van de redactie.
Kunst en Opvoeding.
Door het denkleven gaan, in lange perioden van ongelijken duur, geweldige
stroomingen, die veel dragen, maar ook veel vernietigen. Dan schijnt het dat groote
groepen beheerscht worden door dezelfde denkbeelden en gezamenlijk streven
naar gelijksoortige idealen. Vooraan, als toonaangevers, kampen de groote mannen
tegen oudere ideeën; het schijnt dan dat zij de menschheid armer zullen maken
door hun afbrekende kritieken en haar willen verbijsteren door te wijzen op nieuwe
wegen, waar langs nog maar enkelen zonder vrees kunnen gaan. Doch zij geven
nieuwe gedachten, zij wekken tal van latente krachten; het denkleven wordt rijker,
tot het nieuwe gemeen goed is geworden en de groote strooming daar is, nagenoeg
alléén, in volle kracht.
Zoodra dit is gebeurd, schijnt het individualisme ernstig bedreigd. Wat niet mee
gaat in de nieuwe stroomrichting kan tot uiting komen, maar wordt òf niet eens
vernomen òf komt nooit tot eenigen invloed, althans niet dadelijk, dus maar zelden
bijtijds. In de letterkunde kan, in zulke tijdperken, alleen sprake zijn van groot en
klein, niet van verscheidenheid in den diepen zin des woords. Wie niet volgt, wordt
niet opgemerkt. Het schoone heeft dan een vasten vorm en een letterkundig
kunstwerk kan zeer gemakkelijk worden getoetst, omdat er een algemeen erkenden
waardemeter bestaat in de voornaamste werken van de verschillende beoefende
genres. Menschen, die er van houden dat zij, die hen voorlichten, over letterkundige
voortbrengselen spreken met de beslistheid, waarmeê een scheikundige zijn analyses
vaststelt, kunnen de kritiek van den dag roemen en de beoordeelaars, onder
voorwaarde dat zij kunnen meegaan met den stroom, hebben een niet al te moeilijken
taak. In de schatting van het publiek bloeit dan de letterkundige kunst. Inderdaad,
verkeert zij in een gevaarlijk tijdperk, waarin verstijving en ontzenuwing haar bedreigt.
Want de gemakkelijkheid van het nabootsen is groot, altijd, maar vooral dàn, wanneer
het onbewust kan geschieden. Er zijn denkbeelden in de lucht en vormen gereed
en voor alles ligt een zekeren bijval te wachten. Gehoorzaamheid, volgzaamheid
en juist genoeg talent en begrip om, héél eventjes anders, toch in wezen hetzelfde
te geven - meer wordt van den letterkundige niet vereischt, indien hij zich met een
gematigd succes tevreden wil stellen liever dan tegenstrooms te gaan of dat hij
werkelijk niemendal méér en anders te geven heeft.
Dan breekt een tijdperk aan van, naar in de war gebrachte beoordeelaars plegen
te zeggen, ‘literaire anarchie’. Dit is een bittere tijd voor menschen met gevormden
smaak en vastgegroeide meeningen. Er zijn geen leiders met allen tot volgelingen;
de oude norm is weg en nieuwe waardemeters komen er niet voor in de plaats.
Allerlei ouds en velerlei nieuws dringt zich op aan de belangstelling.
De goede tijd voor het individualisme, voor het spontane is aangebroken,
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een heerlijk tijdperk voor wie zich zelf willen zijn, al mogen zij zich niet krachtig
noemen, een periode van losgaan der oude banden, van afsterven der oude vormen.
Het is dan in de letterkunde als in den tuin van een onbewoond en niet onderhouden
buiten. De Natuur mag éven doen met al dat geplante en gezaaide volgens haren
wil, tot de tuiman zal komen van den nieuwen eigenaar.
Het komt ons voor dat wij nu zulk een tijd beleven. Er zijn tal van navolgers, die heel
aardig papegaaien, doch er is geen school. De mannen van De Nieuwe Gids hebben
werk volbracht van vrijmaking, niet van herbinding. Geen individueele uiting is, voor
het overgroote publiek, reeds veroordeeld omdat zij ingaat tegen den grooten stroom;
want zulk een stroom is niet waarneembaar en daarom mag de vertegenwoordiger
van een vroegeren smaak zich even sterk achten als degeen, die wat geheel nieuws
durft geven; daarom is het ook nog mogelijk, zonder gevaar van te worden
uitgelachen, met eischen aan den kunstenaar voor den dag te komen, waarvan de
jongeren hoopten dat geen redelijk mensch ooit meer zou durven reppen.
We zijn met onze letterkunde in het tijdperk der mogelijkheid voor spontane
uitingen. Hoe krachtiger zij leven-, hoe grooter verscheidenheid zij aanbieden zal.
De eerbied voor het individu, de bezorgdheid voor het individueele is ook een der
kenmerken van ons modern opvoedings-systeem. Voorheen, was het ideaal der
meeste ouders hun kinderen zooveel mogelijk te leiden in alles, niet het minst in
hun denken en gelooven. Met de allerbeste bedoeling werden onderdrukt alle
neigingen tot anders worden dan de menschen uit den kring, waartoe het kind
behoorde. Op de eerste uitingen der zich ontwikkelende persoonlijkheid werd òf
niet gelet, òf zij werden met de grootste angstvalligheid gecontroleerd en getoetst
aan de heerschende begrippen omtrent godsdienst en moraal. Wat een kind zei,
was maar kinderpraat en dat bleef het heel lang, want de zich vormende mensch
werd gedurende vele jaren beschouwd als kind. Door tusschenkomst van zijn ouders
leefde het onder den druk of - wil men liever - onder invloed der stuwkracht in eene
bepaalde richting van een grooten kring, die beschouwd kon worden als ‘de’
maatschappij; immers die kring was het deel der Samenleving, waarmeê het kind
vermoedelijk uitsluitend in aanraking zou komen. Hadden groote veranderingen
plaats in het denkleven, dan liep het kind gevaar op zekeren leeftijd, zonder
voorbereiding, te staan voor een kloof tusschen bekend ‘oud’ en geheel vreemd
‘nieuw’. Het kon zich naar voren werpen, naar 't onbekende, of sidderend
terugdeinzen naar het oude, dat bezig was onder zijn voeten te verdwijnen om zich
dan veel later, doch veel erger, geïsoleerd te voelen. Heel wat menschen, die nu
tusschen de dertig en vijftig jaren zijn, hebben zulk een sprong moeten wagen of
hebben de angst van het alleen blijven staan gekend.
Door allerlei omstandigheden, waarover wij hier niet hebben te spreken, is de
mensch op veel jeugdiger leeftijd dan vroeger onder den invloed der zich snel
vernieuwende denkbeelden van zijnen tijd en in zeer vele gezinnen is de
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verhouding tusschen ouders en kind radicaal gewijzigd. Het ouderlijk gezag werpt
niet meer algemeen den scheidsmuur op tusschen de verwordende maatschappij
en den groeienden, jongen mensch. Integendeel: het kind neemt van buiten meê
naar de ouderlijke woning dat nieuwe - hetzij dan goed of gevaarlijk - waarvan het
verneemt buitenshuis. De ouders komen voor de keuze om zich voortdurend, met
het kind en om het kind, te houden op de hoogte van den snellen gang des
denklevens òf hun kind van zich te zien vervreemden, althans te zien ontgroeien
aan hun contrôle. In beide gevallen wordt het individualisme gebaat, want de invloed
van onderwijs en omgang met andere kinderen is niet zóó groot als voorheen was
of kòn zijn de invloed van den ouder, juist omdat die nieuwe invloed niet van ééne
persoonlijkheid, maar van vele, onderling zeer verschillende persoonlijkheden uitgaat.
Blijkt nu het modern opgevoede kind letterkundig talent te bezitten, dan zal het
zich met veel meer vrijmoedigheid durven uiten en, zoo de kracht daartoe in hem
is, veel gemakkelijker geheel vrij zich geven in zijn werk dan een even begaafd,
maar geheel anders opgevoed jeugdig mensch. Neiging tot gedwee volgen is hem
althans niet jaren aan jaren ingeprent. Met even sterke individualiteit, wordt hij veel
gemakkelijker en veel eerder zichzelf.
Tegen tweëerlei hebben oudere kunstenaars maar al te vaak moeten worstelen:
tegen hun angst om zich vrij te maken en tegen den nêerdrukkend kritischen invloed
hunner omgeving, die zoo licht in vrijheidsuitingen jammervolle dwalingen moest
zien en onbegrepen zelfstandigheid zoo licht verderfelijk moest achten. Anders te
zien doen dan de groote meesters - die men had leeren hoogachten, in wier werken
den maatstaf der kunst was te vinden - door het eigen, onervaren, beginnend,
zoekend kind! Was dat niet in de allerhoogste mate beangstigend? En de nieuwe
denkbeelden, die men vreesde, te zien aangehangen en verdedigd door den
jeugdigen mensch, die men tot vrede had willen brengen langs denzelfden weg dien
men zelf had leeren volgen - was dat niet hard voor ouders, die niet langzamerhand
het vreemde door hun kind in huis hadden voelen brengen, zooals vaders en
moeders van lateren tijd?
Wij meenen daarom dat, wie zich zekere verschijnselen in de moderne Letterkunde
wil verklaren, ook rekening dient te houden met de groote veranderingen, in de
verhouding tusschen jongere en oudere geslachten gekomen.
En met nog wat anders.
Juist omdat geen machtige strooming de menschen in den waan brengt dat er
maar éene kunst kan wezen in onzen tijd, is men zich beter dan in andere tijdperken
bewust van het levende der kunst, dat is dus van het wisselen der vormen, het altijd
maar betrekkelijk en voorloopig bevredigende der uitdrukkingswijzen; gevoelt men
inniger dat hetgeen de blijvende waarde van een kunstwerk kan zijn, niet is, niet
wezen kan, bij geen mogelijkheid, juist dat eerst opvallende, uiterlijke.
Dit bewustzijn heeft medegebracht eene groote onbevangenheid in de waardeering
der meesterwerken, eene onbevangenheid, waarvan ook de onderwijzers blijk
geven. Immers, onbepaalde vereering voor de meesters in de woord-
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kunst wordt, op onze inrichtingen voor M.O. bijvoorbeeld, niet aangekweekt. Men
laat jonge leerlingen al spoedig opstellen maken over groote schrijvers en moedigt
hen aan, eerder dan men er hen van afschrikt, een paar regeltjes nageprate kritiek
tusschen pogingen tot verklaring ten beste te geven.
In hoeverre deze methode aanbeveling verdient, willen wij hier niet onderzoeken.
In elk geval wordt er door tegengegaan het blinde bewonderen, dat tot slaafs
navolgen zou kunnen leiden, bij den begaafden leerling, die misschien onder de
menigte schuilen kan. Veel meer dan vroeger, wordt door den ontwikkelden, wezenlijk
belangstellenden leeraar gelet op de pogingen der leerlingen om zelf wat te maken.
Het aanfokken van schrijvertjes behoort tot de liefhebberijen van lang niet weinigen
der meest sympathieke H.B.S. mannen en vrouwen. Redacteurs van tijdschriften
en dagbladen bemerken dat zoo nu en dan; soms met genoegen, meestal met
schrik.
Een gevolg is het niet meer zoo onbereikbaar schijnen der hoogten, waarop de
groote meesters tronen en een vrijmoedigheid in het later uitgeven van eigen werk,
waarover oudere menschen nogal eens in ergernis toornen of zich eenvoudiglijk
verbazen. Onze persen zijn hongerig. Aan deze omstandigheden danken wij een
afschrikwekkende massa prullen; maar wij winnen er door dat elk individualisme tot
uiting komen kan en wij de zekerheid hebben dat er zoo goed als geen gevaar
bestaat voor het wezenlijke talent om voor altijd verborgen te moeten blijven. Geen
jong schrijver behoeft uit eerbied of angst zijne persoonlijkheid te verbergen. Het
individueele, het spontane kan in onzen tijd zegevieren.
Ook de kritiek wordt niet door een hoofdman geleid. Wij hebben de hedendaagsche
letterkundige kritiek hier niet te kenschetsen; maar kunnen volstaan met even te
wijzen op de onafhankelijkheid der beoordeelaars onderling. Geen groep van critici
beheerscht de openbare meening, kan dus beletten dat een werk doordringt tot het
groote publiek. Het gebeurt alle dagen dat hetzelfde werk door den één geprezen
wordt en door den ander voor waardeloos verklaard, ook al omdat wij lang niet allen
zuiver letterkundige beoordeelingen schrijven, doch er onder ons werken, die van
een kunstenaar eischen, wat men enkel het recht heeft van een moralist te vergen.
Vrijer dus, dan misschien ooit in ons vaderland, staat de letterkundige kunstenaar
tegenover de groote meesters van vroeger en die van zijn tijd; vrijer dan ooit
tegenover zijn eigen verleden en zijn eigen omgeving, losser dan ooit kan hij wezen
van de meest algemeen heerschende begrippen; gemakkelijker dan ooit is het, in
onzen tijd, zichzelf te zijn en zich ten volle te geven in zijn werk.
De waarde van hetgeen in deze periode van vrijheid wordt geproduceerd zullen
na ons komenden voor goed kunnen bepalen. Het zij ons vaderland gegeven die
moreele vrijheid voor zijn kunstenaars te behouden; het is de plicht van allen, die
eerbied hebben voor de kunst, haar te helpen verdedigen, waar dat nog noodig is.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Zwervers door G. van Hulzen. Valkhoff en van den Dries, Amersfoort
(zonder jaartal)
Het is jammer dat de heer Van Hulzen zijn bundeltje met schetsen uit het volksleven
doet voorafgaan door een letterkundig manifest, waarin hij niet heeft getoond
eenvoudig en duidelijk te kunnen zeggen wat hij bedoelt, jammer vooral omdat men
daardoor allicht tegen hetgeen volgt wordt ingenomen. Dat de schrijver het goed
recht van den kunstenaar zonder tendenz bepleit en dat hij meent realistische
schetsen uit de wereld der armen te kunnen geven zonder meteen propaganda te
maken voor het socialisme kan er best meê door, ofschoon hetgeen hij zegt nu niet
zoo iets buitengewoons mag heeten dat er ettelijke bladzijden druks meê moeten
worden gevuld. Andere schrijvers geven ook van die studies en maken evenmin
propaganda voor het socialisme, door hun werk, althans niet opzettelijk. Was de
heer Van Hulzen bang voor misverstand, in een paar woorden had hij den lezer
kunnen waarschuwen. Nu is hij lang en onduidelijk geweest, in die ‘Be-geleiding.’
Maar, wie door die ‘be-geleiding’ ongerust mocht zijn geworden, voelt de
bedenkelijkheidsplooien uit zijn gelaat al heel spoedig wegvallen bij 't verder lezen.
Wij hebben hier te doen met een beginner, die streeft naar wat heel voornaams:
naar eigen manier van zien en eigen manier van uitdrukken. Hij doet zijn best om
zich te stellen, nooit boven, maar altijd in het milieu van zijn modellen en die af te
beelden van binnen uit. Met meer dan belangstelling, met liefde moet hij ze daarom
naderen, juist hen, die zoo verbazend moeilijk te naderen zijn. Geen opgejaagd dier
is even schuw als een arm mensch. Die zich paria gevoelen, vluchten niet met hun
lichaam voor den ‘meneer.’ Zij staan hem te woord, want zij weten te kunnen rekenen
op eenigen steun, maar zij geven zich niet, ook niet als huichelen hun vreemd is.
Wat zij vertellen van hunne levensomstandigheden is, helaas! maar banaal. Zij
zouden daarover kunnen zwijgen zonder den waarnemer in groote verlegenheid te
brengen. Maar van de reactie der ellende in hun binnenste, daarvan komt men zeer
moeilijk wat te weten en dan nog altijd maar toevallig, zoo iets, te hooi en te gras.
Een enkel woord doet een licht schieten door de duisternis van hun zieleleven,
duister veelal voor henzelf. De kunstenaar vult aan, bij intuïtie. Hij kan 't alleen niet
heelemaal verkeerd doen, indien hij wordt geleid door de meest volkomen sympathie
met de ‘Zwervers’, die den artiest hebben aangetrokken.
Wij willen als een woord van lof beschouwd hebben wat wij hier getuigen: dat de
heer Van Hulzen op menige bladzijde heeft bewezen die ware sympathie voor zijn
modellen te bezitten en dat hij er dan ook in geslaagd is enkele niet banale, niet
vooruit klaar te maken tooneeltjes en dialoogjes te geven, die den indruk maken
volkomen werkelijkheid te wezen, die men, zonder daarvoor moeite te doen, onthoudt
omdat zij nieuw zijn in de letterkunde over arme menschen.
Nog niet altijd kan de jonge kunstenaar zich voldoende vrij houden van zijn eigen
aandoeninkjes en van op de studeerkamer nog ereis na-gevoelde gezichtindrukjes.
Hij dringt ze dan, zeker onwillekeurig, op aan die arme stakkerds, die zijn modellen
waren en daardoor wordt de psychologische teekening onzuiver. Maar het is een
onzuiverheid, die niet in het wezen
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van het werk ligt en die men gemakkelijk kan doen verdwijnen. Ook zijn, hier en
daar, leelijke zinnetjes en overbodige vreemde woorden blijven staan, terwijl niet
alle, door den schrijver uitgevonden nieuwe woorden gelukkig zijn.
In ‘psychische momenten’ (205-208) is een physiologisch moment beschreven,
op eene wijze die bij een groot deel van onze lezers misschien ergernis verwekken
zal. Wij moeten dat, om vroeger aangegeven redenen, hier aanstippen, al is de
bedoeling van den schrijver boven alle verdenking volmaakt zuiver-artistiek geweest.
Louis Raemakers gaf een forsche teekening om den omslag van dit keurig
uitgegeven boek te versieren.

Tonnegoud en Zoon, door J. Winkler Prins, met portret en teekeningen
van den auteur. Bauer & Co., Amsterdam.
De heer Winkler Prins heeft een jolig boekje willen geven. Hij verzamelde in een
bundel, door hem zelf geïllustreerd, drie luimig-bedoelde stukjes. Tonnegoud en
Zoon, Jeschoeroen en Hoe een Rederijkerskamer uit vrijen gaat. Wij willen niemands
genot bederven door de verhaaltjes na te vertellen. Om den lezer aangaande het
gehalte der aardigheden in te lichten, zij meêgedeeld, dat in no. 1 o.a. verhaald
wordt van een meisje met korte rokken, dat in een boom klimt, daarna op de
schouders van een jongen gaat staan en dan languit op den grond tuimelt, na welk
onheil zij lange rokken aan moet en bevel krijgt zich warmer te kleeden (pag. 18)
en van een jongen, die afspraak maakt met leerlingen van een meisjes-kostschool.
De jonge dames geven seinen met het raampje van ‘zekere gelegenheid.’ De jongen
zakt dan op een ongeluksdag door de brooze planken van die ‘gelegenheid’ heen
(pag. 35) enz. enz. allemaal heel vermakelijk om te lezen voor wie van dat soort
vermaakboeken houden.

Als kaf voor den wind.... door Ethel Mac S. (twee deelen). Amsterdam,
W. Versluys, 1899.
‘Bologna, Pistoja-Pisa, Baden-Baden, Straatsburg, Lugano, Roma’.... Zoo is het
leven der moderne rijken: de wereld behoort hun toe en hun levensgeschiedenis
moet niet, maar kàn zijn een resultaat ook meê van cosmopolitische indrukken. Het
had dus kunnen wezen dat de auteur, die de hoofdstukken van haar boek aldus
betitelde, ons gaf een psychologische studie van zulke nimmer-rustige, nergens
verwijlende moderne menschen, van pension-levers, met hôtel-reclames op koffer
en ziel. Er zijn van die menschen; het moet voor een knap schrijver wel de moeite
waard zijn er zoo een tot typeerend hoofdpersoon van een roman te nemen. Veel
missen die zwervers, veel hebben zij voor boven anderen, aan eene plaats
gebonden, vast aan een buurtje, een groepje, een stand met wat speciaals aan zich
van zoo'n plek en zoo'n troepje, dus wat niet-individueels. Die rijke zwervelingen
kùnnen voorname eenzamen zijn, kunnen.... Nu ja, maar zulk een roman schreef
Ethel Mac S. niet en over 't genre mogen wij dus verder zwijgen.
Onze auteur gaf wel wat gezelligs, dat iemand, die rustig veel kan lezen, bezig
houdt - in twee deelen, die geen roman vormen, ook geen reisbeschrijving, maar
een novelletje, (dat in een paar vel druks zou zijn te maken geweest tot wat goeds)
met reisindrukken overal en nog ergens anders.
F.L.
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Nieuwe Boeken.
Men zendt ons ter beoordeeling de afleveringen van einde Januari en einde Februari
(No. 7 en 8, eerste jaargang) van het internationale tijdschrift Camera Obscura,
officieel orgaan der Union internationale de photographie onder leiding van den
heer J.R.A. Schouten te Amsterdam. Voor vak- en amateurfotographen is dit tijdschrift
zeker belangwekkend, zoowel om de over 't algemeen keurige illustratiën, als om
het vele wetenswaardige dat ons wordt meêgedeeld. Misschien is het niet heelemaal
juist gezien den Nederlandschen tekst alléén in het oorspronkelijke te geven.
Ofschoon de mannen van het Nederlandsch-Duitsche tijdschrift Germania hebben
beweerd dat Duitschers met goeden wil Nederlandsch kunnen lezen, moeten wij
dit toch betwijfelen, voor zoover het de niet speciaal-letterkundig ontwikkelden betreft,
terwijl Franschen en Engelschen toch zeker geen Hollandsch verstaan, in den regel.
Daar het geheele officieele gedeelte in het Fransch gesteld is, zou misschien eene
fransche vertaling van de stukken in 't Nederlandsch voor velen gewenscht zijn,
indien - naar wij gaarne aannemen - het tijdschrift werkelijk door een internationaal
publiek gelezen wordt. De bijdragen in onze taal, voorkomende in dit orgaan, zijn
zeker wel waard om door alle lezers te worden genoten. Ook zou het geen kwaad
kunnen, indien de heeren fotografen zich konden verstaan met Nederlandsche
taalkenners, die verstand hebben van fotografie, om samen goede Nederlandsche
woorden te zoeken voor het barbaarsche woordenzoodje, waarmeê de heeren
fotografen 't in Nederland moeten doen om zich verstaanbaar te maken. Dat zinnetje
over den ‘invloed der stijgende zelfkosten en afweêrmiddelen’ op den omslag van
No. 7 en 8 doet al dadelijk een huivering door de leden gaan.
***
Over den oorlog in Zuid-Afrika verschenen o.a. afleveringen van een geïllustreerd
werk door L. Penning te Rotterdam, bij D.A. Daamen en een grappig prentenboek
door korporaal Achilles ‘Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen Oorlog’ (W.
Veenstra, 's Gravenhage).
***
De heer W. Zaalberg bewerkte den historischen roman Peter Mayer door P.
Rosegger lang niet onverdienstelijk. Vooral mag worden gewaardeerd dat de
gesprekken in voldoende losheid weêrgegeven zijn, wat doorgaans niet het geval
is in vertaalde romans. Trouwens, de bewerker is reeds meer dan eens geprezen
om de wijze, waarop hij Rosegger's boeiende boeken in 't Nederlandsch overbrengt.
Ook Peter Mayer zal genoegen schenken.
***
Voorts ontvingen wij ter aankondiging:
Jan Maclaren: Van lang vervlogen dagen, tweede druk, geïllustreerd, vertaling
W. van Nes, uitgave J.M. Bredée, Rotterdam, een keurig boekdeel. De vertaling
laat zich goed lezen, ofschoon het oorspronkelijke zeker niet gemakkelijk over te
brengen was.
Jan Maclaren: Harten van goud, vierde vermeerderde druk, geïllustreerd en met
portret van den schrijver, door denzelfde bewerkt en bij denzelfden uitgever in
denzelfden verzorgden vorm verschenen.
William Black. De Macdonalds van Kinvaig door Etta en Ellen (Slothouwer,
Amersfoort).
F.L.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

t.o. 385

‘Kerkuitgang te Nunspeet.’
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In memoriam
Bernard M. Koldeweij
Door H.M. Krabbé.

Als men een kunstenaar niet persoonlijk kent, maakt men zich eene voorstelling
van hem uit het geziene werk. De kunst van Koldeweij was licht en
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blond, frisch en levendig; hij schilderde bij voorkeur de hooge luchten, die in
glinsterend water weerspiegelen, of zonnige landwegen tusschen de groene velden,
terwijl hij zijne schilderijen stoffeerde met figuren in de kleurige dracht van die
plaatsen in ons land, waar de bevolking de nationale kleeding alsnog behouden
heeft en vrij gebleven is van den slechten invloed der steden, die langzamerhand
alle karakter ontneemt aan onze dorpelingen. Koldeweij moest dus noodzakelijk
zijn een blozende Hollander met blauwe oogen en lichtblond haar; niet al te groot
en tamelijk gezet.
Aangezien de natuur met groote konsekwentie meestal in volkomen tegenstelling
is met onze voorstelling, spreekt het dus vanzelf dat Koldeweij lang en mager was
met koolzwart haar en een huid zoo bruin als een Spanjaard.
Ik heb hem leeren kennen in het laatste stadium der borstkwaal, waaraan hij zoo
kort daarop zou sterven. Te Blaricum in het Gooi heeft hij zijne laatste krachten
verbruikt. Slechts veertien dagen nadat hij in zijne geboorteplaats Dordrecht was
teruggekeerd is het einde gekomen.
Niemand wist hoe ziek hij eigenlijk was, daar hij nooit over zijn kwaal sprak, maar
welk een energie moet er in dat lichaam gehuisd hebben! Dag aan dag, bij elke
weersgesteldheid kon men hem buiten aan 't werk vinden en alleen bij hevige
koortsaanvallen moest hij wel toegeven en het bed houden. Hij moet geweten
hebben hoe weinig tijds hem nog overbleef en dat zal hem de kracht tot doorzetten
gegeven hebben. Menig heldenfeit op oorlogsterrein getuigt van minder moed en
wilskracht, dan hij getoond heeft gedurende zijn laatsten zomer buiten.
Koldeweij was een goed mensch, in de volle beteekenis van het woord, met een
eerlijk, warm oordeel over anderen en hun werk. Zijne liefde voor de natuur en voor
zijn arbeid was onbegrensd en waarschijnlijk heeft hij, door zich nooit te ontzien
waar het zijn werk gold, de kiem gelegd voor zijne ziekte.
Buiten zijn arbeid, was hij de verpersoonlijking der kalmte. Hij wond zich nooit op,
vermoeide zich nooit, in een jaloersch toezien op zijn kracht, die hij alleen voor zijn
werk mocht verbruiken. De boeren noemden hem ‘de ouwe man,’ hoewel hij eerst
negen-en-dertig jaar oud was.
sten

Koldeweij werd den 23
November van het jaar 1859 te Dordrecht geboren, de
oude Merwestad, die aan Nederland reeds tal van kunstenaars heeft opgeleverd.
Ofschoon aanvankelijk voor den handel opgeleid, bleek het reeds spoedig, dat hij
eene onweerstaanbare neiging had tot teekenen en schilderen. Zijne eerste lessen
ontving hij van den kunstschilder C.J. de Vogel. Daarna bezocht hij gedurende twee
jaar de Antwerpsche Academie, waar hij een tijdgenoot was van Haverman, De
Josselin de Jong en Dake.
Het opgesloten zijn in een klasse, waar hij niets kon zien van de mooie natuur
buiten, hield hij niet langer uit en zoo verliet hij de Academie om te trachten zich
zelf verder te bekwamen zonder schoolschen dwang.
Zijne te korte opleiding in het werken naar model heeft hem later wel gehinderd,
omdat hem daardoor de gemakkelijkheid ontbrak zijne stoffeerende
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figuren mooi te teekenen, hoewel deze van kleur en toon altijd goed aansluiten bij
het eigenlijke landschap.
Terug in Dordrecht schilderde hij veel van de rivier en de stad met haar oude
huisjes en molens, totdat de lust tot trekken hem beving en hij ons mooi land in alle
richtingen ging doorkruisen, voornamelijk daar waar veel water was.
Een zijner vroege werken, dat van dien tijd dateert, is getiteld ‘Terugkeer van de
stad.’ Het zijn de melkers, die van hun dagelijkschen tocht naar stad juist terug zijn
en de glimmende koperen emmers aan de jukken haken. Het verschiet der stad
onder de lichte lucht is bizonder fijn. De oude man in de schuit is bizonder goed van
actie. Eenige wilgenboomen voltooien de kompositie, die even ongedwongen als
fraai is.

‘Terugkeer van de stad.’

Hij had eene bizondere wijze van werken. Niet in het bezit van groote
herinneringsgave, was hij daardoor gedwongen zijne schilderijen op de plaats der
voorstelling zelve af te maken. Hij schilderde eerst een kleine studie van het moment,
die hem dan als leiddraad strekte voor zijn groote doek, dat hij daarnaar begon op
te zetten; dan eerst ging hij daarmee naar buiten.
Zijne schilderijen hebben dan ook meestal de fraîcheur van een schets, maar
missen om diezelfde reden vaak het rijp overdachte en geächeveerde. In de open
lucht weet men nooit goed, wát men eigenlijk gedaan heeft en in de poging om weer
te geven alles wat men ziet, faalt men dikwijls in de uitdrukking van datgene wat
men gevoelt.
Toch zijn er uit zijn besten tijd enkele zeer bizondere doeken, waarop dit
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bezwaar glansrijk overwonnen is en waar hij volkomen kunstwerken leverde. B.v.
‘Visschers op het Hollandsch diep,’ het breede, kalme water met als hoofdsujet een
roeiboot, waarin twee visschers 't net ophalen en de derde aan de riemen zit; de
figuren zijn half levensgroot en uitmuntend van actie en teekening. De avondlucht,
die in 't water weerkaatst, is prachtig van toon en stemming.
Zijne kleur was meestal zeer frisch en rijp en de keuze zijner onderwerpen altijd
even smaakvol. Hij had een forschen, breeden streek, die heelemaal niet in harmonie
was met zijn zwak lichaam.
In 1891 openbaarde zich de kwaal, die hem het treurig vooruitzicht gaf op

‘Visschers op het Hollandsch Diep.’

jeugdigen leeftijd te moeten sterven. Hij vertrok, na een winter steeds binnenshuis
te zijn geweest, in het voorjaar naar 't Zuiden van Italië en later naar Corsica.
Ver van huis, van familie en vrienden, ziek en in eene omgeving, die hij niet mooi
vond, heeft hij daarginds niet veel gewerkt. Die altijd blauwe hemel en die popperige
huisjes aan den voet der bergen, verveelden hem en alleen van uit Florence,
temidden der kunstschatten van deze wondere stad, schreef hij opgewekte brieven
naar Holland.
Van Corsica dateert slechts één groot schilderij: ‘de Herder.’ De herder loopt voor
zijne schapen, die tusschen de boomen grazen. Heel even ziet men een wit kasteel
op den achtergrond. Het doek schijnt geïnspireerd te zijn op Millet, aan wien het
eenigszins herinnert. Het is, hoewel zonnig, wat flets en veel minder geacheveerd
van behandeling dan zijn Hollandsche werk.
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Toch zijn er studies uit dien tijd, die veel mooier zijn, maar waarin hij dan ook met
voorliefde zijne luchten bewogen maakt. Zoodra de lucht, en daardoor de stemming
meer op die van Nederland begon te gelijken, voelde hij er zich meer toe
aangetrokken en werkte hij beter. Hij begreep zoo weinig van den strakken blauwen
hemel daarginds, die in plaats van hem op te beuren, hem verder weg voerde van
zijn vaderland.

‘Op Corsica.’

Na eene ballingschap van anderhalf jaar keerde hij terug in zijn geboortestad. Hij
verlangde te sterk naar zijne familie en zijn mooi land om zijne geheele genezing
af te wachten.

‘Het Zwijndrechtsch Veerbootje.’
Collectie W.H. van Bilderbeek te Dordrecht.
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Hoewel hij zich in het begin na zijn terugkomst wel in acht nam, duurde het niet lang
of hij werkte weer als vroeger. Als de koude noordenwind in Maart de stapels wolken
grillig dooreen joeg en de zon zich telkens na een stortbui spiegelde in de natte
straten, kon men Koldeweij aan 't water vinden, geheel verloren in de beschouwing
der woeste natuur. Een heel mooi kompleet schilderij van eene dergelijke stemming
is ‘het Zwijndrechtsche veerbootje,’ dat hij zoo goed als geheel buiten maakte en
dat op de derde ‘Internationale Kunstausstellung’ in 1897 te München bekroond
werd met de kleine gouden médaille. Het bevindt zich thans in de collectie W.H.
van Bilderbeek te Dordrecht.
Deze schilderij is zeer levendig van tegenstellingen en zeer vlot geschilderd.

‘Mossellosplaats te Philippine.’
Eigendom Konink. Staatsmuseum te Stuttgart.

Het verschiet van het water met een scheepje en boomenrand is uiterst teer van
kleur. De drukte der menschen, die het bootje verlaten, het door den harden wind
bewogen water, waarop het scheepje danst, zijn van een fijn opmerker en knap
kunstenaar, die door-en-door zijn métier verstaat.
Niet minder frisch en krachtig is het door het koninklijk Staatsmuseum te Stuttgart
aangekochte ‘Mossellosplaats te Phillipine.’ Het is de haven met haar geestig silhouet
van oude huisjes, ranke masten met de fladderende wimpels en de aardige lantaarns,
die stevig uitkomen tegen de fel bewogen lichte lucht, en waar de kade een tooneel
van leven en beweging te zien geeft, zoo wáár en tegelijk zoo smaakvol van
kompositie, dat dit werk gerang-
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schikt kan worden onder het beste, wat Nederlandsche kunstenaars hebben
geproduceerd.
Voordat Koldeweij in Blaricum kwam, bracht hij een zomer door te Nunspeet. Een
ietwat Corot-achtig landschap is zijn ‘Omtrek van Nunspeet.’ Wat zilveren stammetjes
van berkeboomen vóór een armelijke boerenwoning en daarachter de verre wazige
heide. Slechts aan den horizon helder, is de lucht tegen de kruin der boomen fijn
grijs. Er is zeer veel atmosfeer en groote weemoed in dit werk en men leert den
gevoeligen, zieken kunstenaar hierin van zijn beste zijde kennen.
Een ander mooi, kompleet doek is het te Nunspeet door hem geschilderde
‘Kerkuitgang.’ In de mooie, stemmige kleederdracht van dit aardige door

‘Omtrek van Nunspeet.’

schilders zoo gezochte plaatsje, wandelen de vrome kerkbezoekers. De torenspits
ziet men door de reeds gedunde kruinen der hooge boomen. Er heerscht een
stemming van rust en vrede in dit werk; een mooien herfstdag vol warme kleur en
het weemoedige van den zomer, die voorbij is.
Zijn zomer was toen óók voorbij, want het volgende jaar te Blaricum heeft hij niet
veel goed werk meer gedaan, waarschijnlijk omdat hij toen reeds teveel verzwakt
was.
Zijne laatste inzendingen te Antwerpen en Amsterdam hadden geen succès, en
hij gevoelde heftig de teleurstelling daarvan. Als men het leven nog voor zich heeft
is de kans tot slagen altijd nog daar; maar hij moet in de ernstige aanvallen zijner
ziekte vaak gewanhoopt hebben het ooit nog verder te brengen.
Hij was nog een groot schilderij begonnen van een mooi brok dorp, tegen
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‘De Ontmoeting.’
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de zon ingezien. Vóór zijn vertrek in 't begin van Dec. '98 had hij nog een groot doek
ontworpen van den koeienstal in 't huis waar hij woonde, en waarvoor hij reeds tal
van studies had gemaakt. Wij waren allen belangstellend in het resultaat van een
pogen in een voor hem geheel nieuwe richting. Het is evenwel niet zoo ver gekomen.

‘Laag Water’ (Hollandsch Diep).
Collectie W.H. v. Bilderbeek te Dordrecht.

Den dag vóór zijn sterven regelde hij zijne nalatenschap. Het Dortsche Museum
bezat een groot schilderij van hem ‘de Ontmoeting’; een Zeeuwsch boerinnetje
achter een kruiwagen vol gras staat te praten met een jonge boer op den lichten
zonnigen weg, die tusschen de groene velden leidt naar 't dorpje op den achtergrond.
Koldeweij beschikte, dat dit doek geruild moest tegen de ‘Visschers op het Hollandsch
diep’ en dat er nog drie zijner beste studies alsdan bijgevoegd zouden worden. Hij
wenschte in zijne geboortestad het best vertegenwoordigd te zijn.

‘Laag Water’ (Philippine).

En zoo is het geschied. Twee van de drie uitgekozen studies zijn prachtig, vooral
‘Laag water’, waar het teruggeloopen water den modderigen bodem heeft zichtbaar
gemaakt. Een paar schuiten teekenen sierlijk de hooge masten af tegen de grijze
lucht, die heel even een streep licht doorlaat van de ondergaande zon. De andere
studie is van een boerevrouwtje, dat zich bukt om
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tusschen de gewitte planken door van het varkenshok eten te geven aan de even
te zien komende rose snoeten der knorrende dikhuiden. Door de openstaande deur
komt de lichte natte dag.
Dit is het werk van een meester.
Koldeweij behandelde bij voorkeur ‘laag water’. Een mooi specimen daarvan
bevindt zich in de collectie W.H. van Bilderbeek te Dordrecht. Hier is 't weer het
Hollandsch Diep, waarmede hij dweepte, Een bijna op 't droge zijnde visscherschuit
ligt aan een paal vastgemeerd tegen den met riet begroeiden oever. Op den
achtergrond ziet men een hooiwagen, die

‘Bij de Welput.’
Eigendom van Mr. J.M.C. Kolkman.

geladen wordt en heel in de verte bespeurt men als een dunne wazige lijn den
overkant van het breede water. Prachtig is hier de ruimte en de atmosfeer uitgedrukt.
Nog een ‘Laag water’, maar thans uit Phillipine, is het doek, dat te Gent een
verzameling siert. Een viertal schuiten liggen in de felle zon op 't droge. Dit
schilderijtje schittert van kleur en is bijzonder krachtig van expressie. Het half
opgeheschen zeil blakert in de gloeiende zon. Zóó forsch is het geschilderd, dat
men zich moeielijk kan voorstellen, dat 't van de hand van een zieke is. Het is gedaan
in '95 en het is weemoedig om te
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zien, hoe de kunstenaar daarna jaar op jaar minder krachtig, maar tegelijkertijd
teerder en gevoeliger werd.
Een schilderij, dat uit denzelfden tijd is als de ‘Ontmoeting’ en zich volkomen
daarbij aansluit heet ‘Bij de Welput’ en is in het bezit van den heer Mr. J.M.C.
Kolkman. Achter de woning is de boerin bezig water te putten; waarbij haar oudste
jongen zit toe te kijken. Een klein meisje speelt met het water in een tobbe op den
voorgrond. De witte mutsen en het lichte boezelaar, de heldere fijn-blauwe lucht en
de zonnige grond maken dit werk zeer aantrekkelijk, terwijl bovendien het smaakvol
gekozen tooneeltje uitmuntend van verdeeling is.
Zijne vrienden hebben van zijne nagelaten werken in April 1899 in het gebouw
Pictura te Dordrecht eene tentoonstelling gemaakt, die in arrangement meer van
piëteit dan van kunstzin getuigde, en die daardoor zijn naam als kunstenaar geen
goed gedaan heeft. Men had ongeveer alles wat men op zijn atelier gevonden had
aan de slecht verlichte wanden gehangen, en zelfs de meest oppervlakkige en
oudste verfschetsjes er bij gedaan. Dat gaf een cachet van middelmatigheid aan
het geheel, dat ook afbreuk deed aan de werkelijk mooie, geächeveerde doeken,
die aanwezig waren.
Indien zijne ziekte hem niet belemmerd en hem ten slotte zoo vroegtijdig had
weggenomen, dan had Koldeweij een groot schilder kunnen worden, een van die
door-en-door Hollandsche kunstenaars, die ons kleine land zoo beroemd en geacht
hebben gemaakt over de geheele wereld.
In de herinnering zijner vele vrienden zal hij blijven voortleven als een uitnemend
kunstenaar en als een waarlijk goed en eerlijk mensch.
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Een zieke.
Door C.K. Elout.
(Bekroond met den tweeden prijs in den novellen-wedstrijd van
‘Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift’).
(Slot.)
Er zou een laatste galop gespeeld worden. De kinderen, die mekaar in 't begin haast
niet hadden durven te ‘vragen’ en in den regel bedeesd en met een dwaas buiginkje
en een stijf knikje elkaar voor een dans hadden geëngageerd, stapten nu met
parmantig vooruitgestoken buikjes op elkaar af en trokken mekaar mee door de
zaal. Maar opeens lieten ze elkaar weer los en drongen naar een oud manneke dat
met een groot presenteerblad voorzichtig de zaal inslofte. Een klein, gebogen
manneke met afhangende schouders onder een kalen rok die hem te lang was,
evenals de wijde broek die zijn oude, stijve, kromme beentjes bedekte. Met al den
ernst van zijn slaprimpelig, zorgenbleek, eerzaam-geschoren gezicht, keek hij nu
eens naar de glazen op het blad, dan weer een eind vooruit, alsof hij over de glazen
heen op iets moest mikken. Voetje voor voetje schuifelde hij voort, met
angstig-waarschuwende uitroepen tot de begeerige kinderen, die zich verdrongen
en hem duwden om weg te nemen wat hij op het blad droeg: limonade en wijn met
water, zoodat hij in een oogenblik met leege glazen weer kon heengaan, terwijl de
kinderen nu op den rossen boerenkellner aanstormden die taartjes presenteerde.
Het oude manneke - het was de kastelein, tevens de calligraaf van den spiegel
- slofte naar zijn buffet met een even ernstig gezicht als waarmee hij was gekomen.
Blijkbaar vond hij dat hij zich weer met veel zorg van een hoogst ernstigen plicht
had gekweten.
Nu jankte de viool en tjingelde de piano den laatsten galop en de kinderen hosten
en bonsden tegen elkaar. Toen, met een bom op de piano, een striem over de
snaren en een vermoeid ‘hè!’ uit vele monden - was het uit. De twee blijmoedige
muzikanten togen naar 't buffet om hun glas bier te halen en de kinderen werden
goed ingepakt en kwamen nog opgewonden, pratend en joelend naar buiten.
De zieke zag ze komen, voorbij gaan en verdwijnen... En weer dacht ze: Die
kinderen te dooden, vóór ze de ellende van het mensch-zijn leeren kennen - wat
zou dat een weldaad voor hen zijn. En wat een heerlijken dood zou de menschheid
sterven, terugkeerend tot haar eigen begin, als een letterlijke verwezenlijking van
de regels uit Vorstenschool:
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Daar is een hand, die wenkt en noodt
Om wèèr te keeren waar wij waren
Eer ons deze aard' een schuilplaats bood
Voor weìnig, ras vervlogen jaren....

... De laatste mensch zou het laatste kind dooden - en dan zichzelf... Het Weten
zou het On-weten dooden en dus voor 't laatst zijn gruwelijk noodlot volgen dat
eeuwen en eeuwen lang over het menschdom heeft gehangen... maar ditmaal zou
het, met die vernietiging van het On-weten, een beveiligende, een verlossende daad
verrichten en tevens zichzelf vonnissen.
En dan eindelijk een zelfmoord als volkomen zegepraal van het menschdom dat
zich daarmee zou vrijmaken van het noodlot. De Wil, de vrije Wil der menschheid
zou dan toch zegevieren over het tyrannieke lot.
Zoo fantaseerde de zieke....
Tot ze opeens Frans zag opstaan die Jeanne den arm bood, terwijl hij zei:
‘Een paar toeren, Cor.’
- ‘O ga je gang. Zooveel als jullie wilt. Ik zit hier heerlijk.’
Zijzelve mocht niet aan dansen denken.
Nauwelijks waren Frans en Jeanne naar binnen gegaan of daar klonken de eerste
maten van een wals van Strausz.
Er sprong een gloed op in haar oog en een blos vloog over haar wang. Als een
verwarrende vlaag dwarrelde die melodie in haar om, bruisend, prikkelend, hitsend.
Al haar philosofische gelatenheid was ineens weg. Och wat zou ze graag nog ééns,
nog enkele oogenblikken maar, de ongeduldige voeten in dien heerlijken, zwevenden
tooverpas schuiven! Ze had er zoo dol van gehouden. Maar haar man zou het niet
willen - om haar gezondheid. En hij danste nu ook met die andere....
Ze verzette haar stoel om naar binnen te kunnen kijken.
Toen zei een stem naast haar: ‘Ga jij mee naar binnen, ja?’
En ze zag dat het kleine Indische menschje, waarop ze in 't geheel niet meer had
gelet en dat nog altijd stil naast haar zat, bibberde van de kou. Terwijl zijzelve gloeide
van opwinding in den loomen, lauwen avond.
Maar ze zag ook dat de naïeve oogen van de Oosterlinge fonkelden. Dansen,
dansen! O, wat zou zij óok graag...? Ze hunkerde blijkbaar om naar binnen te gaan,
om ten minste in de danszaal te zijn, als niemand haar ten dans vroeg, om de
warreling van paren vóór zich heen te zien draaien, den luchtstroom van de
zwierende japonnen langs haar wangen te voelen en de meesleepende bekoring
van de muziek dicht, zoo dicht mogelijk te naderen.
Voor de tweede maal voelde de zieke een vriendelijk medegevoel voor dit
onnoozele wezentje. Glimlachend zei ze:
- ‘Neen, ik blijf liever hier. Maar ik zie dat u het koud hebt. Gaat u gerust naar
binnen.’
‘Maar even,’ beweerde de Indische en trippelde weg.
Daarbinnen ruischte alles in de juichende melodie van Wiener Blut.
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Als een toovenares zweefde de wals door de zaal, onweerstaanbaar verleidelijk,
met sterke, suizende, onvermoeibare rhythmuswieken aan de schouders en een
lied van lichte, lachende jeugd op de lippen. Ze zwierde voorbij langs de grinnekende
oudjes aan den kant en achter haar aan dwarrelden, als herfstbladeren plotseling
tot leven opgejaagd door een frissche vlaag, een zwerm menschen die zij had
losgetooverd uit stijve vormen en banaliteit, die ze ineens tot paren had doen
samenvliegen en die ze nu achter haar aan sleepte, draaiend en springend naar
haar lachend welbehagen. En zij rende voort, met lange, luchtige maatpassen,
zingend omhoog en omlaag, nu eens met diepe, ontroerende tonen die de zinnen
zacht streelden, dan met een hooge leeuwerikstem die oogen en lippen zachtjes
deed lachen van blijdschap. Borsten hijgden, oogen fonkelden, wangen gloeiden,
hoofden zeegen zwijmend neer. Sommigen voelden zich als spelende kinderen,
anderen als trippelende, vlugge vogels, weer anderen als meeuwen, deinend op
lange zeegolven. De een was in de stemming van een suizelend dennebosch, de
ander' dreef in de streeling van een lauwe zomerzee, een derde voelde zich
droomerig als onder een stillen boomgaard waaruit zachtjes appelbloesems regenen
met een blauwe lucht er boven, een vierde zweefde omhoog als een juichende
vogel... allen onbewust van de betoovering.
En de kijkers die daar buiten stonden, sprongen van het eene been op het andere,
lachend en neuriënd, en de oudjes aan den wand knikten elkaar lachend toe en
mummelden met bevende lippen en wiegden wat mee op de stroomen van hun
herinnering, en de twee blijmoedige muzikanten krasten en tjingelden voort, niet
wetend dat zij instrumenten waren van de toovenares....
... die met lange, luchtige maatpassen aan 't hoofd zweefde, zingend en
glimlachend... de ruischende, juichende, wiegende wals.
De gansche zaal gonsde van geluid, betooverd tot een diepen stroom van
emotie....
... En de zieke, eenzaam en hunkerend daarbuiten, kon haar smart en haar
verlangen niet meer bedwingen. O, haar jeugd, haar frissche jeugd en haar
gezondheid... weg, weg, verwoest! Nooit, nooit weer zou ze kunnen meezweven in
die heerlijke bekoring.... Iedereen ging er in op, alle oogen staarden naar binnen,
in het licht van den tooverdans.... Niemand dacht aan haar. Tergend juichten de
opwaarts zingende tonen haar voorbij, haast dreunend op vervaarlijke maatpassen....
En ze bleef er buiten met al haar smachtend verlangen, als een kind dat niet mee
mag met anderen die het heen ziet gaan.
Tranen sprongen in haar oogen. Ze kon het niet meer aanzien. Op haar man en
haar vriendin die telkens voorbij het venster draaiden, lette ze niet meer dan op een
van de andere paren. Ze voelde alleen de namelooze smart van haar
vereenzaming....
Heftig stond ze op en liep weg.
***
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't Was haast heelemaal donker geworden. Daarboven kwamen de sterren stil en
vlug op hun plaats. De zee was onhoorbaar en onzichtbaar.
En nu de zee ook aan den horizon niet meer te zien was, maar in een zwakke
lichtstreep, een flauwen nagalm van de zon, de scherpe lijn was weggedroomd, nu
was ook van de zieke die vreemde vrees geweken. Vlugge, zacht ruischende stappen
zette zij in het droge zand; dicht bij de zee gekomen weergalmden de klapjes van
haar zolen op den vasteren grond flauw tegen het paalhoofd naast haar.... Toen,
met een ruk, bleef ze staan. Een leven lag vóór haar - de zee.
Donker, monsterachtig groot, week het reuzenlijf der zee tusschen de hoofden
weg.
Op den tast vond de zieke aan het paalhoofd een vlakken steen waarop ze ging
zitten, schuin, met den rug naar het land. Een koele vochtige lucht van wier en
zeewater laafde haar brandende oogleden. Die koelte en de groote stilte om haar
heen brachten haar tot bedaren. Stil werd het in haar en somber.
Naast haar rezen, hoog op de bazaltblokken, de donkere palen omhoog, grillig
van vorm en stand, als zwarte spoken die haar bespiedden. Boven haar drong zich,
dichter en dichter, met àl meer sterren, de nacht. En vóór haar lag, nog maar even
van het strand te onderscheiden, de raadselachtige zee, met een flauwe beweging
aan den kant, als een reuzenvisch die doodstil ligt maar met ademende kieuwen.
Van hoe ver kwam de zee wel uit de duisternis om hier te ademen? Welke
vreeselijke geheimen had zij in zich opgenomen en diep op haar bodem verborgen,
vóór ze hier kwam ademen, sprakeloos en raadselachtig? Wat was daar achter die
lichte streep diep onder de sterren?
O, daar moesten op aarde nog eindelooze verten zijn van nieuw leven, plaatsen
van vreemd, grootsch geluk, ver van deze alledaagsche ellende. Daar was nog
zooveel heerlijks op aarde, daar in de verte, diep in de geheimenissen van dat
donkere onbekende.... Het onbekende! Het onbekende moest immers nieuw en
heerlijk zijn.
En daar boven, waar tijd en afstand hulpeloos achterbleven, tusschen de groote,
doode werelden, die in eeuwige stilte en eenzaamheid drijven, geruischloos
wentelend en zwevend, atomen van eeuwigheid en oneindigheid... daar zou alle
pijn wel gestorven zijn. Daar zou het nog maar een eeuwig zwijgen en rusten zijn,
een bewustloos wachten op de oplossing van het wereldraadsel....
... Hoe ellendig dom en nietig, die menschen hier, die uit angst, uit bekrompen
angst voor het onzekere zich vastklampten aan de zekerheid van een ellendig leven.
Die niet uit vrijen wil den dood tegemoet durfden te gaan en zich liever door den
onweerstaanbare, minuut voor minuut, lieten inpalmen als stribbelende visschen.
Die als bange, domme mieren op een plankje rondkropen zonder er af te durven
springen....
Tusschen de donkere, doodsche zee en den donkeren, hoogen hemel hing de holle,
hongerige nacht. Hier en daar leek de duisternis dichter; langge-
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rekte, bochtige, zwarte spoken slierden heen en weer, af en aan... tusschen de zee
en den hemel....
‘Daar is een stem, die hoorbaar fluistert:
Ginds, ginds, daar waart ge en keert ge weer...’

... Hoor, wat was dat naast haar? Geschuifel? - Gefluister? - Gelispel?...
Over de kille bazaltsteenen spoelde langzaam, bij het flauwe af en aan deinen
der zee, het levende water. In de spleten tusschen de steenen sijpelde het neer en
trok in honderd levende stroompjes terug. Of het bleef achter in kleine holten,
droomerig tusschen de zwarte wanden, wachtend op een nieuwe aanzwelling. Het
was een ritselen en suizelen alsof duizenden bladeren in het water zeegen om daar
onmerkbaar te vergaan als stervende zielen. Het was het ruischen van de fontein
der eeuwigheid in de eindeloosheid van den stillen, donkeren, onveranderlijken
nacht.
Een huivering ging over haar heen, nu ze de zee hoorde fluisteren, zóó vlak naast
haar. Ze luisterde, luisterde met al haar zenuwen. Ruischen ging het en zingen in
haar ooren, van wonderlijke, onsamenhangende dingen... twee kapellen, die
fladderden op de maat van die wals... een glimmende, koperen emmer waaruit een
gulp bloed gegoten werd... honderden zwarte mannen die achter een lijkkist gingen...
dansende kinderen met groenige glazige oogen, monsterachtig groote wierhoofden
en slap bengelende armen en beenen in een deinende zee... een vurige, driehoekige
bijl die langzaam in zee zonk....
Totdat ze bijkwam uit de nare beklemming - door de knagende pijn die in haar
lichaam weer heviger opleefde.
Verward en duizelig keek ze op... ze schrok hevig.
Daar, in dat holle donker, tusschen zee en lucht, waar die duistere spoken slierden,
daar stak een hand op, een zwarte, lange, smalle hand, schuin uitgestoken op een
mageren arm. Even buigend als een riethalm voor een windvlaag, scheen de hand
te wenken... te nooden... en verdween toen, zijwaarts overhellend, in de donkere
nevelen.
Ze beefde over al haar leden. Haar hart bonsde - en stond dan weer stil. Was dat
de dood geweest? Wat akelig spooksel.
Boven op het duin klonk flauw een lach.
Dat brak de booze betoovering.
Het gaf haar een bang verlangen naar het licht, het leven, de menschenstemmen
en de menschengezichten daar in de zaal.
Die hand?... Nu nog niet, vanavond nog niet....
Met kloppend hart liep ze haastig weg van dit doodenstrand, gejaagd, angstig om
die hand die haar werd achternagestrekt om haar te grijpen en terug te trekken.
***
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Een last gleed van haar af toen ze op de duinen stond en de lichte, zingende zaal
voor zich zag.
Zij ging op een van de banken zitten die aan den rand van het duinterrasje voor
het Badhuis stonden. Daaronder lag, in de duisternis, de zee. Ze rilde nog even bij
de gedachte aan die al te machtige nabijheid, aan die intimiteit met dat allergrootste
uit de natuur, die ze nog niet verdragen kon.
Hier, zoo veilig en zoo hoog, had ze geen angst meer en zoo van boven af zag
ze ook niet meer de spoken van daar straks.
Nu ze zich van die beklemming bevrijd voelde, leek haar opeens ook veel verdriet
verzonken. Had ze misschien niet te veel aan haar stemmingen toegegeven? Had
ze zich niet veel verbeeld? Wat was er nu toch eigenlijk gebleken van die heimelijke
verlangens van Frans en Jeanne dien zij in den weg zou staan? Waren ze niet
natuurlijk en gewoon met elkaar en vriendelijk voor haar? Was Frans niet goed en
geduldig, al maakte haar toestand hem verdrietig? En waren alle menschen niet
vriendelijk voor haar al leefden zij, gezonden, hun eigen leven met hun eigen zorgen
zonder nu juist in 't bijzonder op haar te letten?
Alles scheen haar opgeklaard. Ze beleefde een oogenblik van helderder inzicht
in haar toestand en in haar omgeving.
Misschien, dacht ze, vergiste ze zich ook wel in haar ziekte. Misschien werd ze
toch nog wel beter....
Ze kromp ineen. De pijn daar binnen sloeg haar klauw opeens weer uit.
Mismoedig steunde ze het hoofd op de hand, zacht kreunend van pijn Haar
zenuwen werden weer geprikkeld. Het vleugje levenslust verdween. Altijd weer die
pijn, die ellendige, knagende, woelende, holle, hongerige pijn. Och neen, er was
toch niets aan te doen. Het moest uit zijn, hoe eer hoe beter. Met schaamte en
bitterheid bedacht ze dat ze zooeven laf was weggeloopen voor den dood, Dat zou
ze een tweede keer niet meer doen. t'Avond of morgen zou hij wel weer verschijnen
en dan zou ze hem niet weer ontvluchten.
Stemmen naderden.
‘Hier moet ergens een bank staan,’ zei de stem van Frans.
't Was te donker om meer dan de gestalten te onderscheiden. Ze merkte dat ze
gingen zitten op de bank die eenige passen verder stond.
‘Maar is 't werkelijk niet te koel voor je?’
- ‘O neen, dank je, met die sjaal kan 't geen kwaad. 't Is hier heerlijk.’
Ze beefde van jaloezie. Wel had ze zelf al tot haar man en haar vriendin gezegd
dat die elkaar bij den naam moesten noemen, maar nu ze 't voor het eerst hoorde....
En die teedere bezorgdheid.... En die lieve intimiteit....
Boosaardig luisterde ze, tuk om iets te hooren dat ze niet zou mogen hooren.
Maar er kwam niets. Het tweetal op de andere bank sprak rustig over onschuldige
dingen, over haar studie voornamelijk en haar ouders en over zijn ondervindingen
bij manoeuvres en tochten. Een enkele maal hoorde de zieke haar naam noemen,
maar eenvoudig-weg, als elk ander woord.
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Misschien was er wel iets meer tusschen die twee, heel, heel diep of heel, heel ver
weg - zooals er trouwens licht iets innigers is onder het gesprek van een man en
een vrouw die alleen zijn. De zieke meende het althans te hooren in den toon en in
den klank der stemmen.
Maar het werd dan toch niet uitgesproken.
Na een poos stond Frans op en zei:
‘Nu wordt het hier toch te kil, hoor. En vochtig ook.’
Ze gingen heen en de zieke hoorde haar nog zeggen:
‘Wie zou dat zijn die daar op die andere bank zat?’
Nu was er toch niets meer te hooren. Gemelijk om de teleurstelling en door de nog
altijd knagende lichamelijke kwelling... en ook nog om haar vluchten daarginds van
't strand, stond ze op. 't Werd ook inderdaad kil en vochtig.
Groot en hoog stond daarboven de donkere nacht met de duizenden stille sterren.
Zwijgend en somber, een onzichtbaar vermoeden, lag daaronder de doodsche zee.
Ze ging naar de lichte ramen van de zaal. Onder de veranda was 't nu al leeger
en ze vond gemakkelijk een onbezet tafeltje.
Er werd nu een lanciers gedanst, blij en levendig, maar in 't geheel niet ontroerend;
heel kalm om aan te hooren.
Ze zat nog maar even of daar hoorde ze een stem die haar naam noemde:
‘Dag mevrouw Wytsema’ - hol en eenigszins haperend.
Ze keek op. Daar stonden, naast haar, de baddokter en zijn vrouw. Hij een grove,
niet groote man met gezonde roode wangen, rossige, slordige haren en baard en
verschrikte oogen achter groote brilleglazen. Een gestudeerde boerenzoon,
gemoedelijk, tevreden en bedachtzaam in de leuke boerenslimheid van zijn
redeneeringen. Zijn vrouw, al was ze als een dame gekleed, was een boerin gebleven
in haar wijduitstaande rokken, haar dikke roode handen, haar glimmende roode
wangen, haar starende ronde oogen en in het onverholen dialect van haar sleepende,
maar luide spraak waarbij haar altijd open mond aan haar neus gelegenheid gaf
om zich goed te doen hooren.
‘Jao, oe is 't meed u, mevrouw?’ vroeg de neusnazelende, sleepende bazuin van
de stoere, stijve boerin.
- ‘Dank u, zóó-zóó,’ antwoordde de zieke. ‘Wilt u niet gaan zitten?’
‘Een oogenblikje, mevrouw,’ haperde de bedachtzaam zich zetelende dokter. En
toen hij zat, vouwde hij zijn korte, breede handen over zijn buik, keek langzaam
rond en zei: ‘Hè, hè!’ alsof hij een moeielijke toer gelukkig had verricht.
De zieke kreeg een duivelsche lust om die twee dikhoofdige, grofzinnige wezens
eens beet te nemen, te verbazen, te verbijsteren, te ontstellen.
‘Dokter,’ vroeg ze, ‘wat zou u liever zijn, krankzinnig of dood?’
- ‘El 'eere, noe dan! riep de neus van de ontstelde doktersvrouw. Hij, de man,
overrompeld door die vraag, lachte dom en listig:
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‘Hè, hè... hè, hè... ja... hè, hè.,. ik zou zeggen... hè, hè....’
- ‘Nu, wat zou u zeggen?’
‘Hè, hè... dan nog maar liever kapot, hè, hè....’
- ‘Noe dan, Bartel, noe dan!’ knerpte de meer en meer onthutste neus van de
eerzame doktersegaa, die deze conversatie blijkbaar hoogst verfoeilijk vond.
‘Ja Sien, als mevrouw het vraagt?... Ben jij dan liever gek dan dood?’
- ‘Toe, toe, Bartel, wat is dat noe voor praet?’
‘Dokter, ik ben uw patient, nietwaar? en ik vraag u: Hebt u zich nooit eens vergist
in uw remediën?’
Hij legde zijn handen op zijn knieën, boog zich voorover en spalkte mond en
oogen op, zoodat zijn groote brilleglazen onder de opgetrokken wenkbrauwen nog
grooter schenen te worden.
- ‘Ver - gist?... Hè, hè.... Ik?’
Er was een oogenblik van zwijgen. De muziek daarbinnen speelde de grande
chaîne; rythmisch schuifelden en bonsden de voeten.
- ‘... Vergist?... Ja... ja.... Dat - zal - wel.’
‘Ook in gevallen met doodelijken afloop?’
- ‘Ja... hè, hè... ook - wel.’
‘En u bent er toch niet minder vroolijk om, niet waar?’
‘Neen... neen... waarom - zou - ik?’
‘Juist, waarom zou u.... Dus u acht den dood van een mensch niet zoo iets
vreeselijks; u vindt den dood minder dan krankzinnigheid en u trekt het zich niet
aan, dat u misschien door een verkeerde diagnose eenige menschen over de
onzekerheid hebt heengewipt?...’
‘Noe dan, noe dan!’ mompelde de diepgeërgerde, glad verbouwereerde
doktersvrouw, terwijl ze op haar stoel heen en weer schoof. Haar man, minder
geërgerd, maar niet minder in de war, antwoordde:
- ‘Dat - is - te - zeggen....’
‘Neen, neen... u hebt het zelf gezegd. Ik ben het trouwens volkomen met u eens,
dokter: Het leven van een mensch is niet zoo'n onschatbare kostbaarheid. Er komen
er elken dag duizenden en er gaan er duizenden weg, net als de sterren 's avonds
en 's morgens. Een min of een meer - niemand merkt het.... Daar komt mijn man
mij halen.... Dag dokter, dag mevrouw!’
Hij stond op en groette beleefd, maar nog altijd bedremmeld. Zijn vrouw knikte
stijf en deed een knor door haar neus hooren, die alles kon beteekenen.
De lanciers was uit. De familie Volders ging heen, daar mijnheer zich begon te
vervelen.
‘Zullen wij nu ook gaan?’ vroeg Frans. En ze gingen.
Frans en Jeanne, die een afgebroken gesprek te vervolgen hadden, liepen voorop.
Achter hem kwam zijn vrouw met het echtpaar Volders.
De Indische trippelde stilletjes voort. Het oude Voldersje trachtte weer blijk te
geven van zijn welopgevoedheid en zijn wereldkennis door een onderwerp te
behandelen, dat voor die twee vrouwengeesten niet te hoog zou
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gaan: de inrichting van een Indisch huishouden. Voor zijn vrouw was dit niets nieuws,
maar dat kwam er niet op aan. En ze luisterde overigens toch zoo aandachtig en
met zooveel eerbied als een vrome, die voor de honderdste maal een verhaal uit
den Bijbel hoort, dat hij van buiten kent.
De zieke hoorde nauwelijks het gewauwel van het onnoozele manneke naast
haar. Nu en dan sprak ze een gedachtenloos ‘Ja’ of ‘Neen’.
Ze staarde naar de twee gestalten vóór haar.
Een bittere jaloezie en een onverschillige somberheid vervulden haar.
Ze voelde zich eenzamer en ongelukkiger dan ooit.
Als ze nu voor de zee stond, dan zou ze niet wegloopen, neen, waarlijk niet.
Dan liep ze er vastberaden, wanhopig, recht in.

IV.
De lucht was weken achtereen zengend heet, doodstil en drukkend gebleven,
behoudens een of twee frisschere dagen, toen misschien ergens in de verte een
onweer was losgekomen. Af en toe was het heien van de zee te hooren geweest
en in de laatste dagen was 's morgens een wit gebergte van dikke koppen aan den
horizon opgerezen, maar tegen den avond weer verzonken.
De zieke was vervuld gebleven van gedachten aan dien avond bij het Badhuis
en aan het strand. 't Meest hield haar de herinnering bezig aan die ontmoeting met
de zee waarop de spoken van den nacht heen en weer gleden. Het heien van de
zee bracht haar nu in de grootste spanning; ze meende er velerlei in te hooren:
Soms een daverend hoongelach over haar vluchten, soms een bedreiging, soms
een sombere waarschuwing.
Ze leefde nu aan 't strand, met de zee. 's Morgens, 's middags en 's avonds tuurde
ze naar de gladde, wijde vlakte die te geheimzinniger was nu ze dood leek terwijl
ze toch t' avond of morgen zou opleven. Ze zocht en vond altijd nieuwe tinten, nieuwe
lichtspelingen, nieuwe verscheidenheid op het water. En dan luisterde ze naar het
minste geluid: het blaffen van een hond, het luiden van een klok, het gonzen van
een verdwaalde bij, het ritselen van een helmsprietje - want het was haar alsof na
zoo'n geluid ook de zee eenig teeken van leven zou moeten doen hooren.
Maar de zee bleef doodstil, beangstigend van stilte, als een uitgestorven huis.
Alleen sidderde af en toe het vreemde gedreun door de lucht, ergens uit het wijde,
doodsche water opstijgend....
Tegenover haar omgeving werd de zieke stiller. Ze werd minder lastig en onredelijk
doordien ze nu minder aan zichzelf dacht en in haar oogenblikken van hevige pijn
afleiding vond in de gedachten aan de raadselen die haar niet loslieten.
Maar die veranderde stemming verwijderde haar meer van haar man dan haar
vroegere bitsheid. Meer en meer trad hij in haar gedachten op den achtergrond. Ze
dacht wel vaak aan hem - en dan altijd in vereeniging met Jeanne Volders, want
sedert den avond aan het Badhuis twijfelde ze niet meer - maar dan voelde ze hem
een heel eind verwijderd, haast als een
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afgestorvene. Terwijl ze vlak bij haar voelde, op de plaats die hij eenmaal had
ingenomen in haar leven, het mysterie van de zee. Hij en haar vroegere vriendin
waren haar haast onverschillig geworden. Toch bleef ze, uit vasthoudendheid, bereid
om hen uit den weg te gaan, maar alleen als ze, uit verlangen naar het einde, den
tijd daarvoor gekomen zou achten. Want ze voelde zich moe en walgend van het
leven en zijn desolate wetenschap, te moe om uit zichzelf tot een daad te komen.
Haar man merkte de verandering wel maar lette er weinig op. Hij ook was door
de herhaalde onaangenaamheden de verwijdering te zeer gaan voelen. Hij had den
moed opgegeven om voor zijn vrouw iets te kunnen doen. Hij meende dat de ziekte
nu maar haar loop moest hebben, in welke richting dan ook en intusschen zocht hij
zoo goed mogelijk verstrooiing buitenshuis. In den omgang met Jeanne Volders
vond hij de geestelijke verfrissching die zijn vrouw hem niet gaf en het was dan ook
werkelijk door de toenemende somberheid in zijn eigen huis dat hij gedreven werd
naar het gezelschap van het jonge, rustige, krachtige, hoog ontwikkelde wezen.
De menschen begonnen er over te praten.
***
De Voldersen waren op een avondje bij Wytsema en zijn vrouw. In den loomen,
droomerigen avond, te zwaar van lucht nog dan dat men zich graag naar 't strand
zou slepen, was het nergens beter dan in het open boomenrond voor het stille huisje.
Een tafel was buiten gezet, voor de openstaande vensterdeuren. Om de lamp met
de zachtgloeiende roode kap zwirden een paar nachtvlinders en dansten wat
muggen. Lager, in het ongekleurde licht, glansden de blanke, doorschijnende
theekopjes.
De zieke zag den kring rond: De oude Volders, rechtop in zijn stoel, druk
redeneerend: Frans daarnaast, voorovergebogen, zijn ellebogen steunend op de
knieën en met saamgevoegde, toegespitste handen, uit beleefdheid luisterend naar
het wauwelende manneke; dan Jeanne ernstig gebogen over haar handwerk; en
dan het Indische vrouwtje in haar sjaal, quasi-bezig ook met een handwerkje dat
echter stil lag in haar trage handen terwijl ze peinzend en bewonderend naar haar
man luisterde....
Hoeveel jaren nog - en dan zou die dood zijn? En dan die en dan die en dan die
- allemaal. Dan hadden ze geleefd. Waarom?
Ze had in der tijd van haar opvoeders een laagje godsdienst meegekregen, zooveel
als bij een fatsoenlijke opvoeding behoort... maar toen de groote vragen van leven
en dood langzamerhand, onder den invloed van haar kwaal die haar tot denken
bracht, in haar waren opgekomen, toen was dat beetje dogmatieke godsdienst gauw
daarvoor weggestoven. Iets beters had ze er niet voor gevonden en zoo wist ze
dan op deze allergrootste vraag geen antwoord. En zonder antwoord had ze 't niet
geleerd te stellen. Hol en donker bleef het in haar binnenste na die vraag.
Ze voelde weerzin tegen alles en tegen iedereen. Wat voor gevoelens

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

406
bonden haar nu nog aan die menschen daar vóór haar, aan haar man en Jeanne
die ze met stille ijverzucht haatte, aan dat belachelijke oude manneke en dat
onbeduidende, klaaglijke vrouwtje die ze minachtte?
En wat bond haar nog aan het leven? Wat gaf het haar anders dan lijden,
lichamelijk en geestelijk lijden dat haar ongeschikt maakte om vreugd te vinden in
wat voor haar misschien nog bereikbaar zou zijn?
Ze keek op naar de sterren.
Onuitsprekelijk ijdel en verachtelijk kwam haar het leven voor, een totale misslag,
een belachelijk wandelen op een ongelukkigen dwaalweg....
En wie dat inzag moest maar zoo gauw mogelijk terugkeeren.
Niet meer weten en niet meer lijden....
... De oude heer Volders was met stemverheffing tot de koffie genaderd:
‘... Ik verzeker u mijn waarde meneer Wijtsema, dat het drogen en de bemesting
van de koffie een zaak van het allerhoogste nationaal belang is. Het moge vreemd,
overdreven, zonderling schijnen, maar er loopt van dit punt naar den top van onze
nationale welvaart een onafgebroken keten van onwederlegbare argumenten.
Wanneer men bij ons in Indië de koffie droogde en bemestte zooals ze 't in Brazilië
doen, dan zouden de koffieplanters er wel bij varen. De welvaart nu der koffiecultuur,
der zoo omvangrijke koffiecultuur, is immers de welvaart van Indië, is de welvaart
van Nederland. Wat zouden wij zijn zonder koloniën? Wat heeft onze litteratuur niet
aan Indië te danken! Zouden wij zonder Indië een Max Havelaar hebben gehad?
Zouden wij....’
Het manneke bleef opeens steken. Een zwaar dreunen daverde over de boomen.
Het onweer, dat nu al dagen en weken dreigde, kwam opzetten.
Daar het toch al laat begon te worden, nam de familie Volders maar meteen
afscheid, om vóór de bui thuis te zijn.
‘O, vóór de bui,’ zei Frans op zijn eigenaardigen, gedempten toon met kort-af
spreken, ‘vóór de bui kunt u wel driemaal heen en weer gaan. U woont zoo vlak
bij.... Ik zal u thuis brengen.’
De zieke voelde een schok. Haar oog lichtte....
Bij 't heengaan van de Voldersen dwong ze zich tot een flauw lachje en een kalme
handreiking.
‘Ik ben dadelijk terug,’ zei Frans.
Ze antwoordde niet. Met vlammende oogen zag ze hem na, gezeten in het rose
lampschijnsel dat haar magere, door smart en ziekte ingevallen en nu door de
opwinding wat gekleurde wangen onnatuurlijk rood tintte en in haar opgesperde,
wanhopige oogen een vreeselijken bloedglans kaatste.
Ze zag de gestalten heengaan en verdwijnen in 't duister. Ze hoorde de stem van
Volders nog wat naklinken met nu en dan even een hoogen toon....
Toen was ze alléén in de stilte.
***
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Af en toe dreunde weer een donderslag over de stille boomen, nu eens wat verder,
dan wat nader. Alsof een reus zich rustte tot een tocht en soms wat stappen deed
- hier en daar, om dit en dat te grijpen
Maar in den boomencirkel rondom haar bleef het doodstil.
Een kevertje viel soms van een takje neer. Dat gaf even een ritselen alsof een
droppel lekte langs de blaren.
Wijd, wijd open voor de oneindigheid stond de boomencirkel. In en uit gingen de
nacht en de onmetelijke ruimte daarbuiten - en de hooge, onuitsprekelijke stilte.
Een heel enkele maal kwam er uit de verte iets aanloopen over de boomen en
gleed over de toppen en zeeg in 't loof - een zuchtje, een ademtocht misschien van
de zee... of het nafluisteren van een sprookje, heel ver aan een Oostersch strand
verteld.
Dan ritsten zacht als muizenpooten de bovenste blaren en rekten zich wat over
het huisje heen om na te ruischen wat ze wisten.
Dat hoorden niet eens de slapende vogels.
Een nachtvlinder tikte tegen de lamp en viel toen neer. Het was een geluid in
deze wereldstilte.
Want het was de zieke alsof heel een wereld zich luisterend richtte naar deze
plek.
En ze zag weer op naar de sterren, die onveranderlijk waren en in ongestoorde
rust.
Veel moest er nog zijn buiten dit ellendige leven, veel... waarvan de raadselachtige
sterren en de zuchtjes in de toppen wat deden vermoeden.....
There is a world elsewhere.
Daar schoof iets over de sterren, van 't Westen af - een zwart onheil. Snel doofde
het den glans der raadsellichten.
Opeens vloog een felle schijn door de lucht. Bleek werden even de boomen in 't
zand, alsof ze schrokken.
Toen rommelde een zware, lange slag, ongelijk van kracht, nu eens uitrollend,
dan weer ingehouden... eindelijk wegdaverend.
En een gesuis kwam aansnellen, bruiste over de boomen, zwiepte door de takken
en deed de blaren lang en aanhoudend ruischen.
De zieke begon te beven van opgewondenheid. Aan allerlei dingen dacht ze even:
aan haar man die niet terug kwam - bij Jeanne Volders was - haar pijn - haar ziekte
- de donkere zee - de stilte hier - de dansende kinderen op dien avond daarboven
- het naderende onweer - het Indische vrouwtje - de zee - de zee - de zee....
Een dreunende slag die haast tegelijk met een felle lichtstraal viel, deed haar
opschrikken. Een stormvlaag striemde opeens de boomen en plofte in de lamp
zoodat de vlam zonk en toen hoog opschoot. Zware regendroppels, heel enkele,
lekten neer in de razende blaren....
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Daar bruiste, boven de wind uit, even een sterk, aanzwellend en toen weer
wegstervend, dof gesuis.
De zee!
En ineens schoot in de zieke een gedachte op van zoo'n wanhopige kracht - dat
ze tot daad moest worden.
Ze sprong op en liep heen, haastig, haast dravend, gejaagd, zonder aan iets
anders te denken dan aan de zee - de zee.
Takken die striemend met elkaar streden, bogen zich over de vluchtende gestalte.
De wind woei het stof tegen haar op en dreef den regen in haar gezicht.
Dreunend over het hout rolden de zware slagen, waar de lichtblauwe schijnsels
soms de eenzaamheid toonden van de haastige vrouw.
Een rukwind stuitte haar even toen ze op 't vroon kwam. Toen boog ze zich wat
dieper tegen den wind en klom hijgend het duin op....
Een machtige bliksemstraal toonde één oogenblik wat daar beneden vóór haar
lag: de zee. Nu niet meer doodsch en zwijgend. Een ontwakende, opbruisende,
wit-toornige, al-levende zee.
Ze holde het duin af. Donderend als een echo van daarboven daverde de branding
door de hoofden. Heerlijk hieven zich de witte golven in het witte bliksemlicht.
Ontzaglijk van geluid, ontzaglijk van gedaante was de zee nu, vreeselijk juichend
en schaterend....
... Ze zag nog even, in haar razende wanhoop, een slierend, wenkend spooksel,
zwart, boven 't wit....
Vóór haar schuimde het leven van de golven en schoot op haar af. Vervaarlijk
bruiste het in haar ooren... in een schitterende, wijdlichtende bliksemstraal kreeg
ze nog ééns een visioen van deze wereld van weten en lijden....
En terwijl een sterke donder dreunde, viel ze voorover in een rijzende golf.
De golf viel - en bruiste naar 't strand.
Andere golven kwamen, rezen en vielen - en bruisten voort.
Niets dan golven, tot aan den donkeren horizon toe, verlichtten de bliksemstralen.
En dan daverde daarboven, van West naar Oost, de zware, wijde stap van den
reus
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Het gevecht om Spioenkop.
*)
Door H. Tersteeg .
‘Buller met with serious reverse; lost ten guns’ - ‘generaal Buller leed een geduchte
nederlaag; hij verloor tien kanonnen,’ zoo luidde het eerste bericht van Reuter's
bureau over de nederlaag bij Colenso. Dit bericht sloot de merkwaardige
Decemberweek, waarin de ongedisciplineerde Boeren het machtig georganiseerde
Britsche rijk tot driemalen de kracht van hun wapenen deden gevoelen.
Op Stormberg, Magersfontein en Colenso volgden vier weken van betrekkelijke
rust. De Engelsche legers moesten zich herstellen van den ondervonden schok.
Generaal Buller zond links en rechts verkenningstroepen uit, die terugkeerden
zoodra de Boeren het vuur op hen openden. De bevelhebber werkte een nieuw plan
van aanval uit op de kaart. Hij wilde den rechtervleugel der Boeren omtrekken.
Daartoe trok hij met zijn geheele strijdmacht, ongeveer 20,000 man, uit Frere
westwaarts. Achter de kleine Toegelarivier bij Springfield stond de Vrijstaatsche
†)
generaal Andries Cronjé met een klein aantal manschappen. Zijn taak was den
Zwartkop te verdedigen. Hij kon echter de overmacht niet met vrucht wêerstaan en
trok achter de Toegelarivier terug zeggende: geef Engeland den Zwartkop dan heeft
het meteen de rivier en de pont die daar ligt. Wij bezetten de koppen, waardoor de
weg naar Ladysmith loopt. Wil de vijand langs dezen weg de stad ontzetten dan
moet hij op de vlakte komen en wij schieten hem fijn.
Cronjé trok dus terug, Buller bezette achtereenvolgens Springfield en Zwartkop
en vestigde zijn hoofdkwartier op Spearmanshoeve, westelijk van den berg gelegen.
den

Den 10 Januari was de Britsche strijdmacht uit Frere vertrokken. Een week
later trok generaal Warren met zijn divisie bij Wagen- of Trichardtsdrift over de
Toegela en tegelijkertijd stak de brigade van generaal Lyttelton Potgietersdrift over.
Hiermede was de tweede poging tot ontzet van Ladysmith ingeleid.
Van het Draken-gebergte strekt zich in Zuid-Oostelijke richting tot den noordelijken
oever van de Toegela het Taba-Mejama-gebergte uit. Aan den Oostelijken uitlooper
verheft zich de Spioenkopgroep, waaraan zich de heuvelreeksen van Brakfontein
aansluiten. De verdediging van deze bergstellingen was opgedragen aan generaal
Louis Botha met 2000 man - tweeduizend

*)
†)

Ondanks veel moeite zijn wij niet er in geslaagd een portret van Louis Botha te krijgen.
Niet te verwarren met den Transvaalschen leeuw Piet Andries Cronjé.
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man in een stelling van ongeveer 15 kilometer lengte tegenover een zes maal
sterkeren aanvaller.
Generaal Warren zou langs het Taba-Mejama-gebergte voortdringen, den vleugel
der Boeren bij Acton Homes omtrekken en dan naar de bedreigde stad oprukken.
Intusschen zou generaal Lyttelton de Boeren op Brakfontein in bedwang houden.
Eerstgenoemde divisie, waarschijnlijk acht tot tien duizend man sterk, rukte
voorwaarts tot een vlakken bergrand tegenover den rechtervleugel der Boeren en
bezette den rand. Voor zijn mannen strekte zich een oploopende vlakte uit, afgesloten
door een reeks kopjes, die door 25 Boeren van het Zoutpansberg-commando was
bezet. Rechts bevond zich een tweede Boerenstelling,

Achter den Spioenkopgroep.

waaruit de Engelschen onder kruisvuur genomen konden worden. De Britsche
soldaten begonnen vol moed den aanval op de Boerenstelling die 1400 yards van
de hunne verwijderd was. De kanonnen ondersteunden de troepen en verspreidden
een regen van granaten over de schansen der Boeren. Dit vuur had echter maar
min uitwerking. De Boeren zagen het schot afgaan, zij bukten onder in de schansen
en het projectiel floot over hen heen. Was een schot al eens goed gericht dan was
het ergste dat de Boeren met een wolk van fijn zand, gruis en kogeltjes werden
overstelpt.
De Britsche infanterie vuurde wel maar had geen doel; geen Boer vertoonde zich.
Men kon de Boerenstelling verlaten wanen, maar zoodra een Engelsch soldaat
achter zijn bedekking te voorschijn kwam, ratelden de mausers en de
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onvoorzichtige viel neder. Een eerste sprong voorwaarts kostte aan 25 van de 50
tirailleurs het leven; de anderen keerden naar hun dekkingen terug.
Reeds zes dagen hadden de troepen van Sir Charles Warren gestreden zonder
een duimbreed grond te winnen. Er moest iets anders beproefd worden.
sten

Den 23
Januari seinde generaal Buller uit Spearmanskamp o.a. aan het
Londensche Departement van Oorlog:
‘Hedennacht zal een poging worden gedaan om Spioenkop te nemen, de hoogte
die 's vijands linkerflank vormt tegenover Trichardtsdrift en zijn stelling scheidt
tegenover die van Potgietersdrift. Spioenkop beheerscht alle schansen van den
vijand.’
Groote vreugde heerschte te Londen over deze aankondiging. Niemand dacht
aan een mogelijke mislukking van den aanval, generaal Buller beschikte immers
over 20,000 man van de best gedrilde en best aangevoerde troepen! De bladen
schreven reeds jubelartikelen, te Durban en Pietermaritzburg ging men al vast
feesten voorbereiden om het ontzet van Ladysmith te vieren.
ste

ste

Maar de 24 Januari verstreek zonder dat er bericht kwam van Buller; de 25
brak aan en nog steeds taal noch teeken. Men werd ernstig ongerust; men dacht
dadelijk aan de tegenspoeden die de Britsche wapens alreeds hadden getroffen,
men vreesde het ergste.
Daar kwam tegen het middaguur Buller's telegram:
‘Warren's troepen hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag Spioenkop
bezet; het kleine garnizoen werd verrast en op de vlucht gejaagd. De stelling is
gisteren den geheelen dag door ons vastgehouden, hoewel wij hevig werden
aangevallen, voornamelijk met een zeer onaangenaam granaatvuur.
Ik vrees dat onze verliezen aanzienlijk zijn. Generaal Woodgate is gevaarlijk
gewond.
Warren meent dat hij de stellingen van den vijand onhoudbaar heeft gemaakt.
Onze manschappen houden zich schitterend.’
Weg was de ongerustheid, weg de bezorgdheid, de vrees. ‘Spioenkop genomen’
was de tooverspreuk die elken pessimist tot optimist maakte en niemand wijdde
eenige aandacht aan de meer dan verdachte redactie van het telegram.
Vier en twintig uur later werden de Londenaars tot de naakte werkelijkheid
teruggebracht door de laconieke bekendmaking:
‘De divisie - Warren heeft gedurende den nacht Spioenkop ontruimd,’
Dat was de telegrafische geschiedenis van het gevecht bij Spioenkop.
Laten wij ons nu in gedachten verplaatsen bij de Boeren van generaal Botha die
de stelling te verdedigen hadden.
Het was in den nacht van 23 op 24 Januari. Op den Spioenkop lag een veldwacht
der Boeren die zeven man aan den rand van het vlakke kopje op post had gezet
om voor verrassing gevrijwaard te zijn. De mannen waren vermoeid; er was drie
dagen lang onafgebroken geschermutseld.
Tegen den ochtend viel er een mistige motregen, de kruin van den kop
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was in nevelen gehuld, het was ten eenenmale onmogelijk op eenigen afstand voor
zich uit te zien, de geluiden werden door de mist gedempt.
Onder deze omstandigheden had de verrassing plaats. De Boeren-schildwachten
hadden niets gehoord nog gezien, voordat een paar honderd Engelschen den top
hadden bereikt. De aanbrekende dag kleurde de mist grijs en uit den kouden nevel
zagen de Boeren aan alle zijden vormen opdoemen - Engelschen soldaten. Vele
Boeren werden gevangen gemaakt, maar eenigen ontkwamen en brachten bericht
van het gebeurde naar generaal Botha's hoofdlager.
Zoo werd Spioenkop door de Engelschen genomen. Uit de geulen en ravijnen in
den vlakken top werden verschansingen gemaakt en intusschen

Op den bergtop.

kwamen versterkingen opzetten. Compagnie na compagnie Tommies zag men
aansnellen toen de mist was opgetrokken en weldra waren op den top, die slechts
voor een paar honderd man ruimte biedt om zich behoorlijk te verschansen, ongeveer
2500 Engelschen bijeen, waaronder een compagnie genietroepen. En nog steeds
werden nieuwe troepen langs de berghelling aangevoerd.
Spioenkop was voor de Boeren een stelling van gewicht. Inderdaad werden
vandaar alle Boerenstellingen beheerscht en hadden de Engelschen eenmaal hun
geschut op den kop geplant dan zouden zij de stelling van den vijand onhoudbaar
hebben gemaakt. Commandant-generaal Joubert gaf dus bevel den kop te hernemen.
Generaal Botha riep de beschikbare mannen bijeen. Na aftrek van de be-
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noodigde boden om versterkingen te halen, bleven er veertig over voor den eersten
storm, maar dezen begonnen alvast.
Middelerwijl werden van verschillende commando's om Ladysmith en elders tien
tot twintig man gevraagd om bij de bestorming te helpen. Nauwelijks was de
oproeping bekend of de mannen zaten reeds in den zadel en joegen over het veld
naar het bedreigde punt, waar zij aankwamen na een tot twee uur rijdens door een
regen van Engelsche bommen en granaten, die gelukkig niet veel uitwerking hadden.
De beklimming van Spioenkop was dadelijk na het vertrek der Boeren begonnen
door een veertigtal Boeren, voor het meerendeel dezelfde mannen, die voor de
Engelschen van den top waren gevlucht. Ze brandden van verlangen

Een Boeren-lager.

om deze schande uit te wisschen. Voor wie de Boeren niet kent, leek het een
dwaasheid dat veertig man den aanval zouden beginnen tegen een overmacht van
2500 Engelschen. Laat ze op versterking wachten, werd zelfs gezegd door enkele
voormannen, wien het stuk te stout gewaagd leek. Maar de veertig wilden er niet
van hooren. Laat de anderen ons maar volgen, riepen ze, tot zij er zijn houden we
het wel uit, en voorwaarts ging het. De krachtige lichamen voorover gebogen, snelden
ze over de open terreinstrook naar den voet van den top, de Engelschen zagen hen
komen en richten hun vuur op de dapperen. Van tijd tot tijd viel er een, maar de
anderen hielden niet op, nu eens kruipend dan rennend drongen ze voorwaarts tot
den voet van Spioenkop En toen begon de beklimming. Langzaam kwamen de
mannen
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voort, achter elke struik, achter elke klip bleven er zitten, den blik vast gericht op
den top en zoodra zich een Engelsch hoofd vertoonde klonk een schot en viel de
onvoorzichtige terug. Dan hielden weer anderen halt om te schieten, die pas op den
loer hadden gelegen kropen daarop voorwaarts.
Een uur of anderhalf werd de strijd volgehouden door het onbeduidende troepje
Boeren. De Engelschen wierpen een hagel van kogels op hen; zij richtten ook de
kanonnen op de helling, maar onder het verspreide troepje kon het vuur niet veel
uitwerking doen.
Anders zag het er op den top uit. Zoodra de zon de nevelen had verjaagd, opende
de artillerie der Boeren van twee zijden het vuur op de Engelschen. Onder de dichte
klompjes vijanden hadden de granaten een verschrikkelijke uitwerking, en de
bevelhebber droeg zorg, dat de gapingen geregeld werden aangevuld. Daardoor
had het geschutvuur der Boeren een succes dat bij een oordeelkundige leiding der
Britsche troepen veel geringer zou zijn geweest.
De Boeren hadden inmiddels van alle zijden versterking gekregen. Gedeelten
der commando's van Carolina, Vrijheid, Heidelberg en Lijdenburg bestormden thans
van drie zijden den kop. Met de overige mannen liet generaal Botha den
Vrijstaatschen commandant Andries Cronjé een flankbeweging maken, die ten
gevolge had dat de vijand het zenden van versterkingen naar den heuvel staakte.
Inderdaad had thans het aanrukken van nieuwe Britsche troepen den bestormenden
Boeren tusschen twee vuren kunnen brengen, waartegen gewaakt moest worden.
Toen generaal Buller den onafgebroken donder van Warren's geschut hoorde en
daaruit begreep welken zwaren strijd zijn troepen op Spioenkop hadden te strijden,
liet hij generaal Lyttelton tegen de stelling van Brakfontein oprukken om de Boeren
te dwingen den aanval op den kop te verminderen. Deze stelling was bezet door
de commando's van Lydenburg, Heilbron, Vrede en Senekal. Tegenover hen werd
een aanzienlijke strijdmacht met geschut opgesteld, dat dadelijk een regen van
bommen naar de Boerenverschansingen wierp. Het vuur richtte echter weinig schade
aan onder de mannen, die in de loopgraven neergehurkt bleven. De Britsche
infanterie rukte van tijd tot tijd in twee liniën vooruit, maar kwam geen enkele maal
binnen het bereik der Mausergeweren. De lyddrietgranaten der Engelschen
doorploegden de hellingen der heuvels en wierpen wolken roodachtig stof op, maar
het Boerengeschut bleef hardnekkig zwijgen en de Mausers spraken slechts een
enkele maal, wanneer de Engelsche vechtlinie neiging vertoonde om wat al te dicht
te naderen. Niettemin kostte deze demonstratie der brigade Lyttelton 229 man aan
dooden en gewonden, zonder dat het doel werd bereikt. De Engelschen gaven daar
dan ook den strijd op en keerden voor het grootste deel naar hun oude stellingen
terug, terwijl enkele compagnieën werden afgezonden voor een tweeden aanval op
Spioenkop.
Hier was inmiddels het gevecht algemeen geworden. Langzaam, voet voor voet,
waren de Boeren tegen de helling opgekropen, juist zooals zij het negentien jaren
geleden op den Majoeba hadden gedaan, vliegend van een klip in
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een spleet, plat op den buik vooruitschuivend, springend als gemzen van bedekking
naar bedekking, altijd onder een hagel van Lee-Metford-kogels en toch geen
oogenblik versagend, steeds volhardend en bedaard.
O, die onverstoorbare kalmte, die onbreekbare, onbegrijpelijke geestkracht van
de Boeren, zij maakt hen schier onoverwinnelijk.
In de grootste hitte van het gevecht bleven zij koelbloedig als op de jacht. Steeds
bedacht op dekking, nooit schietende, wanneer zij niet een goed doel hadden,
konden de Engelschen hen niet raken, maar stelde elk schot uit hun Mausers een
vijand buiten gevecht. Jongens van nog geen zestien jaar waren medegegaan om
de geweren te laden en uit te kijken. Zoodra zich een der Engelschen bloot gaf,
klonk hun: ‘daar 's hij, skiet, skiet’ - er

Een Engelsche schans.

knalden een paar geweren en de ongelukkige stortte neder. Engelsche officieren
gaven zich van tijd tot tijd geheel bloot, een oogenblik later zag men hen met de
armen slingeren en verdwijnen.
Na een paar uur vechtens hadden de Boeren een stelling veroverd aan den
westelijken rand van het kopje, vanwaar zij de Engelsche schansen konden
bestrijken. Ook aan de andere zijden drongen de Boeren op en naderden in de
vijandelijke slooten tot nauwelijks 60 passen.
Het was een onbeschrijfelijke verwarring. Het Britsche geschut schoot een hagel
van bommen op de helling van Spionkop, waar de Boeren lagen. De soldaten op
den kop gaven onophoudelijk snelvuur af langs den heuvel, doch de meeste kogels
floten over de hoofden der Boeren, de artillerie van Botha
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wijdde haar volle aandacht aan de Engelsche verschansingen op den kop en de
Boeren schutters drongen voort....
Wie heeft toch het praatje in de wereld gebracht dat de Boeren geen aanvallend
gevecht kunnen leveren? Waren niet de meeste gevechten in den oorlog van 1881
aanvallend? Werd generaal Colley op Majoeba niet aangevallen door een handje
vol Boeren en overwonnen? Was de veldtocht in Natal tot de aankomst van Buller
met den strooptocht van Joubert ten Zuiden van de Toegela niet een aanvallend
gevecht? Werd Spioenkop niet aangevallen?
Ziet die Boeren daar voortkruipen, langzaam naar den rand van den platten kop.
Ziet ze opstaan en schieten in de Engelsche verschansingen op honderd pas afstand
van den vijand. Waarom liggen er niet meer van hen? Omdat ze bedaard blijven,
omdat ze weten dat niet de overmacht den strijd beslist, maar het koel verstand en
het juiste schot. Ze vreezen de Engelsche kogels niet; de soldaten van het machtige
wereldrijk zijn zenuwachtig en opgewonden door het gevecht. Ze richten niet, ze
paffen maar, ze rukken den trekker over. En mocht er onder hen een enkele
koelbloedige strijder zijn, die zijn doel op den korrel neemt, dan valt hij doodelijk
getroffen, voordat zijn schot is afgegaan.
Neen, de Boeren vallen niet op Europeesche wijze aan, zij doen geen stormaanval
onder de opwindende klanken der militaire muziek, zij gelooven niet in den moreelen
schok van een dol-rennende massa, want zij voelen zelf dien schok niet, zij blijven
bedaard en schieten doodbrengende kogels die de stormenden tot staan brengen
en tot wijken dwingen. Tegen koelbloedigheid en een juist schot is de stormaanval
niet bestand.
Het is ondoenlijk een geregeld verhaal te geven van het gevecht op den top.
Generaal Botha zegt er in zijn officieel rapport het volgende van:
‘Omstreeks negen uur waren onze burgers op den Vechtkop (Spioenkop) genaderd
tot de vijandelijke slooten. De afstand, die beiden scheidde, was nauwelijks 60
treden. Als helden stormden de onzen voorwaarts: zonder eenige bedekking, staande
overeind, in het open terrein, tegenover den nabijzijnden vijand. Klompjes der onzen
naderden de schansen tot op tien treden en wisselden daar schoten met de Britsche
infanterie. Deze trachtte tot tweemaal toe uit de verschansingen een uitval te doen,
maar zij werd weggemaaid en slechts enkelen bereikten een schuiling tegen het
doodend vuur der Boeren.
Van de noordoostzijde bestormden ook voortdurend kleine afdeelingen der Boeren
den kop. Daar ontmoetten zij een heldhaftigen tegenstand en een oogenblik scheen
het, alsof de Boeren-versterkingen weifelend werden; maar de aankomst van de
Pretoria-menschen had een nieuwe bestorming van dit deel van den kop tengevolge,
alwaar het gevecht al harder en harder werd.
Geen soldaat durfde meer zijn hoofd boven de slooten te vertoonen. Vrij lang nog
stapte een hunner officieren - een eenzame figuur - voor de Engelsche stellingen
heen en weder, maar eenmaal verdween hij en werd niet meer gezien.
Tegenover het zuidoostelijk gedeelte van den Vechtkop bevindt zich een
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Spitskop, die hooger is dan het zuidoostelijke gedeelte. Deze Spitskop werd ook
door onze manschappen bezet, die door hun vuur de verbinding afsneden tusschen
de Engelschen boven op den Vechtkop en de Engelschen daar beneden bij de
Toegela. De vijand, die boven was, werd dus vastgekeerd en hoewel de Engelschen
trachtten van onder den berg op te komen ten einde de hunnen daar te versterken,
werden zij door generaal Cronjé (van de Vrijstaters) steeds teruggeslagen.
Ongeveer om 2 uur des namiddags begon het vuur der Britsche artillerie te
bedaren en kort daarna geschiedde, waarop onze geheele krijgsmacht reeds
wachtende was; de Engelschen heschen de witte vlag. De aanblik daarvan gaf
aanleiding tot een zeldzame demonstratie van voldoening bij de onzen

Engelsche lijken in een loopgraaf.

en overal op de omringende Spitskoppen, waar de Boeren-posities zich bevonden,
werd het gejuich als een donderende echo herhaald. Een gevoel van verlichting
deelde zich aan elkeen over het slagveld mede en men erkende dat de vijand dapper
weerstand had geboden. Aanstonds bereikten de onzen de Engelsche loopgraven
en namen gevangen wie nog niet gevlucht was, namelijk kapitein Freeth en 187
anderen, alsmede 40 kisten Lee-Metford-patronen en een groot aantal geweren.
De Britsche positie leverde een aangrijpend schouwspel op; overal lagen gekwetste
officieren en soldaten; van sommigen was het lichaam door bommen geheel
misvormd; anderen waren het Eeuwige ingegaan in schietende houding. Tusschen
de dooden lagen gewonden te kermen, waaronder zes officieren en
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kolonel Blomfield, die verscheidene malen getroffen was. In de slooten en rondom
tusschen de klippen werden meer dan 600 dooden geteld, behalve de gekwetsten,
wier aantal vrij aanzienlijk was. Terwijl door onze manschappen de Engelschen
werden ontwapend, schoot een Britsch officier, niettegenstaande het hijschen der
witte vlag gevolgd was door het signaal dat de strijd had opgehouden, een onzer
burgers, die op de verschansingen aanrukte, dood; de officier werd daarop
onmiddellijk doodgeschoten. Onze menschen waren verontwaardigd over zoodanig
gedrag en het kostte hun heel wat zelfbeheersching om niet het verraderlijk optreden
van den officier te wreken op diens soldaten.
Van de paar duizend Britsche soldaten, die den vorigen avond uittrokken om
Vechtkop te bezetten, zijn waarschijnlijk maar enkele honderden in hun lager
*)
teruggekomen.
Terwijl de krijgsgevangenen naar den voet van den kop werden geleid,
weerklonken eensklaps geweerschoten op de helling van den kop en bleek het dat
de vijand een tweetal versche regimenten had afgezonden, om de in nood
verkeerenden te ontzetten; reeds hadden twee compagnieën bijna den top bereikt
en zouden binnen korten tijd de oostelijke punt van Vechtkop hebben bezet, hadden
niet onze troepen die poging aanstonds krachtig tegengegaan. En tweede gevecht
ontstond daarop, dat tot laat in den avond voortduurde, maar keer op keer sloeg
het geweldig geweervuur onzer burgers de Engelschen terug en den volgenden
morgen werd bevonden dat zij den kop geheel verlaten hadden en zelfs over de
Toegela waren getrokken.
Onze verliezen hadden bedragen 35 dooden en een honderdtal gekwetsten,
meest licht gewond.’
Een paar aanhalingen uit brieven van deelnemers aan den krijg geven een nog
scherper beeld van den verwoeden strijd.
De heer A. van Wermeskerken, rechter te Johannesburg, schrijft o.a:
‘In den aanvang was het een hand tot hand gevecht en spoedig waren we meester
van een gedeelte van den berg. Nu begon het eerst, een doodend lood werd onder
den vijand geworpen op een afstand van 10 tot 60 treê. De kogelregen die wij terug
ontvingen was verschrikkelijk, doch de schoten der Engelschen waren te hoog.
Verscheidene malen trachtten de Engelschen ons te stormen, doch de Mausers
van ons waren gereed en werkten gelijk een Maxim in de handen der Boeren, als
één man vielen de Engelschen bij 't stormen, dood of gewond.
Langzaam schoten we de macht, die versterking ontving, terug en zij zochten
schuilplaats achter eene verschansing. Hier vielen de Engelschen

*)

Het is onmogelijk uit de broksgewijs ingekomen Engelsche opgaven die daarbij nog erg in
de war zijn op te maken welke verliezen het gevecht om Spioenkop den Engelschen heeft
gekost. Met uitzondering van het getal der gevonden lijken kunnen de Boeren natuurlijk slechts
benaderdende opgaven doen. Dit echter is bekend, dat de gevechten bij Taba Mejama,
Spioenkop, Brakfontein, Vaalkrans en een paar minder belangrijke gevechten bij Colenso
aan generaal Buller's leger 3500 man aan dooden en gewonden heeft gekost. Hiervan moet
het grootste deel worden gesteld op rekening van Spioenkop.
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zoodra zij hun koppen uitstaken, geen kop kwam boven om op ons te schieten, of
hij viel.
Het verlies der Engelschen moet verschrikkelijk geweest zijn, achter eene kleine
verschansing door ons genomen, vonden we ongeveer 500 doode Engelsche
soldaten en ontelbaar lagen ze links en rechts, voor ons en tusschen ons, een
gruwelijk gezicht.
Opeens werd door den rechtervleugel der Engelschen de witte vlag geheschen,
twee der onzen gingen er heen, doch werden geschoten en gewond. Wat de oorzaak
was weet ik niet; het kan wezen dat de andere vleugel 't hijschen der vlag niet gezien
had, want aanhoudend kregen zij versterking. Natuurlijk toen dat gebeurde, schoten
wij er op los en velen moeten toen gevallen zijn. Vlak voor ons was een ander
gedeelte Engelschen en ook zij kwamen met de witte vlag voor den dag, wij hielden
op met schieten en schreeuwden hun toe, om de wapens weg te werpen en in onze
linie te komen. Wij waren op dit punt slechts 60 man sterk. Ras kwamen ze en
enkele onzer gingen hun tegemoet, doch moesten op een loopje terugkomen, daar
zij door een anderen vleugel der Engelschen beschoten werden. Honderd
vijf-en-zeventig Engelschen gaven zich over, waaronder een kapitein, de eenige
officier over van een heel regiment van 1000 man. Onmiddellijk werden deze
krijgsgevangenen weggevoerd en wij gingen door met 't vechten. Den ganschen
dag waren we onder de kogels en bommen. De bommen der Engelschen floten,
gilden en sprongen in de lucht dat hooren en zien verging, trouwens onze artillerie
stond niet stil en nam lustig deel aan 't debat. Wat schoot onze artillerie prachtig,
we konden de bommen zien vallen van 60 tot 100 treê voor ons onder de
Engelschen. Onze Maxim-Nordenfeld joeg den schrik er onder, zooals deze
kanonnetjes trouwens altijd doen. De heliograaf stond vlak achter ons en wij konden
telkens de noodige instructies geven. De Engelsche bommen vlogen meestens over
ons heen, de lyddietbommen sloegen gaten groot genoeg om een paar in te
begraven, doch weinig succes. Toen schoten ze weer te kort en schoten op hun
eigen soldaten. Daar barstten opeens een 25 bommen vlak boven ons en we zaten
onder 't stof en zand; de kogeltjes konden wij bij handenvol optillen en een lawaai,
nog nimmer door mij beleefd.’
In een ander schrijven, van den Transvaler Jan S. Cilliers lezen wij:
‘Daarna bemerkte ik dat uit de Engelsche loopgraven herhaaldelijk handen
opgestoken werden en dat zakdoeken gewuifd werden. Ik hoorde order geven:
“Moet niet meer schieten, de witte vlag is opgestoken.” Wij riepen hen toe: “Kom
uit,” maar de Engelschen bleven schieten en zij wondden eenigen onzer mannen.
Wij begonnen toen weder te vuren. Handen en zakdoeken werden weder opgestoken,
en ik wierp mijn geweer neder, en sprong over de loopgraven van den vijand en
vroeg hen: “Wie is jullie bevelvoerend officier?” Een soldaat nam mij bij den arm en
leidde mij naar een officier die juist was aangekomen met versterkingen. Aan de
andere zijde van den heuvel vroeg ik of zij zich zouden overgeven, maar hij
antwoordde: “Vuur jongens!” Ik
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riep: “Geef je over jongens, het baat niet voor niet neergeschoten te worden,” en
sprong tusschen de soldaten die uitkwamen om zich over te geven. Sommigen der
manschappen die juist aangekomen waren volgden het voorbeeld van hunne
makkers. Zij behoorden tot een ander regiment. Het gevecht begon opnieuw aan
den kant der pas aangekomen troepen, terwijl de gevangenen naar den voet van
den heuvel geleid werden. Ik keerde naar mijn oude positie terug en begon weder
te schieten.’
Het gevecht duurde voort tot laat in den avond en toen was de Spioenkop
heroverd. Generaal Redvers Buller - wiens naam spottend werd omgezet in Sir
*)
Reverse Buller - trok terug achter de Toegela; zijn tweede poging tot onzet van
Ladysmith was door 2000 Boeren schitterend afgeslagen.

Op den Spioenkop na het gevecht.

De dag na het gevecht bezochten de Boeren het slagveld. Vreeselijk was het
tooneel dat zij daar aanschouwden.
De ambulance-wagens der Engelschen waren nog bezig de gewonden weg te
voeren, met het begraven der dooden was men dus nog niet begonnen. Daar lagen
ze, de arme kerels, op sommige plaatsen schier man aan man, achter onvoldoende
schansjes door de Britsche genie gebouwd, vreeselijk verminkt, de meesten met
een kogel door het hoofd, anderen door bommen verminkt.
Welk een lijden moeten zij hebben doorstaan! Aan ontkomen op het open terrein
viel voor hen niet te denken. Den geheelen dag moesten ze in de

*)

reverse = nederlaag.
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felle zon liggen schieten; staan of knielen achter de te lage borstweringen stond
gelijk met zelfmoord plegen.
En als ze dan nog maar dadelijk doodgeschoten werden; een verwonding werd
tot een onduldbare zielepijn. Er hebben er gelegen, die uren en uren lang den donder
van het geschut en het geratel der geweren rondom zich hebben gehoord, die
gedoemd waren werkeloos de ellende van den oorlog naast zich te zien. Onder het
geraas van den strijd hoorden zij het kermen van hun makkers, zij hebben dorst
geleden en konden geen lafenis krijgen, ze hebben om hulp hooren roepen en
hadden zelf hulp noodig, ze zagen kameraden waanzinnig worden van smart en
ook hen steeg de waanzin naar het hoofd....

Onbegraven!

En op dezen ijselijken dag is voor hen nog een nacht van wachten gevolgd, een
nacht die nooit scheen te zullen eindigen....
Twee dagen lang beschoten de Engelschen nog den kop en de omliggende
Boerenstellingen met hun artillerie en al dien tijd bleven de lijken der Engelsche
dooden onbegraven liggen, prijsgegeven aan de roofvogels. Generaal Schalk Burger
zond boodschap op boodschap aan den Britschen bevelhebber en kreeg eindelijk
ten antwoord dat de Boeren de lijken der gevallenen konden begraven en hem de
rekening zenden.
Maar de barbaarsche Boeren gaven hun gevallen strijders en de gevallen
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vijanden een christelijk graf. En zij verzamelden zich - naar hun bevelhebber seinde
- ‘om den Heer der Heerscharen innigen dank te betuigen en Hem hun dankliederen
toe te zingen met bewogen stemmen.’
Zoo eindigde de herneming van Spioenkop.
En op den kop stond de overwinnende bevelhebber, de zes-en-dertig-jarige Louis
Botha, die thans benoemd is tot commandant-generaal van de verbonden
republikeinsche legers, en hij staarde droevig op het land dat zestig jaren

Door Engelschen ‘begraven’ lijken.

geleden met vreugde werd begroet door zijn vaderen, de voortrekkers, omdat het
schoon was in hun oogen.
Zijn hart was vervuld van nameloos wee, wee over zijn land dat door roof- en
winstzucht van een paar gouddorstigen was gedreven tot een rampzaligen oorlog,
wee over zijn aartsvijand die blindelings voortholt op den weg van zijn verderf, wee
over zijn tegenstanders in den strijd, de dappere Britsche soldaten, die ter slachtbank
worden geleid en niet eenmaal den troost kunnen hebben dat zij hun leven geven
voor een goede zaak.
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Hij heeft den oorlog niet gewild, evenmin als zijn grijze president en diens bondgenoot
en ambtgenoot van den Vrijstaat. De strijd is hun opgedrongen

President Steyn en zijn zoontje.

en de Boeren zullen hem strijden tot het einde. Als zij de wapens neerleggen zullen
Transvaal en Vrijstaat vrij zijn.
Leve de Republieken!
Amsterdam, April 1900.
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Naschrift.
Het vorenstaande was reeds geschreven, toen het Londensche departement van
oorlog de rapporten over het gevecht om Spioenkop met de critiek van
veldmaarschalk lord Roberts openbaar maakte.
Wie gemeend heeft uit deze rapporten te kunnen lezen hoe het gevecht zich
precies had toegedragen is bedrogen uitgekomen. Het schijnt wel dat de Britsche
legeraanvoerders bij het stellen van hun rapporten één zaak duidelijk voor oogen
hebben: dat het publiek tot geen enkelen prijs eenig denkbeeld mag krijgen van wat
er gebeurd is.
Het vorenstaande verhaal berust op officieele rapporten van de Regeering te
Pretoria en op brieven van Hollanders die aan de gevechten om Spioenkop hebben
deelgenomen. Zij geven een vrij duidelijk overzicht van den loop van den strijd; zij
doen begrijpen waarom het voor de Engelschen niet houdbaar was op den kop,
waar de Boeren het vuur uit hun kanonnen samenbrachten, zoodat de lucht vervuld
was van het sissend fluiten der granaten, waar de koelbloedige schutters op honderd
pas afstand de Engelsche soldaten als wilde beesten neerschoten, waar geen man
het hoofd kon opheffen zonder dat hij een kind des doods was.
Uit de Engelsche rapporten verneemt men niets omtrent den loop van het gevecht.
Er staat slechts één zaak duidelijk in te lezen, dat de generaals Warren en Buller
geen van beiden voor hun taak berekend zijn.
De opperbevelhebber werkte een veldtochtsplan uit; hij heeft er een maand tijd
aan besteed, het mag dus voor weloverlegd doorgaan. Hij geeft een zijner
onderbevelhebbers last dat plan uit te voeren; de man vertrekt, maar aangezien het
plan niet naar zijn zin is, besluit hij tot een ander plan, zonder daarvan aan zijn chef
kennis te geven. Sir Redvers Buller komt persoonlijk zien hoe de zaken gaan; alsof
hij een opmerking maakt omtrent het weder, vertelt de onderbevelhebber hem dat
zijn plan niet deugt en dat hij het maar heeft gewijzigd. En de opperbevelhebber
stemt stilzwijgend toe.
Het nieuwe plan wordt uitgevoerd. Een belangrijk deel ervan is het nemen en
behouden van den Spioenkop; inderdaad hangt daarvan het welslagen van het plan
af. De stelling van den vijand is niet vooruit verkend; een generaal die op dit verzuim
wijst, toen hem het bevel werd gegeven om den aanval uit te voeren, werd in dit
bevel vervangen door een ander ‘die twee gezonde beenen heeft’; Sir Charles
Warren gaat zelf niet mede, maar blijft rustig voor zijne tent zitten. Door bemiddeling
van den opperbevelhebber ontvangt hij een telegram, waarin in dringende
bewoordingen om versterking wordt gevraagd - ‘of alles is verloren’; de vorm waarin
de aanvraag wordt gedaan bewijst dat de bevelvoerende officier niet deugt, redeneert
Sir Redvers Buller, en hij komt ditmaal wel tusschenbeiden om Sir Charles Warren
te bevelen een ander met het bevel te belasten.
Versterkingen worden gezonden; den geheelen dag hoort de Britsche generaal
het gedonder van het vijandelijk geschut en het geratel der geweren; hij
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ontvangt van het gevechtsterrein geen enkel bericht, maar blijft rustig zitten; geen
oogenblik komt bij hem het denkbeeld op zich in persoon te overtuigen van den
stand van zaken. Als in den avond nog geen bericht is ontvangen, ontbiedt hij ten
slotte den generaal die met versterkingen is afgezonden wiens troepen nog steeds
hard aan het vechten zijn.
En als dan de officier die op den kop het bevel voert, die een geheelen dag met
een boven allen lof verheven moed heeft stand gehouden tegen een vijand die in
gevechtskracht zijn troepen, hoewel sterker in aantal, verre bleek te overtreffen, als
deze aan zijn lot overgelaten officier, geen uitredding mogelijk achtende, bevel geeft
tot den terugtocht, verbazen beide bevelhebbers zich daarover en schromen zij niet
van de hoogte van hun onfeilbaarheid te verklaren, dat de stelling zeer goed te
houden was geweest....
De nieuwe opperbevelhebber van alle Britsche troepen in Zuid-Afrika, Lord Roberts
of Kandahar maakt uit deze rapporten de gevolgtrekkingen, die voor de hand liggen,
en met prijzenswaardige openhartigheid legt hij ze voor aan zijn regeering.
Deze nu meet de maat vol. Zij publiceert de rapporten met de critiek, maar laat
de gecompromitteerde bevelhebbers in hun ambt. De geheele wereld weet nu welke
uitermate bekwame officieren de generaals Buller en Warren zijn en hun soldaten
weten het ook.
Zoo vat men de discipline op in Engeland, in het land, waar met minachtend
schouderophalen wordt gesproken over de ongeregelde bende in het Boerenleger,
waar men niet van tucht weet, noch van gehoorzaamheid.
En dat is het eenige wat men leert uit de Britsche officieele rapporten over het
gevecht van Spioenkop.
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Na de Dreyfus-zaak.
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
I.
Personen en partijen.
Wie nu zijn lezers komt bezighouden met een zóó oud onderwerp als de
Dreyfus-zaak, moet beginnen met verontschuldigingen aan te bieden.
Zóó oud... Nauwelijks vier maanden geleden vervulde die zaak de geheele wereld.
De Europeesche en de Amerikaansche pers was er vol van, tot Japan en Australië
drong zij door. In Nederland bracht zij duizenden in beweging, zij vulde de huizen
en de straten. De couranten werden gelezen óm de Dreyfus-zaak; men voelde haar
als iets dat ons rechtstreeks aanging, het vonnis van den krijgsraad van Rennes
als een slag die ons trof.
Nu, met een bijna plotselingen overgang, is de zaak histoire ancienne geworden.
Haar is het zeldzame geluk te beurt gevallen, dat zij, feit van onrecht, onmiddellijk
opgevolgd is door een ander onrecht, zóó geweldig, zóó overstelpend, van zóó
ongelijk grooteren omvang, dat de arme Affaire erbij ineenschrompelt tot een ‘fait
divers.’ Wat is ons Dreyfus nog als wij aan President Kruger denken? Wat zijn gezin,
bij het volk der Zuid-Afrikaansche republieken? De verschrikkingen van het
Duivelseiland schijnen dragelijk, als wij staren naar de slagvelden aan Toegela en
Modderrivier. Van den hardnekkigen, verbitterden, eeuwigen strijd van Geweld tegen
Recht, geeft Engeland tegen de Boeren een nog heel ander toonbeeld te
aanschouwen dan onlangs de Fransche generale staf tegen den joodschen kapitein.
Hoe buitengewoon gelukkig deze krasse opeenvolging ook moge zijn voor de
Fransche natie, die nu een antwoord ten alle tijde gereed heeft, dat haar ergsten
beschuldigers, den Engelschen, den mond snoert - de beschaafde wereld zou
gevaar loopen haar hartstocht, haar verontwaardiging, haar geestdrift van bijna
twee jaren als een ijdel stroovuur van farizeesch vertoon, als ‘Fransche wind’ te
zien veroordeelen, indien die groote zaak zoo kort na haar voorloopige beëindiging
zelfs haar belangstelling niet meer vermocht te wekken.
Er zijn trouwens redenen te over, waarom de zaak onze aandacht blijft verdienen.
De eerste is deze: zij is nog niet uit. Een onzer voornaamste rechtsgeleerden, mr.
A.A. de Pinto, heeft de drie laatste artikelen, waarin hij in het Weekblad v.h. Recht
dezen juridischen chaos ontwarde, op het voet-
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spoor van Zola betiteld: Het vierde bedrijf en de voorloopige pacificatie. Wij wachten
op het vijfde. Dreyfus is vrij, zijn onschuld is bewezen; maar het vonnis, dat hem tot
verrader stempelt, bestaat. Geduld en lijdzaamheid mogen thans geraden zijn, hij
kan geen rust hebben, voor dat vonnis vernietigd is. Hij niet, en in mindere mate
niemand, die met hem geleden en (gelijk wij allen in zekeren zin) met hem gestreden
heeft, het woord van Carlyle indachtig:
‘Where thou findest a Lie that is oppressing thee, extinguish it. Lies exist there
only to be extinguished; they wait and cry earnestly for extinction.’
Dan is er een tweede reden om ertegen te waken, dat de geschiedenis van l'Affaire
zoetjes aan uit onze herinnering verdampt. Zij heeft groote en vele gevolgen gehad
voor het maatschappelijk en staats-leven van Frankrijk. Van wat wij in deze en in
latere dagen in dat belangwekkende land zien gebeuren, zal veel niet te begrijpen
of billijk te waardeeren zijn zonder kennis van de zaak Dreyfus. Ik weet wel, dat
deze geen oorzaak was, maar zelve gevolg; liever nog teeken, symptoom van
heerschende toestanden en ontstane geestelijke stroomingen. Maar zij heeft deze
eensklaps in zoo fel licht gezet; zoo vele helden op den eersten rang geplaatst; van
eeuwige waarheden het stof als met een rukwind afgeblazen, oude leugens het
fraaie hulsel afgerukt; genoodzaakt tot scherpe scheiding tusschen de geesten,
louterenden strijd gebracht voor gezamenlijk suffen - dat haar beteekenis zonder
overdrijving geacht mag worden die van een groot historisch feit, die van een
wereldgebeurtenis te zijn. En als zoodanig gaat haar invloed ver over Frankrijk's
grenzen.
Het is daarom, dat ik het waag, midden in den Zuid-Afrikaanschen oorlog te
schrijven over een zaak, die in September 1899 heet te zijn beëindigd.
***
Zij was wel sterk, die belangstelling, dat medeleven van vele Nederlanders in de
Dreyfus-zaak en zij uitte zich wel merkwaardig. Ik heb nu niet in de eerste plaats
het oog op de adressen; dat is een betoogingsvorm, waarvan men misbruik kan
maken en ik vrees, dat men het hier te lande in den laatsten tijd wel eenigszins
gedaan heeft. Wij hebben adressen aan den Tsaar gezonden om hem te eeren
wegens zijn vredesidee en daarna om hem te bekeeren van zijn Finsche plannen.
Wij hebben Zola onze bewondering toegeadresseerd en Picquart, Yves Guyot
gehuldigd (dien wij nu bijna verfoeien), mevrouw Dreyfus ons medelijden betoogd,
kapitein Dreyfus verzekerd dat wij hem voor onschuldig hielden. Wij zijn misschien
wat gemakkelijk geweest met onze handteekening. Maar ook behalve in adressen
heeft zich de deelneming geuit. Zoo in den naïeven vorm van tooneeluitvoeringen
- kon men ook een dankbaarder gegeven denken en dankbaarder hoofdrollen dan
Dreyfus, de vertrapte onschuld, Picquart de edelaardige redder, Lucie Dreyfus de
opofferende echtgenoote en Esterhazy de verrader? Er heeft zelfs eenig gevaar
bestaan, dat de Nederlandsche verontwaardiging zich zou hullen in den weinig
verkieslijken vorm van een boycot - onpractisch omdat de ban toch niet algemeen
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kan zijn en individueele pogingen geen uitwerking hebben, en onverstandig, omdat
de boycotter zichzelf het zwaarst straft. Dat weren van Fransche artikelen of
onthouding ten opzichte van de aanstaande wereldtentoonstelling is spoedig
opgegeven; maar de Alliance française heeft toch van een dergelijke beweging den
gevoeligen weerslag ondervonden, Anderzijds is de eens in gezeten burgerkringen
verfoeide Emile Zola hier populair geworden, ook in dien zin, dat zelfs benepen
geesten zijn gaan begrijpen, dat er achter het ontwerpen en neerschrijven van
massale werken als La Terre en Pot-Bouille iets anders zat dan de zucht voor het
ruwe en het zinnelijke en dat de kracht, die den schrijver der Rougon-Macquart zijn
brutaal naturalisme deed stellen midden in den letterkundigen lusthof, dezelfde is
als die, welke hem het donderend J'accuse deed toebulderen aan den generalen
staf, met negen tienden van Frankrijk achter zich.
In de bureau's van onze groote dagbladen werd men die belangstelling in de zaak
eerst recht gewaar. Op sommige dagen stond de telefoon niet stil van nieuwsgierigen,
die de verschijning der courant niet konden afwachten om te weten, wat er in dit of
dat gerechtshof was beslist. In den drukken tijd kwamen dagelijks brieven om te
vragen naar bijzonderheden, behandeling van bepaalde onderdeelen in de courant
te verzoeken, herhaalde uiteenzetting van vroeger gemelde feiten of quaesties. Er
kwamen warme dankbetuigingen, raadgevingen ook en, hoe goed gemeend, van
de dwaaste. In de dagen van het proces te Rennes kwam mij een ongeteekende,
maar volkomen ernstig bedoelde brief in handen, waarin aangeraden werd, nu
Labori door zijn wond verhinderd was de zittingen bij te wonen en de krijgsraad
schorsing had geweigerd, tot die schorsing te d w i n g e n . Hoe? Door middel van
de vele relaties onzer groote bladen in Frankrijk zou het dezen niet moeielijk vallen
den president, kolonel Jouaust, of den regeeringscommissaris, overste Carrière, te
laten o p l i c h t e n en zoolang op te sluiten, tot Labori hersteld zou zijn! De
briefschrijver stelde voor dat doel gaarne een geldsom beschikbaar en was bereid
zijn naam den volke bekend te maken, indien, na uitvoering van het grootsche plan,
het den Franschen dreyfusards eens lastig mocht worden gemaakt!
***
Ik neem aan, dat de Dreyfus-zaak den gemiddelden Nederlander in groote trekken,
velen misschien in bijzonderheden, bekend is. Het is mijn voornemen niet een
o v e r z i c h t van de zaak te geven (ik heb dat vroeger gedurende vele maanden
op een andere plaats in dit tijdschrift gedaan), noch wil ik iemand vervelen met
beschouwingen over de onschuld van het slachtoffer of nasporingen ter verklaring
van wat duister blijft in den oorsprong van het begane verraad. Wie daaraan zijn
aandacht nog wijden wil, dien staan couranten, tijdschriften, en duizenden bladzijden
in boekvorm ten dienste, die hun waarde behouden. voor de geschiedenis. Ik heb
thans heel die bibliotheek op haar plaats gelaten; geen enkele verwijzing of
documenteering zal men in het achterstaande aantreffen.
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Maar nu de Dreyfus-zaak nagenoeg is beëindigd, is voor den tijdgenoot veel
belangwekkender dan zij: de s t r i j d , dien zij deed losbarsten, de
Dreyfus-b e w e g i n g en haar gevolgen. Die behooren niet tot het verleden; die zijn
actueel, die werken nóg, in Frankrijk en daarbuiten en die te bespieden en te
onderscheiden, is een dankbaar werk, morgen nog even nuttig als heden en gisteren.
Ik maak bij mijn streven om die beweging, dien strijd, en hun gevolgen, uitwerking,
invloeden te onderscheiden, geen aanspraak hoegenaamd op volledigheid. Zoover
strekt mijn vermogen niet en daartoe is het ook zeker nog te v r o e g . Ik wil slechts
dit: bij wijze van inleiding een portret, een karakterschets opzetten van den man,
wiens naam het noodlot onsterfelijk gemaakt heeft, den held van dit drama. Daarna
in groote trekken de partijen schilderen, die door zijn naam gescheiden werden;
hun strijd en eenige der intellectueele krachten die er aan deel namen, hun middelen,
waarbij ik mij in hoofdzaak zal bepalen tot de p e r s , het voornaamste der
instrumenten, waarvan men zich aan weerszijden bediend heeft.
In een tweede gedeelte hoop ik dan de belangrijkste gevolgen en invloeden, die
van de beweging zijn uitgegaan, aan te wijzen; voornamelijk die, welke de grenzen
van Frankrijk overschreden, zich in de richting van ons land bewogen en daar hetzij
directe werking oefenden, hetzij met hier te lande werkende, correspondeerende
krachten kunnen worden vergeleken.
Als inleiding dus een portret van Alfred Dreyfus.
Zijn afbeelding is bekend. Een joodsch gezicht, een fijne neus, kleine smalle
oogen, een niet aangename trek om den mond, weinig haar. De veel verspreide
fotografie van na de degradatie is het ongunstigst - geen wonder. Van voor dien
vreeselijken datum bestaan afbeeldingen die een beteren indruk maken. In de
portretten, te Rennes genomen, komt vooral - verwonderlijk, want zou niet bij de
meesten door die marteling op het Duivelseiland het verstand het eerst zijn
aangetast? - het intelligente van den kop sterk uit. Zijn lichaam is daar zeer mager
en hoekig, als droeg hij een ijzeren corset onder zijn nieuwe kapiteins-uniform. Maar
zie hem eindelijk, in civiel, op de fotografie, te Carpentras gemaakt, eenige weken
na de gratie, met de twee kinderen, Jeanne en Pierre, bij zich. Er ligt iets vriendelijks
en goedhartigs op het nog uitgeteerd gelaat. Eindelijk, eindelijk is er voor eenige
maanden rust gekomen.
Wat zijn karakter betreft, ook zonder rekening te houden met al den laster dien
veel ‘nobele’ kameraden tegen hem zijn komen vertellen, te Parijs zoowel als te
Rennes, kan daarvan niet enkel goeds gezegd worden. Hij heeft een te sterk zich
toonende eerzucht, iets van een ‘Streber’; zijn conduite-staten, overigens uitstekend,
vermelden dat hij iemand is, ‘die wil en moet slagen’, die ‘misschien wat al te zeker
van zichzelf’ is. Een zijner chefs aan het
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bureau van den generalen staf, geeft hem, hoewel misschien niet onbevooroordeeld,
de aanteekening: ‘pretentieus en, wat karakter en wijze van dienen betreft, niet aan
de noodige voorwaarden voldoende om aan den generalen staf van het leger gebruikt
te worden.’ Hij snuffelt gaarne na, stelt zich van alles op de hoogte, doet soms
onbescheiden vragen, bemoeit zich met wat niet tot zijn diensttak behoort. Hij is
niet aangenaam in den omgang, min of meer wantrouwig; tegen sommigen kortaf,
tegen anderen blufferig; ietwat pedant. Hij is cocardier, legervereerder: hij zou heeft men van hem gezegd - zelf een overtuigde anti-dreyfusard geweest zijn.
Maar zijn hoofdeigenschap, zijn ‘qualité maîtresse’ zou Taine zeggen, is een
ontembare geestkracht. Een zekere taaiheid, van geest en van leven, zit hem, die
van joodschen stam is, in het ras. Maar welk een moreele kracht daarnaast. Eerst
al om die veroordeeling en vooral om de degradatie te doorstaan en daarna de
lange reis naar Cayenne op het schip, waar zelfs de dokter, de eenige die tot hem
spreken mag, hem zijn minachting niet spaart. Dan het verblijf op het eenzame
eiland, met de haat-oogen der bewakers, die hém hun hondeleven hier wijten,
tegelijk met hun revolvers nacht en dag op hem gericht. Als hij daar anderhalf jaar
geleden heeft, een toonbeeld van plichtbesef, dat zelfs door zijn maatschappelijken
dood niet verzwakt is, legt men hem op zekeren nacht de ijzeren boeien aan. Op
zijn vraag, op zijn brief aan den gouverneur - geen kreet van medelijden, maar een
waardig protest - volgt geen antwoord. Iederen nacht opnieuw sluit men hem de
zware boeien om de gewonde voeten. Om zijn hut wordt een palissade gebouwd,
van meer dan manshoogte en nog geen meter breedte; vele maanden lang is deze
gang zijn eenige wandelplaats.
Maar dit juist heeft, naar hij zelf getuigde, zijn geestkracht gestaald. ‘Zij willen nu
mijn dood - heeft hij gezegd - maar ik zal leven.’ Ernstiger heeft hem dood en waanzin
bedreigd, toen men de brieven van zijn vrouw achterhield en tegelijk met verfijnde
gemeenheid hem te verstaan gaf en door enkele zinnen uit die brieven toelichtte,
dat zijn vrienden daarginds in Frankrijk bezig waren zijn zaak te bederven. Toen
kwam eerst de wanhoop en tegelijk wakkerde de koorts aan, omdat het lichaam
minder weerstand biedt, naarmate de wil verslapt. Men kent zijn brieven: Lettres
d'un innocent. Van Maart '98, na drie jaren verblijf onder de tropen dus, is die waarin
hij schrijft:

Tant que j'aurai la force de vivre dans une situation aussi inhumaine qu'imméritée,
je t'écrirai pour t'animer de mo[...] indomptable volanté... Certes, parfois, la blessure
est par trop saignante e[...] le coeur se soulève, se révolte. Certes, souvent, épuisé
comme je le suis, je [...]'effondre sous les coups de la massue; et je ne suis plus
alors qu'un pa[...]vre être humain d'agonie et de souffrance. Mais mon âme
indomptée me relév[...], vibrant de douleur, d'énergie, d'implacable volonté devant
ce que nous ave[...]s de plus précieux au monde, notre honneur, celui de nos enfants,
et je me [...]edresse encore pour jeter a tous
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le cri d'appel de l'homme qui ne demande, qui ne veut que la justice.... Moi, je ne
vis que de ma fièvre depuis si longtemps, au jour le jour, fier quand j'ai gagné une
longue journée de vinqt-quatre heures....
Deze brief werd geschreven in de dagen van het Zola-proces, in den zwartsten tijd
dus. Zoo is het gebleven, al klonken de wanhoopskreten ook luider en schriller.
Altijd keeren die woorden terug: Honneur - patrie - les enfants. En altijd de kreet:
Je suis innocent. Men heeft de cynische onbeschaamdheid gehad hem ‘eentonigheid’
te verwijten. Het is wel een teeken van de erge decadentie van zeker Parijsch
publiek, dat men aan het wanhoopsgeroep van een veroordeelde literaire eischen
stelt. In de persverslagen van de processen heeft het gruwelijk verlangen naar
emotie, ten koste van anderer bitterst lijden, zich opnieuw geuit, dat herinnert aan
de dagen, toen een bloeddorstig volk weerlooze christenen liet vechten tegen wilde
dieren in een afgesloten ruimte. Men miste - zoo werd geklaagd - in de uitroepen
van den beschuldigde de ‘cris du coeur’ en ‘quelquefois il manquait sa sortie’. Men
had zeker gewild, dat hij dictie-lessen van Coquelin Cadet zou nemen op zijn
Duivelseiland! Alsof een man, die zijn eigen rechtszaak nauwelijks kent en die al
maar lange rijen van aanklagers ziet opdoemen, den een na den ander, die de
onbeduidendste feiten uit zijn leven vervormen tot schrikwekkende grieven, iets
anders kan doen dan altijd roepen: ‘Ik ben onschuldig. Zie naar mijn leven, het
schreeuwt luide tegen al wat gij mij ten laste legt. Ik ben onschuldig!’
Joseph Reinach heeft dat zoo mooi uitgesproken in een der vele artikelen, in zijn
boek Vers la Justice par la Vérité vereenigd. Hij vertelt daarin van een armen pastoor,
een braaf en weldadig man, die leefde te Fréjus omstreeks 1820. Een dief had zich
des avonds van zijn soutane meester gemaakt, die aangetrokken en zich over de
straat naar een huis begeven, waar een oude vrouw woonde. Men vond haar 's
morgens vermoord en bestolen; men vond de bebloede soutane. Twee kinderen
getuigden, dat zij den pastoor - zoo meenden zij - den vorigen avond tegengekomen
waren en bij de oude vrouw hadden zien binnengaan. Hij werd tot de galeien
veroordeeld. En Joseph Reinach zegt:

Il y avait quelque chose qui criait plus haut encore que les enfants et même que la
soutane rouge: c'était toute la vie de l'abbé, vie irréprochable et pure, qui aurait dû
suffire à démontrer l'absurdité du soupçon, le mensonge des preuves matérielles.
Mais dans le tumulte qui emplit bientôt la petite ville de Fréjus, on n'entendit pas
cette voix-là.
Dit in het voorbijgaan. De ‘ontembare wil’ heeft Dreyfus tot het laatste oogenblik toe
niet verlaten. Wel heeft hij hem noodig gehad gedurende die zware weken van het
proces te Rennes, toen hij weliswaar eindelijk tegenover zijn beschuldigers stond,
goed gewapend, maar toen hij hen toch allengs
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veld zag winnen, de rechters beïnvloeden, telkens weer het besef gevoelde van
dien onmogelijken eisch die hem onrechtvaardig gesteld werd: zijn onschuld te
bewijzen, glashelder aan te toonen dat hij de daad niet begaan had, waarvan
Cavaignac zeide, dat hij haar nòg aan Dreyfus zou toeschrijven, al werd hij overtuigd
dat Esterhazy de schrijver was van het borderel.
Die houding van Dreyfus getuigt van een heerschappij over de zenuwen, als
waarvan in deze dagen nauwelijks een tweede voorbeeld zal gevonden worden. Er
zijn menschen, die al zenuwachtig doen als ze naar den trein moeten. Laat hen dan
eens even aan Dreyfus denken.
Misschien zal hij zijn grootste geestkracht nog in de toekomst behoeven. Hoeveel
redenen zijn er thans die hem tot rust, tot materieel levensgenot, tot een zich laten
vergeten manen. Nietwaar? - zoo kan hij zich voorpraten en zoo zal men het hem
doen; het vonnis te Rennes: tien jaar gevangenis voor een misdrijf van landverraad,
begaan N.B. ‘onder verzachtende omstandigheden’ - is een openbaar paskwil; onder
hoongelach heeft de geschiedenis het opgeteekend. U is gratie verleend; lijfsleed
zal u niet meer deren. Europa heeft u gerehabiliteerd, luide verklaard, dat het u
onschuldig acht. In Frankrijk werkt de Affaire na en zal nog jaren werken; maar naar
den hoofdpersoon, den man van het proces ziet men nauwelijks meer om. Hoe
werkt dat alles samen om den veelgeplaagde, den afgetobde in zoeten sluimer te
sussen: hem van verdere pogingen tot eerherstel te doen afzien, hem tevreden te
maken met de redding boven verwachting en met de zedelijke genoegdoening die
hem is te beurt gevallen.
Maar neen! Het vonnis van Rennes, dat hem aan landverraad schuldig verklaart
en hem uit het Fransche leger bant, bestaat. Hij is ‘le traître,’ wie hem dien
scheldnaam toesnauwt, dien kan hij niet voor den rechter dagen; wie zijn kinderen
schuwt, dien kan hij niet brandmerken. Ook dat vonnis moet weg. Het komt er niet
op aan of het heden of morgen zij, maar het moet de wereld uit. Nog eenmaal zal
zijn taaie geestkracht zich tot het uiterste spannen. Reeds nu heeft hij zich tegen
de amnestie verzet. Geen haat bezielt mij - sprak hij trotsch - maar het is onduldbaar,
dat men voor strafvervolging vrijwaart hen, wier bestraffing mijn onschuld eindelijk
in het volle licht zal stellen. Men heeft mij genade geschonken en ik wil recht.
Zoo Dreyfus. Het mag zeker niet gezegd worden, dat de wereld haar belangstelling
en ijveren aan dezen man verspild heeft; dat hij het niet waard was. Toch is er in
de Dreyfus-zaak een figuur geweest, die meer nog dan hij 's werelds aandacht en
bewondering heeft verdient. Ik bedoel Georges Picquart.
Van hem zal ik geen portret trachten te geven. Het zou niet meer dan de flauwe
schaduw kunnen zijn van het monument, voor hem opgericht in dat voortreffelijke
werk van Francis de Pressensé: Un héros. Een merkwaardige figuur ook die schrijver,
de Pressensé. Een min of meer naar het conservatieve overhellende publicist, die
door een hoog motief midden in een fellen
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strijd gedreven, zich daaraan, door een nobele vrouw gesteund, met hart en ziel
toewijdt, maatschappelijke positie en valsch eerbegrip niet acht; zich het kruis van
het Legioen van de borst laat rukken, bijna een revolutionair wordt! Hij was de man
om overste Picquart recht te laten wedervaren. In dat boek van bijna vierhonderd
bladzijden heeft hij het nuttige werk verricht al de listen en intrigues, die tegen zijn
held waren beraamd, - te listiger en te gemeener naar mate er edeler wild in het net
moest worden gevangen - uit te spinnen en te rafelen tot in de fijnste draden. Maar
hij heeft meer gedaan: het groote beeld gebeiteld van den man, die de eer van het
Fransche leger heeft gered, van ‘den soldaat, die een burgermoed heeft betoond
duizendmaal zeldzamer en edeler dan de militaire moed, waarvan hij in Algerië en
Tongkin zooveel bewijzen had gegeven.’ De held Picquart is een troost voor wie
zich bedroefd heeft over al de laagheid, aan het licht gekomen en geëerd en luide
toegejuicht, in de vreeselijke en langdurige Dreyfus-crisis. Men vervolgt hem, bitter
en hardnekkig; dat is de regel. Juist in den kerker, dien hij gedurende dertien
maanden niet heeft verlaten, heeft zijn grootheid van geest, zijn wijsgeerige
gemoedsrust, zijn bezielende zekerheid het schoonst uitgeblonken. Het is of
Shakespeare ze voor hem geschreven had, de woorden, die hij Augustus laat
spreken over Brutus' lijk:

This was the noblest Roman of them all:...
... His life was gentle; and the elements
So mixed in him, that Nature might stand up
And say to all the world: ‘This was a man!’
De teekening van Ibels is bekend, in de Sifflet verschenen en later opgenomen in
dat artistieke boekje, waaraan de kunstenaar sarcastisch den titel: Allons-y! gegeven
heeft. Op den voorgrond de slanke figuur van Picquart, in uniform, de ordeteekens
op de borst, ruw bij den arm gehouden door een gendarme. Op den achtergrond
gearmd, joelend en jouwend, het nobel drietal, Esterhazy, Marguerite Pays en die
zonderlinge en angstwekkende gedegenereerde, uitlooper van een oud-adellijk
geslacht, Du Paty de Clam. Eronder enkel de woorden: L'honneur de l'armée exige
çà!
De figuur van Picquart, om wien zulk een hardnekkige strijd is gestreden, brengt
er aldus vanzelf toe, een woord te zeggen van hen die men noemt de
anti-dreyfusards en hun wijze van strijdvoeren in de pers.
Behalve tegen Dreyfus immers is zij tegen niemand zoo verwoed en verbitterd
geweest als tegen Picquart. Hem heeft zij den ergsten laster niet gespaard. Voor
in mijn exemplaar van de Pressensé's werk heb ik, bij wijze van tegenstelling, een
artikel geplakt, geknipt uit het wereldsche blad Le Gaulois, van 18 Juli 1898. Het is
van Maurice Talmeyr, een zeer talentvol schrijver. Er boven staat: Picquart. Iets
meer verfijnd boosaardigs dan dit artikel kan men zich nauwelijks denken. De
schrijver staat verbaasd tegenover de ‘triste physionomie’ van den ‘raadselachtigen
overste.’ Is dit een
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salon-overste? een opera-overste? Neen. Hij heeft het gevonden: ‘c'est le colonel
esthéte.’ Hij kent niets perfiders dan de wijze, waarop Picquart glimlachte, toen de
president in het Zola-proces hem vroeg of de plaats in Tunis, waarheen zijn chefs
hem gezonden hadden, levensgevaarlijk was. De andere officieren waren
verontwaardigd en een riep in edelen toorn: Gij hebt gelogen! (Let wel, dit was
Henry; het artikel is geschreven voor diens ontmaskering.) De overste verbleekte
even; maar bleef koel, geheimzinnig. De schrijver heeft inlichtingen ingewonnen:
om geld kan het Picquart niet te doen zijn. En, zelfs in de verte niet begrijpend, dat
deze man een held is, dat een officier het recht kan verdedigen tégen zijn chefs,
dat het niet de kerker is die de schande oplegt, - zoekt hij wat het dan wel mag zijn,
dat Picquart bewogen heeft. Het moet de h o o g m o e d zijn, zoo vindt hij eindelijk;
dezelfde hoogmoed, die talentvolle priesters soms in het eind beweegt zich te
verzetten tegen hun bisschop. ‘In dien ziekelijk gekrenkten hoogmoed - schrijft hij
- tot krankzinnigheid toe opgezweept, en ontstaan bij een wezen fin-de-siècle,
voorbestemd tot ik weet niet welk verdorven donquichottisme, moet de
psychologische verklaring van zijn verzet gevonden worden.’
Ik geloof niet aan de oprechtheid van den schrijver dezer ‘zielkundige studie.’ Ik
geloof dat hij werkelijk niets begrepen heeft van een karakter als Picquart en toen
een verklaring gefantaseerd heeft voor de lezers van de Gaulois. ‘C'est de la
litérature’; anders niet. Maar hij behoort tot de intellectuels in het kamp van Dreyfus'
vijanden. Gewoonlijk strijdt men er met grover wapens.
De zoogenaamde schandepers, ‘la presse immonde’ is het grofst. Rochefort moet
dagelijks beestachtiger scheldwoorden en onzinniger laster bedenken om de
duizenden lezers van de Intransigeant niet te laten merken, hoe oud hij wordt. Als
hij de rechters van het Hof van cassatie aan de kaak wil stellen, bedenkt hij voor
hen ijselijke straffen: men zal groote spinnen uithongeren en in leege notedoppen
op hun oogen binden, daar zullen zij hun voedsel vinden als zij - hier bereikt de
hyperbool haar hoogtepunt - a l s z i j e r n i e t v a n w a l g e n ! Drumont met zijn
Libre Parole kan consequenter zijn; hij kan telkens weer uitschreeuwen, dat het de
joden zijn, ‘les youpins, les youddis’, die allen jammer over Frankrijk gebracht hebben
en dat hij tegen hen predikte lang voor de Dreyfus-zaak, en dikke boeken tegen
hen schreef als La France juive en La dernière bataille. Een der grootste schavuiten
die de schendpers leiden is wel André Vervoort, die in zijn blad Le Jour de venijnige
razernij zoover dorst drijven, dat hij den dag na een duel, waarin een legervercerder
een dreyfusard vrij ernstig wondde, de woorden schreef: het is te hopen, dat deze
kwetsuur, door booze complicatiën geholpen, ernstige gevolgen zal hebben!
Bijna evenzeer als door de domheid der groote massa, zijn de anti-dreyfusards
in hun campagne geholpen door de opzettelijke onkunde, waarin bijna alle
legervereerders en nationalisten zich zelven hielden. Men wilde aan die zijde de
zaak eenvoudig niet onderzoeken. Men las de bladen en de boeken der
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vrienden van recht en waarheid niet. Men deed willig afstand van elke controle op
al de leugens, die de schandepers te slikken gaf en natuurlijk, zoo namen die leugens
hand over hand toe. ‘Schuldig of onschuldig, zooals de zaken nu staan moet hij op
zijn Duivelseiland blijven’ - dus hoorde men een volksvertegenwoordiger, Georges
Berry, député van Parijs, in koelen bloede verklaren. Tegen de bergen materiaal in
couranten en boeken door de verdedigers van Dreyfus opgestapeld, werd niets
gezet dan laster en beleediging, òf het woord der generaals, òf la chose jugée, òf
hoogstens spitsvondige redeneeringen als van generaal Mercier te Rennes, waarvan
de scheuren met vervalschte documenten werden dichtgestopt.
Een staaltje hoezeer het intellectueele materiaal aan die zijde ontbrak, verklapte
naïef eens dezelfde Gaulois. Een Fransche dame in Hongarije - zoo verhaalde een
der redacteurs, de Mézières, - schrijft mij dat daar alles dreyfusard is en dat men
het haar, die natuurlijk als alle goede Franschen aan den kant van het leger staat,
dikwijls heel lastig maakt. Men komt haar met allerlei argumenten aan boord, waarop
zij het antwoord schuldig moet blijven en zij vraagt mij nu, haar boeken en geschriften
te zenden, waarin de dreyfusards worden weerlegd. - Die waren er niet! Er was
n i e t s , niets dan de scheld-artikelen der stuiversbladen. Geen brochure zelfs kon
de Mézières haar zenden; en zichzelf belachelijk makend voegt hij er aan toe: Het
is waar, wat zij zegt, de boeken ontbreken ons. W i j z i j n z o o z e e r b e z i g
g e w e e s t m e t d e n g o e d e n s t r i j d v o o r l e g e r e n v a d e r l a n d , dat
wij geen tijd gehad hebben om ze te schrijven.
Anderzijds zou het verblinding zijn te ontkennen, dat de dreyfusards zich vaak in
al te subtiele redeneeringen hebben verdiept. Er zijn daar veel verontschuldigingen
voor; zij stonden in den aanvang voor een ondoordringbaar schijnenden muur en
moesten maar raden wat er achter zat, terwijl zelfs nu nog het duister geheim van
Henry en de ware rol van den Uhlaan de hersens der zoekenden pijnigt. Maar te
ontkennen is het niet, dat èn Yves Guyot èn Joseph Reinach èn Victor Basch, de
geheele staf van de intellectueele Siècle, meermalen te vernuftig zijn geweest,
kunstig opgebouwde verklaringen en uitleggingen hebben zien ineenstorten,
ingenomen stellingen hebben moeten ontruimen. De beroemde ‘hypothese van
Reinach’ - Esterhazy de ware verrader, die door Henry van stukken uit de bureau's
van den generalen staf voorzien werd - heeft het nog altijd niet verder dan tot
hypothese gebracht en het is de vraag of zij tegen de getuigenverhooren van een
proces Henry-Reinach bestand zou zijn gebleken. Die subtiliteit, dat al te overdreven
rangschikken en combineeren van kleine feiten en bijzonderheden tot een vernuftig
kaartenhuis, heeft een Fransch publicist met een Griekschen naam, Michel Zamacoïs,
geestig gehekeld, toen hij een gedeelte van een gesprek tusschen twee vurige
dreyfusards, quasi door hem opgevangen in een café, waar zij de koppen bij elkaar
in druk betoog een heelen avond doorbrachten, aldus weergaf:
‘Vous dites que Leblois...? Mais alors pourquoi Cavaignac, le cinq avril
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mil dix huit quatre-vingt dix hait, à trois heures de l'après-midi, dans le fiacre numéro
deux mille quatre cent soixante treize, à l'angle de la rue St. Dominique, fronçait-il
le sourcil?’
Overigens moet erkend worden, dat de Siécle het intellectueele orgaan van de
Dreyfus-partij, haar h e r s e n s geweest is. Nog altijd gaat zij voort met haar artikelen
over de zaak en onderdeelen daarvan; ik durf haast zeggen, dat zij er nu haar lezers
wel een weinig mee verveelt. In den heetsten strijd echter heeft zij zich duchtig en
met succes geweerd. Telkens wierpen haar hoofdartikelen licht in een nieuwen
duisteren hoek van den diepen put, waarin de Waarheid schuilging. In felle entrefilets
drong zij kleine, typeerende bijzonderheden naar den voorgrond: streken van den
generalen staf, valstrikken voor haar vrienden gespannen, of teekenen van laagheid,
onverstand, bigotterie. In haar rubriek: ‘de meening van het buitenland,’ heeft zij
Méline meer dan een jaar gehinderd door dag aan dag als motto daarboven te
plaatsen het woord, dat deze minister eens te kwader uur in de Kamer had
uitgesproken: Ce que nous défendons, c'est le bon renom de la France à l'étranger.
En in een ander rubriekje: l'Esprit d'hier et d'aujourd'hui riep zij Frankrijk's groote
geesten, Voltaire, Pascal, Renan, dagelijks op om met haar tegen jezuïtisme,
sabelheerschappij, bijgeloof, te komen getuigen.
Ik heb niet enkel bewondering voor de Siècle. Men kan van haar zeggen, dat zij
misschien wat al te begeerig de hand heeft uitgestrekt naar de directe vruchten, die
de instemming met haar streven van velen in Frankrijk en daarbuiten, voor haar
onderneming zou kunnen afwerpen. Voorts is haar naijver op Georges Clemenceau
en zijn Aurore meer dan eens vrij onaangenaam uitgekomen. En tegenwoordig - ik
zeide het al - heeft Yves Guyot (de oud minister van openbare werken, die haar
hoofdredacteur is) zijn Nederlandsche vrienden wel bijna allen en voorgoed verloren.
Met een onkunde en een oppervlakkigheid, als waarvoor hij tegen de anti dreyfusards
geen woorden bitter genoeg kon vinden, verdedigt hij de Engelsche politiek in
Zuid-Afrika. Hij is begonnen met een systeem van zelfbestuur voor Johannesburg
uit te denken, waarvoor hij in zijn blad de groote trom geroerd heeft en dat hij, verrukt
over zijn vondst, zelf aan Chamberlain heeft geschreven. Joe antwoordde beleefd,
maar leukjes, dat dit ongeveer hetzelfde plan was als hij, Chamberlain, eenige jaren
te voren aan president Kruger had aangeboden, die het van de hand wees. Wij hier
in Nederland, die ons dat plan heel goed herinnerden, hebben wat om Guyot's
langen neus gelachen. Maar hij is niet wijzer geworden. Hij gaat voort met de grieven
dier stakkers van uitlanders op te schroeven als iets reëels, die grieven, waaraan
in Engeland nauwelijks iemand meer denkt. En als men tracht hem van hieruit beter
in te lichten en zich bedroefd of verontwaardigd toont, dat hij, de verdediger van
recht en waarheid, zulk een slechte zaak bepleit, dan schrijft hij in zijn blad, dat hij
van Holland uit brieven krijgt, waarin men hem overstelpt met ‘injures’, maar dat hij
die toeschrijft aan... onwetendheid! Men moet maar durven. Tegen mannen als de
professoren d'Aulnis de Bourrouill en Van
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Hamel, Charles Boissevain, komt hij aandragen met... den tachtigjarigen oorlog; wij
Nederlanders waren toen de uitlanders! De eerste de beste courantenlezer in ons
land is beter van de Zuid-Afrikaansche quaestie op de hoogte dan hij.
De uitwendige oorzaken van die vreemde houding zijn gemakkelijk te onderkennen.
Yves Guyot heeft - zooals veel vrienden van Gambetta, Waldeck-Rousseau ook,
de tegenwoordige premier, en Ribot - een groote vereering voor Engeland, de
bakermat van den parlementairen regeeringsvorm. In de Dreyfus-zaak heeft hij van
Engeland pas den warmsten steun genoten en hij is daar dankbaar voor. Ook heeft
het krachtig meegeholpen om hem beroemd te maken. Hij is dus geneigd aan te
nemen, dat Engeland gelijk heeft. In zijn eigen land ziet hij dat de felste vijanden
van Engeland tegelijk de heftigste anti-dreyfusards zijn; in het Parijsche
Transvaal-comité klinken de namen van Maurice Barrès, Coppée, overste Monteil.
Dan beeldt hij, als intellectuel, zich gaarne in, dat Engeland voor de beschaving en
den vooruitgang strijdt tegen de domheid en het conservatisme der Boeren. Ons
Nederlanders houdt hij natuurlijk voor in hooge mate bevooroordeeld.
Geeft dit alles eenige verklaring van zijn vreemde houding, het bewijst tevens dat
Yves Guyot niet behoort onder de mannen van ware grootheid, die de Dreyfus-zaak
naar voren heeft gebracht en niet gesteld mag worden naast een Zola, een Picquart,
een Scheurer-Kestner, een president Loew.
Ik heb daar straks het blad Le Siècle de hersens van de Dreyfus-partij genoemd.
Het hart ervan was de Aurore met Georges Clemenceau. Zeker, ook in dat blad is
met groote zakenkennis en scherpzinnigheid de Zaak uitgerafeld, maar meer nog
heeft daarin de felle toorn, de onverzoenlijke haat - de gloeiende verontwaardiging
en het goddelijke medelijden zich uitgesproken. In de Aurore verschenen Zola's
vele brieven, waarvan J'accuse de bekendste is. In de Aurore schreef Urbain Gohier
zijn vlijmende artikels over het leger, die hem zoo menige strafvervolging op den
hals gehaald hebben. In de Aurore gaf dag aan dag Clemenceau zelf, die vroeger
in de Kamer den bijnaam van ‘tombeur des ministères’ droeg, zijn alles
omverwerpende of roerend-hartstochtelijke opstellen, waarvan een ieder zich allicht
dat zal herinneren, hetwelk als opschrift en doorloopend motief heeft: Ils ne sont
pas assez.
Ook in dat blad is er wel eens gelasterd en onnoodig verbittering gewekt. Het is
natuurlijk niet waar, dat in de Dreyfus-zaak alle deugd, alle edelaardigheid, alle
verstand en alle moed vereenigd waren in dezelfde partij. Men mag al tevreden zijn,
bij al de raadsels waarvoor wij staan, als in een moeilijke en duistere als deze, onze
onbenevelde oogen de weegschaal zoo duidelijk zien overslaan naar ééne zijde.
Van de overige pers - behoudens een enkele uitzondering - zwijg ik. Zij hebben
allen, Droits de l'homme en Voltaire en nog zooveel andere bladen, den goeden
strijd meer of minder vooraan in de gelederen meegestreden. Onder hen mag zeker
de Petite République met eere genoemd worden, ofschoon in dat orgaan
Gérault-Richard, Jaurès, Viviani, de Dreyfus-
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zaak - al konden zij niet anders - naar onzen smaak te zeer dienstbaar gemaakt
hebben aan de socialistische partij-belangen.
De eene uitzondering, waarop ik nog even wil wijzen, is de Figaro. Bijzonderen
eerbied voor dat blad heb ik niet; dat is niet wel mogelijk, nadat het, aanvankelijk
met Zola en Scheurer Kestner storm geloopen hebbende tegen den ‘Uhlaan’, in
December 1897 plotseling zijn draai nam, zijn hoofdredacteur de Rodays voor een
tijd op stal zette en - zooals wij onlangs in Engeland met de Daily Chronicle hebben
zien gebeuren - de beginselen offerde aan den Mammon. Het heeft, later opnieuw
gedraaid, aan de zaak van Dreyfus zeer groote diensten bewezen door de ontijdige
openbaarmaking van de verslagen der geheime getuigenverhooren voor het Hof
van cassatie; nu dagelijks daarvan een stuk te genieten werd gegeven, las de heele
wereld ze, terwijl bij publicatie-in-eens slechts betrekkelijk weinigen zich de moeite
van het doorlezen der twee dikke deelen zouden hebben getroost. Ook heeft het
met buitengewone snelheid prachtige stenografische verslagen van de
terechtzittingen te Rennes verschaft. Maar meer dan verdienstelijk in technischen
zin was dit eigenlijk niet; want het blad, dat in December 1897 zoo diep viel, zou
een jaar later zich niet zoo kranig gedragen hebben, als het daar toen, door de
veranderde omstandigheden in en buiten Frankrijk, geen baat in gezien had.
Maar er is één man, dien wij van het wantrouwen, dat ons tegenover de Figaro
toch altijd blijft bezielen, moeten uitzonderen. Ik bedoel Cornély.
Cornély was ambtenaar onder het tweede Keizerrijk. Na den oorlog, toen de
Republiek het monarchale stelsel had vervangen, had hij zijn ambt kunnen behouden.
Hij wilde niet. Hij was geen rallié en te oprecht om zich als zoodanig voor te doen.
Hij was monarchist en conservatief. Voor die overtuiging heeft hij werkelijk geleden,
want hij was onbemiddeld.
Cornély is toen journalist geworden. Jaren lang is hij aan de monarchale Gaulois
verbonden geweest. Maar hij kon het op den duur niet vinden met Arthur Meyer,
den joodschen directeur, renegaat, verloochenaar van zijn ras, nalooper van de
groote heeren en de markiezinnen en hertoginnen; wat niet belet heeft, dat hij nog
onlangs van Philippe van Orleans zelf den bons heeft gekregen. In de Dreyfus-zaak
voelde hij hoe het blad den verkeerden weg opging. Juist toen de Figaro de Rodays
voor een tijd op stal zette, nam Cornély zijn ontslag uit de Gaulois-redactie en snel
legde het boulevard-blad de hand op deze onwaardeerbare kracht. Blijkbaar onder
voorwaarde, dat hij vooreerst niet over de Dreyfus-zaak zou schrijven. In de eerste
helft van 1898 vinden wij geen enkel van de dagelijksche Figaro-artikeltjes van zijn
hand aan die zaak gewijd. Zijn deelneming aan de Dreyfus-campagne begint pas
met den dag die voor veler overtuiging den doorslag gaf: den dag van Henry's
bekentenis en zelfmoord, 31 Augustus 1898.
Men mag hem dus niet noemen onder de eerste voorgangers, de moedigsten, in
de Dreyfus-zaak. Maar veel minder dan zij heeft hij toch niet gedaan. Van de bij
uitstek gunstige plaats, waar hij stond (de Figaro, misschien het
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meest gelezen blad van de wereld), heeft hij sedert dagelijks tot tienduizenden
gesproken. Vooral in Frankrijk - daarbuiten was het minder noodig - is zijn invloed
ontzaglijk geweest. Het kon niet anders of vele beschaafden, die zich misschien
lieten afschrikken door de te forsche, vaak ruwe taal van Aurore en Petite République,
of door de te wijsgeerige dialectiek van de Siècle, moesten wel onder den indruk
geraken van de fijne ironie, de voornaamheid van gedachte, het bescheiden gezond
verstand, het zacht- verwarmend christelijk gemoed van dezen uitnemenden schrijver.
En wie maar iets voor den letterkundigen vorm gevoelt, die in Frankrijk vooral zoo
verzorgd en gehuldigd wordt als de drager der gedachte, moest wel dagelijks
getroffen worden door die voortreffelijk afgewerkte, logische, met verfijning voltooide
stukjes, altijd opnieuw belangwekkend, altijd meesterstukjes, die (hoe zorgvuldig
ze ook bewerkt en omgewerkt mochten zijn) zoo uit de pen gevloeid schenen. Nooit
een grofheid in antwoord op de beleedigingen, die de nationalistische en monarchale
pers ook hem naar het hoofd slingerde. En àls hij een hoogst enkele maal eens
heftig werd, zooals in de dagen van het proces te Rennes, hoeveel te meer kracht
ging er dan, juist door de zeldzaamheid van dien toorn, van hem uit! Het is waar,
zijn invloed bleef beperkt tot de beschaafden, tot hen, wier geest zijn fijnheid van
vorm en gedachte konden op prijs stellen. Maar dat zijn er niet weinigen in Frankrijk
en onder hen heeft Cornély misschien meer aanhangers voor de zaak van den
ongelukkigen veroordeelde gewonnen dan iemand anders.
Een staaltje van zijn groot talent heb ik gekozen uit het boek, 640 bladzijden dik,
waarin al zijn Figaro-artikeltjes, ook de grootere, onder den titel: Notes sur l'affaire
den

Dreyfus, zijn vereenigd. Het is geschreven den 16 Augustus van het vorige jaar,
d e n d a g n a d e n a a n s l a g o p m r . L a b o r i t e R e n n e s . Het heet
Impression.
Ik heb mij aan een vertaling gewaagd.
Drie dagen geleden ben ik gaan eten in de Trois Marches. De Trois
Marches is een uitspanning bij Rennes, gelegen in een voorstad, ver van
het centrum der stad, buiten het tramwegnet. Er tegenover staat een
buitenhuis waar generaal de Saint-Germain zijn rust geniet en waar
generaal Mercier logeert. Voor de hoofddeur staan twee gendarmes op
wacht. In de Trois Marches heeft men het zeer rustig. De Trois Marches
is de plaats van bijeenkomst van eenige voorstanders van recht en
waarheid. Men dineert daar verre van het geroezemoes der hotels en
hun onaangename mengeling!
Sinds dertig jaar kuier ik rond door de Parijsche pers. Ik ben begonnen
met aspirant te zijn. De dag nadert, dat ik, als God mij 't leven schenkt,
tot de oudsten zal behooren. Ik heb altijd getracht mij zoo weinig mogelijk
vijanden te maken. Daarom heb ik nooit iemand beleedigd. Ik heb nooit
met mijn weten iemand leed gedaan. Ik heb altijd gepoogd hun die
begonnen, van dienst te zijn, en zelfs hun die er bovenop waren.
Dientengevolge heeft men mij, tot aan de Dreyfus-zaak, over het algemeen
met rust gelaten. Er was iets dwaas in los te trekken op een zoo
onschadelijk wezen als ik. Maar sedert de Dreyfus-zaak is daar
verandering in gekomen. Men heeft mij dusdanig aan beleedigingen
gewend, dat als de kwajongens die mij dagelijks tot hun mikpunt maken
mij vergeten, mij iets schijnt te ontbreken. Vrienden van dertig jaar lang
hebben er pleizier in gehad mij te beleedigen en mij te laten beleedigen
door hun bedienden. Het is een soort ziekte. Men wil niet toelaten, dat
een conservatief, een katholiek, aan de onschuld van Dreyfus gelooft.
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Als hij niet met de anderen meeschreeuwt: Dood aan de joden! dan moet
hij daar wel een flink bedrag voor ontvangen hebben. Het gevolg is, dat
er in mijn leven groote scheuren zijn ontstaan. Want nooit zal ik het
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kameraden van vroeger vergeven, dat zij zonder reden, zonder uitlokking
mijnerzijds, mij naar den schandpaal verwezen hebben en mij door het
slijk laten sleuren door hun knechts. Het gevolg is dat ik hen niet meer
zie. Ik ga langs hen heen als langs onbekenden. Men went er heel gauw
aan. En men bemerkt weldra, dat men er bij gewonnen heeft door
menschen van zich los te maken, zóó dwaas en zóó barbaarsch om oude
vrienden vogelvrij te verklaren.
Ik was dus ontsnapt aan de mengeling van het Hôtel Moderne (te Rennes)
en gaan eten in de Trois Marches. Men ontmoet daar Intellectuels, o
schrik, leden van het Instituut, pouah! leeraren aan de hoogeschool te
Rennes, ah bah! Men ontmoette er ook Picquart, Gast en Labori, met zijn
bekoorlijke jonge vrouw. Arme Labori! Niemand geeft u een volmaakter
indruk van oprechtheid, geestdrift, grootmoedigheid, dan hij. Het is een
wezen zonder een enkelen vouw, zonder éénige bijgedachte. Nooit heb
ik een vranker, loyaler, eerlijker man ontmoet. En daar er niets lagers hier
beneden is dan wat Carlyle onoprechtheid (insincérité) noemt, is er geen
sympathieker menschelijk wezen dan Labori, omdat niemand afkeeriger
is van leugens.
Hij straalde. Hij had zijn vragenlijst (aan generaal Mercier) opgesteld. Hij
had zijn man vast. En zie nu. Een kogel in den rug, een kogel
daadwerkelijk afgeschoten door den een of anderen moordenaar, en
zedelijk door de lieden die ons prijsgeven aan de brutaliteit der massa's.
Dien avond ben ik naar Rennes teruggekeerd in een landauer. Mijn
aandeel in de vijf-en-dertig millioen, die uit Engeland en Duitschland
gekomen zijn, zooals generaal Mercier zeide, veroorlooft mij die weelde.
En onmiddellijk heeft aan het portier links en aan het portier rechts een
hardlooper post gevat, die tot de politie behoorde en wien was opgedragen
mij naar bed te brengen. Het is ver, de Trois Marches. Het was warm. De
twee arme drommels boezemden mij medelijden in. Ik heb het rijtuig laten
stilhouden en heb hun gezegd:
‘Heeren, het doet mij leed u last te bezorgen. Ik ga naar het Hôtel
Moderne. Heusch, ik ga er heen. Als ge wilt kunt ge naast den koetsier
gaan zitten en zelfs op de voorbank van het rijtuig. In het hotel zal ik u
een glas bier aanbieden voor het geld van het Syndicaat.’
O! waarom zijn die twee hardloopers eergisteren niet vroeg genoeg
opgestaan om Labori te vergezellen? Zij zouden misschien, voor of na
zijn misdaad, (den dader) gearresteerd hebben, den nationalist, den
grooten patriot, den uitnemenden burger, voor wien het mij verwondert,
dat er nog geen inschrijving geopend is.....
Met dit staaltje van Cornély's talent kan ik volstaan. Een dergelijke rol als de zijne
is in de pers gespeeld door den monarchist Hervé de Kérohant, lid van een
aanzienlijk geslacht, hoofdredacteur van de Soleil, die, goed royalist en katholiek
blijvend, niettemin de verdediging van Dreyfus mede op zich heeft genomen. Het
is hem, gelijk te verwachten was, op het verlies van zijn betrekking te staan gekomen.
In geheel omgekeerde richting zagen wij daarentegen den bonapartist Paul de
Cassagnac zich bewegen, die een der felste vijanden van Dreyfus geworden is,
nadat hij in 1894 tegen de regeering en generaal Mercier tekeer gegaan was, vooral
omdat het proces met gesloten deuren gevoerd werd.
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Ziehier dus een zeer vluchtig overzicht van wat de dagbladpers in dezen heeft
gedaan en van haar voornaamste mannen. Er is geen reden om hierbij die breede
schare van gens de lettres, romanciers, poètes, die in Frankrijk ook aan haar hun
medewerking verleenen, anders dan in het voorbijgaan te noemen. Van hen is
misschien Octave Mirbeau (de schrijver o.m. van de ‘Slechte herders’) door zijn
moedige vriendschap voor Zola en Labori en zijn bijwonen van al de processen,
aan de zijde van de dreyfusards het meest
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naar den voorgrond getreden; en aan de andere zijde Jean Lorrain, door zijn venijnige
en perverse kronieken, onder den naam Raitif de la Bretonne uit het buitenland
geregeld toegezonden aan het Journal. Emile Zola behoef ik nauwelijks te vermelden:
hij heeft in de Zaak een gansch bijzondere plaats ingenomen, bijna alleen vooraan
en er zou een studie te schrijven zijn over het verband tusschen zijn reuzenreeks
van romans, zijn optreden in de Zaak en zijn jongste letterkundige werken. Maar
over hem kom ik - denkende aan een zijner wenschen, dien hij naar onzen zin te
vaak en te duidelijk heeft uitgesproken - tot een andere groep van hommes de lettres
en politiciens, tot de onsterfelijken: de Académie française.
Het zuiver aristocratische deel van dat eerwaardig lichaam, de zoogenaamde
‘partie des ducs’ heeft zich onzijdig gehouden. Hun invloed, en dan zeker meestal
tegen de Dreyfus-partij gekant, moge zich geopenbaard hebben in sommige Parijsche
salons, buiten den strijd zijn zij gebleven, waarin het luidruchtig en compromitteerend,
zich encanailleerend meedoen der Royalistische Jongelingschap door hen met
leede oogen werd aanschouwd. Hoogstens hebben de hertog de Broglie, de graaf
d'Haussonville en eenige anderen in algemeene termen betreurd wat zij als de
‘beweging tegen het leger’ beschouwden. Slechts de graaf de Mun was onder de
vechtenden, maar meer als volksvertegenwoordiger, aanvoerder van een
actief-staatkundig groepje, dan als académicien.
Dan heeft de Académie een groep te zien gegeven, die het juiste midden heeft
pogen te bewaren. Eerst zijn zij verdedigers van de ‘chose jugée’ geweest, een
wettelijk beginsel. Buiten den strijd konden zij niet geheel blijven: een
Sully-Prudhomme was lid van den Raad van het Legioen van Eer, die te beslissen
had over de handhaving als ridder van een Esterhazy, over de schorsing van een
Zola, over de schrapping van een de Pressensé. Een de Freycinet verlangde en
aanvaardde het ministerschap. Een ander, als Albert Sorel, was leeraar aan een
staats-instelling van hooger of militair onderwijs, en het bruiste in de gemoederen
der leerlingen. Of wel, de interviewer stond dagelijks voor de deur en men was om
allerlei redenen niet gewoon hem af te wijzen. Of eindelijk, men voelde, als Hanotaux,
eenige mede-verantwoordelijkheid en was niet moedig of onbaatzuchtig genoeg
om die ruiterlijk te aanvaarden. Zoo is er in de Académie een groep ontstaan van
lieden, die hun ware gevoelens niet zeggen wilden en toch niet verzwijgen konden,
die vreesden voor de publieke opinie en dus getracht hebben ‘à menager la chèvre
et le chou’, die zoo ‘officieel’ mogelijk hebben pogen te blijven, even hun
handteekening gezet hebben onder een adres, als de rechtsverkrachting al te
onbeschaamd was, zorgvuldig het gezelschap uitgekozen hebben, waarin hun naam
verscheen, en die men misschien het best kenschetst als de partij van het groote
blad Le Temps, waarmee men nooit recht wist hoe men het had. Zij waren de
verkondigers van ‘les beaux principes’, maar minder sterk in het toepassen dan in
het, met algemeene bewoordingen, getuigen. Zij waren de opportunisten van de
Zaak; zij hebben, wat men
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met een gemeenzame uitdrukking noemt ‘er zich uit weten te draaien’.
Maar er zijn ook strijdvaardige ‘onsterfelijken’ geweest. In de eerste plaats
Ferdinand Brunetière, die uit de Revue des deux mondes, twee jaren lang, alles
heeft weten te weren, wat op de Zaak betrekking had. Wie in latere jaren dat meest
gelezen Fransche tijdschrift van 1898 en 1899 doorbladert zal daarin nauwelijks
iets vinden van wat toen, van Frankrijk uit, de wereld bewoog. Het aanbod van Yves
Guyot om in dat tijdschrift een duel op argumenten, een wijsgeerig tweegevecht,
een soort colloquium doctum aan te gaan, werd door Brunetière van de hand
gewezen. Een artikelenstrijd met den hoofdredacteur van de Siècle was voor hem
zóó slecht uitgevallen, dat hij zelfs met een gerechtelijke actie geantwoord heeft op
de daad van Guyot om dezen pennestrijd, onder den snijdenden titel: Les raisons
de Basile, afzonderlijk uit te geven. Hoewel een zeer begaafde geest, stond
Brunetière, de schrijver van: Het bankroet der wetenschap, reeds uit den aard van
zijn mystieken aanleg en godsdienstige gezindheid, van den aanvang af lijnrecht
tegenover de partij der ‘intellectuels’, met hun vereering voor de Rede der groote
Revolutie en de logica der moderne wereldbeschouwing.
Met grooter heftigheid en drukker vertoon trad naast hem Jules Lemaître in het
strijdperk. De bijna beruchte Ligue de la Patrie française heeft aan hem met Coppée
en Maurice Barrès, haar ontstaan te danken. Lemaître mist zeker volkomen wat
Brunetière's doen voornamelijk bepaalde: een diep geworteld katholiek-godsdienstig
geloof of althans een diep besef van de bestemming der Moederkerk om 's werelds
toekomst te omvademen. Lemaître is een scepticus Wat mij betreft, indien ik niet
een sterkwerkend eigenbelang, een verterende eerzucht en den invloed zijner
omgeving mag aannemen als de hoofd-motieven van zijn luidruchtig optreden, dan
zoek ik naar zijn beweegredenen tevergeefs. In een onzer groote dagbladen heb
ik verleden jaar een belangrijke studie gelezen, waarin Lemaître op grond van
verschillende aanhalingen uit zijn eigen critisch-letterkundige werken, gekenschetst
werd als een dilettant. En zoo zou het dilettantisme zijn, dat hem in de armen van
de Dreyfus-zaak gedreven heeft; hij zou gevoelloos en cynisch op haar de krachten
van zijn geest en van zijn redenaarstalent hebben willen beproeven. Het is zeer wel
mogelijk en het laat zich met mijn eigen indrukken zeer wel rijmen. Onderscheidt
niet daardoor allereerst de dilettant zich van den waren kunstenaar, dat deze de
Kunst om harentwille dient, gene in en achter de vruchten van zijn inspanning
zichzelf, eigen voordeel, eigen vermaak of eigen roem en eer zoekt?
Naast hem stond uit de Académie een andere man op, François Coppée, met
Lemaître en Maurice Barrès (dien ik thans moet voorbijgaan) in een beroemde
caricatuur van het spotblad Le Rire door Léandre als driemanschap onder één
berenmuts vereenigd. Coppée, in Nederland allicht de meest bekende, als dichter
van Les Humbles door velen hoog vereerd. Geestelijk staat deze grijsaard stellig
veel lager dan Lemaître en Brunetière. De gevoeligheid, die in de werken zijner
jonge jaren wel eens gevoel geweest is en waarvan zooveel van zijn ‘lieve verzen’
zijn doortrokken, is hem op zijn ouden dag geheel
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de baas geworden. Hij is lang ziek geweest en liefderijk verpleegd door de broeders
van St. Johannes de Deo. Bij zijn langzaam herstel heeft hij veel zitten peinzen en
veel met hen gepraat. Zijn zwakke geest heeft een houvast gevonden, misschien
meer nog in den Roomsch-katholieken e e r e d i e n s t dan in de religie. Herstellende,
nog altijd sukkelende, is hij bigot geworden. Van een gevoeligen dichter werd hij
een sentimenteele grijsaard. Let maar eens op: geen speech kan hij houden, geen
brief kan hij schrijven, of er komen ‘tranen’ in voor. Zijn huilklieren zijn voortdurend
in calamiteusen staat. Zijn armen ‘omhelzen’ steeds; zijn mond ‘kust’ de groote
patriotten: Déroulède en Rochefort en generaal Mercier. Zijn vaderlandsliefde is tot
chauvinisme overgeslagen en legt hem de zinnelooste vervloekingen tegen de
‘legerbeleedigers’ en de ‘vaderlandsloozen’ en het ‘Syndicaat’ in den mond. Bijna
ingedut, had hij een prikkel noodig om nog levensuiting te vertoonen; hij heeft dien
gehad, maar de prikkel heeft veel te hevig gewerkt en zijn verlamde beenen niet tot
loopen gesterkt, maar tot huppelen gedwongen, tot springen, tot dansen, als een
oude, zotte, deerniswaardige marionet.
Laat ons in beter gezelschap gaan. Er hebben ook, naast zoovele sterren van de
wetenschap (leden van het Instituut), académiciens geschitterd te midden der
dreyfusards. Waar Ernest Lavisse aanvankelijk in flinkheid moge hebben te kort
geschoten, daar heeft hij glansrijk boete gedaan door op zijn beurt te lijden voor de
zaak, toen men hem dwong zijn lessen in geschiedenis te staken aan de hoogere
krijgsschool, een taak die hem jaren lang dierbaar en een hooge eer was geweest.
In een artikel in de Revue de Paris van 1 October jl. heeft hij getracht de algemeene
verzoening: La réconciliation nationale, te voorspellen, die eens op dezen geweldigen
burgerstrijd zou volgen. Als alle verzoeners, als de mannen der ‘politiek van de
spons,’ is hij van beide zijden aangevallen en veel weerklank hebben, dunkt mij,
zijn woorden in Frankrijk niet gevonden. Wat daarvan is overgebleven, is, als ik mij
niet vergis, de eerste welgeslaagde poging om de beide partijen in klassen te
verdeelen, hun bestanddeelen te ontleden, en te verklaren waarom men ze aantrof,
dezen aan den eenen, genen aan den anderen kant: hier de royalisten, de
conservatieven, de nationalisten, de streng katholieken, de aanhangers van Méline
- ginds de anarchisten, de socialisten, de radicalen, de vooruitstrevenden, de
vrijdenkers, de vrienden van Gambetta. En voorts zal zijn verklaring niet vergeten
worden van den moeielijken overgangstoestand, waarin het Fransche leger verkeert,
moeizaam en met tegenzin bezig om van een beroepskaste, van ‘l'armée du Roy,’
het leger der democratie, ‘la nation armée’ te worden.
Ik moet eindelijk onder de académiciens nog spreken van Anatole France, den
uitnemenden stylist, criticus, geschied- en romanschrijver. Anarchist naar den geest,
wijsgeer tot in merg en nieren, heeft hij allerminst zich geweld behoeven aan te
doen om naast een Sébastien Faure en andere déclassés op de tribunes der
openbare vergaderingen te verschijnen. Nauwelijks éénmaal dan ook heeft hij op
het appel ontbroken; de liefde voor Waarheid, de dorst naar
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gerechtigheid heeft hem, met zoovele grooten der wetenschap, uit zijn stille
studeercel naar de woelige straat, naar de rumoerige vergaderzaal gedreven. En
daartusschen door, met volmaakte geesteskalmte, redeneerde hij, beschreef,
beschouwde, bespiegelde, als een attische filosoof. Nog telkens plaatst de Figaro
van zijn hand die verkwikkende vervolg-artikelen, ‘histoire contemporaine’ tot opschrift
dragende, waarin hij Monsieur Bergeret, het verpersoonlijkt gezond verstand, den
volmaaktsten raisonneur, zijn bespiegelingen laat houden over de toestanden van
het oogenblik. Hoort even wat hij antwoordt (Fig. 15 Nov. '99) aan een vriend die
er zich over verheugt, dat de treurige Zaak nu uit is:
‘Zij is niet uit. De gevolgen van elke beweging zijn oneindig. Deze zal gevolgen
hebben, welke niemand bij eenige mogelijkheid zal kunnen stuiten. Het is met de
zedelijke krachten gesteld als met de physieke: zij veranderen van vorm en gaan
niet verloren. Men houdt geen gedachten-beweging tegen zonder de geesten warm
te maken en warmte brengt op haar beurt beweging voort. Men vernietigt geen
kracht.’
Zóó heeft de Dreyfus-zaak op de geesten gewerkt. Van de besten heb ik er
overgeslagen, zeker, en ook van andere kringen dan de genoemde zou nog heel
wat te zeggen zijn. Over de werkelijke beteekenis van hetgeen de katholieke
geestelijkheid in de Zaak gedaan heeft. Over den invloed der Zaak op de joden.
Over den geest, dien zij in het leger heeft gewekt. Over haar uitwerking op de
tegenstanders der Republiek en welke rol zij gespeeld heeft in de wording van de
komplotzaak, die in het begin van dit jaar met een paar luttele veroordeelingen zoo
poover is besloten. Over haar invloed op het gezelschapsleven - hoeveel zou iemand
die thuis is in de Parijsche ‘salons’ (de Groningsche hoogleeraar van Hamel b.v.)
kunnen vertellen van wat de Zaak daar heeft teweeggebracht. Over haar uitingen
in de caricatuur en de teekenkunst - waarin Ibels en Steinlen met hun forsch talent
aan de zijde der dreyfusards stonden, tegenover Forain en Caran d'Ache....
Maar ik beperk mij tot de pers en ik doe dat te liever omdat het toch de pers en
de persvrijheid geweest is, die dezen strijd tusschen recht en onrecht tot een einde
heeft gebracht,, dat, in het licht van de gebeurtenissen der twee laatste jaren
beschouwd, dragelijk schijnt. De pers heeft zich daarin vertoond in haar afzichtelijkste
en in haar edelste gedaante. Zij is de geesel geweest, die teere ruggen tot bloedens
toe heeft gestriemd, waar die ook luien en onwilligen en misdadigen heeft
opgezweept om t e g e n hun wil mede te werken aan een herstel van onrecht.
Frankrijk zij het ten goede gerekend, dat het die pers de vrijheid heeft gelaten, die
zij behoefde om haar in doorslag nuttig werk te doen.
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Gedetacheerd,
Door J.L. van der Moer.
Het staat daar, met kleine letter, zoo bescheiden tusschen de officiëele berichten
in: ‘Bij Kon. Besl. is voor den tijd van... jaren bij het Leger in Ned. Indië gedetacheerd
de... enz.’ Men zou het bijna over het hoofd zien; en toch, hoe belangrijk en
veelbeteekenend zijn die weinige woorden voor den persoon wien het aangaat!

W. van Bakel, Ridder der M.W.O. 4e kl.

‘Gedetacheerd bij het Indische Leger!’
Wat heeft het misschien 'n moeite gekost, om het gedaan te krijgen! Maar enfin,
eindelijk is 't dan toch zoo ver, en nu volgen de felicitaties, de bedankjes, de zorgen
voor de uitrusting, de afscheidsbezoeken en ten slotte het vertrek naar het onbekende
land, waar de gedetacheerde eenige van de beste jaren van zijn jonge leven zal
slijten. Wat zal de naaste toekomst hem brengen? Geluk, roem en eer of
teleurstelling, misschien... de dood? Het is alles mogelijk, maar hij vraagt het zich
niet af; hij hoopt, hij hoopt op een tijdperk vol emoties, waarin hij zijn kennis en zijn
krachten aan de zaak des Vaderlands zal kunnen wijden; waarin hij nu eens werkelijk
soldaat zal zijn!
Waar anders dan bij het Indische Leger kan deze hoop voor een Nederlandsch
officier vervuld worden?
De kranige houding in den strijd, de kloeke werkzaamheid en het
volhardingsvermogen van dit Leger zijn in dagbladen en tijdschriften reeds vele
malen naar waarde geschat; en toch zijn er nog tal van landgenooten, die zoo bitter
weinig notie hebben van de vaak bovenmatige krachtsinspanning welke op het
Indische oorlogsterrein van de troepen wordt gevorderd; van de zware
vermoeienissen en de veelvuldige ontberingen, welke zij te verduren hebben; van
de grootheid van karakter door onze dapperen - ook bij tegenspoed - getoond!
Het is dus niet overbodig, naar ik meen, wanneer ons Nederlandsch publiek, dat
de zaken in indië toch niet met een onverschillig oog kan aanzien, er van tijd tot tijd
eens aan herinnerd wordt, op welke wijze ons Koloniaal Leger het werk verricht,
waarvan de resultaten - dit valt bezwaarlijk te ontkennen - ons allen ten goede
komen, het zij dan direct of indirect.
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Ik ben der Redactie zeer erkentelijk, dat zij mij hiervoor eenige ruimte wil afstaan,
en ik meen het doel, dat ik mij stel, te kunnen bereiken, door een en ander mede
te deelen omtrent de detacheering van den officier, wiens beeltenis aan het hoofd
van dit artikel prijkt en die toevallig in de gelegenheid is geweest, in betrekkelijk
korten tijd veel mee te maken.
Men begrijpe mij dus wel, - ik schrijf geen levensschets, doch ik schets de
wederwaardigheden van het individu, om tevens de aandacht te kunnen vestigen
op die van het groote lichaam, waarvan het deel uitmaakt.
Willem van Bakel werd, na zijn studies op den Hoofdcursus te 's Bosch te hebben
en

voltooid, op den 16

e

Nov. 1888 op 22-jarigen leeftijd tot 2 Luitenant benoemd. Hij
e

e

werd ingedeeld bij het 3 Bat. van het 5 Reg. Inf. te Grave. Toen het garnizoen
alhier werd opgeheven, vertrok hij met het Bataljon naar Amersfoort, waar hij tot
zijn vertrek naar Indië verblijf hield.
Wegens een onbeduidend lichaamsgebrek voor den dienst in de koloniën
afgekeurd, had v. B. zich in zijn wensch, om bij het Indische Leger te worden
geplaatst, teleurgesteld gezien. Niettemin bleef hij de hoop koesteren, dat te eeniger
tijd zijn verlangen om met Insulinde kennis te maken nog eens zou bevredigd worden.
En werkelijk, deze hoop is niet ijdel gebleken.
Toen in 1894 de telegraaf ons de treurige mare bracht van de verschrikkelijke
catastrophe op Lombok, en de Regeering het noodig vond een 30-tal luitenants van
hier naar Indië uit te zenden, behoorde V.B. onder de eersten, die zich beschikbaar
stelden. Het heeft slechts van een toeval afgehangen, dat hij toen niet onder de
uitverkorenen mocht behooren. Maar toen de overberuchte Toekoe Oemar ons in
1896 op Atjeh de bekende kool stoofde en het Legerbestuur andermaal een beroep
deed op het Nederlandsche Officierskorps, overtrof wel weer het aanbod verre de
vraag, doch thans mocht ‘onze Willem’ het genoegen smaken voor een tweejarige
detacheering te worden aangewezen.
Reeds kort na de verschijning van het betrekkelijk Koninklijk besluit in de
Staatscourant, werd v. B. per draad gelast de reis naar Insulinde te aanvaarden.
Hem werd nauwelijks tijd gelaten om voor zijn uitrusting te zorgen en van zijn familie
afscheid te nemen. Alles ging zóó overhaast, dat hij niet eens gelegenheid had,
voor het bewaren van zijn eigendommen de noodige maatregelen te treffen. Gelukkig
kon hij op zijn vrienden vertrouwen en zijn kamers gerust achterlaten, vast overtuigd,
dat voor de opberging en bewaring van boeken, kleeren enz. welke hij er in achterliet,
behoorlijk zou gezorgd worden.
Over het afscheid zal ik kort zijn. Een zeker aantal makkers boden den
vertrekkende een diner aan, dat hij den volgenden dag met een déjeuner
réciproceerde. Na afloop hiervan was het uur van scheiden aangebroken. Wij hadden
gezorgd voor muziek aan den trein, opdat de stemming op het laatste moment niet
al te gedrukt zou wezen. Toch heb ik in menig mannelijk oog een traan zien blinken,
toen de stoomfluit klonk en de trein zich in beweging stelde. Toen nog gauw een
laatsten, warmen handdruk gewisseld,
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nogmaals een ‘tot weerziens!’ uitgeroepen, en daar voerde het stoompaard van ons
weg een trouw en bemind kameraad, een goed vriend!
Diepe stilte onder de vele jonge mannen, die daar op het perron den
wegsnellenden trein nastaarden. Allen waren doordrongen van het besef, dat er
onder hen een groote leegte was gekomen, welke niet licht zou kunnen worden
aangevuld; dat er een van hen was heengegaan, wiens gemis men nog lang en
dikwijls zou gevoelen!
sten

Mei 1896 vertrok v. B. van uit Breda via Parijs naar Marseille, alwaar

sten

d.a.v. per stoomschip ‘Salak’ de zeereis aanvaardde, om in den avond

Den 24
hij den 30

sten

van den 24
Juni te Tandjong Priok te arriveeren. Te Batavia duurde zijn verblijf
slechts een drietal dagen, waarna hij zich op het stoomschip ‘Reaal’ inscheepte
sten

voor Padang, van waar hij den 1
Juli langs de tandradbaan naar
Padang-Pandjang, zijn eerste garnizoen in Indië, vertrok. Het beviel hem hier best,
zoowel wat den dienst, zijn woning en zijn kennissen betreft, als het klimaat en de
grootsche natuur van Sumatra's Westkust. Maar op den duur zou het geregelde
garnizoensleven in Indië hem niet geheel tevreden stellen. Dat hij naar een werkkring
met wat meer emoties verlangde, blijkt wel uit zijn eigen woorden, welke ik hier,
genomen uit een schrijven van Februari 1897, ga citeeren:
‘Wat ons gaan naar Atjeh betreft, kan ik je meedeelen, dat het de bedoeling van het
Legerbestuur is, ons, evenals andere gedetacheerden, daarheen te sturen.
Nu, 't is waar, ze schieten je op Atjeh zoo maar dood, en aangenaam is dit niet;
maar aan den anderen kant lijkt mij een detacheering naar Indië, zonder het
oorlogsveld te zien, toch ook maar half werk.
Ik hoop dan ook maar, dat ze ons over eenigen tijd waardig zullen keuren om
deel uit te maken van de troepenmacht op Atjeh, en dat we het er dan ook maar
fatsoenlijk goed mogen afbrengen’.
Zooals ik boven zeide, verlangde v. B. naar meer emoties. Het leven te P. Pandjang
was hem op den duur te eentonig; en hoewel uitstapjes naar Fort de Kock met zijn
prachtig natuurschoon en het bekende Karbouwengat, naar Pajacombo, naar het
Singkarameer en de Ombiliën-kolenmijnen er wat variatie in brachten, bleef zijn
hoop toch gevestigd op een overplaatsing naar Sumatra's noordpunt. Hij diende,
om dit gedaan te krijgen, in Maart 1897 een request in, dat, goed gesteund door
Overste Breijer, te Batavia een gunstig onthaal vond.
en

Den 29 April stapte v. B. te Olehleh aan wal en betrad hij dus voor het eerst
den bodem van het land, waar hij zoo veel zou meemaken; waar hij voor Koningin
en Vaderland zijn bloed - gelukkig niet het leven zou laten, als zooveel andere
jeugdige landgenooten, die, evenals hij, vol hoop en vol illusies zich naar het
oorlogsterrein begaven, om er, helaas, niet levend van terug te keeren.
e

Van Bakel werd bij een Amboneesche compagnie van het 3 Bataljon in-
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gedeeld, dat in den Kraton gelegerd was en onder bevel stond van den majoor
Christan. (Te P. Pandjang diende hij bij een Javaansche Compagnie).
e

Het 3 Bataljon op Atjeh werd (of het nu nog zoo is, weet ik niet) bij excursies
steeds gebruikt om een handje te helpen of wel om zelfstandig op te treden. V.B.
zou dus niet lang behoeven te wachten om den vuurdoop te ondergaan. Reeds een
maand na zijn komst op Atjeh, had deze gewichtige plechtigheid plaats.
Er waren berichten ingekomen dat benden van Toekoe Oemar zich in het
Lepongsche hadden genesteld.

Gedenknaald ter eere van eenige ter plaatse gevallen helden uit den Padri-oorlog, opgericht
achter het kampement te P. Pandjang.
e

Twee Europeesche compagnieën van het 3 Bat. met repeteergeweren bewapend,
ie

kregen bevel den vijand te verkennen. De Comp . van V.B. was er dus niet bij; maar
toevallig mankeerde een der luitenants en werd Willem verzocht (lees bevolen) een
gastrol te vervullen. Als een gevolg van deze verkenning, trok daarna het geheele
Bataljon (benevens een trein van 270 Chineesche koelies met vivres) naar het
Lepongsche, met opdracht den vijand te verdrijven en - geholpen door een sectie
Genie - het bouwen van een kampement voor twee Compagnieën mogelijk te maken.
Herhaaldelijk raakten onze troepen met den vijand slaags, wat ons telkens op eenige
e

lichte verliezen aan gewonden te staan kwam. (O.m. werd de 1 Luit. Weber in de
borst gewond). Het leven in het bivak was in den beginne zeer primitief, doch
langzamerhand kwam hierin verbetering en kon het diner der officieren bestaan in
een soldatenpotje met een ‘toetje’. Na een verblijf van 26 dagen, gedurende welke
de vijand steeds verder in het gebergte werd teruggedreven, zoodat zijn benden
spoedig geheel verloopen waren, was het kampement gereed om zijn nieuwe
e

bezetting van twee compagnieën behoorlijk te ontvangen en trok het 3 Bat. naar
den kraton terug.
De zoo wel verdiende rust zou niet lang duren. Op het stafbureau was men reeds
lang bezig met de voorbereiding van de expeditie naar Segli, en in de maand Juli
de

de

werd het bekend, dat het 3 en het 14 Bataljon, zoomede het korps Maréchaussée
benevens twee sectiën bergartillerie en twintig huzaren,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

449
en

zich den 3 Augustus moesten inschepen om naar Segli te vertrekken. Het geheel
stond onder bevel van den luitenant kolonel Van Heutz, den dapperen
troepenaanvoerder en bekwame Atjeh-specialiteit.
Een sectie genietroepen was vooruit gezonden om, onder dekking van de bezetting
der benting, het logies voor de troepen in gereedheid te brengen. Van de
tweedaagsche rust, welke na aankomst door de expeditionaire colonne werd
gehouden, maakte de vooruitgezonden vesting-artillerie gebruik, om met een
mortierbatterij de vijandelijke sterkten krachtig te bestoken.
Op den tweeden morgen na den dag van aankomst, stonden de troepen om half
vijf - het was nog donker - in marsch-colonne aan het strand, om spoedig voorwaarts
te gaan en bij het krieken van den dag tegenover de

Spoorweg- en gewone brug over een ravijn bij Padang.

vijandelijke stelling te komen, bestaande uit eenige van aarden wallen en van flinke
bamboeversperringen voorziene bentings. Onder den opmarsch, braakten de
mortierbatterij van onze benting en de vuurmonden van twee voor de kust liggende
oorlogsschepen hun bommen en granaten over 's vijands stelling uit, als
voorbereiding voor het te volgen gevecht. De seinbrigade der Marine, welke de
landtroepen vergezelde, gaf het teeken tot staking van dit vuur, zoodra het voor de
eigen troepen gevaarlijk begon te worden. Nu kwam de berg-artillerie in batterij,
gedekt door de compagnie, waartoe Van Bakel behoorde. Zijn Amboneezen hadden
danig het land, dat zij niet een meer werkzaam aandeel aan den strijd konden
nemen. En toen het geheele Bataljon gedeployeerd was, de vijandelijke stelling
meer en meer naderde en eindelijk het signaal voor den stormaanval weerklonk toen scheen de Amboneesche
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compagnie veranderd in een woeste, fanatieke bende, welke door de officieren niet
dan met de grootste moeite kon worden in toom gehouden. Door een vervaarlijk
gegil gaven de Amboneezen uitdrukking aan hun strijdlust, en zij zouden ongetwijfeld
de artillerie in den steek gelaten en mee gestormd hebben, indien de officieren hun
dit niet met uiterste krachtsinspanning hadden belet.
De aanval gelukte volkomen. Het Korps Maréchaussée en twee compagnieën
de

van het 3 Bataljon brachten den verdediger zware verliezen toe. Niet minder dan
117 verminkte lichamen van Atjehers lagen overal op den door bloed gedrenkten
bodem verspreid. Kort na de attaque kwam V.B. ook in de benting, en zie hier hoe
hij zelf beschrijft, wat zijn oog er te zien kreeg:
‘Ik zag in een kuil een afzichtelijken hoop van plm. 40 gevallen vijanden, door tal
van kogels doorboord of door bajonetsteken en gapende sabelwonden onkenbaar
geworden. De uitwerking van het vuur der nieuwe repeteergeweren op de harde
deelen van het menschelijk lichaam, is binnen de kleine afstanden werkelijk
verwoestend. De bij de colonne ingedeelde kettingjongens kwamen steeds met
nieuwe menschelijke overschotten aandragen, om die bij den reeds genoemden
hoop in den kuil te werpen. Intusschen hielden eenige soldaten zich onledig met
alle buitgemaakte geweren, lansen, klewangs en ander wapentuig tegen de boomen
stuk te slaan. Het geheel vormde een tooneel om niet spoedig te vergeten, ofschoon
het afgrijzen, dat het bij ons opwekt, niet zóó groot is als ge misschien wel denkt.
Waarschijnlijk is dit daaraan toe te schrijven, dat men aan de ruwheden van het
leven te velde spoedig gewoon raakt....’
Na eenige rust werd de orde weer hersteld, de colonne opnieuw geformeerd en
andermaal voorwaarts gerukt. Wel was de eerste en voornaamste rij versterkingen
genomen, maar meer achterwaarts lag nog een tweede rij, en ook deze moesten
nog dien zelfden dag ons zijn. Hiertoe was de colonne-commandant vast besloten.
De compagnie van V.B., thans ontslagen van haar taak om de Artillerie te dekken,
ging in gevechtsformatie aan het hoofd. Of de Amboneezen schik hadden! Zij
hunkerden er naar, die korte dolk van het nog maar kort geleden ontvangen
repeteergeweer den Atjeher tusschen de ribben te stooten. Want zij zijn door hun
fanatieken strijdlust soms wreed, die Amboneezen. Hoewel veel van onze beschaving
overgenomen hebbende en, wat soldij, voeding, kleeding en sommige voorrechten
betreft, met Europeesche soldaten gelijk gesteld, kunnen zij zich tegenover den
vijand soms gedragen als echte wilden. Dit is vooral nog het geval bij de ouderen;
het jongere geslacht toont zich al veel kalmer, zonder daarom in het gevecht minder
élan aan den dag te leggen.
Reeds spoedig bleek, dat de kampongs en enkele versterkingen verlaten waren,
zoodat men begon te gelooven, dat de gevoelige nederlaag van dien morgen den
vijand wel eenigen tegenzin had bezorgd, om vandaag nog eens op nieuw met de
‘Compenie’ aan het kloppen te gaan. Maar onverwacht knalt een kanonschot en
eenige kogels slaan, gelukkig zonder iemand te kwetsen,
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dicht bij de voorste groepen van v. Bakels peloton in. Oogenblikkelijk wordt halt
gemaakt om, na een levendig groepenvuur te hebben afgegeven op de vijandelijke
benting, welke vooruit tusschen het geboomte ligt, weer vlug te avanceeren.
Moendoer! Moendoer! (terug, achteruit) hoort men roepen, ten einde de
manschappen, die zonder bekomen bevel in den looppas vooruit willen snellen, in
het gelid te houden. Het is ook een drommelsche toer om zoo'n troep woeste kerels
zoolang mogelijk in de hand te hebben! Eindelijk klinkt het commando ‘attaqueeren!’
van den compagnies-commandant, en nu stormt de gansche bende onder luid gegil
en hoera-geroep voorwaarts. Men stuit op een bamboe-versperring. Sommigen
vliegen er door heen, anderen blijven haken aan doornen en takken. Dan er maar
overheen geklommen. Van B. begint ook te klimmen, een braaf Amboneesch fuselier
geeft hem een zetje en hij staat aan den anderen kant. Maar men stuit opnieuw op
een versperring, en als men ook deze over en doorgetrokken is, nog ééns. Thans
komt men voor den aarden wal, welke fluks beklommen wordt. Nog één sprongetje
en men is in de benting, die... verlaten blijkt te zijn, wat voor velen, na al die
inspanning, eigenlijk een teleurstelling is.
Uit het achterwege blijven van vijandelijk vuur, had v. B. reeds tijdens het
voorwaarts gaan de gevolgtrekking gemaakt, dat de bezetting in tijds het hazenpad
had gekozen. Dit bleek dan ook juist te zijn. Er was maar één Atjeher in
achtergebleven en dit was de man, die het kanonschot had gelost.
Bij het verder voorwaarts gaan ontmoetten de troepen nog meer versterkingen
des vijands, welke echter allen tijdig waren verlaten. Wat men vond aan wapens,
voedsel enz. werd vernield of onbruikbaar gemaakt, waarna men ten slotte naar het
bivak terugkeerde.
Het succès van den dag was zeer groot, het beoogde doel volkomen bereikt. De
vijand was met achterlating van pl.m. 120 dooden uit al zijn stellingen verdreven,
terwijl onze verliezen slechts bedroegen: een Ambon. fuselier gedood en een
Europeesch fuselier en een kettingjongen gewond. De overste v. Heutz had weer
getoond niet alleen een dapper, maar tevens een beleidvol troepenaanvoerder te
zijn.
de

De voornaamste genomen versterkingen werden dadelijk door het 14 Bataljon
van bezetting voorzien, en in de eerstvolgende dagen werd alles door koelies, onder
toezicht der genie, met den grond gelijk gemaakt.
Nog enkele malen - telkens met één dag tusschenruimte voor rust - werd nu
uitgerukt, om het verderaf gelegen terrein te doorzoeken en om eens poolshoogte
te nemen omtrent de gezindheid der kampongbewoners. Herhaaldelijk raakte men
met den vijand slaags en mocht het ons gelukken, zonder groote opofferingen, hem
menige gevoelige les te geven. Bij den laatsten tocht mochten v. Bakels Amboneezen
het genoegen smaken, in tijd van één kwartier tot twee maal toe te attaqueeren op
vijanden, die in den rug opdrongen. De kerels waren uitgelaten van blijdschap, en
zij gevoelden zich eerst thans schadeloos gesteld voor de teleurstelling, welke zij
hadden ondervonden, toen zij op dien eersten morgen niet aan den grooten
stormloop mochten deelnemen.
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Het was bij diezelfde gelegenheid, dat een oud Amboneesch korporaal aan v. B.
vroeg, een gevallen Atjeher het hoofd te mogen afslaan. En v. B. moest al zijn
redenaarstalent gebruiken, om den man tot andere gedachten te brengen.
de

De expeditie was dus afgeloopen en de troepen - met uitzondering van het 14
Bataljon, dat tot dekking van werkzaamheden achterbleef - keerden naar Kota Radja
terug.
Nu zou er, meende v. B., eens een tijdje rust komen; maar het bleek aldra, dat
hij verkeerd gedacht had. Immers acht dagen nadat de troepen uit Segli waren
de

teruggekeerd, werd het 3 Bat. alweer uitgezonden tot het maken van een
tiendaagschen tocht door het gebergte en om de vallei van Groot-Atjeh. Vergezeld
van een peleton cavelerie en een vivres-trein van 300 Chineesche koelies, werd in
die tien dagen menig paaltje afgelegd, en trok men steeds voort over bergen en
heuvels, door diepe ravijnen en langs smalle paden. Des nachts bivakkeerde men
in de open lucht, wat, de vele regenbuien in aanmerking genomen, vaak alles behalve
aangenaam was. Van den vijand werd weinig bespeurd. Slechts een paar keer werd
de troep door een kleine bende beschoten, wat ons drie licht gewonden bezorgde.
Kreeg v. B. ditmaal al weinig Atjehers te zien, geheel zonder merkwaardige
herinneringen zou de tocht toch niet voor hem wezen. Daarom zij hier dan ook als
een bijzonderheid vermeld dat hij op een zekeren morgen, toen zijn compagnie
eenige heuveltoppen bezet had, om den afmarsch der troepen uit het bivak te
dekken, op zeer korten afstand een kudde wilde olifanten waarnam, die in een ravijn
gingen drinken.
e

Nauwelijks vier dagen na terugkomst, werd het 3 Bat. alweer opgeroepen. Een
patrouille van 50 man, onder bevel van een luitenant, was in Lepong door een
overmachtigen vijand aangevallen en keerde - na door een anderen troep ontzet te
zijn - met 6 dooden en 12 gewonden in de benting terug. De commandant, de Luit.
A.A. van Mourik, voor twee jaren van het Nederlandsche Leger gedetacheerd,
overleed nog denzelfden nacht aan zijn bekomen wonden.
De compagnie van v. B. zou wel-, maar hij zelf, voorloopig althans, niet van de
partij zijn. Hij had van zijn tiendaagschen tocht nog iets meer overgehouden dan
de herinnering aan de olifanten, namelijk malaria, welke het hem onmogelijk maakte
mee uit te rukken, zoodat hij gedwongen was gedurende een 20-tal dagen
gescheiden van zijn vendel te leven.
sten

Den 23
September mocht hij echter weer naar zijn Amboneezen in Lepong
vertekken.
Toekoe Oemar had in het dal van Lamtih met een sterke bende een vrij wel
onneembare stelling bezet. De onderneming van uit Lepong, ten doel hebbende
onzen ex-vriend of-te-wel grooten verrader te noodzaken zijn positie te verlaten,
duurde vijf dagen. De heer Oemar had drie heuvels, met bijna onbeklimbare hellingen
van ± 80 Meter hoogte, volkomen in staat van verdediging gebracht, en, te oordeelen
naar de dikte der borstweringen, rekening
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gehouden met het groote indringingsvermogen van de kogels der repeteergeweren.
Wilde men den troep niet aan zeer zware verliezen blootstellen, wat wellicht toch
nog op een negatief succès zou zijn uitgeloopen, dan moest op bijzondere wijze
geageerd worden. Zoo geschiedde ook. Omtrent de verschillende manoeuvres in
bijzonderheden te treden, zou dit artikel àl te lang maken, dus zal ik volstaan met
de vermelding, dat, zonder opoffering van menschenlevens onzerzijds, de vijandelijke
versterkingen volkomen geslecht werden.
Op 1 Oct. keerden de troepen te Kota Radja terug, en nu leidde men vooreest
een kalm en rustig leventje, in afwachting van nieuwe tochten of uitrukpartijen, welke
door de omstandigheden zouden geboden worden.

De Aney, een kali bij P. Pandjang.

Dit laatste was begin Februari 1898 het geval. Daja, in het gebergte op de
Westkust gelegen, moest van Oemars benden gezuiverd worden, en tevens zou er
de

de bouw van een kampement voor twee compagnieën worden voorbereid. Het 3
Bataljon, onder den kranigen majoor Christan, werd aangewezen om dit zaakje
even te gaan opknappen. Vergezeld van een sectie Genietroepen, werd het Bataljon
op eenige gouvernements-stoomers naar het aangegeven landingspunt vervoerd,
en des avonds van den dag van aankomst betrok men het nachtlogies in een meer
landwaartsin gelegen, verlaten kampong.
Na een verblijf van 14 dagen, gedurende welke in den omtrek verschillende
vijandelijke benden werden opgespoord en verdreven, terwijl de Genie het
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kampement gedeeltelijk in orde bracht, gingen Van Bakels comp en een peloton
Europeanen naar Kota Radja terug. Zij zouden nu evenwel niet over zee, maar over
land gaan, om tegelijkertijd de door te trekken streek te verkennen en den te volgen
weg met het aangrenzend terrein topographisch op te nemen. Deze tocht (waarbij
men de uitloopers van den Boekit Barisan moest overtrekken) vorderde zes zware
marschdagen, alvorens de vallei van Groot-Atjeh werd bereikt. Des Maandags in
de vroegte verliet men Daja, om des Zaterdags te Indrapoeri te arriveeren, van waar
de troep per tram naar Kota Radja werd vervoerd.
De marsch ging over bergen en heuvels, door diepe ravijnen en door dichte
remboe, terwijl men niet minder dan 50, zegge vijftig, kalis moest overtrekken. Twee
malen had men nog een kleine ontmoeting met den vijand, dewelke hiervan alles
behalve aangename gevolgen ondervond. Toen de troep te Indrapoeri aankwam,
waren de voeten van de meeste manschappen letterlijk ontveld, hoofdzakelijk een
gevolg van het in de schoenen dringen van fijn zand en kiezel bij het doorwaden
van de vele kalis.
Een dag of acht na dit Daja-uitstapje kwam de koorts v. B. weer plagen, en ze
nam zoodanig in hevigheid toe, dat de dokter evacuatie naar een koel bergklimaat
hoog noodig vond. En zoo kwam het dan te gebeuren, dat onze vriend naar Padang
werd geëvacueerd, van waar men hem met een maand verlof naar Fort de Kock
zond. Ten einde een volkomen herstel te verzekeren, werd dit verlof nog eens met
een maand verlengd. Na aldus twee maanden als ambteloos burger, in een
verrukkelijk klimaat, een heerlijk, rustig leventje te hebben geleid, gevoelde v. B.
den

zich weer zoo lekker als 'n hoentje en scheepte hij zich den 17 Mei te Emmahaven
op de ‘Van Goens’ in, om weer naar het oorlogsterrein te vertrekken. Tegelijk met
hem bracht de ‘Van Goens’ den staf der Pedir-Expeditie naar Atjeh.
Te Kota Radja aangekomen, kwam v. B. tot zijn groot leedwezen tot de
e

wetenschap, dat bij zijn oud, geliefd 3 Bataljon geen plaats meer voor hem open
e

e

was. Men liet hem de keuze tusschen het 6 en het 14 . Hij koos het laatste, te Segli
in garnizoen, ten einde in de gelegenheid te zijn de Pedir-expeditie mee te maken.
Te Segli deelde men hem in bij een compagnie Javanen, over wier houding in het
gevecht en volharding op marsch hij mij met veel waardeering een en ander
mededeelde.
Op 1 Juni werd, onder aanvoering van kolonel Van Heutz, de eerste van de vele
tochten in het Pedirsche ondernomen, welke tochten soms 3, 4, 5, 7, ja zelfs 9 dagen
duurden. In de dagbladen zijn zij indertijd uitvoerig beschreven, en men heeft hieruit
kunnen vernemen, dat 's vijands tegenstand betrekkelijk gering is geweest en onze
verliezen gelukkig lang niet die afmetingen hebben aangenomen, als men te voren
*)
gevreesd heeft.

*)

Het eerste officiersoffer werd gevraagd van een gedetacheerde, nam. van den luit. Goldenberg.
Hij kreeg 's middags een schot in de borst en bezweek den volgenden morgen op marsch,
liggende in de tandoe.
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Ik wil hier intusschen een feit niet onvermeld laten, waarbij de vriend, aan wien dit
artikel toch voor een groot deel is gewijd, zoo nauw betrokken is. Daar V. Bs. kapitein
ziek was, genoot hij de eer als luitenant, en nog wel als gedetacheerde, een
en

compagnie te velde te commandeeren. Den 3

ie.

Juni werd hij met zijn comp

van

de

Garoet, dat twee dagen te voren genomen was, en waar de staf met het 14 en de
hulpwapens bivakkeerden, naar Segli gezonden, ter transporteering van gewonden
en tot het halen van munitie. Des namiddags, op den terugweg naar Garoet, werd
de compagnie plotseling op de flank beschoten door een bende met geweren en
donderbussen gewapende Atjehers. Het vuur werd onmiddellijk krachtig beantwoord
en de Atjehers leden geduchte verliezen, zoodat zij aldra den aftocht bliezen. Een
klein troepje evenwel, hield in den rand van een boschje, dicht bij den weg, stand.
V.B. gelastte nu zijn eenigen luitenant met één sectie te attaqueeren, terwijl hij de
rest van de compagnie verder deed trekken. De vijand trok hals over kop af, de
sectie die geattaqueerd had, sloot zich achter de colonne aan, en het transport kon
verder ongehinderd den marsch vervolgen en de munitie in het bivak brengen. De
bij het hooren van het schieten door kolonel v. Heutz afgezonden versterking,
behoefde alzoo geen hulp te verleenen. Onzerzijds kregen slechts drie man eenige
onbeduidende wondjes door het indringen van kleine stukjes lood uit donderbussen.
Dat er tijdens de expeditie veel van den troep moest gevergd worden is bekend,
en als een klein bewijs hiervoor is het voldoende te vermelden, dat V.B. bijv. tusschen
1 Juni en 25 Juli, zijnde 56 dagen, hoogstens 10 nachten op zijn primitief bed te
Segli doorbracht. De overige nachten, steeds onderbroken door een wacht van 3
uren, sliep hij op den vloer van een vuil Atjeh's huis, op den naakten bodem van
moeder Aarde en een paar malen op het dek van een schip.
In het laatst van Juni begon in het landschap Edi een zekere Toekoe Tapas den
heiligen oorlog tegen de kaffirs (ongeloovigen) te prediken, en de bevolking in
fanatieke dweeperij tegen ons op te zetten. Ofschoon niet op het programma voor
de Pedir-expeditie staande, bleek toch een tocht naar het zooeven genoemd
landschap hoogst noodzakelijk. Vandaar dat zich het 14e Bat., het Korps
en
Maréchaussée en de Marinelandingsdivisie den 6 Juli te Segli inscheepten, om
en
den 8 te Edi (alwaar slechts een benting met één compagnie) het bivak te
betrekken.
Als een staaltje hoe overhaast men op Atjeh somtijds van het eene punt naar het
andere moet vertrekken, citeer ik hier wat V.B. mij daaromtrent indertijd schreef:
‘Dat die Edische questie ons erg van pas kwam, mag ik niet beweren, daar bedoelde
questie onze hoop op eenige dagen rust geheel in rook deed opgaan. Verbeeld je:
en

we komen den 5 Juli 's middags half twee thuis van een negendaagschen tocht,
vermoeid, vervuild enz., zooals dat na een dergelijke pic-nic het geval kan zijn, en
den volgenden morgen om 10 uur krijg ik de
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order: “Om half elf klaar, om aan boord te gaan van H. M fregat Atjeh met
bestemming Edi”. We hadden nauwelijks den tijd om het allernoodigste bijeen te
pakken. Van de rust, dien we ons 24 uren geleden nog zoo heerlijk hadden
voorgesteld, kwam niets, en is nu, drie weken later, nog niets gekomen’.
en

Reeds den 10

Juli rukten bovengenoemde troepen, benevens twee
en

vooruitgezonden comp van het 7e Bat., onder persoonlijke leiding van Kolonel v.
Heutz uit. Bij verschillende ontmoetingen met onze fanatieke vijanden hebben deze,
niettegenstaande zij zich op verschillende punten met oordeel versterkt hadden,
onder zware verliezen het veld moeten ruimen.
Na een drietal weken konden de troepen naar Segli terugkeeren. Men meene
ie

echter niet, dat nu ‘rust’ op het programma stond. De comp van V.B. werd 8 dagen
na terugkomst aangewezen om de versterking Garoet, welke men sedert het begin
der Pedir-expeditie voortdurend vastgehouden had, op haar beurt te gaan bezetten.
Druk was het hier niet, van den vijand merkte men weinig, behalve dat hij nu en dan
de telefoonleiding vernielde en gedeeltelijk wegvoerde, wat natuurlijk moest hersteld
worden. De compagnie had weer een heuschen kapitein gekregen, die echter, nadat
hij met zijn vendel te Garoet was afgelost, zóó ziek werd, dat hij moest geëvacuëerd
worden.
Dus op nieuw moest V.B. als chef de compagnie optreden. Voor het eind van
Augustus stond de zoo bekende, bijna beruchte, tocht naar Tamseh nog op het
lijstje, welke tocht werd ondernomen door het 14e Bat. en een deel van het Korps
Maréchaussée. Zeven dagen bleef men uit. Veel en moeilijke terreinhindernissen
moesten worden overwonnen, een ontzettende inspanning werd van mensch en
dier gevorderd, en de ontberingen waren er natuurlijk mee in overeenstemming.
‘Veel, en dikwijls moeilijke tochten heb ik op Atjeh meegemaakt’ schreef V.B., ‘geen
daarvan echter kan zulk een prachtig getuigenis afleggen van hetgeen de troep
ie

vermag dan onze tocht naar Tamseh. De ziekenoppasser van mijn comp zei 's
morgens bij het opstaan - nadat we allen den nacht in den regen en op een
doorweekten bodem, zonder dek of dak hadden doorgebracht - “Nou luit'nt, zoo'n
nachtje zet je wel veertien dagen achteruit”. De arme kerel werd ziek en stierf kort
daarna aan boord, op reis naar Padang. Een inlandsch fuselier klaagde over de
zwaarte van zijn ransel, waarin o.m. ook drie blikken verduurzaamde levensmiddelen
geborgen waren. Hoe ook overtuigd van de gegrondheid der klacht, ik kon den man
niet helpen. Twee uur later kreeg hij een schot door het hoofd: hij behoefde zijn
ransel niet verder te dragen. 't Was een aardige jongen, dien ik goed mocht lijden’.
Den laatsten van oogstmaand was de excursie afgeloopen en keerden de troepen
te Segli terug.
De verjaardag van H.M. de Koningin en de Kroningsfeesten stonden voor de deur,
en nu werd aan hen, die zulks wenschten, gelegenheid gegeven naar
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Kota Radja te gaan, om die feesten bij te wonen. De Gouverneur vertrok zelf ook
derwaarts om de officieren, ambtenaren en inlandsche Hoofden te recipiëeren.
De meesten gaven er de voorkeur aan te Segli te blijven en alhier - zij 't dan met
wat minder uiterlijk vertoon - onze geliefde Koningin niet minder hartelijk te
herdenken!
De officieren vereenigden zich in de benting, waar menig welgemeend en en
vaderlandslievend woord geuit en menige beker champagne op H.M. gezondheid
en voorspoedige regeering geledigd werd. In de bivaks hadden de fuseliers hier en
daar een bescheiden eerepoort of andere versiering aangebracht; 's avonds werden
lampions ontstoken, voordrachten gehouden enz. Alles natuurlijk uiterst eenvoudig,
van wege de geringe hulpmiddelen; maar toch vierde men ook in Atjeh feest, waar
de harten niet minder warm kloppen voor ons Vorstenhuis dan waar ook in
Nederland.
Reeds 3 Sept. keerde de Gouverneur te Segli terug, want er moest opnieuw
worden uitgerukt. De Kroningsfeesten waren voorbij, maar de oorlogstoestand had
niet opgehouden te bestaan. Het resultaat van de nu volgende 14 daagsche excursie
was van dien aard, dat kolonel v. Heutz hiermede de Pedir-expeditie als geëindigd
beschouwde. Alvorens echter de van Java afkomstige bataljons weer naar hun
garnizoenen te zenden, moesten eerst nog de landschappen Gedong en Kerti (in
de buurt van Telok Semaweh) een kleine tuchtiging ondergaan.
e

Voor dit doel scheepten zich op 1 Oct. de Marechaussée, benevens het 14 en
e

2 Bat., cavalerie en artillerie voor Telok Semaweh in.
Van Bakel moest zijn compagnie evenwel aan de leiding van een collega overlaten,
daar hij zelf, van wege een dikke keel, in het hospitaal verpleegd werd. Gelukkig
was deze keelziekte niet van ernstigen aard en kon onze brave makker reeds den
en

7 met een transportschip met vivres medegaan, ten einde zijn mannetjes, die
reeds in Passangan aan het ageeren waren, weer tegen den vijand aan te voeren.
Zoodoende maakte hij de excursie in Pasangan ten deele, en die in Gedong en
Kerti geheel mede.
Was onze Willem bij de reeds vele medegemaakte zware tochten en heete
gevechten er steeds zonder kleerscheuren afgekomen, ditmaal bleek zijn
beschermengel niet bij machte hem voor de vijandelijke kogels te behoeden. Bij de
offers, reeds gebracht, moest een nog zwaarder gebracht worden, - hij zou van
Sumatra's noordpunt niet vertrekken, alvorens ook zijn bloed den Atjehschen bodem
had gedrenkt.
Het was in het Gedongsche dat, terwijl men door een zeer dicht begroeide
kampong langs een rivier marcheerde, de trein plotseling door een bende Atjehers
met de klewang werd aangevallen. Reeds dadelijk werden eenige dwangarbeiders
neergeslagen of zwaar gewond, terwijl andere, het hoofd kwijtrakend, aan den haal
gingen. Oogenblikkelijk schoten eenige Infanterie afdeelingen, waarbij ook een
peloton van V.B. toe om den klewangaanval tot staan te brengen.
De vijandelijke bende, voor zoover haar leden niet werden neergeschoten of met
de bajonet afgemaakt, koos nu spoedig het hazenpad, en v. B. kreeg
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bevel om - alvorens verder te trekken - met zijn compagnie de kampong te
doorzoeken, ter opsporing van mogelijk nog achtergebleven en in de struiken
*)
gevluchte dwangarbeiders. Zoo door het dicht begroeide terrein langzaam
vooruitgaande, waarbij de compagnie natuurlijk verspreid is, ziet v. B. eensklaps,
op pl.m. 4 passen vóór zich, een Atjeher opstaan, die den wijd geopenden mond
van een donderbus dreigend op hem richt. Pang! daar knalt het schot; maar
instinctmatig heeft onze vriend zich gebukt, waaraan hij het dan ook te danken heeft,
dat hij de volle lading niet in het aangezicht krijgt. In dit geval was hij zeker gedood.
Een branderig gevoel op het hoofd, nabij de kruin, en het bloed dat hem langs de
kleeren vloeit, brengen hem tot de overtuiging, dat hij gewond is. De inlandsche
fuselier, die v. B. steeds op den voet gevolgd is, behoudt gelukkig zijn
tegenwoordigheid van geest en jaagt den Atjeher onmiddellijk een kogel uit zijn
repeteergeweer door het lichaam.
Aanvankelijk meende v. B. zwaar gewond te zijn, maar reeds onder het verbinden
begreep hij, dat hij zich niet ongerust behoefde te maken. Er waren slechts een paar
stukjes lood in de huid gedrongen, terwijl de hersenpan ongedeerd was gebleven.
Hij kon dan ook, hoewel met een verband om het hoofd, zijn dienst blijven doen.
sten

Den 1
November keerden de troepen te Segli terug, de Java-bataljons waren
reeds op weg naar hun garnizoenen, en er scheen een tijd van kalmte aan te breken.
Maar het bleek spoedig, dat men hierop in Atjeh maar niet te gauw moet rekenen.
sten

Reeds den 8
was de compagnie van v. B. - thans niet meer kapiteinloos - weer
in het zuiden van Pedir, om daar eenige dagen een bivak te betrekken en den omtrek
van kleine vijandelijke benden te zuiveren. Soortgelijke bezigheden kwamen
gedurende de nu volgende drie maanden herhaaldelijk voor. Werd geen bepaalde
tocht gemaakt of ergens gebivakkeerd, dan was het patrouilledienst in den omtrek
van Segli ('s ochtends om 6 uur uit, en 's avonds om 7 uur thuis) of transportdienst
voor het opvoeren van vivres naar de verschillende bivaks. Men had in dien tijd
buitengewoon veel last van de zware regens, wat het somtijds overnachten in de
open lucht zeer onaangenaam maakte.
In het laatst van Januari 1899, kreeg v. B. een zoodanigen aanval van rhumatiek
of ischias, dat hij in het hospitaal moest worden opgenomen. Nadat hij, middels
behandeling door electriciteit en massage weer was opgeknapt, probeerde hij zijn
diensten te hervatten. Maar een driedaagsch transport, waarbij in de open lucht
moest worden overnacht en verschillende rivieren werden doorwaad, had tot gevolg,
dat de pijnen en de stijfheid der ledematen met hernieuwde hevigheid terugkeerden.
Van B. zag nu in dat het beter voor hem was, voorloopig met kalis en bivaks maar
niets te doen te hebben, en daar zijn dokter deze meening deelde, zond hij hem
naar Kota Radja terug, waar men hem bij het garnizoens-bataljon indeelde. Met de
beterschap ging het evenwel niet al te best, waarom hij, als tijdelijk ongeschikt

*)

Ongeveer overeenkomende met dicht kreupelhout bij ons.
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voor den velddienst ingevolge door het Legerbestuur gemaakte bepalingen, den
den

6

Mei naar Java werd gezonden.
Hiermede zou ik de taak, welke ik mij heb gesteld, als geëindigd kunnen
beschouwen, doch ik mag niet nalaten te vermelden, dat v. B. voor zijn gedrag bij
verschillende ontmoetingen met den vijand door H.M. is beloond met het schoonste
kruis, dat de borst van den soldaat kan sieren, - het kruis Moed, Beleid en Trouw!
Ik hoop, dat ik eenigszins moge geslaagd zijn in mijn poging, om den lezer een,
zij het dan misschien ook oppervlakkig, denkbeeld te geven van hetgeen op Atjeh
van officieren en manschappen wordt gevergd. Als men in bovenstaande regelen
aandachtig nagaat wat in een tweetal jaren door onze troepen werd verricht en
welke voordeelen werden behaald, zonder belangrijke verliezen onzerzijds, dan
moet men diepe bewondering en hooge vereering koesteren voor ons dapper Indisch
Leger en voor zijn kranige chefs. Mocht het mij gelukt zijn die bewondering en
vereering op te wekken of te verlevendigen bij wie zulks nog noodig is, dan acht ik
mijn moeite wel beloond. In dezen tijd, waarin ons aller aandacht zoozeer in beslag
wordt genomen door de dappere krijgsbedrijven onzer stamverwanten in Zuid-Afrika,
en waarin wij alles doen om den nood te lenigen van de achterblijvende weduwen
en weezen, mogen wij, hoe sympathiek ook voor de zaak der Boeren gestemd, wel
eens denken aan onze eigen soldaten in Indië. En wij mogen niet vergeten, dat daar
nog steeds onze mannen vallen en dat ook daar weduwen en weezen achterblijven,
hetzij blank of bruin, die onzen steun niet kunnen missen.
Amersfoort, Januari 1900.
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Doode lente.
Door J. Tersteeg.
I.
Ze loopen langzaam naast elkaar voort, nu en dan een paar woorden wisselend.
Sedert enkele maanden al geven ze elkaar geen arm meer - 't is zoo lastig, vindt
Her, en Annie had gezegd dat ze 't ook vond.
't Zijn de laatste dagen van October, en reeds ruischen de dorre blaren onder hun
voet; het eikenloof is rood geworden, en hier en daar zweeft droomerig een
herfstdraad door het bosch.
Doelloos loopen ze verder, uit gewoonte hun middagwandeling makend, doelloos
langs de eenzame boschpaden; hij met beide handen in de zakken, een ontevreden
rimpel op het voorhoofd; zij met kleinere passen naast hem, de oogen naar den
grond.
‘Harry....’
‘Wat is er, kind?’
‘Weet je wel, dat je nu al een half uur lang geen woord gezegd hebt?’
Hij kijkt haar van terzij aan, en maakt een ongeduldig gebaar. Dan antwoordt hij:
‘Evenmin als jij.’
Stilte. Alleen het ruischen van de voeten door de bruine blader-dorheid, en in de
verte even het roepen van een vogel, droefgeestige melodie.
Na een poos antwoordt ze:
‘Zeker. Evenmin als ik. Maar ik heb van huis af voortdurend mijn best gedaan je
aan 't praten te krijgen, en jij hebt niet anders dan ja en neen gezegd. Natuurlijk dan houd ik ten slotte ook mijn mond.’
Toonloos, als is hij 't motiveeren van zijn houding al lang moe, zegt hij, de zwakte
voelend van het argument:
‘Ik dacht dat je zelf wel eens beweerd had, dat tusschen ons zelfs zwijgen mooi
kan zijn. We hoeven toch niet voortdurend angstvallig de conversatie levendig te
houden, als halfvreemde menschen op een bal of aan een diner.’
‘O ja, dat heb ik wel eens beweerd. Maar er is meer dan éen soort van zwijgen.
Of voel je niet, dat dit soort alles behalve een genot is?’
Hij loopt te zoeken of hij misschien iets te vertellen weet - God, is er nu niets
gebeurd dat hij zeggen kan... Maar nu Annie over zijn stilheid gesproken heeft, nu
is 't hem te meer onmogelijk iets te vinden.
En ze loopen weer zonder spreken naast elkaar voort.
De zon is achter de boomen gezakt; tusschen de takken door gloeien roodgouden
stervenskleuren. In het oosten wischt de komende avond de dennen wazig uit tot
een achtergrond van zwart-groen; vage nevels kruipen op langs de stammen.
Annie voelt de vochtige kilte, die even door heur haren strijkt; ze voelt ook de
melancolie van de herfstschemering, en de benauwende zwaarte van
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beider zwijgen. En, bij de veenplassen gekomen, stelt ze voor terug te keeren.
Ze wandelen naar huis.
Herman, geforceerd, vertelt iets van een gesprek dat hij dien dag met iemand
gehad heeft; Annie lacht even om een klein, roodbruin eekhorentje, dat bij hun
nadering met kluchtige sprongen in een beuk vlucht, en hen nu boven van een tak
met zijn zwarte kralenoogjes aangluurt.
Dan zijn ze Heiheuvel genaderd, waar Annie's ouders wonen.
‘Kom je nog even binnen?’
‘Neen... Ik zal maar doorloopen. Ik heb nog wat te doen, er liggen dingen op me
te wachten....’
Ze reikt hem haar wang, en hij, uit gewoonte, geeft haar een zoen, vluchtig.
Dan scheiden ze; hij, met snelle passen, neemt den straatweg; zij, langzaam,
opent het tuinhek.
En ze zien niet meer naar elkaar om.

II.
Dien avond zit Herman voor het opengeslagen venster, en staart in den herfstnacht.
De lucht is bewolkt; enkele sterren knipoogen hier en daar aan den blauw-zwarten
hemel. De nevel ademt klam-kil naar binnen, maar Herman komt er niet toe het
raam te sluiten; hij voelt zich moe en lusteloos.
Twee of drie maal heeft hij getracht te lezen in het tijdschrift dat naast hem ligt,
maar zijn gedachten willen niet erbij blijven. Hij doet lange trekken aan zijn sigaar,
zich bedwelmend met tabaksrook. God, wat is die stilte benauwend!
Op tafel ligt een half-geëindigde brief: hij heeft aan Annie willen schrijven, haar
willen zeggen waarom alles tusschen hen zoo geworden is, dat 't niet anders kon.
Maar hij heeft den brief niet kunnen afmaken.
Hij voelt elken dag scherper, dat er verandering moet komen, dat het zoo niet
langer blijven kan. Maar - kan hij eerlijk zijn, kan hij aan Annie zeggen: ik houd niet
meer zoo veel van je als vroeger, laten we elkaar niet ongelukkig maken, en ieder
onzen eigen weg gaan?
Is 't werkelijk zoo? Houdt hij niet zoo veel meer van haar? Hij weet 't niet. Zijn
gedachten zijn stomp geworden in den sleur van de laatste maanden.
Dat 't ooit zoo ver heeft kunnen komen! Hoe mooi was alles, nog geen half jaar
geleden! Toen hij hier pas was komen wonen, leek alles hem zoo heerlijk, het leven
zoo blij, de wereld zoo jong... Hij had zijn gezondheid voelen terugkeeren, na de
zware ziekte, die hem het studeeren onmogelijk gemaakt had; het leek hem de
bereiking van zijn ideaal: hier rustig te leven te midden van de bosschen, op zijn
eigen stukje grond, alleen met zijn boeken en zijn muziek, de kweekerij als een
lief-kalme bezigheid daar tusschen door, hem den schijn van niets-doen ontnemend...
En toen was die triomfantelijke Meimaand gekomen, de Mei met haar lente-feeststoet
van bloemen en bloesems en vogelmuziek - o, hoe keerde toen, met zang en met
dans, het krachtige leven tot hem weer!
Een zachte stem was aan zijn oor geweest, de stem van een stille, blonde,
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blankhandige vrouw - blank en teer tusschen de blank-teere Meibloesems. Was het
wonder, dat hij haar hand in de zijne genomen had, dat zij het hoofd aan zijn borst
had geleund, dronken beiden van den lente-feestroes, duizelend beiden van het
nieuwe leven, dat jubelde met vogelenstemmen, dat flonkerde met zonneschijn, dat
doortintelde heel hun lichamen? O, de lichte, stralende Meimaand, de blijde intocht
van den triomf, het smachtende verlangen naar streelende handen en liefkoozende
woorden!
En nu - de herfst, de dorrende blaren, de weenende wind. De Meimaand had
beloften gebracht, geheimzinnig verborgen onder haar bloeienden mantel; de vogels
hadden gejubeld van liefde die niet einden zou, en allerwegen hadden kleine
stemmen gefluisterd van nòg mooiere dingen die kwamen - maar de beloften zijn
onvervuld gebleven, en een leugen is de liefde gebleken, en het fluisteren klinkt als
een spotlach nu.
Is er schuld in hem?
Hij durft het niet zeggen. Wie het hoogste zoekt, verwoest die willens met eigen
hand zijn droomen? De menschen dwalen gestadig - waarom ook niet hierin? En
zijn er niet dingen, die verraderlijk naar het mooiste gelijken, en die toch het mooiste
niet zijn?
Hij staat op. Hij loopt ongeduldig de kamer door. 't Is niet uit te houden in die
kleine ruimte. Tien passen heen, tien passen terug. Het raam, de tafel, de spiegel
- de spiegel, de tafel, het raam. Daar ligt die brief nog... Neen, dat gaat toch niet.
Ze moest het nu zelf wel weten. Hij zal wachten. Ze zal het hem zeggen.
Hij grijpt zijn hoed, zijn stok, en gaat naar buiten; den koelen avond tegemoet.
Het dorp ligt in rust. Hier en daar glimt een verlicht venster.
Langzaam slentert hij den straatweg af, de dorpsstraat door; de winkels zijn dicht,
de huizen donker; tusschen enkele luiken dringt nog lampschijnsel naar buiten.
Dan komen de villa's weer. Aan het hek van een klein, laag landhuis staat een
donkere gedaante; als Herman nadert, klinkt onderdrukt brommen van een hond.
‘Stil, Hector,’ zegt een vrouwestem.
‘Nog op, Esther?’ vraagt Herman, terwijl hij den hond streelt, die hem nu herkent,
en den kop tegen hem aan vlijt.
‘Ik ga zelden vroeg naar bed, zooals je weet,’ antwoordt ze, ‘bovendien maken
Hec en ik trouw onze avondwandeling.’
Esther is een groote, forsche vrouw, een paar jaar ouder dan hij. Ze woont alleen
in de kleine villa, en kent Herman, omdat alle menschen elkaar kennen in het dorp.
Vroeger brachten ze lange avonden samen door, vrij van de conventie der groote
steden. Sterke sympathie, rustige vriendschap is tusschen hen gegroeid in die
dagen, hevig-levende menschen als ze beiden zijn, beiden zoekend hun
levensweelde in de bosschen, in hun boeken, hun muziek. Maar de omstandigheden
van het laatste half jaar hebben hen niet veel meer tot elkaar gebracht.
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Het is donkerder geworden, dikke wolken dooven het bleeke sterrenlicht. Maar
Herman ziet het gloeien van haar oogen in de duisternis, en voelt hoe ze hem strak
aanziet.
‘Wat is er?’ vraagt ze. ‘Waarom beefde je hand, zooeven?’
‘Niets...’ antwoordt hij, vaag. ‘Niets. Ik ben wat moe.’
‘Kom even binnen. Laat me je gezicht zien. Er is iets dat je hindert.’
Hij gaat binnen, moe, machteloos. Waarom niet? Morgen zal hij vrij zijn.
Ze zit tegenover hem, en ziet hem aan.
‘Harry,’ zegt ze, langzaam het hoofd schuddend, ‘je hebt verdriet, je bent
ongelukkig. Ik weet het. Ik weet het al sinds maanden. Ik ken je beter dan jij jezelf.
Je dacht dat het waarheid was, en het is een droom geweest.’
‘'t Is zelfs geen droom meer... 't is niets, niets....’
‘Verbreek dan ook den vorm, verzet je! Je bent een passie-mensch, je hebt
hartstocht noodig, hartstocht’ - haar stem wordt wat luider, haar gezicht kleurt wat
hooger - ‘niet stille vereering, niet dienende liefde is je toekomst... hartstocht is 't,
die je voortzweept met gloeiende kussen, die je trekt met verlangende handen...
Verzet je!’
Haar stem zakt weer, en lang nog luistert hij naar de droomerige melodie van
haar woorden, waarachter ingehouden kracht trilt.
En als hij heengaat, alleen door den vochtigen nacht, dan verbleekt schimvaal
een stille, blonde figuur in het achter hem liggend verschiet, telkens lijnloozer
terugdeinzend in het vergetene. Maar aan den horizon, groot, warmkleurig, doemt
donker een zware gestalte op, steeds dichter komend, hem aanziend met oogen
van gebod.
En hij weet zijn doel.

III.
De Novembermaand nadert kil, en reeds knetteren in den haard de houtblokken.
Hoog steken de boomen van Heiheuvel hun kruinen in de lucht, ontbladerd. Aan
hun voet is het bijna stil, en dwarrelen alleen nu en dan de dorre bladeren even
rond, maar in hun toppen ruischt het, regelmatig af en aan, als een zee die het
strand slaat. De wind zucht en steunt in hun mistroostige kruinen, en ze zien uit, de
oude boomen, waar toch de zomer bleef. Ze zien den zomer na, ze staren
onafgewend naar den horizon, over de menschen en de huizen heen, en ze vragen
den horizon verlangend of spoedig de nieuwe zomer komen zal, en zich niet zoo
lang laten wachten als de vorige, en minder trouweloos zijn, en altijd blijven.
Maar de horizon antwoordt niet, en ziet uit naar verdere horizonnen.
Harry staat bij den haard, den elleboog geleund op den schoorsteenmantel. De
houtblokken spatten vonken in het rond.
Annie, den rug naar hem toegewend, ziet naar buiten, zwijgend. Ze ziet naar een
vlucht wilde eenden die over het huis zeilt, ze ziet naar het leege
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houtduivennest in den hoogen, bladerloozen esch. En smeekend kijkt ze naar haar
oude, verweerde, met mos begroeide boomen. Maar de boomen zeggen haar niets.
Toen 't zomer was, hebben ze haar veel mooie sprookjes toegefluisterd, maar nu
ruischen ze mistroostig hun kruinen heen en weer, de oude reuzen, en ze zwijgen
en zien uit naar het Zuiden - of haast de nieuwe zomer komt.
Annie heeft gezegd:
‘Ik wil weten waarom je me verwaarloost. Het wordt onduldbaar.’
En Harry heeft geantwoord:
‘... en als je daarop zelf eens het antwoord geven moest?’
En nu staat ze aan het raam, en ziet naar buiten, en weet dat ze het oogenblik in
handen heeft.
Eindelijk - het duurt hem eeuwen - wendt ze zich om, en zegt:
‘Ik begrijp je. Het spijt me, dat ik je zoo'n mooi stuk van je leven heb ontnomen.
Hier is... hier heb je je ring terug.’
Hij neemt dien aan, zwijgend, het hoofd gebogen. En hij gaat heen, langzaam.
Ze blijft een minuut lang zoo staan, naar de dichte deur ziend. Dan eerst begrijpt
ze, met verschrikkelijke helderheid, dat hij voor altijd weg is. Ze rukt de deur open,
vliegt naar buiten... maar hij is immers weg, al een minuut lang, en ze heeft het zelf
zoo gewild.
Ze strekt de armen uit, smeekend, als zou ze hem terug lokken, terug aan haar
borst... in de troostelooze leegte strekt ze vergeefs de armen. Dan smakt ze met
een kreet in het gras neer, tusschen de trillende halmen, de dorrende blaren, en
voor het eerst voelt ze hoe tijdeloos, hoe onafwendbaar lief ze hem heeft.
De oude boomen zien uit naar het zuiden, of haast de nieuwe zomer komt. En
aan hun voet, ongeweten, ligt een verlaten mensch, die snikt, en die voor het eerst
den hartstocht kent.

IV.
Nu is de winter gekomen.
Eerst met zondvloeden van regen, grijs-mistroostig neerplassend op den dorren
bodem, de wegen doorweekend, het grauwe heistof meevoerend naar de heldere
rivier. Dan met blanke vriesdagen, die een grillig kantwerk over de boomen ijzelen,
die de heuvels en de huizen wit-glinsterend bepoeieren.
In den regentijd heeft Harry tot het uiterste geworsteld met de rivier; de golven,
die in den zomer lui-weelderig en langzaam-lauw hun krachtelooze kabbelingen
breken lieten tegen steenige oevers, zijn wakker geschud door den gierenden wind
uit het Noorden. De wind heeft hen met ruwen vuist aangegrepen en
dooreengeschud, en ze hebben zich verzet, en er is gevochten op leven en dood.
Ze hebben de uiterwaarden veroverd, die razende golven, ze hebben de dijken
doorgeknaagd, en veel jonge boomen en teere heesters hebben ze met woedend
geweld meegesleurd. Maar Harry heeft met ze geworsteld, om zijn jonge heesters
en zijn teere boomen te behouden. Des daags heeft hij ze met zand en met
takkebossen geworpen, en ze achteruit-
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gedrongen; des nachts heeft hij uren op wacht gestaan, loerend naar hun komst,
tot verdediging gereed.
En gedurende de vriesdagen heeft hij den bijl gelegd aan oude stammen, om
blokken te garen voor den haard. De slagen hebben door het woud geklonken. Hij
heeft de blokken naar den schuur gesleept, hij heeft plaggen gestoken en heikruid
gesneden, en ze naar den stal gedragen, opdat voor de beesten een warm bed zou
gespreid worden.
Het harde werk, de inspanning van alle spieren, ze hebben rust gegeven aan zijn
geest, zoodat hij in het eerst niet scherp de pijn heeft gevoeld.
Maar de pijn zat te wachten, geduldig, en als het werk is afgeloopen, als de
kweekerij veilig is, en de schuren vol zijn, en de stallen warm, dan komt de pijn uit
haar schuilhoek, en is zijn metgezel in de lange winteravonden.
Uit de koude witte en zwarte toetsen roept hij de melodieën wakker, hij streelt ze
met at de toewijding van zijn verlangende handen. En al de oude meesters leenen
hem hun troostende wonder-muziek, ze zingen hem hoopvolle wijzen voor.
Maar de pijn wil niet wijken, ze zit vastgehaakt in zijn hart, met scherpe nagels,
en knaagt, en knaagt.
Van de koude witte en zwarte bladzijden heeft hij de luidende woorden gewekt,
met al de aandacht van zijn hongerende oogen heeft hij ze tot zich getrokken. Al
de oude dichters, die het leven gekend hebben tot in verre schuilhoeken, zijn met
sussende woorden tot hem gekomen in de lange winteravonden.
Maar de pijn wil niet wijken, en knaagt, en knaagt.
Weg is de stille melancolie van den winteravond, weg de bekoring van het suizende
lamplicht, het snorrende haardvuur, de fluisterende, nooit zwijgende stilte.
Wee, wie verloor wat hij had, en dat hem dierbaar was - maar driewerf wee, wie
verloor wat hij niet eenmaal bezitten mocht.

V.
Maar Esther is gekomen, en heeft hem gezegd dat dit zoo niet blijven mag, dat
herdenken en betreuren stilstand zijn, en dat stilstand dood beteekent.
En door den heelen langen winter heen vergezelt ze zijn denken. Ze gaat met
hem de heiheuvels over, de bosschen in, de rivier langs; ze wandelt uren naast
hem, met haar forschen voetstap, haar drukke gebaren, haar hartochtelijke stem.
Iederen morgen opnieuw ziet hij haar naderen langs den straatweg, en iederen
morgen weer dwalen ze doelloos uren ver, soms in zonneschijn en onder den
blauwen hemel, maar ook wel in grijze regenvlagen en mistroostigen nevel, in felle
sneeuwjacht of ijzigen noordenwind.
En, thuisgekomen, voelt hij zijn lichaam sterker, zijn gedachten frisscher; sneller
stroomt zijn bloed, en neemt de loomheid der weemoedige oogenblikken weg. Dan
breekt soms zelfs de oude vroolijkheid weer bij hem door; zijn oogen glinsteren,
helder klinkt zijn stem, en zijn vingers rythmeeren vroolijke wijzen op het zwart-wit
der toetsen.
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Maar ook dan laat Esther hem niet los; het werk, het groote werk, waarvan hij al
jaren gedroomd heeft, waarover zijn gedachten zijn ingeslapen in de
bedriegelijk-wiegende Meimaand, het werk, het groote werk - nù moet het worden!
En ze zweept zijn gedachten op, ze jaagt ze voort, spoort, prikkelt, striemt ze als trotsche, sterke, trappelende paarden moeten de gedachten voort, snuivend,
manenwuivend, staartzwaaiend.
De tafels liggen vol papieren, stapels dikke boeken rijen zich voort over den grond,
op de stoelen; elken dag komen nieuwe zendingen, elken dag worden oude, vergeten
boeken uit hun schuilhoeken gezocht, afgestoft, uitgeklopt, in bevend verwachten
opengeslagen. En de eene stapel na den andere wordt doorgeplozen;
aanteekeningen worden gemaakt, afschriften genomen, uittreksels vervaardigd.
Dat is een geschift van belang, een gepluis en gekijk en gezoek en geschrijf zonder
eind! Maar ze geven het niet op, en vermeerderen staag de beschreven papiervellen,
en werken tot de nacht aanbreekt.
Herman voelt de stalende passie van het werken, hij laat er zich geheel van
doorvloeien; hij laat zich meesleepen op den stroom van werk, zich voortjagen door
den werkstorm. En hij voelt wederkeeren wat hij verloren had: het onbehorizonde
zien van de schoonheid der dingen.
Vreemd ligt nu het voorbijgegane achter hem. In wat voor droom heeft hij geleefd,
al die maanden? Dat een zachte vrouwenhand, een teere vrouwestem, een stille
wijding - dat ze genoeg zijn om een menschenleven te vullen? IJdel verwachten,
klein verlangen naar onverdiende rust, nietig begeeren van wat armzalig afgodendom!
Voort, voort, voort! Beweging is leven, rust is dood, en de vrouw die volgen wil, moet
sterk zijn en hoogstrevend.
Eindelijk is de winter om, en ligt het werk klaar, het werk waarvan hij al jaren
gedroomd heeft.
Met een zucht van dankbaarheid laat hij de hand rusten op den papierstapel,
dankbaar ook gedenkt hij Esthers hulp. Esther - als een sterke, machtige figuur
staat ze in zijn gedachten, als een streng-willende, volhardende vrouw, aan wie hij
gelooven kan in rustig respect.

VI.
Maar nu is de lente gekomen. Ragfijn groen sluiert al de heesters en het lage hout;
de donzen sneeuw van vruchtbloesems bot langzaam uit. Vreemd is het in de lucht:
als een ruischen van blijde beloften, als het fluisteren van veel geheimzinnige
stemmetjes. Het lijkt soms, als hoorde men het sap der boomen kloppen in hun
stam, als klonk de hartslag van de ontwakende lente door het woud. Na de ijsharde
onverbiddelijkheid van den winter, tot daden dwingend - de lauw-weeke omhelzing
van het voorjaar, lokkend tot droomend peinzen zonder einddoel. O, er is
dankbaarheid in de lucht, er zweven koraal-galmen van dank langs de luisterende
ooren der menschen - maar er is ook verlangen, zoet-smartelijk verlangen naar
ongekende voldoeningen. Want het is lente, lente die ons smeekend de armen doet
uitbreiden in den leegen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

467
maannacht, die ons doet neerliggen in groen en bloemen, het oog vragend gericht
op 't strakke hemelblauw, dat niet antwoordt.
Nu is de stroeve werk-spanning van den winter plotseling doorgesneden; het
zalig-moede werk-hoofd ligt als op een fluweel-week kussen.
‘En nu -?’ vraagt Harry.
Esther is heengegaan; het werk is voltooid; de kracht is teruggekomen. Dit is het
hoogtepunt, heeft Esther gezegd. Het hoogtepunt? En dan -? Harry begrijpt het niet.
Nu is alleen dalen nog maar mogelijk.
Waarom werkt een mensch, waarom gaart hij wetenschap, wat doet hem zoeken
naar liefde? Niet de bevrediging is het hoogste, zegt de wijsgeer, maar het streven
alleen. Maar is onvoldaanheid dan een levensschat, en is het schooner vrijwillig te
mislukken dan te bereiken? En wie het hoogste binnen den greep van zijn hand
weet, mag die niet toetasten?
Esther zal het kunnen zeggen.
En Harry gaat tot haar, die gevloden is als een schim toen de lente kwam,
weggedreven op den lente-adem.
Dit kàn niet àlles zijn; dit is het hoogste niet - heeft hij hiervoor gewerkt en geleden?
Maar Esther zwijgt lang, en schudt dan 't hoofd met droevig gebaar.
‘Ik heb je gegrepen toen je viel, mijn jongen,’ zegt ze zacht, ‘ik heb je opgeheven
tot waar ik stond. Je weet nu wat kracht is; je hebt nu geleerd hoe ze te geven aan
anderen. Ga nu - en hef op wie neerligt aan je voeten.’
Even zwijgt ze weer. Haar keel hijgt, Harry's hart klopt door de stilte. Dan zegt
zegt ze nog, maar heel zacht en als met moeite:
‘... Een vrouw buigt haar hart niet blijvend tot den man dien zij zelf uit zijn kleinheid
tilde....’
En dan gaat Harry heen.

VII.
Hij weet het nu. Weet nu ook, wat de beteekenis is van een vrouw in een
mannenleven, en wat haar plaats.
Aan den vijver ligt hij neer, en ziet naar 't bedrijvig leven op den bodem van het
kristal-heldere water. Zou daarbeneden ook strijd zijn, ook hartstocht?
De lente streelt met luwe luchtdeiningen door zijn haar; de blijde beloften zweven
door het waas van heester-groen; kleine, geheimzinnige stemmen fluisteren een
wonderlijk gesprek. O, het vlijm-zoete verlangen dat nu woelt in een menschenhart!
Harry weet het nu - en hij lacht bitter.
Een takje valt van den boom boven hem, in het water. Het water rimpelt in een
wijden cirkel uiteen, en een afschuwelijk vertrokken gezicht grijnst Harry van uit den
vijver aan - zijn eigen spiegelbeeld.
December 1899.
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Ontnuchterd.
Schets
door M.R.
Zij liep met vlugge, veerkrachtige pasjes de Keizersgracht af, op weg naar de
gezellig-drukke Leidschestraat, haar lievelingsbuurt, om daar een paar boopschappen
te doen. Zij was in een vroolijke, lichte stemming. Het heldere, frissche Octoberweer
had vandaag een bizonder opwekkenden invloed op haar, het maakte haar blijmoedig
en luchthartig, alles zag ze lichter en mooier dan gewoonlijk. Zij gevoelde zich
onbezorgd en gelukkig, zoo echt jong! Meestal was zij verlegen op straat, vond zij
zich kinderachtig, sukkelig. Dan liep ze een beetje voorover, sjokkerig, nu en dan
schuw opkijkend, met een gedwongen-onverschillige uitdrukking op haar gezicht,
en hoe meer zij haar best deed gewoon te loopen en te kijken en zich niet te storen
aan de menschen, hoe erger 't werd; zij werd dan hoe langer hoe meer zich zelf in
den weg. Maar vandaag had ze dat gevoel niet, zij zou nu voor niemand verlegen
kunnen zijn. Ze wist, dat ze er nu wel aardig uitzag, frisch en jeugdig. En nu zij zoo
rechtop en luchtig liep, zeker ook lang niet onelegant, wel een aardig jong meisje.
Dat merkte ze ook aan de voorbijgangers, die haar bijna allemaal even aankeken,
sommigen flauw glimlachend. Zij vond 't nu wel prettig, dat bijna iedereen op haar
lette, het maakte haar overmoedig, ze had lust om hardop te loopen lachen. Waarom
begreep ze zelf niet, het was zeker alleen van weelde, doordat ze zich zoo vrij en
jong voelde. Het leek haar, of ze veel grooter en breeder was dan anders, of zij
groeide terwijl ze liep. En zij kon niet anders dan hoe langer hoe harder gaan loopen,
't liefst had ze vleugels willen hebben, zooals de blanke meeuwen, die ze telkens
over de gracht zag strijken en dan weer hoog opvliegen, gelijkmatig klappend met
de mooie, witte wieken, die scherp afstaken tegen de helder-blauwe lucht! O, wat
een zaligheid zoo te kunnen zweven, vrij overal heen, de zon tegemoet! Dikwijls,
vooral 's avonds bij een mooien zonsondergang, was hetzelfde verlangen bij haar
opgekomen: een vogel te zijn, om dan jubelend van geluk en weelde te vliegen naar
die heerlijke zon en de diepe, fijngetinte lucht. En dan al luider zingend hooger en
hooger te stijgen, zich heelemaal onbezorgd en vrij voelend, los van de aarde!....
Intusschen was zij bij de Leidschestraat gekomen en zoodra ze den hoek omsloeg
was ze te midden der menschenmenigte, grootendeels bestaande uit
boodschapdoende of flaneerende dames. Al dadelijk zag ze heel wat
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kennissen, en vriendelijk knikte ze iedereen toe. Zij vond 't prettig zooveel kennissen
tegen te komen, waarom wist ze eigenlijk niet, maar het kwam zoo heelemaal met
haar vroolijke stemming overeen. En opeens dacht ze, hoe heerlijk het zijn zou, als
Ernst nu eens plotseling voor haar stond. Ze had hem nog heelemaal niet gezien
sinds van den zomer in Baarn. Ja, zoo gaat 't als je niet in dezelfde stad woont, je
ziet elkaar soms in geen maanden of jaren of misschien wel nooit weer. Vier, vijf
weken lang ga je heel intiem met elkaar om, zoowat ochtend, middag en avond, je
raakt er zoo aan gewend, dat je haast niet beter weet of 't hoort zoo, en dan ga je
naar huis en - 't is uit. ‘Only a look and a voice, then darkness again and a silence!’
Neen maar, hem nooit weerzien, dat kon toch niet. Hij zou toch zeker wel eens een
enkelen keer in Amsterdam komen. Ja, het was een heerlijke tijd geweest van den
zomer. En je komt dan zoo heelemaal opgefrischt thuis met genoeg prettige
herinneringen om den heelen winter op te teren. Wat een aardige, goed-gehumeurde,
eenvoudige jongen was Ernst, altijd gezellig en opgewekt! Hij kon haar op zoo'n
leuke manier plagen en wat een prettige, hartelijke stem had hij. En hij was knap
ook, zoo forsch en donker, dat staat toch veel beter voor een man dan zoo blond.
Zij was verliefd op hem geworden, ze hield veel van 'm. Ze wilde 't wel weten voor
zichzelf, eerst niet, omdat ze zich altijd een beetje ergerde over haar tallooze
oppervlakkige verliefdheidjes. Maar dezen keer scheen het toch ernstiger te zijn,
ze kon hem niet vergeten. Wat een heerlijke verrassing zou 't zijn, nu tusschen al
die kennissen zijn aardig, levenslustig gezicht, met z'n mooie, donkere oogen
plotseling te herkennen. Hij zou háár zeker ook dadelijk zien en na beleefd familiaar
gegroet te hebben, zou hij van den overkant naar haar toe komen, vrindschappelijk
haar de hand drukken, een eindje met haar oploopen... In haar vreugde van dat
denken aan hem, was ze bijna den winkel voorbij geloopen waar ze moest zijn.
Gelukkig merkte ze 't nog bijtijds, ze wilde nu maar gauw eerst haar boodschappen
afdoen. In de winkels was zij veel meer op haar gemak en daardoor gedecideerder
dan gewoonlijk. Dikwijls sprak ze bedeesd, was besluiteloos en onhandig en als zij
dan eindelijk haar koop gedaan had, was ze er niet over tevreden, zoodra ze weer
op straat stond en dan schaamde ze zich over haar domheid. Maar nu deed ze de
boodschappen flink en vlug af en was blij toen ze den laatsten winkel uit was. Zij
had nog niets geen lust om al naar huis te gaan, het weer was te mooi, om er niet
zoo lang mogelijk van te genieten. Het Vondelpark wilde ze doorloopen, daar zou
ze nog prettig een beetje kunnen droomen, en dan door de Vondelstraat naar huis.
Vanzelf bouwde ze haar luchtkasteel van daareven verder. Want dat het niets meer
dan een luchtkasteel was, daarvan was ze overtuigd, 't was immers hoogst
onwaarschijnlijk hem nu in eens in Amsterdam te zien! Hij was natuurlijk in Leiden,
druk aan de studie misschien, want hij wilde gauw examen doen.
Och, 't was heelemaal gekheid. Maar... 't kòn toch gebeuren, iedere
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student komt toch wel eens in Amsterdam. In haar verbeelding zag ze hem telkens
op haar toekomen en bij elke mannelijke gedaante, die in de verte aankwam was
ze in spanning, of hij 't ook was. Iederen keer werd ze teleurgesteld. Toch kon ze
hem niet uit haar hoofd zetten, voortdurend zag ze hem voor zich, vooral zijn
lachende bruine oogen. Als ze hem hier nu eens tegenkwam in het mooie, rustige
Vondelpark. Wat was 't er prachtig op dezen tijd, tegen het ondergaan der zon! Voor
haar uit tusschen de bijna kale boomen, de zon, vuurrood, verbleekend de dunne,
vage lucht er om heen. Kalm, statig staken de wazig-herfstgetinte boomen tegen
den matten, goud-rozigen en den verder nog effen blauwen achtergrond af. Bij het
genieten van deze vredige, verhevene natuurpracht, vond ze de aarde met haar
bekrompen, oppervlakkige en twistzieke menschen altijd weer zoo klein en nietig.
Zij was het Vondelpark bijna uit en hoe jammer ze 't vond niet langer van den
heerlijken zonsondergang te genieten, zag ze toch in, dat het nu werkelijk tijd werd
naar huis te gaan. 't Was al schemer-donker en haar moeder had niet graag, dat
ze zoo in donker thuis kwam.
Een tijdje liep ze rustig door, kalmer dan op den heenweg, stil-gelukkig, onder
den indruk nog van het grootsche der ondergaande zon. Toen kwam haar stemming
van zich-voelen en hetzelfde verlangen, Ernst te zien, weer boven. Ze stapte flink
door, de Vondelstraat, Leidscheplein, Leidschestraat, voortdurend om zich
heenkijkend naar hem. Maar waar dacht ze eigenlijk aan? Nu was ze al op de
Keizersgracht en daar zou hij zeker niet loopen al was hij in de stad. Verbeeld je,
een student, die voor een enkelen dag in Amsterdam is, die zoekt natuurlijk de
drukke, vroolijke buurten, zooals de Leidsche- en Kalverstraat. Neen, ze moest hem
nu uit 't hoofd zetten en ook haar prettige stemming er niet door laten bederven, dat
was kinderachtig. Toen in eens, had ze een nieuwe gedachte, een voorgevoel. Hij
zou thuis zitten bij moeder, zijn bezoek rekkend in de hoop haar ook nog te zien.
Wie weet hoe lang hij er al zat, niet kunnende besluiten weg te gaan voor haar
thuiskomst, want hij voelde toch wel iets voor haar, het zou hem spijten haar mis te
loopen, daarvan was ze overtuigd. En nu kwam ze juist zoo laat thuis en hij zou
misschien eindelijk toch weggaan, zonder dat zij, voor wie zijn bezoek de meeste
waarde had, hem had gezien! Was ze maar dadelijk naar huis gegaan inplaats van
naar 't Vondelpark. 't Was er wel heel mooi geweest, maar hem mis te loopen, dat
had ze er toch niet voor over. Maar misschien was hij er toch nog, zoo heel laat was
't nog niet. Haar voorgevoel van hem thuis te vinden werd hoe langer hoe sterker
en ze liep al vlugger en vlugger door zoo hard ze kon. Eindelijk stond ze op de stoep.
Gewild-kalm trok ze aan de schel, die toch wat onvaster overging dan anders. Terwijl
ze wachtte tot de meid opendeed, ongeduldig draaiend en schuifelend op de stoep,
gonsde haar telkens hun wederzijdsche begroeting in de ooren: ‘Hé, dag Ernst, jij
hier?’ en: ‘Zoo dag, Nettie, hoe gaat 't? De deur ging open en haar best doende zoo
gewoon mogelijk te spreken, waren haar eerste woorden: ‘Is er visite geweest Anna?’
‘Nee, juffrouw, niemand geweest.’ ‘O,’ zei ze schijn-
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baar onverschillig. Maar ze had wel willen stampen van teleurstelling. Niemand
geweest, natuurlijk niet, 't zou wel wonder zijn als háár zoo'n verrassing eens te
beurt viel! En heel anders gestemd nu, lusteloos, liep ze de lange, sombere gang
door naar de huiskamer. Hier was ook nog geen licht op, wat zag de kamer er saai,
vervelend uit. Dicht aan het raam zaten haar moeder en zuster zwijgend kousen te
stoppen, aan de tafel de kinderen hun schoolwerk te maken. Zij groette: ‘dag moeder,
dag Jo, dag kinderen.’ Een nauwelijks hoorbaar gemompel van: dag Nettie, was
het eenige antwoord, daarna stilte, drukkend, of er iets gebeurd was. Ze kon 't niet
uithouden, ze verbrak het benauwende stilzwijgen met: ‘Geen visite geweest, hè?’
alleen om maar iets te zeggen. ‘Wel nee, wie zou er geweest zijn!’ Weer een korte
pauze; toen vroeg Jo eenigszins verwijtend: ‘Waar ben je toch zoo lang geweest?
Ik dacht, dat je er wel eens aan zoudt denken, dat er nog zoo'n stapel kapotte kousen
was.’ ‘O ja, dat 's waar’ antwoordde ze klein. En met een stille zucht ging ze naar
boven om haar goed weg te bergen.
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Van de redactie.
Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden
naar hunnen oorsprong en beteekenis verklaard door dr. F.A. Stoett. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. 1900.
De uitgevers van dit boek deelen meê dat we zullen krijgen ‘het eerste
wetenschappelijk spreekwoordenboek’ en drukken eene aanbeveling af van den
hoogleeraar dr. J. Verdam (die zich gunstig heeft uitgelaten over het werk, dat nog
niet voltooid was toen hij zijn artikel schreef) in het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde. Zulk een woord is voldoende en de uitgevers hadden daar
niet veel bij te voegen. Wij kennen, bovendien, den schrijver, wiens uitgave van
Hooft's gedichten, te oordeelen naar het eerste deel, een aanwinst mag heeten voor
de beoefenaars onzer woordkunstgeschiedenis.
De schrijver valt met de deur in huis - daar hebt ge al een spreekwoord! Geene
inleiding, niet het minstlettergrepig woord vooraf, niemendal. ‘Geene a voor eene b
kennen’ begint hij. We vinden 't jammer. Een geleerde als dr. Stoett zou ons heel
wat kunnen vertellen met betrekking tot de spreekwoorden, heel wat nieuws,
voorzeker, dat we gaarne in zijn woordenboek hadden gevonden. Laat ons hopen
dat het nog komt, het zij dan in een supplement-aflevering, die gebonden zou kunnen
worden bij de tien, die ons beloofd werden.
Volstrekt noodig is zulk eene inleidende studie wel niet bepaald; maar toch zeer
wenschelijk voor de gebruikers van het spreekwoordenboek omdat de schrijver door
elkander geeft spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Het geval
is denkbaar dat iemand - laten we zeggen een vreemdeling - die onze taal bestudeert
en het boek van dr. Stoett gebruikt, eene uitdrukking heeft gehoord en die niet vindt
vermeld.
De teleurgestelde zal zich afvragen: is de uitdrukking een spreekwoord of heb ik
er haar verkeerdelijk voor gehouden? Hij zou dan gaarne hebben vernomen wat
een spreekwoord is, niet volgens een ander, maar juist volgens den schrijver, die
‘het eerste wetenschappelijk spreekwoordenboek’ gaf aan ons volk. En die vraag
is moeilijk te beantwoorden. Een spreekwoord is een algemeen gebruikte en overal
begrepen uitspraak. B.v. bitter in den mond maakt het hart gezond. Ontbreekt de
algemeene bekendheid en de algemeenheid van het gebruik, dan is het geen
spreekwoord of geen spreekwoord meer; doch in het laatste geval een, enkel aan
geleerden bekend archaïsme. Ondertusschen is het zeer moeilijk te bepalen, voor
den niet taalgeleerde, of zulk een uitspraak misschien enkel in zekere gewesten of
in nog engeren kring: in een stad of in een streek wordt gebezigd en algemeen
verstaan.
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Indien dr. Stoett dus onze omschrijving (of een veel betere) had gegeven, dan zou
men weten dat het niet opgenomene ook niet beantwoordde aan de eischen, door
den vervaardiger van het boek gesteld en dus, volgens dr. Stoett, geen algemeen
Nederlandsch spreekwoord was. Dit is een praktisch voordeel van zulk eene inleiding.
Gaarne zouden wij van den schrijver hebben gehoord hoe hij zich het worden tot
spreekwoord van eenig gezegde denkt. Er zijn misschien, zooal geen vaste regelen,
toch eenige voorwaarden op te geven. Volksdichters en tooneelspelschrijvers b.v.
hebben spreekwoorden gemaakt. Het tot spreekwoord worden van sommige hunner
uitspraken is te verklaren uit het succes van hunne werken. Maar veel minder
eenvoudig is dat reeds voor b.v. spreekwoordelijk geworden uitspraken in verband
staande met beroepen en bedrijven. Immers, daar is uitbreiding van beteekenis der
woorden voorafgegaan. Als het tij verloopt moet men de bakens verzetten is een
overdrachtelijke uitdrukking als spreekwoord en moet in letterlijken zin worden
opgevat als axioma voor den opzichter van waterstaat. Er is dus heel wat
voorgevallen eer deze uitspraak als wijsheid des volks in aller gesprekken kon
voorkomen. Maar, is zij nu reeds bij de varensgezellen overdrachtelijk geworden of
werd zij dit eerst in den mond des volks? Is hieromtrent, ten minste van enkele
spreekwoorden, iets te weten te komen? We zouden 't gaarne vernemen van dr.
Stoett.
Over den levensduur der spreekwoorden valt ook veel te vragen. Er zijn er
verdwenen, er moeten er voortdurend verdwijnen, omdat zij niet meer begrepen
worden, omdat zij zijn vervangen door andere, omdat ze niet meer betrekking hebben
op algemeene toestanden uit de tegenwoordige maatschappij. Wij noemen als
voorbeeld het leenstelsel. Opmerkelijk is dat spreekwoorden een zeer lang leven
kunnen hebben, veel langer dan de toestanden, die zij uitdrukken of waaraan zij
hun ontstaan te danken hebben. De volkstaal, hoe snel zich vervormend in sommige
tijdperken, is ten gunste der spreekwoorden zeer behoudend. Wij kunnen dat leeren
uit de zeer diepgaande artikelen van dr. Stoett zelf; maar het zou toch wel goed zijn,
als de geleerde schrijver ons opzettelijk nog wat voorbeelden gaf van spreekwoorden
en uitdrukkingen, die, hoewel slechts door een kleine minderheid ten volle begrepen,
nochtans druk worden gebruikt en dus wel degelijk behooren tot de levende taal.
Zoo zal men ook uit zijn werk kunnen zien hoe sommige spreekwoorden bepaald
eerst alleen gewestelijk moeten zijn geweest, doch hun gebruik al meer en meer
algemeen is geworden, niet altijd zonder schade voor den vorm. Ook hieromtrent
hadden wij van den schrijver gaarne het een en ander vernomen in zulk een inleiding,
als boven werd aangeduid.
Onnoodig was het zeker spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden afzonderlijk
te geven. Dr. Stoett deed er o.i. wijs aan ze in alphabetische volgorde te vermelden.
Nadere omschrijving van de gegeven vier groepen achten wij evenmin een bepaald
vereischte.
Over het nut eener classificatie der Nederlandsche spreekwoorden kan men
verschillend oordeelen. In elk geval moet het niet veel meer dan bezwaren
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opleveren dáárop de indeeling van een woordenboek te bouwen. Zulk eene
classificatie, toch, kan onmogelijk volmaakt wezen. Dit is een gewichtig argument
voor het plaatsen in alphabetische volgorde. Maar misschien zou er iets vóór zijn
geweest de spreekwoorden, alphabetisch, doch afgezonderd van de spreekwijzen
enz. te geven, omdat zij zulk een geheel ander element vormen van de volkstaal
dan de drie later genoemde groepen.
Classificatie der spreekwoorden met de bedoeling alle te behandelen artikelen
te brengen onder een der vooraf gekozen rubrieken is, naar wij boven schreven,
bedenkelijk. Het nut dat eene classificatie kan hebben ligt enkel in het praktische.
Er valt, namelijk, over zekere groepen iets te zeggen; er valt nog meer over te
vragen. Wij kunnen b.v. de spreekwoorden verdeelen in universeele, internationale,
vaderlandsche en misschien gewestelijke. Er zijn spreekwoorden die, in zeer nauw
aanverwante vormen, bestaan in zóó vele landen, dat men ze universeel zou kunnen
noemen. B.v. Kijk een geschonken paard niet in den bek; men moet het ijzer smeden
terwijl het heet is en heel wat spreekwoordelijke hatelijkheden op de vrouw en het
huwelijk; er zijn spreekwoorden, die in verschillende landen worden gebruikt. Wij
hebben er gemeen met Frankrijk en Duitschland, vooral de aan den bijbel of aan
de klassieken ontleende, maar ook vele andere, naar men van Dr. Stoett zelf leeren
kan. Ons dunkt dat ook wetenschappelijk het een en ander van die groepen zou
zijn te zeggen. Er zullen wel voorwaarden zijn te noemen, waaraan spreekwoorden
moeten voldoen om zoo algemeen in nagenoeg gelijken of geheel identieken vorm
te kunnen worden gebruikt. Het vaderlandsche spreekwoord is afkomstig van dichters
en schrijvers of ontleend aan uitdrukkingen betreffende beroepen en bedrijven, of
het behoort tot de spontane. Gedeeltelijk zal misschien kunnen worden verklaard,
waarom het gebruik van sommige beperkt bleef tot ons vaderland. Voor die, van
Nederlandsche schrijvers afkomstig, is het duidelijk, waarom ze elders niet
voorkomen; er kan misschien soms een antwoord worden gevonden op de vraag
waarom de andere niet verder kwamen dan onze enge grenzen. Wij noemen: In
het veen ziet mue op geen turfje.
Reeds uit het weinige, wat hier werd aangestipt, volgt dat men bij eene classificatie
van tweeërlei kan uitgaan. Men kan in hoofdzaak letten op de beteekenis en men
kan voornamelijk letten op den vorm. Let men op de beteekenis vooral, dan - dunkt
ons - zijn er maar weinig niet universeele spreekwoorden; let men op den vorm dan
zijn er maar enkele.
Spreekwoorden te verdeelen in groepen naar hunne beteekenis kan alleen nuttig
zijn, indien men die van verschillende volken tegelijk behandelt en komt dan ook
alleen te pas in een werk over ‘het’ spreekwoord, zoo algemeen mogelijk. Daarin
zou men kunnen handelen over spreekwoorden met betrekking tot de vrouw, het
huwelijk, den dood, de ijdelheid van al het aardsche, gierigheid, leugenachtigheid,
hygiëne enz. enz. In zulk een werk zou moeten worden gewezen op de wanhopig
makende algemeenheid van sommige vooroordeelen en de nuchterheid tegenover
het ideale der spreek-
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woorden van nagenoeg alle volken, daaronder begrepen de Oosterlingen. Eene
gedachte moet al heel laag bij den grond zijn om in het spreekwoord te kunnen
voortleven gedurende eeuwen. Men late zich niet misleiden door den soms
verrassenden vorm, waarin (bijv. door de Chineezen) erg nuchtere dingen worden
gezegd. In den grond zijn de spreekwoorden aller volken nagenoeg gelijkwaardig
en als verzamelingen even onsamenhangend. De vrouw is een verachtelijk wezen,
maar ook het heerlijkste wat men kan begeeren; de gierigaard is hatelijk, maar slim
is de man, die op de dubbeltjes past; de jaloersche echtgenoot is bespottelijk, de
nooit ergdenkende eveneens... onzinnig zijn de hygiënische spreekwoorden overal:
melk op wijn dat is venijn, wijn op melk is goed voor elk. En dat noemt men in
Frankrijk La sagesse des nations!! daar, waar men toch ook heeft, van oudsher,
hetzelfde: Vin sur lait c'est souhait; Lait sur vin, c'est venin en waar men aan niet
minder nationale domheden in het spreekwoord een lang leven schenkt dan wij.
Worden er nog spreekwoorden gevormd?
Het komt ons voor dat op deze vraag geen beslissend antwoord is te geven. We
weten het niet en we kunnen het niet weten. Dat de menschen zich minder van
spreekwoorden bedienen dan vroeger is wel zeker. 't Is geen mode meer; het staat
ouderwetsch en dus komiek. Laat iemand in een kluchtspel maar veel spreekwoorden
gebruiken, desnoods niet eens te onpas, en hij kan er zeker van wezen dat het
publiek lacht. Spreekwoorden in onze gesprekken schijnen uit den toon. Men hoort
ze nog het meest van oude lieden, dienstboden, boersche menschen. Een voornaam
heertje, dat haasten verkeerd vindt, zal niet zeggen: haastige spoed is zelden goed
of schippertje breek je lijn niet of gauw en goed is een dubbele kunst: dat zegt de
schoonmaakster tegen de werkmeid en daarmee doet ze - wie weet? - een
taalgeleerde, die 't afluistert, een grooten dienst. Het is daarom hoog tijd dat ze
worden opgeteekend; want ze moeten er aan, althans de aardigste. Ge hoort ze
trouwens maar zelden meer in hun geheel gebruiken: Wie lest lacht...; Beter ten
halve gekeerd... enz. Van al het nieuwe, in de laatste eeuw tot stand gekomen,
maakt het spreekwoord geene melding. Dat het nog gedeeltelijk zijne bekoring houdt
komt, schijnt het, door zijn ouderdom. Tracht maar eens te vertalen. Met onwillige
honden is 't slecht hazen vangen: 't is slecht racen met een roestige fiets; alle hout
is geen timmerhout: van elk soort ijzer maakt men geen locomotieven òf: elk gas is
geen lichtgas. Het wordt treurigbespottelijk. Wij willen dat de ‘wijsheid’ der vaderen
tot ons komt in der vaderen taal.
Maar later, misschien? Het is, dunkt ons, wel zeker dat oudtijds het spreekwoord
spoedig ontstond na de zaak, die er de beeldspraak voor leveren kon of het werk
van den schrijver, die gelukkige regels had gegeven. De Catsiaantjes dagteekenen
uit den tijd van Cats. Wie kent spreekwoorden, ontleend aan Beets? Niet eens de
Genestet, die toch, o.a. in zijn Leekedichtjes, prachtig spreekwoorden-materiaal
heeft gegeven, is vader van wezenlijke spreekwoorden geworden.
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Men citeert hem vaak, dat is al en lang niet hetzelfde. In andere landen gaat het
evenzoo. De Fransche geest uit zich in populair wordende idiootheden: on dirait du
veau; vas-y-donc, c'est pas ton père en dergel.
Men kan dus een inventaris gaan maken met veel kans dat die definitief wezen
zal. Het werk van dr. Stoett zal, te schatten naar het gedeelte dat ons ter
beoordeeling werd toegezonden, een zeer goede inventaris worden. Het zou
voorbarig zijn nu reeds over de wijze van bewerking uitvoerig te spreken; wèl mag
worden getuigd dat hetgeen wij ontvingen beantwoordt aan hooge eischen. Geheel,
naar ieders meening compleet kan zulk een werk niet wezen. Zoo missen wij de
uitdrukking ‘afleggen’ in den zin van een doode ontkleeden, en omwikkelen, doch
vinden daarentegen veel meer dan wij zouden hebben verwacht. In de eerste
aflevering zien wij reeds de bewijzen dat dr. Stoett het zich niet gemakkelijk heeft
gemaakt en den lezer niet met een schijn-verklaring wil trachten tevreden te stellen.
De voorbereiding van dit boek zal eene geweldige inspanning hebben gevorderd,
zelfs van een geleerde als de schrijver toont te zijn. Dat dr. Stoett waardeering vinde!
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Kijkjes in de Tooverwereld door Joh. Goudsmit, geïllustreerd door Joh.
Stumpff (eerste en tweede bundel). 's-Gravenhage, Haagsche
Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij. (z.j.).
Moet men kinderen sprookjes laten lezen? De vraag is meermalen gesteld en zeer
verschillend beantwoord. Het zal wel voornamelijk afhangen van de geestesrichting
der ouders of zij van hunne kinderen de verbeelding willen vastleggen, zooveel
mogelijk, aan het bestaande en gebeurlijke, of dat zij goedvinden haar van allerlei
tot voedsel te geven, ook het zuiver fantastische. Maar een allereerste vereischte
voor het fantastische moet, dunkt ons, toch wezen dat het dichterlijk zij. Een kind
te laten lezen wat wel wonderlijk - doch niet dichterlijk is, komt ons verkeerd voor.
Waartoe dient het de verbeelding vrij spel te geven als men er niets mede bereikt?
Nuchtere sprookjes doen meer kwaad dan goed, misschien wel enkel kwaad. Zij
brengen het kind allicht even in verbazing. Het zal waarschijnlijk vragen, even kalm
als de schrijver was onder het opzetten van zijn verhaal, of zoo iets nu heusch kan
gebeurd zijn. Moedertje moet antwoorden: neen, kindlief, - en dan vindt het kind
zijn sprookje erg flauw. 't Is verdrietig dat men hem heeft willen beetnemen; maar
dat het verhaaltje onwaar is kan hem overigens niet schelen. Er wordt door de
wetenschap dat het ‘niet waar’ is volstrekt geen moois in het kind vernietigd. Het
tuimelt er heelemaal niet door neêr uit een mooiere wereld. Zonder spijt, werpt het
zijn boek weg om er nooit meer naar om te zien. Is het sprookje wèl dichterlijk, heeft
het den kleine gevoerd in een wereld, die het kind mooi vindt. waarvan het wakend
droomt, waarin het mijmerend leeft met innig genot van voortfantazeeren, dan vraagt
het mischien wel nooit of 't van gebeurlijke dingen en bestaande toestanden heeft
gelezen. Als het een dichterlijk kind is, schept het zich een tweede wereld voor zich
alleen: een droomenrijk, waarin het zooveel mogelijk leven wil, waarover het weinig
spreekt, misschien, en maar niemendal vraagt uit angst dat men er hem iets van
bederven zal. Instinctmatig gevoelt het al spoedig het teêre van zijn fantaziewereld.
Andere kinderen hebben hem zeker al gauw verteld dat er zooveel jokkens staan
in sprookjesboeken. Hij weet dat die andere kinderen gelijk hebben; maar hij blijft
toch dweepen met zijn mooie prinsesjes en genieten van zijn geurende toovertuinen
en bang zijn voor zijn verschrikkelijke monsters.
Men kan redenen aangeven waarom men zulk een lectuur gevaarlijk acht voor
de jeugd. Alle poëzie kan kwaad doen aan individuën met zwakke hoofden, zelfs
aan heele kleintjes. En dan - zij past niet in alle opvoedings-systeemen en we hebben
er zóóveel. O, we hebben zoo'n menigte systeemen, allemaal goed, maar niet voor
allen, of allemaal verkeerd, behalve voor sommigen.
Poëzie - menschlief! poëzie! Daar is de tijd niet naar. Wat zal ik mijn jongen of
mijn dochtertje laten leven in een denkbeeldige wereld, terwijl het kind zich zoo
gauw mogelijk klaar moet maken om door de wereld te komen? Hij moet ingenieur
worden - zij gaat bij het onderwijs. Leeren moeten ze; niet droomen, als-'t-je-belieft
niet droomen. Wie droomt dat hij wat weet, zakt bij al zijn examens en wie buiten
de wereld leeft wordt nooit wereldwijs.... Of - zegt
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een ander - ik ben een waarheidslievend mensch. Waarheid gaat bij mij bovenal.
Het beste wat ik mijn kinderen kan geven, acht ik dus waarheid; het allernoodigste
om hun in te prenten is afschuw van al wat onwaar moet heeten. Daarom - geen
sprookjes! Het is mij niet onbekend dat het kinderzieltje behoefte heeft aan iets
wonderlijks. Ik wil van mijn jongens en meisjes geen droge stokvisschen maken.
Maar het Wonder is om ons heen, in de Natuur. De onmiddellijke omgeving van het
kind is al vol wonderen, vol dingen, die het in verbazing en in verrukking brengen.
Prinsen in gouden gewaad? - Die vindt mijn kind onder de torren; slapende
prinsessen in lange vulpen kleederen - mijn kind ziet ze in het schitterbont van
langharige rupsen. Wonderlijke metamorphosen.... ik heb kikvorscheieren in een
flesch en wijs mijn kinderen de gedaanteverwisselingen van den vóórkikvorschelijken
kikker. Ik behoef niet te jokken of leugens te helpen verspreiden en ik zal nooit
behoeven op te zien tegen de beantwoording der kindervraag: - is alles, wat u mij
liet lezen en wat u mij vertelde, heusch waar?....
Geen sprookjes òf dichterlijke sprookjes.
En daar liggen nu de Kijkjes in de tooverwereld. Welk een mooie titel is dat! Kijkjes
in de tooverwereld! Zijn dat verhaaltjes voor kinderen uit de beste wonderverhalen
der wereld? Neen, het zijn oorspronkelijke vertellingen. Maar dan toch dichterlijk,
teêr, vol fantazie? Helaas! Mejuffrouw Joh. Goudsmit heeft wel wondertjes verteld,
maar in de verste verte niet een wonderwereld geschapen, ook geen wonderplekje
of wonderfiguurtje, niemendal! In haar verhaaltjes gebeuren wel onmogelijkheden;
doch met heel nuchtere figuurtjes en de wonderdoeners hebben heelemaal niets
indrukwekkends. 't Zijn allemaal paedagogische wonderen en de toovenaars en
heksen zijn roeden of suikergoed. De schrijfster wil lessen uitdeelen; braafheid
aankweeken. Zij is bezield geweest met de allerbeste bedoelingen; maar bezieling....
niets ervan! Ik moet één voorbeeld noemen. Kinderen willen groote menschen zijn
om naar den Haagschen dierentuin te kunnen gaan. Een heks betoovert ze. Groot
zijn ze; maar toch kinderen gebleven. Wat maakt mej. Goudsmit nu van dit aardige
onderwerp? De mensch-kindertjes zijn bang voor de vele menschen, bang voor het
vuurwerk. Ze hebben dorst en drinken de restjes uit de glazen der reeds vertrokken
bezoekers, worden de zaal uitgegooid.... en ten slotte weêr omgetooverd in
kindertjes. Dat is poppenkastvertoonersfantazie; meer niet. Kijkjes in de tooverwereld
O! o! - Het minst nuchtere is 't verhaal van een mosroosje dat met veel genoegen
stierf in een eereboog, juist toen de ‘mooie vorstin’ daar onder door reed. Ook de
mosroosjes deden meê met de kroningsfeesten en meer deden zij dan de meest
opgewonden menschen: ze gingen dood en vonden dat ‘geen schooner einde
denkbaar was.’ Zet dit over, voor uw kind, in de werkelijkheid: - een behangersknecht
viel van een steiger in de Nieuwe Kerk, terwijl hij bezig was aan de versiering voor
de Inhuldigingsplechtigheid. De man stierf eenige minuten na den val. Nog juist had
hij tijd om te fluisteren: ‘een schooner einde is voor mij niet denkbaar.’
Over den stijl dezer stukjes nog uitvoerig te spreken achten wij onnoodig. Wel
moet gezegd worden dat de uitgevers de beide bundels keurig, op goed papier
hebben doen drukken en dat er aan de reproductie der teekeningen veel zorg werd
besteed.

De Zee door Hendrik de Marez. H.W.J. Becht, Amsterdam, 1900.
De schrijver van ‘De gouden Vlinder’ heeft een zekeren naam, ook in ons land. Wij
mogen daarom hooge eischen stellen
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aan zijn nieuwen bundel, die wel zoo goed ‘het strand’ zou kunnen heeten, daar de
vier novellen spelen aan de Vlaamsche kust. Deze novellen, getiteld: De Elegie, de
Idylle, het Drama, de Comedie, getuigen zeer zeker van een ernstig willen; maar
het is een willen indruk maken door geweldige effekten. Men zou zeggen dat het
boek is geschreven in koortsig woest pogen om de aandacht te trekken; men stelt
zich het handschrift van den schrijver voor met lange halen, half voltooide letters,
wild getrokken strepen, onregelmatig - een manuscript met hartstocht in het
materieele, dat den hoofdtoon van het werk te raden geeft vóór dat men door de
woorden zekerheid heeft.
Hendrik de Marez wil de liefde aan zee schilderen, het paroxymus van de liefde,
al wordt de bundel ingeleid door een ‘elegie’ als een troostende toespraak met
hoog-zedelijken ernst.
De Idylle is de ‘psychologie eener kinderliefde’ tusschen Daniël van Moer en Betty
Dorman. De kinderen zijn, nog heel jong, uitermate gevoelig voor liefkozingen. Als
Daniël wordt aangehaald door dames ‘krinkelt hij van wellust’ en het meisje schrijft
hem brieven, waarover menig volwassene zich ongerust maken zou. 't Is een paar
buitengewoon sensueele kinderen. Zij willen samen trouwen, natuurlijk; doch de
ouders keuren hun plan niet goed. Van het meisje wordt verteld dat zij een
brandwond op het lichaam heeft en dit is voldoende om Daniël te folteren. Hij ziet
haar verleelijkt en hij gruwt, tot zij hem bij zich laat komen en zich geheel toont aan
den woest begeerenden jongeling. Wat er dan gebeurt raadt gij. Het eind is de
zelfmoord der kinderen.
Het drama is er een van De reuzen. Twee visschers begeeren hetzelfde meisje.
De een overvaart het bootje van den ander in volle zee, bij stormweder.
De Comedie is van de Sirene, een mooie vrouw, die een gehuwden man tot zich
lokt en hem behoudt omdat zij hem een kind kan geven en zijn wettige gade niet.
Wij hebben reeds gezegd dat de Marez geweldige effecten zoekt te bereiken.
Overal heeft zijn stijl dat onrustige, overladene, rumoerige. Het minst hinderlijk is
dat in De Reuzen. Nochtans wordt ook daar het doel niet bereikt. Één voorbeeld:
‘de winter kwam, en alles scheen nu te groeien (aan het strand) tot reuzengrootte
in stille eenzaamheid. De horizont van de zee lag hooger, de golven waren breeder,
het water rolde bij vloed al over de estacade en spatte tegen de villa's, en het
eentonige gerommel dat gansch het seizoen gelijk geklonken had met het diapason
van het leven op het strand, was nu vervangen door het machtig gehuil der golven
stormend loopend tegen den dijk, doffe stemontploffingen kwamen uit de verte, en
snerpende kreten sisten tusschen de pijlen der estacade, schuimvlokken stoven
omhoog en die woeste ontbinding van krachten vergrootte het tooneel en eischte
andere personages dan de tengere badloopers.’
Dit is een der beste zinnen uit het boek. Maar zie nu hoe jammer het is dat de
schrijver door overlading een mooi effect geheel bederft. Van het door ons
gecursiveerde is gerommel onjuist en loopena leelijk-overbodig; het slot haalt al het
voorgaande naar beneden, verkleint het tot tooneeldecoratie. De auteur kijkt eens
naar zijn decoratief en peinst: ‘ja, daar moeten nu andere personages in.’ Om zoo
iets te kùnnen laten volgen, moet hij het mooìe van zijn eigen begin niet hebben
doorvoeld. Hij is er niet ‘in’ geweest en sleurt er ons ‘uit.’
Zoo valt hij ook, waar hij èven machtig de physieke kracht der begeerte (bij hem
liefde) heeft beschreven, herhaaldelijk plat neêr in een détailopsomming van gezoen
en gulzig aanraken, dat ons niet enkel smakeloos voorkomt, maar dat getuigt van
een buiten-adem zijn, dat bedenkelijk is, vooral voor iemand, die dingen aandurft,
waarvoor buitengewone stoerheid wordt gevergd.
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Realisme is nog wat anders dan de dingen bij hun naam noemen.
Hendrik de Marez kan, dunkt ons, meer geven dan wij in De Zee van hem mochten
ontvangen.

In 's levens Maalstroom, roman door J.N.A. Smeekens. Breda, Firma
G.G. de Voogt. (z.j.)
De bedoeling van den schrijver is geweest ons te vertellen de avonturen van een
modern genie en hij schijnt uit te gaan van de veronderstelling dat het spreekwoord
‘hoe grooter geest.... enz.’ waarheid bevat en tevens dat men zoo'n modern genie
niet ploertig genoeg kan schilderen. Zijn hoogst begaafde held doet veel aan don
Juannerij, doch krijgt ten slotte een lieve vrouw, die hem zijne zonden vergeeft en
met het genie ook nog wel wat zal moeten beleven.
Zeer waarschijnlijk heeft de auteur er naar gestreefd een humoristisch boek te
maken; misschien moeten wij het heele werk wel voor een proeve van sarcasme
houden. Het genie kon ook caricatuur zijn en het slot maar beetnemerij. Eenige
naturalistisch bedoelde tafereeltjes staan heel gek tusschen veel onnatuur. Daarvan
één staaltje, dat meteen doet zien hoe de heer Smeekens schrijft.
Het genie heeft een getrouwde vrouw verleid. ‘Ont- eerd door haar afgod zelf en
nadat zij “een oogslag van verwijt en verbolgenheid op hem had doen vallen,” spreekt
de mevrouw aldus:
Ter Burgt - waarom hebt ge me dat aangedaan? Ik heb u nooit begeerd, en tot
dezen stond ben ik mijn man altijd trouw geweest. Ik vierde u als een groot man,
een genie; en ik meende in u ook een buitengewoon persoon te mogen bewonderen,
die slechts ééne enkele maal een misslag kon begaan, bedwelmd door zijn
zinnelijken hartstocht. Nu blijkt echter hoezeer ik me in u bedrogen heb. Zelfs op
dezen plechtigen stond, dat ik u den eed deed, me voorts geheel aan u te wijden
met al de zedelijke kracht in me, om u op alle mogelijke wijze met uw bestaan te
verzoenen, hebt ge me in het dierste wat ik heb aangerand.... ik zal alleen met
schaamte op mijn koonen voor mijn man en kinderen kunnen verschijnen. Ik zal....’
enz. enz. niet minder dan twee-en-dertig regels aan één stuk. Mevrouw was dus,
hoewel buiten het pad der deugd, lang niet buiten adem geraakt!
Dit debuut is verre van gelukkig.

Een Erfenis van Rouw, novellen door Thérèse Hoven, Amersfoort,
Valckhoff & Van den Dries. (z.j.)
Mevrouw Thérèse Hoven rukt moedig aan op de vraagstukken van den dag en
behandelt die in gezellige romans of novellen. Wij mogen niet veronderstellen dat
zij er iets meer in ziet dan geschikte roman-onderwerpen; wij hebben nog geen
bewijzen dat mevrouw Hoven in de ziel is gegrepen door een levenservaring, die
meteen van de velerlei praktische oplossingen der groote vraagstukken er althans
ééne zou geven. Er zou een sterke ziel noodig wezen in haar, die dat zóó vaak had
te verdragen als mevrouw Hoven romans geeft over vraagstukken van den dag.
Een Erfenis van Rouw loopt af op de erfelijkheids-huwelijks-quaestie; maar mevrouw
Hoven wipt een zijpaadje in tegen 't eind. Nog een vijftal andere verhaaltjes zijn in
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den genoemden bundel afgedrukt. Zij staan niet beneden het overige wat mevrouw
Hoven reeds gaf.
F.L.
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La Voix du Mal (naar een schilderij).
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Georges de Feure
(van Sluyters).
Door Bulée.

Georges de Feure (Van Sluyters).

‘Tout homme qui n'a pas son monde intérieur à traduire n'est pas un
artiste’. Théophile Gautier. (Du beau dans l'art).
‘De artist geeft en ontvangt. Zoo de type der schoonheid in zijn geest bestaat in den
toestand van ideaal, ontleent hij aan de natuur teekenen die hij noodig heeft om
hen uit te drukken. Deze teekenen vervormt hij: hij voegt er aan toe en hij neemt er
van af, volgens den aard van zijn gedachte, zoodat een
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voorwerp dat, in de werkelijkheid, in geenen deele de aandacht zou trekken,
belangrijkheid en bekoring aanneemt doordat het voorgesteld is; want de opofferingen
en de leugens van den schilder hebben hem gevoel, passie, stijl en schoonheid
gegeven’.
Deze gedachten van den voortreffelijken schilder met woorden, die de
heerlijkheden van Stamboel en den Gouden Hoorn dubbel schoon heeft voorgesteld
omdat ook hij, bij de beschrijving er van, was ‘de artist die geeft en ontvangt’ - deze
gedachten van Théophile Gautier komen mij telkens in de gedachte, wanneer ik sta
voor het werk van een kunstenaar in wiens scheppingen ik de vier genoemde gaven,
door ‘de opofferingen en de leugens’ hem bedeeld, in harmonische vereeniging zie.
Meer dan ooit was dit het geval, toen ik, eenige dagen geleden, werd gesteld voor
een reeks werken van onzen landgenoot Georges de Feure, waarin zich het beste
bevond van wat deze jonge, zeer personeele schilder in zijn nog kort artistiek streven
heeft voortgebracht.
Tien jaren geleden nog was De Feure een onbekende hier - hij was kort te voren,
na een zeer bewogen jeugd, te Parijs aangekomen, om met penseel en teekenstift
zich een weg te banen naar den top van den zeer moeilijk te beklimmen berg der
kunst, waarop plaats is voor velen, maar dien heel wat minder bereiken dan het
aantal is van hen die gelooven er te zijn aangekomen. En nu... is hij een goed eind
op weg naar boven; halfweg heeft hij al lang achter zich gelaten, en reeds mag van
hem gezegd worden dat hij behoort tot diegenen wier werk noodzakelijk invloed
moet uitoefenen op het werk van hen die nakomen.
De Feures kunst is in de hoogste mate intellektueel. Dit toonde hij onmiddellijk
toen hij met vijf schilderijen op den Salon du Champ de Mars van 1895, de eerste
maal dat hij voor het groote publiek exposeerde, de opmerkzaamheid der kritiek
trok als ‘een der jongeren die de meest ernstige beloften geven’. En laat ik er zonder
aarzelen aan mogen toevoegen dat hij zijn beloften gehouden heeft.
Het doek dat van deze vijf het meest werd opgemerkt was La Voix du Mal,
voorstellende een in het donker gekleede vrouw met een nobel ernstig profiel, op
wier gelaat de inwendige strijd van een gefolterde ziel te lezen is; achter haar, in
sober landschap, wordt in een tweetal liggende naaktfiguren de onreine wellust
uitgedrukt die ontwaakt in het gemoed van de toekomstige zondares.
Nog heden mag van deze schilderij gezegd worden, dat het tot het beste behoort
van wat De Feure heeft voortgebracht.
La Voix du Mal, Convoitise, Luxure, allen symbolische voorstellingen, die op
heldere wijze ieder voor zich een beeld geven van de intiemste hartstochten van
het menschelijk wezen, stelde De Feure onmiddellijk buiten - laat ik liever zegen
‘boven’, om getrouw te blijven aan mijn beeld van den stijgenden weg dien hij sedert
volgt - den breeden kring van de groote meerderheid zijner mede-exposanten op
dien Salon; zelfs onderscheiden zij hem gunstig van die andere moderne
aesthetieken, die, zich op symbolisme, idealisme,
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Imaginez Diane en galant équipage (oorspronkelijke teekening).
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mysticisme, prae-raphaëlisme beroepend, in nevelen rondtasten of met tegen
waarheid en natuur strijdende vormen, abstracte gedachten, wier omlijningen voor
hun eigen oogen dikwijls veel aan duidelijkheid te wenschen overlaten, zoeken uit
te beelden.
De Feure is duidelijk in zijn lijnen - vreemdsoortig, vindend zijn onderwerpen,
meestal waar anderen de hunnen niet zoeken zouden... omdat zij niet durven;
kwetsend dikwijls voor onze eigenliefde en ons respekt voor wat wij van huis uit
gewoon zijn met een zekere mate van ontzag te beschouwen - hij is ongemeen
harmonisch in zijn kleuren en tinten.

Brugge (naar een lithographie).

In al zijn werken is de vrouw het centrum, de draagster van een gedachte, een
gevoel, een gril, een opwelling, meermalen de verpersoonlijking van een bloem.
Maar, op enkele uitzonderingen na, toont hij ons in die vrouw (zoo wordt, terecht,
De Feure aan de lezers van het laatste nommer van den Figaro Illustré, dat wat de
illustratie betreft, geheel aan zijn werken is ontleend voorgesteld) l'être de raffinemant
et de volupté, de satanisme et de mystère, in wier oogen wij iets lezen dat aantrekt
met magische kracht, maar tevens voor een wijle vervreemdt van wat wij,
onverwoestbaar, in ons voelen sluimeren, of waken, aan liefde van voorheen, toen
het drieëenig ideaal der vrouw voor ons in moeder-bruid-zuster een heiligen vorm
aannam.
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De Feure komt mij voor als een dier persoonlijke, onafhankelijke artisten, die zonder
zich te storen aan het oordeel der menigte, alleen zich laten leiden door hun eigen
inwendigen drang, resultaat van zelfstandige, vrije waarneming. Leerling van...
niemand, heeft hij veel voordeel getrokken van de terechtwijzingen van Puvis de
Chavannes, die onzen jongen landgenoot zeer vriendschappelijk gezind was, en
die hem dikwijls des morgens, wanneer hij op weg

L'Ecu du Diable (naar een aquarel).

ging van zijn huislijk atelier op de Place Pigalle naar zijn groot atelier in de Avenue
de Villiers, eenige oogenblikken kwam opzoeken en hem dan in zijn werk raad kwam
geven. Zoo kunnen wij iets van den grooten meester terug vinden in het werk van
De Feure, al ware het maar de atmosfeer waarin vele schilderijen van deze zich
baden. In zijn sterk uitgesproken dekoratieve tendenz valt te weinig een familietrek
waar te nemen met de voortreffelijke
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muurschilderingen van het Panthéon te Parijs en van de bibliotheek te Boston, dan
dat er hier van navolging moge gesproken worden.
En al mogen nu, volgens De Feures eigen woorden, daarvóór of tegelijk daarmede
groote meesters van vroegere perioden, als Giotto's leerling die op de muren van
het Campo-Santo te Pisa die gruwelijk helsche fresco's schilderde, waarvan het
zien een rilling van bewondering verwekt, als de vlaming Hieronymus Bosch, als
Breughel, als Quentijn Matsys, wiens Hèrodiade in het Antwerpsche museum voor
De Feure als het ware een openbaring was... al mogen nu, zeg ik, dezen een
krachtigen invloed op onzen artist hebben geoefend, hem zelfs, èn door hun beeld
èn door hun ziel, de richting voor de ontwikkeling van zijn eigen talent gegeven
hebben, evenmin mag van hem gezegd worden dat hij hun navolger is.
Maar De Feure heeft litteraire meesters - waarom van zijn kunst wel gezegd is
geworden dat zij de la littérature is (een uitdrukking die dikwijls gaarne den schijn
wil aannemen van een ‘dooddoener’ te zijn, maar het daarom niet is, en vooral niet
hier) - en onder dezen staat Baudelaire vooraan, tot dezen behooren in zekere mate
de engelsche dichters Thomas de Quincey en Edgar Poe.
Het liefst - ik wilde dat ik zeggen kon ‘alleen’ - wensch ik De Feure als beeldend
kunstenaar te vergelijken met den dichter van de Fleurs du Mal, want beiden zien
in de vrouw de hoogste incarnatie der schoonheid, tevens van het kwaad - la
suprême beauté qui est le mal supréme - beiden zijn in hun symbolisme pessimist.
Toen ik, nu twee jaren geleden, een paar malen dicht na elkaar de Feure op zijn
atelier bezocht, vond ik hem bezig aan een groot schilderij dat eerst bestemd was
voor den toen aanstaanden Salon, maar waaraan hij nog steeds arbeidt. Het is in
zekere mate de allegorie der vrouw naar de visie van den artist, een werk waarin,
naar zijn ideeën, het philosophische beeld in verschillende incarnatieën vorm
aanneemt.
Deze allegorie geeft ons haar te zien ‘in het egoïsme harer schoonheid, in de
glorie harer overheersching door de schoonheid, met de perversiteit, de ondeugd,
de wreedheid, de smart, die zij, bewust van haar schoonheid, doet uitgaan; daarbij
de marteling, de vernedering, de onderwerping, de lafheid van den man.’ In
verschillende groepen verdeeld als een triptiek, paart de schilder de allegorie van
het kwaad door de schoonheid aan beelden aan het moderne leven ontleend. In
het midden, het voortreffelijke lichaam prachtig blank, tegen een achtergrond van
gedrapeerd purper, is de triomf der schoonheid - het geheel is, wat de naam zegt,
een Conte de Fée.
De illustraties van Marcel Schwobs La Porte du Rêve, vormen een reeks platen,
keurige teekeningen van bizarre onderwerpen; maar wat daarvan vooral treft is de
keurig en uitermate fijn bewerkte titelplaat, een als triptiek uitgevoerde
kleuren-lithographie, die tot beeldende inleiding van het boek dient.
De serie albums met lithographieën in kleuren aan Brugge gewijd, geïnspireerd
door Rodenbachs Bruges la Morte, roepen ons levendig voor den
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geest, de ziel van mysterie en bevalligheid der oude vlaamsche stad die gevuld
schijnt van stilte en poëzie.
In zijn Fèminiflores - een reeks schilderijen - paart de schilder de vrouwen aan
de bloemen, van dezen hare eigenschappen aan genen meêdeelend, genen vattend
in de decoratieve omlijsting door dezen gevormd; dikwijls gebruikt hij hier òf de
vrouw òf de bloem als voorwendsel tot het uitdrukken

Princesse Maleine (illustratie van Maeterlincks poëtisch sprookje).

van een ruimere psychologische gedachte of het scheppen van een harmonie van
verwante tinten en kleuren, waaraan dan altijd één kontrast een sprekend en
bekoorlijk relief verleent. Uit deze reeks noem ik Tubéreuse, een allerliefst
vrouwengezichtje met vol blond haar omgeven, midden in een veld zacht groene
bladeren hier en daar door een paar mauve-plekken afgebroken.
Keer ik nu even naar Baudelaire terug, dan moet ik een enkel woord
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zeggen van De Feure's illustraties der Femmes damnées van dezen dichter, waarvan
een reeks als lithographieën in kleuren is verschenen. Hier komt weer De Feures
pessimisme aan het volle licht. Zij zijn, die vrouwen, maagden, demonen, monsters
en martelaressen, en in zijn beelden zegt de schilder de woorden van Baudelaire
na:
‘Pauvres soeurs, je vous aime autant que je vous plains.’
Ieder ervan heeft weer één kleur in verschillende nuances tot grondtoon; en al
die nuances zijn aangebracht in bevallig decoratieve figuren, besloten in harmonieus
gebogen lijnen, nu eens in rood, dan in blauw, in geel of violet, forsch en teeder, in
krachtigen zwaai of in zachte bocht.

Brugge (naar een lithographie).

De Feures decoratieve zin openbaart zich in al zijn werken. Hij heeft een
ongemeenen smaak om op elegante wijze te spelen met motieven aan planten en
bloemen ontleend; en dezen smaak past hij toe op alles wat hij aan kunstvoorwerpen
onderhanden neemt: de verluchtingskunst en het moderne meubel, het bibelot en
de tapisserie. Met dien zin gewapend is deze schilder der moderne vrouw aan het
werk getogen om aan haar die zijn model en zijn bezielster tevens is de omgeving
te verzekeren die passend is aan haar lichaam en haar ziel. Ik zie De Feure nu eens
een stoel bootseerend in leem, dan snijdend in karton een ceintuurgeps of een
broche, ook wel teekenend de omlijsting van een spiegel of het plan van een
borduurwerk.
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Maar telkens na dit werk van kunst-industrieelen aard keert hij tot zijn eigen atelier
terug om voort te werken aan zijn groote schilderij Conte de Fée, of, over zijn breede
tafel gebogen, in een nieuwe teekening een nieuwe incarnatie te geven der vrouw
‘aux mille lignes, aux mille séductions, la femme d'amour

Buveuse d'Absinthe (naar een schilderij).

égoïste, fleur de toutes les ivresses, tige de tous les vices, source de tous les maux,
âme de toutes les joies profanes’.
Zie zijn Buveuse d'Absinthe en zijn Amoureuse du Mal, twee zijner beste
schilderijen, en gij leert De Feure in die beide werken ten volle kennen.
De eerste: een jonge vrouw in een tuin aan een tafel gezeten, voor haar
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een glas met den vergetelheid schenkenden drank; op den achtergrond de
silhouetten van een paar Parijsche figuren die scherp uitkomen onder het schijnsel
van een paar electrische lampen. Maar die omgeving is slechts bijwerk; geheel onze
aandacht wordt getrokken door het sterk verlicht gezicht dier jonge vrouw, door haar
oogen vooral, waarin wij de ziekte, den komenden waanzin, lezen. En over dat
geheel licht een nevel van groen, de kleur der

Amoureuse du Mal (naar een schilderij).

absinth heeft zich aan alles meegedeeld, zij is symboliek.
De andere: een vrouwenprofiel van groote teederheid in een omgeving van blauw
met hier en daar een geele plek. Die jonge vrouw met haar zinnelijke lippen, haar
bewogen neusvleugels, haar half gesloten oogen, fijne hals en vollen boezem,
draagt op den schouder een paradijsvogel en houdt in de hand een reukbrander
welks damp opgaat in warrelingen die de beelden
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van het kwaad, op den achtergrond door een drietal naakte figuren voorgesteld,
omslingeren.
Alles wat hij haar wil laten zeggen weet De Feure te leggen in de oogen zijner
vrouwen. Er gaat een magische kracht van uit.
Een verzamelaar die vele schilderijen, waaronder de genoemden, van onzen
landgenoot heeft, zonder dat die door hunne plaatsing zich onderscheiden, zeide
mij dat, dikwijls, wanneer hij bezoekers in zijn galerij had rondgevoerd,

Affiche.

hij dezen later terugvond voor de Buveuse d'Absinthe, voor de Amoureuse du Mal,
of voor een ander dezer wonderlijke vrouwenbeelden, aangetrokken door het
geheimzinnige dat uit die oogen spreekt.
Als affiche-teekenaar heeft De Feure ook in ons land een zekeren naam; waarop
hij zich in het minst niet laat voorstaan. Dat hij overigens ten onzent weinig bekend
is mag zijn verklaring vinden in het essentieel fransch-zijn van zijn kunst.
Zijn veelzijdigheid en deze fransche zin hebben hem tot medewerker doen kiezen
door den bekenden kunsthandelaar Bing, wiens galerij l'Art Nouveau
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sedert het voorjaar van 1896 de plaats ingenomen heelt van de meest volledige
verzameling Japansche en Chineesche kunstwerken en kunstvoorwerpen die in
Parijs te vinden was.
De heer Bing en Georges De Feure - de een Duitscher van oorsprong, de ander
Hollander van geboorte - hebben hun streven vereenigd in het zoeken naar een
zuiver fransche decoratieve kunst. In hoeverre zij in dat streven geslaagd zijn - of
liever in hoeverre De Feure dit is, want het is zijn werk dat wij er te aanschouwen
krijgen - zullen wij zien in het Pavillon de l'Art Nouveau dat op de
Wereldtentoonstelling van dit jaar een eigen plaats (op de Esplanade des Invalides)
inneemt. Daar geeft onze landgenoot in de groep ‘Decoratie en meubileering van
openbare gebouwen en woonhuizen’ eenige volledige, uitmuntend geslaagde
proeven van wat hij verstaat onder het scheppen van een der elegante vrouw waardig
milieu.
Met dit keurig stuk werk van den kunstenaar De Feure voor oogen dringt zich aan
mij op de behoefte den grooten aestheticus Anatole France even het woord te laten,
door eenige zinnen aan te halen van een redevoering die deze uitnemende
letterkundige artist aan den vooravond van de opening der Tentoonstelling ten
aanhoore van een groot gezelschap ‘kunstarbeiders’ heeft uitgesproken.
‘Er zijn geen twee soorten van kunsten, de indrustriëele en de schoone; er is
slechts ééne kunst die in haar geheel nijverheid en schoonheid omvat, en die er
zich op toelegt het leven aangenaam te maken door om ons de schoone vormen
te vermenigvuldigen, door schoone gedachten uit te drukken. De kunstenaar en de
kunstarbeider werken te zamen aan hetzelfde prachtige werk; zij vereenigen hun
streven om ons de menschelijke woning aangenaam en lief te maken, om aan het
huis, aan de stad, aan de tuinen een voorkomen van bevalligheid en van adel mee
te deelen.
Zij zijn de een aan den ander gelijk door de uitoefening van hun bedrijf. Zij zijn
elkanders medewerkers. De arbeid van den goudsmid, van den pottebakker, van
den emailleerder, van den tinnegieter, van den schrijnwerker, en van den tuinman
behoort even goed tot de schoone kunsten als de arbeid van den schilder, van den
beeldhouwer, van den architekt, voor zoover men ten minste niet denkt dat de
goudsmid Benvenuto Cellini, de pottebakker Bernard Palissy, de emailleerder
Pénicaud, de tinnegieter Briot, de schrijnwerker Boule, de tuinman Le Nôtre, om
slechts van de ouden te spreken, niet werken van een nog al schoone kunst hebben
uitgevoerd.
Maar gij acht, integendeel, burgers, dat de kunstarbeider die de ronding van een
vaas heeft gevonden of de doorschijnendheid van een email heeft verkregen, de
medebroeder is van den kunstenaar die de lijnen van een beeld heeft ontworpen
of de kleuren van een schilderij heeft gekozen.’
Deze paring der kunsten vinden wij op de gelukkigste wijze in De Feures werk;
en, het mag zonder den minsten schijn van reclame gezegd worden, van dat werk
vinden wij de gelukkigste voorbeelden in hetgeen deze artist nu al maanden lang
bezig is voor te bereiden en uit te voeren voor den voor
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kunst hoogstgevoeligen kunsthandelaar Bing, wiens initiatief al jaren lang zulk een
gunstigen invloed op de styleering van het Fransche meubel, in den breedsten zin
bedoeld, heeft uitgeoefend.
Zien wij, naar De Feures teekeningen en onder zijn voortdurend toezicht
uitgevoerd, die in ivoor gesneden toiletartikelen, de wandbekleeding en gordijnen
in zij geweven, de tafels en stoelen door hem geboetseerd, het gestoken

Affiche.

houtwerk, de geborduurde vloerkleeden, de paneelen, plafonds en vensterruiten,
die een cabinet de toilette en een boudoir vormen en ieder op zichzelve tot een
keurig harmonieus geheel maken, dan wordt het ons duidelijk dat Anatole France
gelijk heeft met te zeggen dat er maar ééne kunst is, en dat de kunstenaar zich
evengoed openbaart in het maken van een voorwerp van dagelijksch gebruik tot
een werk van kunst als in het scheppen van een beeld of een schilderij. Zeide ik
van De Feure dat hij reeds behoort tot diegenen wier
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werk op dat van na hem komenden invloed uitoefenen, dan is dit zoowel om de
artistieke eenheid waarin iedere samenstelling zich vertoont die wel overwogen
groeit uit de paring van zijn werkzaam intellekt en zijn ontwikkelden smaak, als om
wat ik noemen mag zijn stijl. Fransch-zijn in al wat hij voortbrengt - hij doet daarmee
zijn moederland geen oneer aan, want Nederland heeft er te allen tijde prijs op
gesteld aan de kunst en de schoonheid de beperking van landsgrenzen te ontzeggen
- dat streven heeft hem, wiens oorspronkelijkheid hem verbiedt zijn werk een
navolging te doen zijn van de Japansche en de

Brugge (naar een lithographie).

Engelsche kunst, die hij beide even goed kent als hoog waardeert, een stijl, zooal
niet doen scheppen, dan toch doen vormen, dien hij het recht heeft den zijne te
zeggen, die ultra-modern is en tevens al de bevalligheid vertoont van de Fransche
kunst der zeventiende en achttiende eeuwen.
In de paneelen van het Pavillon de l'Art Nouveau herkennen wij De Feures zeer
persoonlijk talent; wij vinden er den schilder der Féminiflores in terug, en zien in
ieder er van een verschillende harmonie van overeenstemmende kleuren en tinten
met een of twee passende kontrasten. Ook in deze schilderijen
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is de vrouw het hoofdmotief. Zij is het eveneens in de vier groote gekleurde vitraux,
die als 't ware opgebouwd zijn uit in lood gevatte stukken glas, ieder van eene kleur,
te zamen weer eenzelfde harmonie van kleuren en tinten vormend.
En hij zelve?
Men moet hem zich niet voorstellen als een somberen denker, den in zichzelf
gekeurden misantroop. De vele en hardnekkige moeielijkheden waartegen hij in het
begin van zijn loopbaan te kampen had, zoowel tijdens het boheme-achtig leven
dat hij geleid heeft in Nederland en in Parijs, als toen zijn talent tot ontwikkeling
kwam, hier, en hij veel en langdurige miskenning ondervond, hebben hem niet mild
gemaakt in zijn oordeel over de menschen; maar zijn natuurlijke goedmoedigheid
heeft zijn scepticisme verzacht. Hij is door en door een man van het gezellige leven,
wiens eigenaardige mengeling van teruggetrokkenheid en hoogmoed tegenover
menschen die hij niet kent, hem weinig beminnelijk maakt voor dezen. Maar zijn
vrienden kennen hem een groote mate van hartelijkheid en teederheid toe - daarvan
ook spreken velen zijner werken - en zij weten zijn helderen geest, zijn ontwikkeld
verstand en zijn intellektueel gevoel te waardeeren.

Parijs, April 1900.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

496

Ièle.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Ièle had de schamele maandroosjes, waar Miny haar mee getooid had, droomerig
uit haar goudbruin haar genomen en het rose lint, dat die golvende massa in toom
hield, langzaam losgestrikt. En nu zat zij bij 't open balkonraam, de handen in den
schoot gevouwen, een tenger blank half-kind-half-meisje, in het blauwzilveren licht
der zuivervolle lentemaan.
Zij zat heel stil, in extase, de groote oogen heel wijd open, de frissche lippen van
elkaar, bleek in de omlijsting van haar lokken, die glansden in het maanlicht en
trilden in den Juniwind. Zinnenstreelend woei de zachte nachtkoelte, beladen met
de smeltendzoete geuren van den groeten gelerozenstruik op het balkon en de
sterkere aromen van de jongbebladerde oude beuken, wier kruinen wiegelden boven
de schutting uit, aan den overkant van de stille straat.
- Ièle! Ièle! klonk het van beneden, dringend en dwingend.
Maar Ièle verroerde zich niet, toen het geluid tot haar kwam.
Zij wist wel wat de zusters van haar wilden, maar zij wou niet meer naar beneden.
Zij wou hierboven blijven, een uurtje rustig genieten van haar geluk. Het was zóo
nieuw en Ièle was zóo jong nog, de jongste van het zestal waarin het vrouwelijk
element de overhand had, zij, nog een schoolkind, het kleintje dat nog niet meetelde
en nog niet uitging. Zij werd immers altijd vroeg naar bed gestuurd en nu was 't al
over kinderbedtijd. Half elf galmde al de torenklok.
- Ièle! Ièle! klonk het weer van beneden, maar nu een verdieping hooger, schel
en scherp, bijna bevelend.
Maar Ièle, hoewel de hatelijke stoornis het teedere zilverwaas van haar droom
ruw verscheurde, deed alsof zij het opeischend geroep van haar zusters niet had
gehoord.
En toch konden Truus en Jos en Miny elk oogenblik de kamer komen
binnenstormen, om te zien of het kleintje werkelijk al in bed lag. Zij waren er niet
aan gewend door het gewillige jongste zusje gedwarsboomd te worden. Als zij haar
noodig hadden moest zij klaar staan. En zij hadden haar noodig om piano te spelen
terwijl zij, de volwassen meisjes, dansten.
Maar het gedweeë kleine meisje voelde zich opeens moedig geworden. De
gedienstigheid, waarmee het zachtzinnig, in eindeloos gedroom verzonken zusje
de levendigere en zelfzuchtigere zusters had verwend, was plotseling overgeslagen
tot flinkheid, bijna tot overmoed. Zij was nu ook een groot meisje: Alex had met haar
gedanst!
Truus, Jos en Miny gaven 't op. Er kwam geen antwoord uit de slaapkamer
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en er glipte geen lichtschijnsel uit de deurreet op het portaal. Het kleintje was dus
dadelijk zoet naar bed gegaan en sliep, met een lesboek onder haar kussen, om
morgenochtend weer bijtijds klaar te zijn voor den schooldag.
Nu was 't weer rustig als te voren. De gasten zouden zeker nog wel een uur blijven
of langer.
En allengs spon Ièle zich weer in haar web van droomen in.
Hoe was het dan ook weer gekomen dat zij, het veertienjarig schoolkind, gewalst
had met den mooien Alex, die tien jaar ouder was dan zij?
Voor den verjaardag van Truus, haar oudste zuster, die acht-en-twintig jaar werd,
was een partijtje op touw gezet. En na de thee, hoewel er niet gedanst zou worden,
had het opgewonden troepje de goedig glimlachende huismoeder omsingeld en
overgehaald tot dansvergunning. In een wip hadden stoere jonge mannenarmen
de hinderlijkste meubels uit het ruime salon in de diepe vestibule gedragen. Ièle
stond, verlegen, in een hoek, naar de vroolijkheid van de anderen te kijken, alsof
de algemeene pret haar niet aanging. Aanstonds werd ze aan de piano gezet om
haar heele dansrepertoire af te spelen. Gedwee en vlug zweefden de slanke blanke
vingers over de toetsen. En terwijl zij, in het opgejaagde stof der dansende paren,
op haar krukje gezeten, de dartele noten deed samenreien tot huppelende melodieën,
uitnoodigend tot rhythmisch blij bewegen, kwam er een stille bitterheid in haar op.
Het was zooals altijd: aan háar genoegen dacht geen mensch. Het leek wel vanzelf
te spreken dat zij op den achtergrond werd geschoven, dat zij, bij al wat er te genieten
viel, de ondergeschikte rol van helpstertje moest vervullen, gehoorzaam haar zusters
dienend, zonder op wederdienst of dank te mogen rekenen. Miskenning, - want
waarin anders dan in leeftijd waren Truus, Jos en Miny haar meerderen? - nog nooit
had ze er zich zóo door gekrenkt gevoeld. Het was haar te moede of dien avond
de maat boordevol was. En ook haar oogen, die strak op de muziek tuurden, schoten
vol tranen van achteruitzetting en eenzaamheid. Daar zat zij nu, op het vroolijk
familiefeest, er buiten gesloten, gekleed in een afleggertje van haar jongste zuster
Miny, zich op te offeren, neen, opgeofferd, alsof ze ook niet een jong meisje was!
Maar zij slikte de tranen in, die haar oogen benevelden en de noten deden golven
op het muziekblad, alsof die ook wilden meedansen in deinende sleepende rijen.
Haar koude vingers bleven maatvast. Maar eindelijk voelde zij dat zij niet meer kon.
Het had al tien uur geslagen, haar gewone tijd om naar bed te gaan. En zij keerde
zich om, zei: - Nu ben ik doodmoe! laat nu een ander maar eens spelen! en stond
op om stil naar bed te gaan.
Ondanks het teleurgesteld: - Nu al moe, kind, en je hebt aldoor stil gezeten! van
Jos, dat haar sarrend-wreed klonk, ondanks het beschermend:
- Van avond mag je wel een beetje later opblijven, omdat je zus jarig is! van Truus,
was Ièle al tot bij de deur gevlucht, zich kleinmakend in de draperieën, toen Miny
haar bij den arm had gepakt en meegetroond en op schoot getrokken en voorzien
van een glas koelzoete vruchtenstroop, dat zij dorstig uitdronk. Ièle mocht Miny het
liefst lijden: zij had opwellingen van
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goedhartigheid. Maar dat kinderachtig opschoot-zitten beviel Ièle volstrekt niet. Zij
was juist aan het worstelen om vrij te komen uit de blanke bloote armen van Miny,
die 't aardig vond om moedertje over het kleingehouden zusje te spelen, toen Alex
naar het meisjesgroepje toekwam en... haar, Ièle, om een wals vroeg.
Ja, zoo was het gekomen, dat onbekend gevoel van zaligheid in de armen van
dien vreemden man. Zoetjes gewiegd - hij walste heerlijk - zag zij op tot zijn matbleek
gezicht en dronk den magnetischen blik van zijn ondoordringbare fluweeloogen,
den raadselachtigen glimlach van zijn heerlijken mond, rood als een mooie exotische
vrucht onder de schaduw van zijn donkere snor. Nog nooit had zij zich zóo licht,
zóo gelukkig gevoeld. Zij had wel altijd willen blijven zoo, in zijn armen, zwevend
door het leven. En toen de wals uit was en hij haar losliet, wankelde zij duizelend
de kamer uit, de trappen op, tot zij veilig in haar kamer, bij het wijdopen balkonraam
zat.
Hoe goed van hem, hoe edelmoedig, zich over haar te ontfermen! dacht ze, in
haar dankbare behoefte om dien vreemden jongen, van wien zij niets af wist, te
idealiseeren. Zij begreep niets van het geluk dat haar doorstroomde. Zij wist alleen
dat er iets nieuws, iets moois in haar jong leven gekomen was, een gloed waaraan
zij zich kon koesteren, als zij zich weer zóo koud en eenzaam voelde in het drukke
gezin, waar niemand belangstelde in haar peinzen en droomen.
Wielengeratel wekte Ièle uit haar vormeloos-vaag, nameloos-zoet gemijmer. De
eerste rijtuigen om de gasten te halen kwamen, de plechtige nachtstilte brekend,
aanrollen in de stille straat. De oranje lantarens werden al zichtbaar als drakenoogen
in de sprookjesmooie lentenacht. Nu kleedde Ièle zich haastig uit, hoezeer het haar
ook speet zich te ontdoen van de klêeren, die Alex had aangeraakt, alsof zij met
het eenvoudig witte japonnetje, met het rose ceintuur, waarvan de groote strik, in
het maanlicht, haar een vreemde reuzevlinder leek, met de witte schoentjes die zoo
heerlijk gedanst hadden, nauw rakend den vloer, als gevleugeld, iets van haar nieuw
geluk zou afleggen.
Om zich niet te verraden, stak zij geen licht aan en liet zij de vensters open. En
toen de meisjes, na een luidruchtig en langgerekt afscheid, de gasten hadden
uitgelaten en, lachend en babbelend, de trappen opstormden, lag Ièle al lang in
haar smal wit bedje, als in een bad van maneschijn, de handen gevouwen boven
het hoofd, de bruine vlechten langs de witte wangen, met wijdopen slapelooze oogen
te staren in het hemelblauw.
Zonder zich aan de nachtrust van Ièle, die zich slapend hield, te storen, renden
Truus en Jos de kamer in.
Hard kleppend gingen de vensters dicht, met een raken ruk ontrolden zich de
valgordijnen, met een schrijnende vlam verjoeg de dadelijk aangestoken lamp de
poëtiseerenden maannacht. Doodstil, hoewel innerlijk brandend van ongeduld om
weer donker en stilte om haar heen te krijgen, lag Ièle te wachten tot haar zusters
uitgebabbeld waren.
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- Wat slaapt zoo'n kind toch vast! zei Truus, luid genoeg om Ièle wakker te maken,
als zij sliep.
- Weet je 't wel zeker? fluisterde Jos geheimzinnig terug.
- Ja, kijk maar! stelde Truus gerust en zij nam de felroode kap van de lamp af en
liet het schelle licht vallen op het bleek gezichtje van Ièle, die zelfs geen wimpertje
bewoog.
- Nu, dan kunnen we gerust praten, zei Jos. Wat zeg jij wel van Miny met Alex?
- Ik... dat zij hem schandalig aanhaalt.
- Nietwaar? 't Komt niet te pas voor een fatsoenlijk meisje. Zoo'n nest, zoo'n flirt!
Ze gunt hem niemand anders.
- Ik begrijp niet wat hij in haar kan zien! Mooi is zij toch volstrekt niet, vind jij wel?
- Neen, met die ongedistingeerde wipneus...
- En die groote mond en dat eeuwig gegichel...
- Ja, de tandententoonstelling... En die maniertjes met heeren, daar erger ik mij
altijd zóo aan.
- Ze heeft fraîcheur, maar dat is ook al.
- Ja, de beauté du diable, geen mooie trekken, meende de taniggeele Jos.
- En ze is ook veel te dik voor een jong meisje, vond Truus, die beenig en hoekig
was.
- Hij maakt haar wel in 't oogloopend het hof; hij heeft aldoor met haar gedanst...
Zeg, Truus, denk je dat hij haar zal vragen?
- Geen nood, hoor! zoo'n jongen fladdert heel wat rond eer hij er aan denkt om
zich te engageeren.
- Maar ik geloof toch dat ze op hem rekent.
- Dan is ze een mal spook, dat zeg ik.
- Ja, als je maar alles gelooft wat je cavalier je op de mouw speldt.
- Op de mouw... die is goed! die vette bloote bovenarmen, bah!... Begrijp jij hoe
Mama het toestaat, dat Miny zich zóo...
- Blootgeeft... in elke beteekenis? Iemand zóo te laten merken dat je dol op hem
bent! Maar och! mama let er niet op.
- En Mama wou haar dochters ook graag getrouwd zien.
- Nu, 't is mij wel, laat Miny maar het goede voorbeeld geven: van een bruiloft
komt een bruiloft. Als zij slim genoeg is om zoo'n vlinder als Alex te vangen...
- Stil, daar is ze!
De veelbesprokene kwam binnen en begon zich dadelijk zwijgend uit te kleeden.
Ièle's bleek gezichtje was rood geworden van ergernis. Haar hart klopte in de keel
en het dek benauwde haar. Maar zij dorst zich niet verroeren om geen hatelijk:
Luistervinken deugen niet!
naar het hoofd te krijgen. En zij vond het niet minder akelig dan haar
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zusters dat ze alle vier die ééne slaapkamer moesten deelen. Truus, Jos en Miny
hadden elk haar boudoirtje, waar zij zich rustig konden afzonderen en veilig met
elkaar of met vriendinnen, haar meisjesgeheimpjes bepraten. Ièle had geen enkel
plekje dat zij het hare kon noemen, niets dan haar bed in de gemeenschappelijke
slaapkamer. En het kwaadspreken van Truus en Jos hinderde haar onuitsprekelijk.
- Wat kom je laat! Wat heb je toch zóo lang beneden uitgevoerd? vroeg Jos,
verlegen met de plotselinge stilte.
- Ik heb mama wat helpen opruimen.
- Met je mooie rose japon aan? hoe onpractisch!
- Och! ja - en ik wou jelui meteen gelegenheid geven om eens gezellig over mij
te kletsen: twee vliegen in éen klap.
- Hoe kom je er aan? zei Jos kleurend.
Maar Miny had geen lust in gekibbel. Zij haalde enkel de mollige ronde schouders
op en trok loom de kam door haar dik geelblond haar. Toen maakten Truus en Jos
ook voort met haar nachttoilet.
Het was een verlichting voor Ièle toen eindelijk de lamp uit was en haar zusters
in bed lagen.
Zoodra het donker in de kamer was, zag zij duidelijk het mooi matbleek gezicht
van Alex met zijn zijïge woestkrullende haren, blauwzwart en glanzig als
kraaienveêren, met zijn diepe sombere oogen, gesluierd alsof zij het geheim van
zijn hart niet verraden wilden. En zij vroeg het hem vruchteloos af:
- Houd-je van Miny? houdt Miny van jou, Alex, lieveling?
Neen, neen, zij, Ièle, wist het wel beter: Miny was licht ontvlambaar, toeschietelijk
misschien, maar niet coquet. Natuurlijk was zij dolblij met de hofmakerij van Alex.
Truus en Jos zouden er immers ook trotsch op zijn geweest, als hij zich had
verwaardigd werk van haar te maken: dat bleek duidelijk genoeg uit haar spijtig
gesmaal op haar bevoorrechte zuster. Van Ièle's ééne wals waren zij geen van
beiden jaloersch. Natuurlijk, Ièle telde ook nog niet mee.
Na een slapeloozen nacht viel Ièle eindelijk, tegen den morgen, in een koortsige
sluimering. De leelijke afgunst van haar twee oudste zusters vermengde zich, in
haar onrustige droomen, met het mooie geheim van haar eigen nieuw gevoel van
zaligheid.
Op school was zij onoplettender en leek zij dommer dan ooit, dien dag en den
volgenden. Onophoudelijk moest zij aan Alex denken. Maar de vermaningen der
onderwijzeressen, de snauwen van Truus en Jos, de plagerijen van haar broêrs,
niets kon haar deren. Neuriënd raffelde zij haar strafwerk af. En zoodra ze een uurtje
vrij had, liep ze in den tuin te droomen, zacht zingend, soms plotseling uitjubelend
haar nieuw geluk of 's avonds in het priëel van kamperfoelie, zat zij te dwepen,
weenend stil. In haar behoefte om haar gevoel te uiten, getemperd door haar
antipathie jegens haar omgeving, nam zij haar toevlucht tot een dagboek. Zij vluchtte
er mee van de éene kamer naar de andere, altijd gejaagd, zoodra er iemand
binnenkwam, het geschrevene bedek-
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kend met een blad vloeipapier, het schrift, als zij naar school moest, wegstoppend
in een gewezen speelgoedkaste, dat in een hoek van de slaapkamer stond, het
eenig meubeltje dat van haar was en waarvan zij zorgvuldig het sleuteltje in den
zak van haar schooljurk droeg. Maar dit liet ze varen toen ze eens, op school, merkte
dat zij den sleutel tehuis in een andere jurk had vergeten. Zoodra zij toen tehuis
kwam, verscheurde zij de blaadjes vol van haar hartsgeheim.
Ondertusschen zag zij Alex niet weer.
Een week of zes na den verjaardag van Truus, zat Ièle, die vacantie had, te lezen
op de trap. De slaapkamer was in beslag genomen door Truus en Jos, die zich
kleedden voor de tennisclub. Mama zat in het priëel. In het salon kon elk oogenblik
visite komen. Het schuwe kind had een koele en afgezonderde schuilplaats gevonden
op een klein zijtrapje van enkele treden, dat zelden of nooit werd gebruikt. Daar
hoorde zij stemmen in het boudoir van Miny. Zij wou niet luisteren, schichtig
opgeschrikt stond zij, met haar boek in de hand, klaar om te vluchten. Maar de luide
woordenwisseling hield haar onwillekeurig terug. Miny werd gesard; nu dan, als 't
al te hoog liep, zou Ièle Miny's partij gaan nemen.
- Dus je wilt niet mee omdat de ontrouwe Alex niet meer komt? plaagde de stem
van Jos, wees toch verstandig, meisjelief, houd je toch groot!
- Houd je mond! zei de stem van Miny trillend van woede. Ik blijf tehuis omdat ik
hoofdpijn heb, laat me nu met rust.
- Die hoofdpijn lijkt wel geregeld op tennisdag te komen! hoonde de stem van Jos
terug, nu adieu, beterschap!
Toen Jos de trap af was en de deur uit met Truus, hoorde Ièle Miny snikken.
Vlug liep Ièle om naar Miny's boudoir en klopte.
Aanstonds kwam Miny, van haar divan opgesprongen, aan de deur, met een
boosrood behuild gezicht.
- O god! wat nu weer? laat me toch met rust, jelui maakt me nog gek! riep Miny
buiten zichzelve van drift.
Ruw drong zij Ièle weg, die, zich kleinmakend, door de deurkier wou binnensluipen.
Ièle hoorde haar zich opsluiten; de sleutel knarste nijdig in het slot.
Ièle raapte haar boek op, streek eerst haar hand over den bezeerden schouder
en toen over haar peinzend voorhoofd. Toen ging zij denken in den tuin.
Alex kwam dus niet meer op de tennisclub, waar de meisjes hem elke week
ontmoetten. En Jos, die zoo spijtig was geweest toen Alex Miny het hof maakte,
verheugde zich nu onedelmoedig in zijn wegblijven.
Wat was er dan toch tusschen Alex en Miny voorgevallen?
Een misverstand, was de slotsom van Ièle's gepeins.
En toen jubelde het in haar op: zij, Ièle zou dat misverstand uit den weg ruimen,
zij zou die twee gelieven vereenigen.
Miny was nu wel ruw tegen haar geweest, maar Ièle hield genoeg van de eenige
zuster die haar gewoonlijk de hand boven het hoofd hield, om haar die
onrechtvaardigheid te vergeven.
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Ja, Miny gunde zij geluk.
En Alex zou háár, kleine Ièle's broêr worden, haar aangebeden, haar uitverkoren
broêr!
O op haar bloote knieën mocht Miny God wel danken voor zulk een
bovenmenschelijk geluk: de vrouw zijn van Alex, dien schat, dien engel, dat ideaal!
Zij zag Miny al op haar receptie, heel in 't wit, met een blanke bouquet in de hand.
Zij zag Alex in 't zwart, naast Miny, bleek van geluk, glimlachend van liefde.
En tranen van verteedering over haar eigen edelmoedigheid welden op in Ièle's
oogen.
Waarom stak Ièle nu zóo hevig, in de linkerborst, even boven het hart, een felle
pijn, die haar den adem benam?
Dat had zij wel meer als haar iets erg ontroerde. Stil, het was dadelijk weer over
en het had niets te beduiden. Zenuwen, zei de dokter. - Aanstellerij! zeiden Truus
en Jos. Schoolpijn, meenden haar ouders.
Toen het over was, ging zij naar boven, naar de slaapkamer. Uit het oude kastje
haalde ze een doos postpapier, een roodleeren zakinktkokertje en een opengewerkte
beenen penhouder met een miniatuurlandschapje achter een vergrootglaasje. Toen
zocht ze een plekje om te schrijven. Ongeduldig ruimde zij de tafel leeg, waarop
Truus en Jos kammen en borstels, ruches en handschoenen, fleschjes odeur en
een poudre-de-riz-kwast hadden laten slingeren. Zij beefde een beetje en haar hart
klopte bij schokken, toen zij zich neerzette om dien brief te schrijven, dien brief aan
Alex, waarvan zijn geluk en dat van Miny afhing. Met zorg koos zij een velletje uit
haar fantasiepapier; geen rose, dat was voor gelieven; geen mauve, dat was lichte
rouw; een bleekgroen, dat was lente en hoop. En 't was van boven tot onder bestrooid
met vliegende vogeltjes, dat waren haar droomen, haar gedachten, die altijd vlogen
naar Alex.
En Ièle schreef:
O kom toch! kom gauw Miny troosten, zij is zóo bedroefd en zij wil niet
meer naar de tennisclub omdat u er niet komt. Ik weet niet wat er tusschen
u beiden is geweest, maar Truus en Jos zeiden, dat u Miny het hof maakt
en dat is nog niet zoo erg lang geleden. Waarom is u nu boos op haar?
Zij houdt zoo innig veel van u, zij zal zoo blij zijn als u met haar wil
trouwen. O kom gauw alles goed maken en (buiten Miny, die niet weet
dat ik u schrijf) zal niemand u zóo dankbaar zijn als uw aanstaande zusje
GABRIELE.
Toen maakte het kind haar briefje dicht, schreef er het adres van Alex op, dat zij
toevallig, door een briefkaart van haar broêr Karel, was te weten gekomen, zette
haar grooten witten stroohoed op en sloop het tuinpoortje uit naar de brievenbus.
Toen het schoolmeisjesachtig couvert in de gleuf was verdwenen, keerde Ièle verlicht
naar huis, in het besef dat zij gedaan had wat zij kon om Alex en Miny gelukkig te
maken.
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Toen echter, den volgenden morgen, aan het ontbijt, er geen antwoord van Alex
voor haar was en ook Miny geen brief had ontvangen, verkeerde de zelfvoldoening
van Ièle in onbestemden angst. Gejaagd liep zij de laantjes van den tuin op en neer
en, toen zij moe werd van het drentelen om de perken, ging ze een eind wandelen
buiten, om haar onrust te bedaren. Maar een heel leger van gewetensbezwaren zat
haar op de hielen. Als Alex nu vanmiddag kwam, inplaats van te schrijven en hij liet
Miny Ièle's brief zien.... Neen, dát zou Alex niet doen. Maar áls Miny het wist, dat
Ièle zoo maar, zonder te vragen of haar zuster het wel goed vond, zich met haar
zaken had bemoeid.... Ièle's stemming werd gedrukt, bange voorgevoelens
overweldigden haar. Als Alex het kwalijk nam dat zij zich had gemengd in een
liefdesgeschiedenis, die alleen hem en Miny aanging... o, als hij een hekel aan haar
kreeg, dan was zij liever dood!
Overstelpt door haar aandoeningen, opeens te moe om verder te loopen, ging
ze in het gras zitten en, haar bleek gezichtje aandrukkend tegen den groenbemosten
bast van een ouden boom, dien zij krampachtig met haar tengere armen omklemde,
liet zij de tranen, die haar benauwden, vloeien tot ze, opgelucht, weer op kon staan
en, met een hoopvol lachje naar huis wandelen. Misschien liep alles wel goed af:
immers, zij had geen kwaad gewild. Zij had niet aan haar eigen belangen gedacht.
Miny's huwelijk zou Ièle eenzaam en onbeschermd aan de heerschzucht van de
oudere zusters overleveren.
's Middags bleef Ièle tehuis. Miny, die zich werkelijk onwel voelde en er slecht
uitzag van stil verdriet, lag op haar divan, met een boek dat zij niet las, treurig te
droomen van Alex. De anderen waren allen uit.
Popelend van verwachting, vatte Ièle post op het balkon. Als Alex naderde kon
zij hem al uit de verte zien aankomen en Miny voorbereiden op het verrassend
bezoek. Zij tuurde links, zij tuurde rechts; de visite-uren gleden voorbij, maar Alex
kwam niet. Bleek van spanning en zenuwmoe, ging Ièle eindelijk naar binnen,
drentelde naar het salon, sloeg de piano open en speelde de wals, die éene
onvergetelijke. Onder haar warme bezielde vingers, kreeg de vroolijke dansmuziek
een nieuwe diepere beteekenis.
Onbewust, stortte het kind de liefde die hoog in haar opvlamde, hartstochtelijk en
toch zoo rein, in melodieën uit.
Den volgenden morgen, dreef haar onrust haar weer naar buiten en met die
voorliefde voor bekende wegen van in-zich-zelfgekeerde naturen, sloeg zij dezelfde
paden in. Hoewel zij altijd met Alex vervuld was, schrikte zij, toen zij zijn slanke
gestalte en zijn zwart-omkruld matbleek gezicht zag naderen. Zij zocht hem te
ontwijken, maar hij kwam naar haar toe en, vriendelijk lachend met zijn hevigroode
lippen, waartusschen de amandelwitte tanden meelachten, sprak hij haar aan:
- Dag lief mooi kindje! wandel een eindje met mij op!
Zóó ontroerd dat zij geen woorden kon vinden, deed Ièle wat hij vroeg. Zijn bijzijn
bedaarde de hartepijn die haar borst, al die weken, als met lange vlijmscherpe
naalden had doorstoken.
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- Hoe toevallig dat ik je tegen kom, zei Alex, gevleid door den indruk dien hij op het
argelooze kleine meisje maakte, ik had juist een appeltje met je te schillen. Neen,
wees niet bang, ik zal niet erg op je brommen, voegde hij er bij, toen hij Ièle's groote
kastanjebruine oogen, wijd van schrik, tot hem opgeslagen zag. Als je eerlijk biecht,
zal ik je maar een kleine boete opleggen.
Ièle bleef zwijgen, overweldigd door de magnetische persoonlijkheid van Alex,
maar haar oogen zeiden hem genoeg.
O wat las de verwende mooie Alex al niet in die onschuldige meisjesoogen! Vereering, toewijding, onbewuste liefde.
En zijn ijdelheid jubelde in hem op:
- Dit teêr etherisch veertienjarig meisje, juist op de grens van kind- en vrouw-zijn,
aanbidt mij, behoort mij, zou willen sterven voor mijn geluk!
- Kom, speel geen stommetje, wees niet verlegen, antwoord maar op mijn vragen,
zei hij vriendelijk met zijn verleidelijkst stemgeluid.
Een stille hoofdknik van Ièle beloofde hem gehoorzaamheid.
- Wist Miny heusch niet dat je mij dat briefje schreeft, Gabriele?
- Neen, heusch niet.
- Zweer het mij dat het geen afgesproken werk was, zweer het mij bij wat je het
liefste en het heiligste in de heele wereld is.
- Ik zweer het u, zei Ièle plechtig en gedwee, bij wat mij het liefste en het heiligste
op de heele wereld is.
Alex voelde de vraag op zijn lippen: wát haar dan wel het liefste en het heiligste
zijn kon, maar hij wist wel dat het haar liefde was en... het was nog te vroeg om die
teedere bekentenis uit te lokken.
Hij zuchtte van verlichting en vroeg voort:
- Denkt Miny heusch dat ik plan had met haar te trouwen?
- Dat weet ik niet.
- Denk jij dat ze erg veèl om mij geeft?
- O ja, natuurlijk!
- Waarom natuurlijk? zei hij meer achteloos dan vragenderwijs. En dacht jij dat
ik zóóveel van Miny hield om te verlangen haar altijd bij mij te hebben?
- Ja, dat dacht ik en Truus en Jos dachten het ook, toen u, dien avond van Truus
haar verjaardag, zoo druk met haar had gedanst.
Alex haalde, wenkbrauwfronsend, de schouders op en liep een eind door zonder
verder vragen.
- Is u nu boos? zei Ièle zacht.
- Op jou niet, kind, jij bent een engel. Je naamgenoot de engel Gabriël, bewaakte
het Paradijs om die arme Adam en Eva er uit te weren, maar jij zoudt juist andersom
willen doen: Miny en mij een paradijs op aarde helpen verschaffen, nietwaar?
Bij het omslaan van een eenzaam, dicht beschaduwd zijlaantje, trok hij Ièle naar
zich toe en lei den arm, al pratend, om haar tenger middel.
- Luister, zei hij, en doe je best om mij te begrijpen. Ik vind Miny een
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gezellige meid, een vroolijke zus en ik heb haar wel een heel klein beetje het hof
gemaakt, maar dat beteekent niets, dat is zoo'n gewoon jongens- en meisjesspelletje
dat wij flirten noemen. Vandaag de eene, morgen de andere, dat heeft niets te
maken met zulke vreeselijk-gewichtige dingen als zich engageeren en trouwen. Als
die goede Miny zich dat in het hoofd heeft gehaald, dan spijt het mij voor haar, maar
ik heb er geen schuld aan.
- Die arme Miny! zei Ièle zacht en er dreven tranen in haar opgeheven oogen.
En waarlijk, een verteedering van medelijden met haar zuster mengde zich in
haar zaligheid, maar het was de verheven weemoed van een uitverkorene over een
verworpene: het hemelsche gevoel van eigen heil had toch de overhand.
Er was een bank onder een prachtigen kastanjeboom, Daar trok Alex Ièle naartoe
en, den arm nog altijd om haar heen, zei hij met een half schalkschen, half verliefden
blik uit zijn donkere fluweeloogen:
- Nu nog twee dingen, Gabriele: ten eerste moet je mij beloven nooit, tegen
niemand ter wereld, een woord te reppen van ons gesprek, van onze ontmoeting.
- Ik beloof het u, zei Ièle, bedwelmd door zijn nabijheid.
- Neen, zoo gewoon beloven is mij niet genoeg, zweer plechtig, zeg mijn woorden
na: ik zweer, op wat mij het liefste en het heiligste op de heele wereld is....
Stamelend van zaligheid, zei Ièle hem de woorden na.
- En wat... en wie, zeg Gabriele, is je het liefste en het heiligste op de heele
wereld? fluisterde hij bijna ademloos, haar willig lichaam al dichter aan het zijne
dringend, haar met zijn oogen, met zijn adem, met heel zijn wezen dwingend haar
liefde te bekennen.
En in een snik, zei Ièle:
- Alex!
Toen, met een zegevierend lachje, aanstonds gebruikmakend van het oogenblik,
als de volleerde hartenveroveraar dien hij zich voelde, zei Alex:
- En nu de boete, Gabriele!
En met nog in de ooren den zoeten klank van den engelennaam, dien tehuis werd
afgeknot tot Ièle en dien hij zoo welluidend uitsprak, liet het kind zich het halfopen
mondje kussen door de vochtigwarme lippen van den aangebeden Alex.
Verrukt, sloeg zij de teêre armen, warm in het batist van haar blousemouwen, om
zijn zachten blanken hals en wierp, in willige overgave, haar doodsbleek kopje
achterover op den arm die haar ondersteunde.
- Hou je zóoveel van mij? vroeg Alex ontroerd.
Zij zocht naar al de liefdewoorden, waarmee zij den held van haar droomen, dien
ze, in haar edelmoedigheid had willen afstaan aan haar zuster, zoo zoetjes streelde,
dag en nacht. Maar geen woord kwam over haar lippen. En alleen met haar heerlijke
eerlijke oogen zei het onschuldig kind, te rein voor schaamte, den jongen man al
wat haar lippen niet konden uiten.
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Bewonderend, zag hij het serafisch gezichtje aan.
- Ik vind je ook zoo lief, zoo mooi, zei, trillend van nog ingehouden hartstocht, zijn
teedere verleidersstem.
Ièle zuchtte diep, zwijmelend van geluk.
Zij lag in zijn armen, zijn lippen hadden haar gekust, zijn hand gleed streelend
over haar hoofd, de weelde-uitstraling van zijn magnetische warmte was om haar
heen.
En zacht als een zucht, suisde het over haar lippen:
- O zóo sterven....
Toen schrikte Alex op uit de behagelijkheid van zijn idylletje.
- Wat, sterven? onzin! Doe niet zoo sentimenteel, kind, je leven begint pas, zei
hij gewild-vroolijk en, met een jongensachtigen schaterlach, maakte hij zich los uit
de omhelzing van Ièle, die, pijnlijk aangedaan, rechtop trachtte te zitten, nog half
bedwelmd, zwaar aanleunend tegen den bankrug.
- Willen we nu maar een eindje opwandelen? het zal tijd voor je worden, zei hij
na een kleine pooze.
- Goed, zei Ièle, die wankelend opstond.
Alex keek recht voor zich uit, draaide zenuwachtig aan zijn snorpunten, beet zich
op den onderlip en liep gejaagd voort, zonder Ièle aan te raken.
- Hier zullen we nu maar afscheid nemen, zei hij in de groote laan, we moeten
niet samen gezien worden. En geen woord, hoor, geen woord!
- Neen, zei Ièle, hem een ijskoud handje toestekend, dag Alex!
- Dag schatje, niet zoo bleek zien, hoor, zei hij, losjes haar hand in de zijne
nemend.
In een ommezien was hij weg.
Ièle stond, met de éene hand op het duizelend hoofd, met de andere op de
linkerborst, waar de oude pijn haar weer met vlijmscherpe naalden doorpriemde.
Onafzienbaar welfde zich de breede beukenlaan, die zij door moest om tehuis te
komen. O hoe kwam ze er nog ooit? De afstand leek haar eindeloos. Zij kon, nu
Alex heen was, geen stap meer verder. Pijnlijk hijgend naar adem, liet zij zich
neervallen in het gras van den wegkant. Het dunne weefsel van haar lila blouse
golfde op en neer boven het zwoegen van haar hart.
Toen de benauwdheid was geweken, leunde ze, uitgeput, het geschokte lijfje aan
een boomstam. De geurende koelte, het frissche bladeren-gesuisel, de kalme
schaduw deden haar weldadig aan.
En in groote golven stroomde het even verstoorde geluk weer door al haar
blij-ontwaakte zinnen in haar teedere meisjesziel.
Den volgenden morgen, op hetzelfde uur, na een koortsig-slapeloozen nacht,
haastte Ièle zich naar de bank onder de kastanje. Zij vloog meer dan zij wandelde,
haar oogen schitterden van vreugde. Hoewel Alex haar geen rendez-vous had
gegeven, twijfelde zij geen oogenblik aan zijn komst. Natuurlijk had hij even vurig
als zij naar den morgen verlangd, natuurlijk zou hij aanstonds zich komen koesteren
in den gloed van haar liefde. Zij nam zich
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voor, niet meer zoo stil en verlegen te zijn als gisteren en, terwijl zij zich voortspoedde
door de beukenlaan, herhaalde ze, om zich moed te geven, al de innige woordjes
van liefde en vereering die ze altijd ingehouden had toen zij nog meende dat Alex
verliefd was op Miny. Dichtbij het zijlaantje gekomen, ging haar prevelen in zacht
zingen over. Zij was niet erg teleurgesteld dat Alex er nog niet was; nu kon ze eerst
nog eens alles overgenieten. Tehuis, in de benauwde slaapkamer-atmosfeer, waar
Miny's bed zoo dicht bij het hare stond, had haar geheim haar te zwaar gedrukt om
haar nieuwverworven geluk tot zijn recht te laten komen. Was zij niet schuldig
tegenover Miny? Angstig had zij het zich afgevraagd. - Neen, antwoordde nu haar
verstand op die vraag van haar gevoel. Zij had, zonder berekening, haar eigen
belangen verloochend, gedaan wat zij kon om Alex en Miny weer tot elkaar te
brengen. En het was een al verloren zaak geweest die zij bepleit had in haar briefje.
Na dien onvergetelijken avond had Alex, om Miny te vermijden, geen voet meer
gezet op het tennisterrein.
Na die wals met haar, de kleine kindgehouden Ièle, was Miny vergeten, Miny die
met haar rond, wit en rose gezichtje, haar lachende blauwe oogen en haar geelblond
haar, voor de beauté van het gezin doorging! Het gevoel van zaligheid dat Ièle had
doortinteld in zijn armen, bij die eerste ontmoeting, was dus wederkeerig geweest.
Het was de coup de foudre-liefde waarvan ze wel gelezen had in de romans die
Truus en Jos lieten slingeren. En de eed van geheimhouding was eigenlijk ook heel
romantisch.
Zoo dacht ze, al wachtend in het laantje. En Miny's treurend beeld werd weldra
verdrongen door het stralend beeld van den aangebedene.
Alex kwam niet. Toch ging Ièle in een gelukkige stemming naar huis. Zij had
genoeg om van te droomen, dagenlang. Die éene kus, die zekerheid van bemind
zijn was voedsel genoeg voor een hart dat, voor liefde bestemd, bij een ongevoelige
moeder, een onverschilligen vader en afgunstige zusters nooit eenig voedsel had
gevonden.
Dien middag - het was tennisdag - zag Ièle Miny voor 't eerst weer met Truus en
Jos meegaan. Zou zij hopen dat Alex ook komt? of zou ze zich over de teleurstelling
heenzetten? dacht Ièle.
Tegen etenstijd zag Ièle, die de rozen op het balkon water had gegeven en, met
haar gieter in de hand, daar stond te droomen, Truus en Jos komen aanwandelen
en, een heel eind achteraan, Miny met een slanken jongen. Die twee waren in druk
gesprek en Miny had een bos rose rozen in de hand, waarvan ze er éen coquet in
haar ceintuur stak. De jonge man, flink in zijn wit flanellen pak, bijna even blond als
Miny, bedelde blijkbaar om een rozeknop, dien zij hem, bij het afscheidnemen, dan
ook gaf, met haar guitig aanhalig lachje. Later hoorde Ièle dat Alex er weer niet was
geweest en dat Miny nu aan het flirten was met dien blonden jongen, die haar die
rozen had meegebracht.
Alex vergeten! hoe was het mogelijk? Miny daalde in Ièle's achting tot het wufte
mannenvangstertje dat ze in werkelijkheid was. Het zelfverwijt dat
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haar nog bezwaarde viel Ièle van het hart, verruimend en verlichtend. En, in de
schemering, aan de piano, gaf zij die stemming van bevrijding lucht in wild opjubelend
gefantaseer.
Truus en Jos benijdden Miny wel, maar op haar spijtige manier, waren zij toch
ook blij dat er nu eindelijk iemand die het ernstig leek te meenen, Miny het hof
maakte. Miny stelde de leelijke zusters te veel in de schaduw. Eer Miny veilig en
wel geëngageerd was, hadden Truus en Jos toch geen kans.
- En dan moeten wij ons nog haasten, hoorde Ièle Jos zeggen in den tuin. Als
Ièle aan de beurt komt om ook uit te gaan....
- Nu wat zou dat nog? snauwde Truus, vind je dat bleeke saaie kind soms mooi?
- Ze zál een heel mooi meisje worden, mooier dan Miny.
- Dat kan licht, ik kán Miny maar niet mooi vinden, maar een man laat zich toch
nog gemakkelijker inpalmen door zoo'n lachebek dan door zoo'n vervelende suffert.
- Nu, in alle gevallen hebben wij nog den tijd, een jaar of vier op zijn minst eer dat
kind meetelt. En dan zijn wij al lang getrouwd.
Ièle wachtte een week. Toen kon zij niet meer van angst en hartpijn. Zij nam een
rose velletje met een vlucht vogeltjes bestrooid en schreef:
Mijn lieve aangebeden Alex!
Waarom kom je niet meer in ons laantje? Je bent toch niet ziek? Elken
ochtend wacht ik tevergeefs op je. Kom morgen tegen halfelf, ik heb je
zóoveel te vertellen.
Ik heb je onbeschrijfelijk lief.
GABRIELE.
P.S. Deze vogeltjes zijn mijn droomen die naar je toe vliegen, liefste mijn!
Den volgenden ochtend, lang vóor halfelf, was Ièle in het kastanjelaantje. Zij droeg
dezelfde lila blouse als dien morgen van den eersten kus. Een horloge bezat zij
niet, maar met zuidewind, zooals nu, kon zij duidelijk de kerkklok hooren slaan.
Gejaagd liep zij heen en weer, bevend van de heftige ontroering die haar têer gestel
ondermijnde, en ondanks haar verlangen naar Alex, beklemd door instinctieven
angst. De lucht was drukkend-zoel en grijs-dreigend van broeiend onweer. Toen
de verre klokkegalm, in de plechtig suizende stilte, Ièle meldde dat het halfelf was,
stond haar hevig bonzend hart even stil. Maar toen zij, met zijn nonchalanten
wandelpas, Alex zag aankomen, vloeide haar bloed weer vrijer.
- Zoo, kindje, kom je zoentjes halen? zei hij, zich zettend op de bank en haar bij
het ijskoude vermagerde handje trekkend naast hem. Hij keek haar aan met een
ironisch beschermend lachje: wat wás die kleine meid dol op hem!
Maar Ièle zag dat lachje niet: zij was zóo verblind door haar liefde. Evenmin als
Alex de verwoesting zag door het verterend vuur van haar liefde in het brooze
gevoelskind aangericht.
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Zij nestelde zich in zijn armen en hief de groote blauwomkringde oogen, die nog
grooter schenen in het smaller gezichtje, vol dwepende adoratie tot hem op. En
weer kuste hij het bleeke halfopen mondje en weer snikte ze, in extase:
- O zóo nu sterven.... zoen me dood!
Toen ontbrandde in Alex een vreemd-woeste hartstocht. Krachtig drukte hij haar
in zijn armen, tilde haar op zijn schoot en kuste, kuste haar heerlijke oogen, haar
donzen wangen, haar slank blank halsje, haar golvend haar, haar verlangenden
mond. En hij zag niet hoe ze al bleeker en bleeker werd onder dien kussenregen,
en hij voelde niet hoe haar hart zwol en bonsde tegen zijn borst met ál fellere en
snellere slagen....
En eensklaps richtte zij zich op uit haar lijdelijke houding - en kuste hem.
Zóo had geen vrouw Alex ooit gekust, zóo vlammend innig, als gaf zij hem haar
heele ziel. Maar die kus duurde eindeloos. Zwaar en ál zwaarder lag ze in de armen
van haar liefste, tot Alex, opgeschrikt uit zijn zinnenzwijmel, zag en begreep en
voelde eer hij het zag....
Zij was gestorven in zijn armen: hij had zijn speelpop doodgekust.
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Zondag.
Door Ina Bakker.
In het kamertje volle zon, die, stovend de roode geraniums en kleine
vloeipapierachtige maandroosjes op het bloemenhekje, glinstert in het koper van
de vogelkooi voor het raam, wit-schittert in het gladde tafelzeiltje, een trillenden
lichtstreep doet vallen over de gele matten en het rood- en zwart karpetje op den
ongelijken vloer, licht over de verschoten portretten in papieren lijstjes op het donkere,
overal bijgeplakte behangsel; onbarmhartig ontdekt de kale plekken in den
opgezetten, stoffigen eekhoorn onder een stolp; de zon, die goudstraalt in de
strakblauwe lucht, over de vuile, hooge schoorsteenen; gloeit op het zinken plat,
waar de duiven zitten, met dikken krop te koeren, coquet strijkend met hun snavel
door de groen-blauwe glansveertjes; daartusschen trippen klein, grauw de musschen,
pikkende, klaploopende musschen.
Een beetje naar achter geschoven haar stoel, dat het schelle licht niet in haar
gezicht valt, de voeten in rust naast elkaar op de hooge stoof, beenig opgetrokken
de knieën onder den zwarten boezelaar, zit ze stil uit te kijken, onder den invloed
van al het zondagsche om haar heen; half dichtgeknepen voor de scherpe lucht, in
het verschrompeld-gele gezichtje, de oude zwakke oogen, met roode, vermoeide
randjes van laat opzitten, en werken bij slecht licht; saamgevouwen in den schoot
de handen, rimpelig-geel, met dikke blauwe aren bovenop, de linkerwijsvinger opzij
zwart en ruw, van het altijd weer prikken erin met de naald.
En in haar eenzaam plezier, onbewust hardop pratend tegen den vogel, de
krakerige stem, hooglief, zegt ze:
‘Ja pietje, we zitte hier maar lekker in het zonnetje! zoete pie-iet, de vrouw hoeft
niet uit naaie vandaag. We zelle 't raam nog 'n eindje verder openzette, piet! De
vrouw blijft vandaag thuis in d'r eige hokkie. Hè, lekker, zoo dat raam, ik ben maar
dankbaar, as ik zóó m'n eindje haal, hier zoo op m'n eige, m'n eige baas tot me
dood’.....
Met een behagelijk zich verschikken op haar stoel, kijkt ze naar de geraniums,
zacht deinend in den wind.
‘Kempleet, of je buite bent, as je zoo hoog woont; je merkt zoo maar nooit niks
van iemand!’
Soezig luistert ze naar het Zondags-gewoel van de achterbuurt onder haar,
waarvan ze niets ziet, dan het dak tegenover, heet-rood in de zon; van ver
aanklinkend door de lange, stoffig-warme straat, het schor geschreeuw van: ‘mooie
citroè-ne!’
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Piet, lang uitgerekt op zijn stokje, trillert schel aan één stuk door.
‘We zelle 'n koppie koffie neme, piet!’
Met haar voet de stoof wegschoffelend, haar àfgewerkte oude-vrouwenfiguur in
de strak-zittende bruine japon, stram zich verheffend, staat ze op; dan geluidloos
op zachte, stoffen pantoffels, loopt ze naar 't kastje en neemt er een kopje uit.
‘Het zondagsche met 'n blauw randje! Ze had het nog van mevrouw van Meer, 't
goeie mensch; òok al dood!’
Langzaam, met 't voorzichtig-onzekere van oud-mensch, schenkt ze de koffie in.
‘Wat 's dat nou!’
Ze houdt op met schenken, de hand met de kan stil in de hoogte, de hals luisterend
uitgerekt naar de deur.
‘Nee, nee, 't komt niet verder: goddank, ik beef op me beene’.... met kleine
schuifel-stapjes loopt ze naar de tafel, het kopje, vol in haar hand, nòg in onrust het
hoofd naar de deur gekeerd, al haar aandacht gericht op het gestommel op de
tràp....
Plotseling maakt ze een snelle beweging naar de deur, maar dadelijk met iets
angstigs, wijkt ze terug.
Buiten scharrelt iemand - in onzeker zoeken telkens mis - naar de kruk; dan....
‘Goeie morrege!’
Ze zegt niets. Rechtop de mager-stramme rug; het kopje nog machinaal in haar
hand geklemd, ingetrokken de slappe mond, kijkt ze met half-dichtgeknepen oogen
naar hem.
In zijn smerige plunje vol straatmodder, zijn ééne arm in de hoogte, om zich vast
te houden, blijft hij met doorgezakte knieën tegen den deurpost hangen; met zijn
andere hand een half-kale bonten muts tegen zijn been slaande. ‘Daar bèn ik!’
Ze kijkt naar de modder op zijn kleeren, ze ziet dat zijn linkerkant kletsnat is, en
walgend gaat ze terug voor de weeë dranklucht, die hij meebrengt. Dan, met een
jammerend heen- en weer wiegen van haar hoofd, kreunt ze: ‘O, o -!!’
Een botte dronkenmansvriendelijkheid in zijn grof, verloopen gezicht, zegt hij met
een knik:
‘Bè je niet blij, dà je me ziet?’
‘Blij?!’ In plotseling opschokkende woede krijscht ze het uit, haar machtelooze,
oude stem overslaand, en met een beving van haar arm, waardoor de koffie uit 't
kopje over haar boezelaar vliegt. En terwijl ze driftig haar zakdoek uittrekt, en hard
over de natte plek wrijft:
‘Blij? Blij?? Voor mijn part zag ik je nooit weer! Jij, jij, schaàm je je niet, 'n ouwe
kerel van zestig!! Je kan op je beene niet staàn!!’
Zijn gezicht betrekt; zijn zwemmerig-flauwe oogen dreigend klein.
‘Je ben 'n mooie zuster!’ valt hij ruzieachtig uit. ‘Is dàt me wellekom?’ Dan ineens
gedwee, door 't besef van de noodzakelijkheid om aan geld te komen:
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‘Hei je niet wat voor me? Een paar cente?’
‘Cente?! Om te verzuipe?! Ik brak je liever je nek! Ik mot er hard voor werke!!’ En
zich opwindend, bibberend in haar zenuwachtigheid, vergetend den angst, dien ze
altijd voor hem heeft, als hij er niet is: ‘Maak dà je wègkomt, je doet me maar schande
an.... hei je nòg niet genoeg drank in je lijf!.... ik kan je voor m'n ooge niet zien!....
ruk ùit!!’ Met een dreigend zwaaien van haar arm, haar gezicht weggetrokken, wit.....
Suf mokkend blijft hij haar staan aankijken, zijn logge figuur zwaar ineengezakt, een
vuile vlek in de lichte zon.
‘Dus niks?’
‘Geen duit!!’
‘Nou vooruit dan maar weer, 't zà je nog berouwe!’ Hij doet een belachelijke poging
om zich energiek om te keeren, waarbij hij zijn evenwicht verliest en tegen de deur
aanbonst; dan, onzeker, schurend langs het behangsel, stoffelt hij de deur uit....
Ze blijft stil staan, tot hij weg is, in bevend luisteren naar zijn gestommel van de
trap. ‘Astie nou maar geen schandaal maakt beneje, dat ze 'm d'ruit gooie....’ in
angst knijpt ze haar handen in elkaar.... nee goddank, ze hoort niets meer....
Ze zucht verademend, en steeds met haar zakdoek langs haar oogen heen en
weer wrijvend, gaat ze de deur dicht doen, de sleutel òm; dan, terug naar de tafel,
drinkt ze langzaam, met een even-teleurgesteld terugtrekken van haar lip, de koud
geworden koffie uit.
‘Zóó'n broer, och heere! 't Zà je overkòmme, 't éénige, wat je op de wereld heb,
zoo'n dronke lap.... En nog koffie op me beste zwarte boezelaar toe.... En dàt is dan
nog 't éénige, waar je hart an mot hange, wat mot 'r nog van komme.... Och god,
de Heer geef maar, dat ie eerder gaat as ik....
Ze gaat weer zitten op haar oude plaats, in tobberig voor zich uit staren. Haar
stemming van stil-mooie Zondag, weg, in het navoelen van haar leed, soms nog
machinaal vegend over de koffievlekken op haar boezelaar..... De kanarie, één poot
aan de tralies, fluit juichend-schel in de zon.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

513

Malaghies.
Dramatische schets in drie tafreelen.
Door Fiore Della Neve.
Personen:
MALAGHIES, } Paladijnen.
OLIVIER, } Paladijnen.
SAVINIA.
ANGELICA, prinses van Cathay.
ARGALIA, haar broeder.
Geesten van lucht, water, vuur en aarde.
Een page.
(Het onderwerp in Bojardo: Orlando Innamorato, Boek I, zang 1 vlgg.)

Eerste tafereel.
Een sprookjestuin. Boomen van alle luchtstreken dragen bloesem en vrucht; uit eene
rots, waarin vaag het beeld van een sphinx is uitgehouwen, stroomt een klaterende
waterstraal en verdwijnt tusschen glooiïngen van viooltjes. Bloeiende mag-
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nolia- en rozenbosschen vullen met een bloemenmassa een hoek van het tooneel;
op den achtergrond rijzen, achter een vijver, eilandjes met populieren en olijven in
blauwgrijs verschiet. Aan de eene zijde op den voorgrond een kleurig zijden velum,
door gouden lansen opgehouden, waaronder, op kussens, Savinia rust. Kussens en
velum zijn met phantastische wapens beschilderd. Wierookstanders, losse bloemen,
kostbaarheden. Savinia, jong, mooi, slank, rijk met sieraad getooid, heeft een luit en
zingt.
SAVINIA.
Uit diepe kelken, donkerblauw,
Geknakt bij blanke maan,
Drupt in 't verwelken koele dauw
Die jonkheid doet vergaan....

Malaghies komt op, een ridder van 30 à 35 jaar, bleek, met zwart haar, in somber
hofkleed, gedeeltelijk wapenrusting, zwart, rood, donkergroen en goud. De pages die
hem volgen, zendt hij terug met een heftig gebaar.
SAVINIA

(knielt voor hem).
Wat is u, heer, zoo somber?
MALAGHIES.
Niets!
SAVINIA.
Ja toch!
Laat uw slavin u troosten? Zal ik zingen?
Ik weet wel liedjes die vergeten doen.
MALAGHIES.
Genoeg!
SAVINIA

(na een poos).
Zal ik den dartlen dans u dansen,
Van wellustwijze en wervelwind geweven,
Waar Salome Herodes mee beving?....
Bezorgdheid fronst uw sombre voorhoofd-plooien;
Verdrijf haar, heer....

(na een poos).
Ik ken het krachtigst middel:
In gouden kistje bergt ge, ik weet het wel,
Een buit, eens met provinciën opgewogen,
De bleekgrijze amber, die, gestrooid op kolen,
U 't paradijs in geurenwolken toevoert,
Genieting reiner dan 't genieten zelf!
Gun mij, dat ik de wierookvaten vulle
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En zoo een kunstig Eden rond u scheppe
Van geur en droomen....
MALAGHIES.
Laat mij! Niet in geuren,
In zoetheid niet of droomen wil ik blusschen,
Wat in mij vlamt!
SAVINIA.
Zoo gram en toornig, heer?
Gij komt van 's Keizers tafel?
MALAGHIES.
Van zijn tafel!
Juist zoo! Maar vóór het maal!
SAVINIA.
Gij liet uw plaats
Dan ledig, heer?
MALAGHIES.
Mijn plaats? 't Is of ge weet
Van 't onrecht! Ieder woord doelt op de schande,
Mij toegevoegd door hem, door Karel! Steeds
Had aan de Keizerstafel ik mijn plaats,
Waar, rondom hem, de paladijnen spijzen,
Roland en Olivier, Astolf en Reinout,
En Nayms van Beieren, aartsbisschop Turpijn,
En weinig and'ren, de uitgelezen schaar,
Die lief en leed met haren Keizer deelde.
Mijn plaats was daar....
Maar Karel wantrouwt mij;
Sinds lang ziet hij 't met ongevallig oog,
Dat mijne wijsheid over krachten heerscht,
Die hij niet kent....
SAVINIA.
... Dat gij met geesten spreekt,
En door de macht van tooverboek en cirkels
Hen roept en wegzendt....
MALAGHIES.
Hij wil alles zijn,
En alles weten, alles overheerschen!
Hem steunen heiligen, hem steunen eng'len....
En 't is niet moeilijk, met die hemelkrachten
Te strijden voor 't Geloof, en groot te zijn,
De Groote Keizer, schrik der Saracenen,
Geesel van Mahomed, der Pausen vriend,
Bewierookt en gekroond en lofgezongen!
Maar moeitevoller taak is 't, van demonen,
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Van al wat giftig en verdervend is,
Van al wat wriemelt en krioelt in 't booze
En koppelt in vermeert in 't vuur der Hel,
Van al wat zich verliest in ijle lucht
Of duikt in golven of in d' aard verdwijnt,
Wat onbetrouwbaar en weerspannig is,
De diensten af te dwingen, 't zij ten kwade,
Hetzij ten goede, naar mijn wil!
Dat eerst
Is worst'len, lijden, tandeknersen, winnen!
SAVINIA.
Ik weet het wel; vaak wischte uw dienares
U 't voorhoofd af, en kuste, als 't U behaagde,
De bleeke wang, die aan haar boezem rustte.
MALAGHIES.
Vaak wist mijn kunst voor Karel te verkrijgen,
Wat hem zijn heil'gen en zijn eng'len niet
Met al hun bidden en hun wond'ren doen
En klokgelui en wiekgeklep bezorgden!
En hij wil 't niet erkennen! Steeds met ondank
Vergeldt hij al mijn diensten.... Toen daareven
Een Saraceensch gezant ten disch verscheen,
Een, die niet rusten zooals wij, op zetels,
Maar 't weeke lichaam op tapijten strekken,
Bleef er geen plaats voor al de paladijnen;
Wien denkt ge dat hij heen zond?
SAVINIA.
Roland niet?
MALAGHIES.
En Reinout niet, noch Nayme, noch Turpijn,
Maar Ferragus en Olivier en mij!...
SAVINIA.
U drieën?
MALAGHIES.
Ja, den vromen Olivier
Dunkt al wat Karel doet, Gods eigen wil!
En Ferragus, de Spanjaard, is eerst kort
In onzen kring... Maar mij, wien noch Turpijn,
Noch een der and'ren evenaart in macht,
Mij, voor wien Karel zelf wel knielen mocht....
SAVINIA

(angstig):
Heer,... niet zoo luid!... Hoore u de Hemel niet,
Die hem beschermt... Men zegt: niet enkel moed,
Maar zelfbeheersching ook, en waar het past,
Ook ootmoed, needrigheid, zijn Karel's deugden....
Als gij mij liefhebt, lok niet op uw hoofd
Door trots des Hemels toorn!...
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Vreesachtig kind....
SAVINIA.
Ik heb u lief, heer....
MALAGHIES.
Ja, in blooheid lief....
Als pijlen smoren in de weeke grasberm,
Verstompt mijn woede op uw aanhanklijkheid....
Maar niet de wrok, de lust naar wraak... die blijven!
O, kon ik Karel aan mijn voet doen kruipen,
Of zóó vernederd zien, dat hij tot mij
Om redding smeekte....
PAGE.
Heer, een ridder komt;
't Is Olivier, des Keizers neef,....
MALAGHIES.
't Is wel!
Omsluier u, Savinia... Wees welkom,
Heer Olivier!
OLIVIER.
Ik kom, in 's Keizers opdracht,
U aan het uur van het tournooi herinn'ren,
Op morgen, na den noen.
MALAGHIES

(bitter).
Den Keizer dank!
OLIVIER.
De ridders stroomen aan van alle kanten;
De stad weerklinkt van tromm'len en trompetten;
Strijdrossen, vreemd van tooi, en trotsch van gang
Ziet men door alle poorten binnentreden.
MALAGHIES.
Het mijne zal bij 't steekspel niet ontbreken.
OLIVIER.
Maar 't is u onbekend, wat nog geschied is
Na uw vertrek. Aan d'ingang van de zaal
Rees vreemd gerucht; recht door de hooge poort
Zag men vier reuzen treden, en een ridder
In koolzwart kleed, dit alles ten geleide
Van eene jonkvrouw, schoon als nooit te voren
Ons oog ontmoette, noch verbeelding schiep.
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De lichte Ster van 't Oosten scheen zij allen,
Ontgleden aan den trans. Gemurmel rees;
Roland verbleekte en Brandimarte bloosde;
Het was of Ferragus, den Spanjaard, vuur
Uit d'oogen schoot, en sidd'rend staarde Nayme,
Zoo trof hen allen 't hemelsch aangezicht.
MALAGHIES.
Toch waren daar Clarice en Galerana
En Rolands Alda, deez' als leliën blank
En d'andren lieflijk als bedauwde rozen....
OLIVIER.
Hun aller glans verdween in schemerduister.
Maar toen de jonkvrouw voor den Keizer boog
En deze woorden sprak, was 't doodsche stilte.
*)

Grootmoedig vorst, tot heerschen uitverkoren,
Zóó grootsch zijn uwer Paladijnen daden
Dat niet alleen op aard der menschen ooren,
Maar buiten 's werelds grenslijn zelfs hen raadden;
Zij doen mij hopen, dat niet gansch verloren
De lange weg is, dien w' als pelgrims traden.
Van 's werelds eind verlangend heengetogen,
Zie ons in hulde en eerbied neergebogen.
Nu moogt ge in 't kort de droeve reden weten
Die ons geleidt naar uwe feestwarande.
Umberto de Leon is deez' geheeten,
Mijn reisgezel van d'overzeesche stranden;
Hij draagt dit sombre kleed, het zwartsameeten,
Omdat hij werd verjaagd van huis en landen;
En ik, zijn zuster, mee gedoemd te zwerven,
Angelica, moest met hem alles derven.
Voorbij de Tana nog tweehonderd dagen
Zóóver is ons geboorteland gelegen;
Maar toch heeft ook de Faam, daarheen gedragen,
Van u en uwe glorie niet gezwegen;
En van 't tournooi, waar, voor het hoogste wagen
Alleen een tuil van rozen wordt verkregen;
Daarom alleen, om dezen krans te winnen,
Ziet gij Umberto en zijn gezellinne.
Want veel gewenschter en van hooger waarde
Dan kostbaar sieraad schijnt ons zulk een krone;
Voor 't hart dat eed'len zin aan grootheid paarde
Is 't prijs genoeg, als men 't met eer beloone;
Mijn broeder wil daarom den strijd aanvaarden
Met wie zich maar zijn lansstoot waardig toone,
't Zij Saraceen of Christen, al om 't even
En bij Merlino's Grafsteen kamp hem geven.
Maar deez' conditie maakten mijn vertrouwden,
Dat, wie eens uit den zadel wordt gestooten,
*)

De vijf volgende stanza's geheel naar Boiardo.
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Van verdere verdeed'ging zich onthoude,
Gevang'ne blijvend van mijn tochtgenooten.
Maar ook, dat wie Umberto vellen zoude,
Door hem dit als belooning word' genoten,
Dat ik hem toebehoore zonder keuze
En afscheid neem van broeder en van reuzen.
Bij deze woorden zonk zij op de knie,
En van hen allen was er geen, die niet
Om zulk een prijs terstond den kamp gewaagd had.
De jong'ren stoven op; onstuimig drong
Hun stoet zich heen naar Karels gouden zetel.
Maar met een zacht gebaar gebood de Keizer
Geduld en stilte, en alles wachtte in eerbied.
Haar gaf hij nu 't verlof, dat zij gevraagd had,
En zond haar heen; de ridders die zich meldden,
- En 't waren bijna allen - liet hij toen
Door 't lot beslissen, wie het eerst zou kampen.
Met vlammend oog eischt Roland nog den voorrang.
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Vergeefs. Een knaapje trekt uit gouden vaas
De namen, en een monnik teekent ze op.
't Zal morgen vóór den noen zijn.
MALAGHIES.
Wie is d' eerste?
OLIVIER.
Astolf van Engeland. Wint hij haar niet,
Dan is hij haar gevang'ne, en een ander
Waagt dan de kans.
MALAGHIES.
Umberto heet haar broeder?....
Daar was eens een Umberto de Leon;
Maar 'k zag hem vallen in de Pyreneën;
In ridderschap bestaat die naam niet meer.
OLIVIER.
Ook keizer Karel was die naam een raadsel;
De ridder droeg op 't zwart fluweelen kleed
Noch wapen noch devies. Maar voor haar schoonheid
Zweeg ied're vraag, die bij al de onzen oprees;
Zij zagen, en begeerden, en geloofden!
MALAGHIES.
U ging het desgelijks?
OLIVIER.
Ook ik zal kampen!
MALAGHIES

(schamper).
Staat het de Keizer toe?
OLIVIER.
Al stond hij 't niet toe!
MALAGHIES.
De jonkvrouw zaait reeds rebellie en oproer!
Zij brengt verderf!
OLIVIER.
Een engel, - als haar naam, Is haar verschijning....
MALAGHIES.
Olivier, mijn dank!
Meld Keizer Karel, dat ik op 't tournooi
Verschijnen zal; het strijden om de jonkvrouw.
Na zóóveel and'ren, zal wel nutt'loos zijn.
OLIVIER.
Hadt gij haar ééns aanschouwd, gij gaaft de kans
Niet op, als honderdste haar nog te winnen.
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Vaarwel!
MALAGHIES.
God en de heil'gen leiden U!

(Als Olivier vertrokken is, peinst Malaghies eenige oogenblikken. Savinia slaat haren
sluier op en ziet hem aan).
MALAGHIES.
Gij hoordet alles, kind?....
Dit is mijn wraak!
Hier is bedrog! Een listig tooverspel
Is hier bedacht, om gansch de Christenheid,
De bloem der paladijnen en der ridders
Ten val te brengen! Geen Umberto is er!
Die naam is leugen!
SAVINIA.
En Angelica?
MALAGHIES.
Wellicht een beeld, door tooverij geschapen,
Dat ziel noch leven heeft!
SAVINIA.
Kan 't wezen, heer?
MALAGHIES.
Waarom die zwarte rusting, zonder wapen?
Waarom die pelgrimsoptocht zonder reden?
Waarom verzwijgt zij van haar land den naam?
SAVINIA.
Ook Karel heeft vermoedens....
MALAGHIES.
Maar de macht niet
Om uit te vorschen wat verborgen is!
Nu is 't mijn uur! Nu zal ik Karel toonen,
Wat mijne kunst vermag, nu hem verneed'ren,
Hem 't hoofd doen buigen voor mijn oppermacht!
................
De nacht is dalend... Tegen 't heilig uur
Als Maan en Betelgose en Aldebaran
Hun witte en groene en roode stralen mengen,
Kan ik de lampen in den cirkel stellen,
De spiegels plaatsen, wonderkruiden branden,
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Helleborus en mandragora pressen,
De sappen sprenk'len met de druppels bloed,
De beelden wijden en de strikken knoopen,
De namen van de driemaal zeven eng'len
Van Mahomed op kleur'ge banden grifflen
En mengen met de vier en vijftig woorden
Der Christenleer, den vijfhoek en de zegels
Met teekens van den dierenriem in bond
In 't licht der sterren stellen... en hem roepen.
Met wie ik in 't geheim zal kampen....
SAVINIA.
Heer,
Ik weet, daar is gevaar bij voor uw leven....
O waag het niet!
MALAGHIES.
Daar is gevaar bij, zeker!
Een sidd'ring in de lampen kan den bliksem
Doen inslaan... valsche kruising van de spiegels
Kan meteoren uit hun baan doen schieten
En mij verplett'ren....
SAVINIA.
Heer! o spaar u zelven
Om mij!... Ik heb u lief, ik uw slavin....
MALAGHIES.
Verzwak mij niet, mijn kind, maak mij niet week.
Een weif'ling kan de zwoegende elementen
Doen opstaan en mij dooden... Maar wat nood!
't Is nu de kans, den trotschen te verneed'ren;
Het afgesmeekte oogenblik is daar!
SAVINIA.
Ik smeek u, heer!
MALAGHIES.
Ga heen, Savinia....
Kus mij... laat mij met vrede....
Een kus ten afscheid....

(Zij slaat hare armen om zijn hals en kust hem).
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Tweede tafereel.
Nacht. Eene plek aan het donkere strand, rotsachtig. Op den achtergrond de zee met
een donkeren hemel er boven. Aan de eene zijde de ingang van eene spelonk, geheel
zwart van binnen.
In een cirkel staan lampen, Romeinsch model, met zacht blauwachtige vlam; ook
bekers, wierookvaten, wiskunstige figuren van kristal en metaal, alles
phosphoresceerend. Buiten den cirkel staan eenige ronde metalen spiegels, schuin
naar boven gericht, in ringen op metalen voetstukken (als globes of zonnewijzers) in
een regelmatig figuur. Verder nog, onduidelijk, eenige monsterachtige standbeelden
(dierenkoppen, Moloch, Hathor, Typhon) omsluierd met grijs gaas.
Malaghies, als toovenaar gekleed, met de teekens van den Dierenriem, sterren,
kabbalistische figuren, op zijn kleed, staat in den cirkel. Hij heft den staf op en wacht.
Gegons, gesuis, wiekgeklep door de lucht, nu wat verder, dan wat nader.
STEMMEN VAN VERRE.
Wij komen, wij naad'ren,
Van verre, in de suizende lucht;
Als duiven klapwiekend vergaad'ren
En stuiven in wuivende vlucht....
Wij voeren op veerende wieken mee
Den zwoelen adem der zilte zee;
Den balsem in Iran's lentenacht
In bloesemen bekers opgebracht,
De vluchtige erinn'ring, op aard bewaard
Van al de bloemen in Eden's gaard....
MALAGHIES.
Genoeg! geen ijdle geur is mijn begeeren....
Ook wat daar ommezweeft van klaren klank
Van trilling en geluiden is uw buit,
Roofzieke geesten van de wufte lucht!...
STEMMEN.
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Zoo teer geen lied,
Zoo droef geen kreet,
Zoo hoog geen vreugd,
Zoo diep geen leed,
Geen zang van minne
Zoo wonderzoet,
Zoo rauw-wanhopig
Geen afscheidsgroet,
Zoo wuft geen belofte,
Zoo heilig geen woord....
Of, luchtige geesten,
Wij dragen het voort....
Wij nemen den eed van eeuwige trouw,
Wij nemen de snikken van eeuwigen rouw,
De eeuwige liefde van man en vrouw,
De eeuwige illusie en 't eeuwig berouw,
Om ze - te verliezen in 't eeuwig blauw!...
MALAGHIES.
Ik vraag een naam u, eer ge dien verliest!
Wie is de vrouw, die straks, aan Karels hof,
Van verre kwam?
STEMMEN

(wegwijkend).
Namen, in de lucht verstoven,
Wie vindt ze weer?
Klanken, in den wind vervlogen,
Wie bindt ze weer?
Waarom ons te kwellen?
Waarom te vertellen?
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Wij ijlen, wij snellen,
Doorsuizen de lucht....
Als duiven verstuiven
In wuivende vlucht!
MALAGHIES.
Blijf, zeg ik u! Gehoorzaamt!
KOOR

(zich verspreidend, ver):
Vang ons op!
MALAGHIES.
Ik zal u lokken!

(Werpt poeders in de wierookschalen).
KOOR

(nu nader dan weer verder):
Vergeefs geofferd benzoë en myrrhe,
En sandelhout en suikerriet;
Dat onze duivenvlucht roekoere en kirre
En lustiglijk klapwiekend henenzwirre
Belet ge niet!
MALAGHIES.
Wat wilt ge? Vraagt ge loon?
EENE STEM.
Ge weet het wel!
Daar is een geur, waarmee in 't diepst der golven,
In klare grotten van kristal,
Nayaden, eeuwiglijk in zee bedolven,
En afgesloten van 't heelal,
Van al 't genot, voor eeuwig haar ontnomen,
In 't koel paleis
Zich d' eind'loos liefelijke essence droomen,
Haar paradijs....
Wij luchtigen, belust op geurenweelde,
Wij eischen, Malaghies,
Dien wond'ren ambergeur, die onze zust'ren streelde,
Voor onze hulp, verkies!
MALAGHIES.
Hoe schaf ik dien?
KOOR.
Geen uitvlucht! gij bezit hem!
MALAGHIES.
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Mijn kostbren schat!
KOOR.
Geen marren! geef hem op!
MALAGHIES.
Gij noemt den naam?
KOOR.
Terstond.
MALAGHIES.
Welnu! Ziedaar!

(Hij opent een gouden kistje, en strooit amber in de kolenbekkens; de walm vervult
de lucht. Even worden, onzeker, witte gevleugelde gestalten zichtbaar, die den geur
haastig opsnuiven).
DE LUCHTGEESTEN.
Verrukking! Paradijsgeur! Weeldedroom!
MALAGHIES.
De naam!... de naam!... de naam!
DE LUCHTGEESTEN,

(wegvluchtend, schaterend).
Angelica!

(steeds verdwijnend).
Wij ijlen, wij snellen
Doorsuizen de lucht,
Als duiven verstuiven
In wuivende vlucht!
MALAGHIES.
Angelica... zij spotten... of is 't waarheid?....
Gevloekten!... onbereikbaar wuft gespuis!....

Malaghies verstelt de spiegels; het licht op het tooneel wordt groenachtig. Uit de grot klinkt
de stem van Savinia:
De witte wolken drijven,
Den witten wassenaar voorbij;
Mijn lief, hoe kunt ge blijven
Zoo ver, zoo ver van mij....
MALAGHIES.
Thans, geesten van de waat'ren, roep ik u!
Op! op! Hoort mijn bevel, gij zijt gereed;
Ik sprak de woorden, die uw ban verbreken.

(Over het meer op den achtergrond zweven groenachtig electrische vlammen, als het
lichten der zee, overspringend van de kruin der eene golf op die der andere; in dat
licht komen zeer onduidelijk woelende sirenen en tritongestalten te zien, verschijnend
en verdwijnend. De golven komen tot bij den cirkel, maar kunnen er niet over).
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DE WATERGEESTEN.
De wateren komen, de wateren gaan,
Wèl hem, die hun wijsheid weet te verstaan.
Zij murm'len in hun ruischen wondre woorden,
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Want van geluk en lijden weet de zee,
De golven lezen wat de heem'len spellen,
En d'afgrond deelt hun zijn geheimen mee.
Zij gâren in hun kleed de bleeke sterren,
Die uit haar losgewonden parelsnoeren
De nachtgodinnen peinzende verloren,
En eer zij ze in smaragden plooien dooven,
Vernemen zij 't verhaal van licht en glorie,
Van haar die starend uit de hemelvensters
Haar eeuwigheid doorwaken, hoog omhoog.
En uit de diepte, waar de monsters huilen,
Waar Proteus weidt zijn gladgeschubde kudden,
Zijn loeiende orca's met de walvischmuilen,
Zijn reuzendraken, zilvergroen gepantserd,
Onstilbaar hongrend in hun smartenkronkling,
Rijst van die halfgetemde gruwbre scharen,
Gevangen en gezweept in eind'loos jagen,
Het angstgehuil omhoog in onweersnachten,
En brult van d'onderwereld de geheimen,
Tot langs den opgescheurden horizon
De wolkenmassa's van ontzetting vlieden.
MALAGHIES.
Weet gij het meer'dre, zeg het min'dre mij!
Is 't waarheid, is haar naam Angelica?
DE WATERGEESTEN.
Wij weten: een schip verliet Cathay
En voerde een maagd, Angelica, mee.
MALAGHIES.
Haar broeder?
DE WATERGEESTEN.
Den naam verneemt gij niet,
Tenzij gij een morgengave ons biedt.
MALAGHIES.
Wat wilt gij?
DE WATERGEESTEN.
Den ring, dien uw rechterhand
De Meervrouw ontroofde aan Bretagne's strand!
MALAGHIES.
Den ring, die verblindt en onzichtbaar maakt?...
DE WATERGEESTEN.
Maak spoed, maak spoed! want de morgen naakt!
MALAGHIES.
't Is onrecht!
DE WATERGEESTEN.
Wat onrecht den roover gaf
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Neemt ander onrecht den roover af....
MALAGHIES

(werpt den ring in zee).
Nu dan!
DE WATERGEESTEN.
Argalía is 's jongelings naam;
Een toovenaar stelde zijn rusting sâam.
MALAGHIES.
Ik raadde 't! En wat bezweringsmacht
Breekt van die rusting de tooverkracht?
DE WATERGEESTEN.
De wateren komen, de wateren gaan....
Zij boden u al hunne wijsheid aan....

(De golven wijken terug, de zee is kalm als voorheen).
MALAGHIES.
Hoeveel!... hoe weinig! Maar welaan! Op! op!
Gij geesten van het vuur! Niet Karel's wijsheid
Zou dit bereiken!... Wat demonen weten
Blijft hem geheim!... Op! geesten van het vuur!

(Hij strooit uit een beker poeder op de kolen, zoodat de vlammen hoog opflikkeren;
in den rooden gloed die aarde en zee kleurt, ziet men onduidelijke vurige gestalten.
De oogen der standbeelden flikkeren door hunne sluiers).
MALAGHIES.
Zegt snel: wat formulier, wat toovermiddel
Maakt Argalía's rusting kwetsbaar?
DE VUURGEESTEN.
Geen!
MALAGHIES.
Zal hij in al die dertig tweegevechten
De zege dan behalen?
DE VUURGEESTEN.
Hij alleen!
MALAGHIES.
Niets kan hem wonden? Niets zijn rusting schaden?
Niets hem doen vallen? Niets hem dooden?
DE VUURGEESTEN.
Neen!
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MALAGHIES.
Er moet een middel zijn; want geen bezwering
Is onverbreekbaar.
DE VUURGEESTEN.
Het geheim der vlammen
Wordt in haar asch gevonden, en niet eer!
Wij, die Achilles' schild, Almonte's helm
En Argalia's rusting smeedden, weten,
Dat niets haar schenden of verplettren kan.
MALAGHIES.
Wat wilt ge?
DE VUURGEESTEN.
Uw schatten! Alle!
MALAGHIES.
Al mijn schatten!...
Met bloed en list gekocht... al mijn bezit!
DE VUURGEESTEN.
Hij die begeert kan van bezit niet spreken!...
MALAGHIES.
Mijn schatten... menig woog mijn ziele zwaar....
DE VUURGEESTEN.
Gij wilt niet?.... wees dan rijk... en Karel's mindre!
MALAGHIES.
Zijn mindre?.... Karel's mindre!... Ik die vermag
Wat hij nooit kunnen zal! Neemt, vlammen, neemt,
Wat gij begeert, ik sta het af!

(Hij strooit opnieuw poeder op de kolen, die hoog opvlammen; het geheele tooneel
is met vlammen gevuld, die schijnen over te slaan naar de grot. Savinia komt daaruit
vluchten en verbergt zich in een hoek onder de rotsen. Langzamerhand concentreert
zich al het vuur in de grot; uit de openingen daarvan slaan van tijd tot tijd veelkleurige
vuurtongen omhoog; plotselinge ontploffingen en rookwolken duiden aan, dat kostbare
stoffen, vaatwerk, reukwerken, edelgesteenten en metalen knetteren, smelten en
verbranden. Op het tooneel is de cirkel verbroken, de spiegels liggen in gruis; alleen
de beelden, gloeiend onder hun sluiers, zijn ongeschonden. Malaghies staat,, met
het tooverboek onder den arm geklemd, aan een hoek van het tooneel. Langzaam
dooven de vlammen; dan is het geheel donker. Savinia wil naar Malaghies vluchten,
hij stoot haar af.
MALAGHIES.
't Geheim der vlammen vindt gij in hare asch....
Wat gaven zij in ruil voor al mijn schatten?
SAVINIA

(ziet rond; aan den ingang van de grot ligt een zwaard; zij wil het oprapen; het is gloeiend).
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Dit zwaard, nog brandend van den vlammengloed...
MALAGHIES.
Wat dient het mij? Op Argalia's rusting,
Door hen gesmeed, zal 't breken als kristal...
SAVINIA.
Nog vroegt ge al de geesten niet...
MALAGHIES.
Den aardgeest
Durfde ik niet roepen... Hem beknelt geen cirkel,
Geen geuren lokken hem, geen zeeg'len binden,
Geen beelden dwingen hem, noch formulieren,
Noch wonderlampenschijn, noch sterrenlicht,
In spiegels opgevangen... enkel bloed...
Wanneer hij komt, is 't eenzaam,... als een reus...
Wanneer hij wil,... en wat daar wortelt in mij
Als innigste vertroosting, innigst heil,
Vraagt hij mij af... Savinia, ga, verberg u,
Laat mij alleen...
SAVINIA.
Mijn meester,... roep hem niet!
MALAGHIES.
Laat mij alleen... smeek niet... laat mij alleen.

(Savinia vertrekt. Het tooneel blijft een poos geheel donker; langzamerhand rijst een
dof gerommel, steeds luider en luider wordend. Het eindigt in een fellen donderslag;
een reusachtige grauwe gestalte, een grijsaard, die in het oprijzen enkel uit damp
scheen te bestaan, maar langzamerhand vasten vorm aanneemt, staat op de plaats
waar de toovercirkel verstoord is).
DE AARDGEEST.
Gij roept mij niet, maar wenscht naar mij!... dan spreek!...
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Gij zwijgt? Geen woord is noodig... Wat ge vraagt,
Kunt gij vernemen... Worstlen wij! Gij siddert?
MALAGHIES.
Ik sidder niet...
DE AARDGEEST.
Welaan! Brengt gij mij onder,
'k Wijs u den weg om Karel te verneed'ren!

(Malaghies antwoordt niet, maar ijlt op den grijsaard toe; zij worstelen lang, met
afwisselende kans; nu en dan slaakt Malaghies een kreet van pijn. Eindelijk glijdt de
grijsaard uit en Malaghies zet hem den voet op den nek).
MALAGHIES.
Nu spreek!
DE AARDGEEST.
Dit zwaard alleen vermag den hals
Der schoone Angelica te klieven. Neem het,
Bespied haar in den slaap, en dood het monster,
Dat gansch de Christenheid bedreigt. Spelonken
En kruisen, folterbanken, marteltangen
En ketenen zijn in haar land gereed
Voor al de paladijnen. Karel zal,
Dit àl vernemend, aan uw voeten knielen.
MALAGHIES.
Aan mijne voeten!
DE AARDGEEST.
Maar nog iets ontbreekt!
Dit zwaard moet met het bloed van die ge liefhebt,
Gewijd zijn.... Dan eerst blinkt zijn wonderkracht.
MALAGHIES.
Van die ik liefheb?
DE AARDGEEST.
Hebt ge niemand lief?
Werp dan het zwaard in zee, het dient tot niets....
MALAGHIES.
Van die ik liefheb....?
DE AARDGEEST.
Nu verkies, beslis!
Is liefde meer, of haat en wraak en eerzucht?
MALAGHIES.
Van die ik liefheb?
DE AARDGEEST.
Wat verbergt zich ginds
In schaduw van de rots?
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MALAGHIES!
Savinia...?
DE AARDGEEST.
Zij!
MALAGHIES.
Nooit!
DE AARDGEEST.
Neem het zwaard; breng mij het bloedend weer,
Gekleurd met uwer liefste hartebloed!
Uw wensch zij dan vervuld!

(Pauze. In Malaghies strijden eerzucht en liefde).
MALAGHIES.
Neen, nogmaals neen!
Savinia! vlucht! verberg u!.... zelfs voor mij!
DE AARDGEEST.
Zooals gij wilt.... Reeds naad'ren al de geesten
Van lucht en zee en vuur om u te helpen;
Dit ééne ontbreekt....
MALAGHIES.
Vraag mij iets anders!
DE AARDGEEST.
Bloed
Van die gij liefhebt is der eerzucht prijs!

(Malaghies strijdt met zichzelven; na eenige oogenblikken gaat hij Savinia achterna).
STEMMEN DER AARDE.
Hij gaat.... o vuurgolf van begeerte's lavastroom....
Ras en gewillig slacht de hand van bloed bedropen
Haar mensch'lijkheid en vreugd, haar vrede en zalig hopen,
Voor d'eerzucht, ijler dan de schaduw van een droom....
Hoe korte strijd, hoe zwakke kamp, hoe luttle schroom!
Sluit aarde, hijgend nu uw dorst'ge kuilen open!
't Warm leven van elk hart, hoe jong, hoe liefdevroom,
Bloedroode bloem der jeugd, is voor een woord te koopen!
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DE AARDGEEST.
Ik ben de dorst van 't Niet naar al wat bloeit en leeft,
Muil, gapend onverpoosd, oneindig, nooit te vullen,
De duistere afgrond die geen bodem heeft!
Mijn is de volrijpe oogst en winst van alle Zijn!
Hoor Lijden kermen, Liefde juichen, Vreugde brullen,
Wanhoop en Hoop en Liefde en Glorie, alles Mijn!

Malaghies komt terug, sidderend, met het zwaard in de hand.
Zij viel....
DE AARDGEEST.
Welaan! reeds wacht en trappelt ginds
't Gevleugeld ros, geschenk der lucht'ge geesten,....
Zijn zadelknop draagt reeds de wonderkruik,
Geschenk der zee, wier druppels sluimring strooien,....
Dit zwaard, geschenk van 't vuur, past voor den hals
Der tooveres, en ik bereid haar graf.
Een graf, waarin de geesten van 't verderven,
Haar noode zullen strekken, want geen macht
Ten booze was gelijk de hare. Lachend
Of ernstig boeit haar schoonheid alle harten,
Den jong'ren schijnt zij godd'lijke madonna,
Waar zij, onstuimig, 't warme bloed aan off'ren
En meenen wèl te doen, een edel werk;
Den oud'ren schijnt zij schuldelooze jeugd,
Lief'lijke erinn'ring van hun eigen jonkheid;
Den donkren lijkt zij blond, den blonden donker,
En ieder 't droombeeld van zijn vage wenschen,
In gulden waarheid voor zijn oogen stralend.
Gij luistert niet?....
MALAGHIES.
Savinia!....
DE AARDGEEST.
Naar het doel!
Nu neem, als mijn geschenk, deez' enk'len raad:
Waan niet, o Malaghies, een god te zijn,
Noch heilige, noch vriend der heilige eng'len.
Gij zijt een mensch; demonen zijn uw slaven,
Een oogenblik, alleen door uwe kracht
En zelfbeheersching. Mocht ge die verzaken,
Dan steunen u in gansch het wijd heelal,
Waar duizenden van krachten rustloos kampen,
Noch goede geesten meer, noch kwade!
MALAGHIES.
'k Weet het!
De goede geesten, heiligen en eng'len,
Zij steunen Karels zwakheid; gansch een heir
Van monniken en bisschoppen en klerken,
Zij helpen hem, met dagelijksch gebed,
Aan dezen steun, een legermacht van lafheid!
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Ik sta alleen, dat is mijn trots, mijn roem,
Ik sta alleen in zelfbewuste kracht,
De kracht die mij deed worst'len en deed winnen!
Voor deze kracht alleen zal Karel danken,
Voor deze kracht zich knielende verneed'ren!
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Derde tafereel.
Het kamp van Argalia en Angelica, buiten de poorten van Parijs. Zonlicht. Aan de
eene zijde een vorstelijke tent van gekleurde en vergulde zijde, met fantastische
figuren en wapens (eenigszins Chineesch, maar Middeleeuwsch gestyleerd)
geborduurd. Aan de andere zijde een wachtpost van soldaten. Het tooneel wordt
schuin doorstroomd door een beek; tusschen de tent en het water, onder een pijnboom,
een hoogte, met gras en veldbloemen begroeid, die een natuurlijke zodenbank vormt.
Aan de overzijde der beek, op heuvelachtig terrein, veel dienaars, soldaten, in
fantastische costumen, Chineesch, Tartaarsch, Siameesch, Singaleesch, Indisch,
Koreaansch; bij de tent pages en jonkvrouwen. Alles is, zonder gerucht te maken, in
levendige beweging.
Argalia en Angelica treden uit de tent.
ARGALIA.
Steeds peinzend, zuster? Toch ging alles goed;
Als wilde hengsten, snuivend, brieschend, trapplend,
Verdrongen de geprezen Christenridders
Zich tot den kamp om u! De dappersten
Zij off'ren u hun moed, hun deugd de kuischen,
Hun wijsheid, zij, die wijzen heeten, - allen!
De zoogenoemde bloem der ridderschap,
De paladijnen, vroom en edelmoedig,
Zij stuiven op van hartstocht, u te winnen Aan 't gastmaal waar hun koningsdocht'ren zeet'len;
Hun bruiden blozen. En de zege is zeker!
ANGELICA.
Is die zoo zeker?
ARGALIA.
Is door tooverij
Niet gansch mijn wapenrusting ondoordringbaar?
Mijn lans werpt uit den zadel wien zij aanraakt....
Geen zwaard zoo scherp of 't splintert op dit schild....
ANGELICA.
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De keten om mijn hals brak dezen morgen
En vormde kronk'lend op het vloertapijt
Een booze letter... op mijn zilv'ren spiegel
Zag ik, dwars over 't vlak, een donk're streep....
Er dreigt gevaar!
ARGALIA.
Van waar?
ANGELICA.
Ik kan 't niet zeggen,
Thans, in den bloeiend-frisschen morgenstond,
Is 't uur niet gunstig om hun raad te vragen,
Die ons beschermen. Waken onze wachten?
ARGALIA.
Met dubble wacht is gansch het kamp omzet.
Wat naad'ren kan, te water of te land,
Bereikt ons niet.
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ANGELICA.
Zie nog de wachten na....
Geef mij den ring, die, om den vinger knellend,
Ons waarschuwt voor gevaar.
ARGALIA.
Mij knelt hij niet....
ANGELICA.
Dus u dreigt geen gevaar.
ARGALIA

(geeft haar den ring).
Zie hier.
ANGELICA.
Nu ga;
Bedreig de reuzen met den hongerdood
Als zij hun plicht vergeten. Zoelte komt
Met 't middaguur; mij zelf, die dezen nacht
Vergeefs te lezen trachtte in 't stergewelf,
Bevangt de slaap. Laat hen voor 't minst niet sluim'ren.
ARGALIA.
Ik ga.

(Argalia vertrekt. Angelica geeft een wenk; de pages spreiden een tijgervacht op de
zodenbank onder den pijnboom en zij strekt zich daarop uit. Op het oogenblik dat zij
gaat rusten is alles nog in leven en beweging; eene dienares zet zich met een waaier
bij Angelica om haar koelte toe te waaien; de soldaten, pages, edelvrouwen spreken
niet luid, maar allen zijn duidelijk wakker en levendig.
ANGELICA

(peinzend):
O! - wazige anjers, gij mijn oranje oase,
Matgouden lusthof, goud aan de Gele Zee!
Van mijn warande, in 't zonnig land Cathay,
Brengt mij de zeewind, verfrischt tot koele extase,
O, wazige anjers, gij mijn oranje oase,
Vuurheete wuiving van specerijen mee....
Meng' Charlemagne in kelken van topazen
Goudwijn van Spanje met wond're panacee,
Uw gouden franje, als goudgekrulde vazen
Pleng mij verkoelend den dauw van China's ree.
O, wazige anjers, gij mijn oranje oase!

Plotseling valt, als door een slag getroffen, de een na den ander in sluimering; in
weinige oogenblikken ligt alles in slaap; een wolk trekt voor het zonlicht en verduistert
het tooneel. Vleugelgeruisch; Malaghies, op een paard met twee reusachtige vleugels,
daalt neer; uit het fleschje aan den zadelknop strooit hij de druppels, die allen in slaap
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dompelen. Malaghies stapt af; het paard slaat de vleugelen uit en verheft zich weer;
het wordt weer licht. Malaghies werpt het ledige fleschje op het gras..
MALAGHIES.
Hebt dank, gij geesten van de bovenlucht,
Die het gevleugeld ros mij schonkt; hebt dank,
Gij geesten van den duist'ren waterkolk,
Die mij den sluimerdrank bereiddet. Thans
Komt aan de beurt de schatting van de vlammen,
Het zwaard... Hier is de tooveres - zij slaapt....
En alles slaapt... Met één slag moet de romp
Van 't trotsche hoofd, verderf der Christenheid,
Gescheiden zijn!... Welaan!

(Hij trekt het zwaard).
Hier, door den hals,
Waar 't marmer van den boezem overgaat
In 't mollig weefsel, blank met gouden schemer,
Als sneeuw in wintermorgen,... waar der lokken
Rosgouden vacht haar zonneschaduw werpt,
Moet ik haar treffen... met één slag... het bloed
Zal purp'ren gudsen uit de berstende ader,...
Verstoord zal 't wonderwerk der schepping zijn....
Moed, Malaghies!.... zij slaapt.... hoe rustig heft zich
En daalt die boezem.... donzig spreidt de blos
Haar bleeke rozentint op d'effen wang,
Waar warme schaduw schuilt in fulpen hoekjes.
Hoe kinderlijk onschuldig.... of die lippen,
Zoo vol, zoo frisch, mij noodden tot een kus....
Straks uiten zij een kreet, den laatsten.... straks
Slaat zij die ooglêen op, wier zijden wimper
Nu neerkranst op de wang, - voor 't laatst.... die lippen
Zij nooden tot den kus.... een lichte glimlach
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Speelt om den mond, zij droomt.... Moed, Malaghies!
Met éénen slag de bloed'ge voor gehouwen!....
Hoe lieflijk vlijt zich om die blanke slapen
Het golvend goud der lokken,.... dartel spelen,
Ontkrullend aan den hoofdband kleine vlokjes,
En sling'ren 't levend goud in arabesken
Om 't effen voorhoofd,.... hoe die lippen lokken....

In zachte regelmaat gaat de adem heen
En weer, zich lavend aan het vochtig rood
Der volle lippen.... zie, slechts even blinkt
Een glans van paarlemoer in purpren boog,
Als pitten in de rijpende granaat....
Moed, Malaghies!.... geen eng'len steunen u
Geen duiv'len in dit gansche wijd heelal,
Door eigen kracht moet gij overwinnen.... Zie,
't Is of ze ontwaken wil, zij zucht, zij murmelt
Een woord, een groet.... o, wellust, eenen kus
Te drukken op dien mond, die nimmermeer
zich oop'nen zal, één liefde- en stervenskus....
Mijn zwaard, gij siddert in mijn hand.... één kus!....

(Hij kust haar; op hetzelfde oogenblik ontvalt hem het zwaard; Angelica opent de
oogen, en uit een kreet. Malaghies wil het zwaard grijpen).
ANGELICA.
Te laat!

(Zij lacht).
Dat was 't gevaar - en 't is geweken!

(Zij springt op; de pages, de jonkvrouwen, de reuzen, de soldaten, alles is ontwaakt; Argalia
komt. Angelica wijst op Malaghies).
Bindt dezen. Gij zijt Malaghies, wiens wijsheid
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Mij dreigde; maar uw dwaasheid was de sterkre.
Groot was uw kracht; uw zwakheid was de grootre.
Wanneer ik slapend u heb overwonnen,
Wat denkt ge dat ik wakend wel zal doen?
Laat komen nu uw eed'le Christenridders,
Gij snoever, al uw snoevende gezellen!
Ginds, in Cathay, wachten mijn jonge broertjes
Met foltertuig; gij zijt hun eerste speelgoed.
Mijn zuster, die vergiften toebereidt
En tegengiften, die herleven doen,
Heeft niet genoeg aan brullende barbaren,
Zij wenscht zich slaven, rijk van taal, bekwaam.
Om uit te spreken wat zij lijden.... offers,
Die reden geven van hun stervensstuipen,
Gij zult haar eerste studie zijn....

(tot de reuzen)
Bindt dezen
en scheept hem in....

(tot de vrouwen)
Mijn spiegel!

(in den zilveren spiegel ziend):
Hij is blank!
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Na de Dreyfus-zaak
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
II.
Gevolgen en invloeden.
Iemand heeft gezegd: Dreyfus is geen persoon meer; hij is een symbool geworden.
De juistheid van dat woord komt te scherper uit, nu de man zelf drie maanden na
het proces nagenoeg vergeten was, maar de uitwerking van zijn zaak, op Frankrijk
in de eerste plaats, maar ook op de gansche beschaafde wereld, nog zoo duidelijk
wordt waargenomen. Het is zooals Anatole France zeide:
‘Men houdt geen gedachtenbeweging tegen zonder de geesten warm te maken
en warmte brengt op haar beurt beweging voort. Men vernietigt geen kracht.’
Er is geweldige beweging geweest en dus felle hitte en dus groote kracht, die
naar buiten gewerkt en zich vervormd heeft en niet verloren is gegaan. Door die
vormverandering ontsnapt zij in eenige harer uitingen zeer zeker aan onze
waarneming. Maar van andere uitingen is het spoor gemakkelijk te volgen. Ik wil nu
nagaan (in het kort, alweer zonder eenig streven naar volledigheid) welke invloeden
van de Dreyfus-beweging ik meen te zien werken buiten Frankrijk en met name op
Nederland en daarbij tevens een woord zeggen over die invloeden in Frankrijk,
welke met hier te lande waar te nemen correspondeerende krachten kunnen worden
vergeleken.
Van de algemeene invloeden zie ik in de eerste plaats de uitwerking, die de
Dreyfus-beweging oefent en zal oefenen op de inrichting, ja op het bestaan van de
m i l i t a i r e r e c h t s p r a a k . Den dag na het vonnis van Rennes hoorde ik uit den
mond van een bejaard en ervaren politiek man de uitspraak: Dit is de dood van de
militaire jurisdictie. Het is in alle naaktheid en verschrikking aangetoond, tot welk
gruwelijk onrecht de rechtspraak leiden kan van menschen, die de geestelijke en
zedelijke eigenschappen missen, noodig om goede rechters te zijn. Ik spreek niet
over de goede trouw van de zeven, die Dreyfus hebben veroordeeld. Ik neem aan
dat zij goede officieren, dat eenige hunner eerlijke en flinke mannen en dat zij allen
van de schuld overtuigd geweest zijn. Maar juist dit maakt hun vonnis tot een zoo
verpletterend argument tegen de militaire rechtspraak. Waren zij schurken
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geweest, die samenspanden tegen een onschuldige, dan zou hun geval
noodzakelijkerwijze een uitzondering geweest zijn.
Zij misten de geestelijke en zedelijke eigenschappen, noodig om goede rechters
te zijn. De geestelijke: allereerst kennis der wet, anders hadden zij geen geheime
stukken in raadkamer gelezen, den beklaagde geen rechten onthouden; hem, zelfs
schuldig, niet veroordeeld op grond van een wetsartikel, dat op het misdrijf, hem in
een bijna onnoozele akte van beschuldiging ten laste gelegd, sloeg als een tang op
een varken. Zij misten ook de zedelijke eigenschappen: onafhankelijkheid van geest.
Als militair, was hun carrière nagenoeg geheel afhankelijk van hun superieuren en
bovenal, reeds van zijn vroegste ontwikkeling was hun geest er aan gewend te
gehoorzamen, te handelen naar het woord van den chef. Dat dit gemis geen op
zich zelf staand verschijnsel was, is overtuigend gebleken in de volgende militaire
processen, dat van Esterhazy in Januari 1898 en dat van Rennes in
Augustus-September van het vorige jaar.
Nu geef ik dadelijk toe, dat de militaire rechtspraak hier te lande, hoe gebrekkig
ook, èn door de betere inrichting der rechtspleging èn door de bezadigder, minder
van de burgerlijke afwijkende, begrippen onzer officieren, heel wat meer waarborgen
voor een goede berechting biedt dan de Fransche. Maar in het algemeen is het voor
alle officieren even waar: zij missen kennis der wet, rechterlijke ervaring, volkomen
onafhankelijkheid van geest. En men heeft dan ook ten onzent het aantal
voorstanders van de algeheele afschaffing der krijgsraden - in vredestijd wel te
verstaan - laatstelijk aanzienlijk zien toenemen. In 1881 heeft de Nederlandsche
Juristenvereeniging de vraag of die afschaffing wenschelijk is bij meerderheid
ontkennend beantwoord. Voor haar vergadering van dezen zomer is dezelfde vraag
- ook een teeken des tijds - opnieuw aan de orde gesteld en het komt mij voor, dat
de uitslag thans een andere zal zijn. In ons parlement en in onze pers zijn reeds
stemmen tegen de militaire rechtspraak opgegaan en het zou inderdaad op den
weg liggen van ons kleine land, dat niet militaristisch is, o o k n i e t i n
l e g e r k r i n g e n , in dezen anderen voor te gaan. Bij afschaffing der militaire
rechtspraak zou overigens een militair strafwetboek natuurlijk zeer wel behouden
kunnen blijven.
***
Bij het voorgaande sluit zich gevoegelijk aan een woord over den invloed dien de
Dreyfus-beweging geoefend heeft op de waardeering der beteekenis en kracht van
het gewijsde, de ‘chose jugée.’
Onder degenen, die aan ons, het publiek, het ‘profanum vulgus’, de bevoegdheid
om een meening te hebben nopens Dreyfus' schuld of onschuld, hebben ontzegd,
vindt men zoowel in Frankrijk als hier te lande doctrinaire rechtsgeleerden, strenge
conservatieven, aanhangers der strikte legaliteit. Zij zeggen: er was gewijsde, ‘chose
jugée.’ De door den staat ingestelde rechtsmacht - zij moge onvoldoende zijn - had
het vonnis gewezen. Het is onherroepelijk, het is heilig. Waar gaan wij heen, zoo
wij de dobberende elementen eener
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volksovertuiging toelaten het rechterlijk gewijsde aan te tasten? Wij nemen a priori
niet aan, dat de rechter zich vergist heeft: ‘de gewijsde zaak wordt voor waarheid
gehouden’. Mocht hij zich vergist hebben, men kome met bewijzen. In dat geval is
er een rechtsmiddel: revisie. Wordt deze door de bevoegde macht toegestaan, dan
zullen technische deskundigen, juristen, het vonnis keurig afbreken en er een ander
voor in de plaats stellen. Het is ons wel. Maar gij, profanen, houdt uw handen thuis;
gij zijt onbevoegd.
Ik zal de laatste zijn om de praktische waarde - practische meer dan zedelijke van het leerstuk der chose jugée te ontkennen. De regel, dat de gewijsde zaak voor
waarheid wordt gehouden, is zeer oud. Hij is niet van verheven oorsprong, eenvoudig
uit nood geboren. Die geheele leer is een concessie aan, een erkenning van de
feilbaarheid van des menschen, dus ook des rechters, oordeel. Men zou zoo gaarne
zeggen: 's rechters uitspraak is De Waarheid. Maar men moet zich behelpen met
het surrogaat: zij wordt voor waarheid gehouden. Uit nood is de fictie ontsproten,
dat er naast De Waarheid, de eenige en volstrekte, nog een formeele waarheid
bestaat, die nu eens wèl, dan eens niet - de verhouding wordt door allerlei factoren
bepaald - met De Waarheid samenvalt.
Waarborgen dat de rechterlijke waarheid De Waarheid zij, vindt men eenerzijds
gelegen in de wet, anderzijds in de geestelijke en zedelijke eigenschappen van den
persoon des rechters.
Het kan echter niet anders of het leerstuk der ‘chose jugée’ maakt, ondanks alle
waarborgen, slachtoffers. De troost is, dat deze vallen ter wille van een hooger goed,
ten nutte van het algemeen - een troost voor een ieder behalve voor dengene ‘wem
es just passieret’. Een te stout stuk en een onnoodige wreedheid jegens de enkelen,
ware het echter, op grond van de feilbaarheid des ménschen, de volstrekte
ónfeilbaarheid van des réchters uitspraak te proclameeren. Om van de slachtoffers
er zooveel mogelijk te redden dient het uiterste rechtsmiddel, dat in het strafrechtelijke
revisie heet.
Ziedaar in het kort het leerstuk der chose jugée, dat de zaak Dreyfus, vóórdat zij
bij het Hof van cassatie was aangeland, volkomen beheerscht heeft.
Nu is het ongetwijfeld - om tot de doctrinaire bestrijders terug te keeren - het
gemakkelijkst, als zich een onbetwistbaar nieuw feit voordoet, waardoor de onschuld
van een, ten wiens aanzien de rechter ondanks alle waarborgen zich vergist heeft,
luce clarius wordt bewezen. Maar het leven is zelden zoo eenvoudig.
En wat zagen wij nu in de Dreyfus-zaak gebeuren?
Er waren zekere feiten, vermoedens, aanduidingen, die twijfel wekten aan de
schuld van den veroordeelde. Bernard Lazare was begonnen met de getuigenissen
van tientallen schriftkundigen te verzamelen, dat het borderel niet van Dreyfus' hand
kon zijn. Daarop volgde het woord van Scheurer-Kestner, de aanwijzing van
Esterhazy door Mathieu Dreyfus, het proces Esterhazy, het proces Zola met het
getuigenis van Picquart, de bekentenis en de zelfmoord van Henry, heel die reeks
van kleine en groote feiten en om-
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standigheden, die in een logisch ontwikkeld en onbevooroordeeld verstand den
twijfel met den dag sterker maakten, aan velen vastheid van overtuiging brachten.
En wat stond daartegenover? Men kan zeggen: bijna alle staatkundige en
maatschappelijke machten van Frankrijk: de President, het ministerie, het leger, de
geestelijkheid, de pers, de publieke opinie. Welnu, in het eerste jaar althans hebben
die machten nauwelijks een poging gedaan om tegenover de zich opstapelende
feiten en aanduidingen bewijzen van Dreyfus' schuld te zetten. Gelijk te voren en
nadien de ‘eer van het leger’, beheerschte een tijdlang de ‘chose jugée’ de gansche
zaak. Daarmede scheen alles gezegd; daarmede scheen elk argument weerlegd
te zijn. Het was het eeuwige refrein van Méline's redevoeringen, het eenige antwoord
van generaal Billot op de tribune der Kamer. Zoo vaak er nieuwe feiten ontdekt, zoo
vaak leugen en laster in het licht gesteld werden, klemden zij zich vast aan het
leerstuk der ‘chose jugée’. Dit werd tot het voorwerp van een eeredienst gemaakt,
alsof het een heilig rechtsbeginsel was en niet maar een noodwendig palliatief voor
's rechters zwakheid.
Fel heeft Georges Clemenceau in zijn pleidooi in het Zola-proces het altaar, dat
men voor dit leerstuk had opgericht, omvergesmeten, toen hij, de gezworenen
wijzend op het Christusbeeld, dat in iedere Fransche rechtszaal achter de rechters
hangt, hun toeriep:
‘La chose jugée...? Regardez la, Messieurs, voyez ce Christ en croix. La voilà, la
chose jugée...’
En geestig vond ik in een Engelsch tijdschrift dezelfde gedachte uitgesproken in
het versje:
Ce bon mot de ‘chose jugée’
Devait être perpétué.
Chantons alors en ‘chose jugée’
Jésus bien crucifié,
Socrate bien empoisonné,
Et la Pucelle bien brûlée.
Chantons alors!...

Het kon niet anders of zulk een vergoddelijking van een zwak-menschelijk idée,
bracht reactie, ook buiten Frankrijk's grenzen. Men ging er zich, in rechtsgeleerde
zoowel als in leeken-kringen, beter rekenschap van geven, wat wel de eigenlijke
grondslag was van dien regel: het gewijsde wordt voor waarheid gehouden, en men
leerde dat die grondslag niet de ónfeilbaarheid, maar juist de feilbaarheid van 's
rechters oordeel was. Men erkende gereedelijk, dat de káns, dat een Nederlandsche
strafrechter, onder een Nederlandsche rechtspleging, met de bewijstheorie en de
instanties van onze strafwetgeving, zich zou vergissen, - veel geringer was dan voor
een Fransch officier, zonder wetskennis, zonder rechterlijke eigenschappen, onder
een zeer gebrekkige
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strafwet en in de eerste en hoogste instantie vonnis wijzend. Maar men ontveinsde
zich niet, dat de mógelijkheid van vergissing voor beiden bestond. En daarnaast
voelde men zich geneigd het recht van bestaan eener langzaam aangroeiende en
zich allengs vaster wortelende volksmeening omtrent de schuld of onschuld van
een veroordeelde te erkennen, een meening die niet maar aanstonds behoefde te
verdampen, als haar de schitterende zon van het gewijsde voorgehouden werd.
Ik denk er niet aan de zaak der gebroeders Hogerhuis met die van Dreyfus te
vergelijken en ik ben van oordeel, dat zij die dit gedaan hebben, verblind en onbillijk
handelden. Het is er mij enkel om te doen aan te toonen, dat de Dreyfus-beweging
ook op de beschouwingen omtrent die zaak, immers in het algemeen op de leer
van de kracht van het gewijsde, invloed heeft gehad. Het voorstel van de vijf
Kamerleden om de revisie-bepalingen in ons strafwetboek te herzien, is van dien
invloed een uiting geweest. Iedere uitbreiding toch van de gevallen, waarin revisie
van een strafvonnis kan worden toegestaan, is een overwinning op de
onaantastbaarheid van het gewijsde.
***
Maar ik wil van dit misschien al te speciale overgaan tot de breedere invloeden van
de Dreyfus-beweging buiten de Fransche grenzen, met name op ons vaderland.
De zaak heeft aanvankelijk een sterke a n t i p a t h i e hier te lande gewekt t e g e n
F r a n k r i j k . De Fransch-nationalistische pers spreekt van ‘l'Etranger ennemi’ en
wijlen Francisque Sarcey, de dikke ‘Oncle national’ schreef een besluit van den
Rotterdamschen gemeenteraad om het onderwijs in het Fransch aan de lagere
scholen door dat in Engelsch of Duitsch te vervangen toe aan... den invloed der
Duitschers in die stad; ging men de lijst der stemming in den gemeenteraad na zoo schreef hij in allen ernst in de deftige Temps - dan zou men zien, dat al de
namen der voorstanders van de vervanging een Duitschen uitgang hadden! Wij
weten, dat dit zotheden zijn en dat, indien ergens ter wereld, juist hier Frankrijk op
warme en oprechte sympathie kon rekenen. Geen natie heeft ons in den loop der
tijden meer materieel kwaad berokkend dan de Fransche en niettemin is onze
genegenheid steeds meer naar het Zuiden dan naar het Oosten gericht geweest.
Het zaad van wrok en afkeer, door de gebeurtenissen der twee laatste jaren
uitgestrooid, viel hier dus, wat men te Parijs ook zeggen moge, niet op vruchtbaren
bodem. Toch is het welig opgeschoten; ik heb daarvan in mijn vorig opstel reeds
eenige bewijzen genoemd en ik behoef er geen aan toe te voegen.
Evenwel houd ik dien weerzin tegen Frankrijk niet voor een strooming van
blijvenden aard. Zij was wel heftig en wel diep ook misschien, maar is niet geïsoleerd
genoeg gebleven om duurzaam te zijn. Ten eerste ging zij samen met een gevoel
van hoogen eerbied, bewondering en liefde voor de groote harten, karakters en
geesten, die zich mede in dien Dreyfus-
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strijd hebben geopenbaard en die toch óók Franschen waren. Ten tweede hebben
wij gezien, dat, hoewel niet volkomen, de partij met wie wij medeleefden, feitelijk in
het eind de zegepraal behaald heeft, en dat komt Frankrijk in ons oog ten goede.
Ten derde - ik zeide het reeds vroeger - heeft Frankrijk het geluk gehad, dat, toen
het onrecht, waaraan het schuldig was, uit den weg geruimd stond te worden, aan
alle kanten buiten Frankrijk het Onrecht den kop opstak. Naar Finland richtten zich
onze blikken en onmiddellijk vandaar naar Zuid-Afrika. Uit den aard der zaak is wat
wij nu tegen Engeland gevoelen, veel dieper en duurzamer dan de wrok tegen
Frankrijk door de Dreyfus-zaak gewekt. En ziet, die wrok wordt nu zelfs nog gesplitst,
want mét ons gloeien van verontwaardiging tegen Engeland de anti-dreyfusards,
onze vijanden van straks en laat der Boeren lot maar al te velen van de intellectuels,
de verdedigers van Recht en Waarheid, de vereerde vrienden van een jaar geleden
koud of dringt hen althans niet tot spreken. Ten slotte: wij hebben in den laatsten
zomer hier een Vredesconferentie gehad, die weinig anders dan bittere teleurstelling
gewekt heeft. Welk land heeft daar oprechten goeden wil getoond en van de plannen
van den Tsaar gered wat er te redden viel? Frankrijk. Welk rijk draagt, naast
Engeland, de grootste schuld aan de mislukking? Het Duitsche. En zit niet des
Keizers telegram van Nieuwjaarsdag 1896 aan Kruger ons nog dwars?
Zoo treft de wrok tegen Frankrijk niet samen met een motief, dat ons krachtig
naar den kant van een andere natie drijft en verliest daardoor van zijn macht. Wij
zijn op het oogenblik over geen van onze buren goed te spreken. Het Fransche
chauvinisme, dat ons verfoeilijk voorkomt, vinden wij in het Engelsche jingoïsme
weer en iets daarvan ook in de strikt egoïstische Duitsche rijkspolitiek, die nog steeds
geen Pommerschen grenadier wenscht te offeren dan voor een zuiver Duitsch
belang. Het ons hatelijk militarisme is géén Fransch monopolie: het heerscht in
Duitschland, het bedreigt Engeland.
***
De krachtige m i l i t a r i s t i s c h e b e w e g i n g , uit den schok der beide partijen in
de Dreyfus-zaak geboren, is over ons heen gegaan. Zij was natuurlijk een uiting
van iets, dat lang voor de Dreyfus-zaak bestond en dat slechts een nieuwe aanleiding
behoefde om nu, gelijk in 1889 tijdens het Boulangistisch avontuur, tot uitbarsting
te komen. Die beweging zou hier, het spreekt vanzelf, geen voedsel gevonden
hebben, waar immers de gemoedsontroering onzer natie zich juist in de
tegenovergestelde richting bewoog. Maar wel zou zij, bij wijze van reactie, een sterk
anti-militaristisch gevoel in het leven hebben kunnen roepen. Dat dit niet geschied
is, is vooral hieraan te danken, dat het geheele militarisme hier eigenlijk niet bestaat.
Vereering voor ons leger hebben wij niet; men mag zelfs zeggen, dat wij het te
weinig kennen, dat het ons te gering belang inboezemt. Hoe onverschillig laten de
meesten de heldenfeiten, die ons Indisch leger verricht. Met een greintje meer
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militarisme, waren we in Atjeh misschien al jaren vroeger zoover geweest, als we
er nu gebracht zijn door één man, die aan militaire gaven een groot koloniseerend
en administratief talent paart, generaal van Heutsz, en er zijn er onder onze
Kamerleden, die het nog een heele concessie vinden, dat zij hem laten begaan.
Ons beetje militarisme besteden wij aan onze marine en hoe spaarzaam dan nog.
Die geweldige Fransche passie - daar ook aanhoudend geprikkeld door de pijnigende
herinnering aan 1870 - vond dus hier geen aanknoopingspunt en dat wij daarvan
zoo weinig begrijpen konden, zal wel meegewerkt hebben om ons nog
onverbiddelijker te maken tegen de Fransche legervereerders.
Met het cesarisme is het niet anders geweest. Voorzoover dat beduidt: behoefte
aan een Caesar, een meester, een schitterend of krachtig staatshoofd, kennen wij
het niet; voorzoover het beteekent: vorstenvereering, hebben wij ruimschoots
gelegenheid om aan het beetje dat van dien gemoedsdrang ook in ons volk werkt,
te voldoen door ons betoon van aanhankelijkheid en trouw aan de erfgename der
Oranjes. En voorzoover cesarisme de aandrang tot overdreven persoonsvereering
beteekent: zooals het vergoden van een majoor Marchand, van een Paul Déroulède,
is het ons geheel vreemd. Aan wat de Engelschen hero-worship noemen, doen wij
niet. Ieder onzer voelt zich zelf en is eer geneigd een heros tot het eigen peil omlaag
te trekken dan zijn hoog standpunt te beschouwen als een bergtop, waarheen
bewonderend op-gestaard moet worden, zonder hoop en ook zonder wénsch om
dien ooit zelf te bereiken. Ook deze Fransche hartstocht is dus over ons heengegaan.
***
Ook het anti-semitisme is voor ons een uitheemsch product. Verminderd in het
Napoleontische tijdperk en de daarop volgende eerste helft van de negentiende
eeuw, is het in de tweede helft, van het Oosten uit, langzaam weer over heel Europa
gekomen; heeft het, van Rusland uit, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Duitschland
opnieuw aangetast, ruim gevoed door de enorme machtsuitbreiding van het kapitaal,
waaraan de israëlieten zulk een ruim aandeel hebben. In Frankrijk is het
neo-antisemitisme betrekkelijk nieuw; Drumont is er reeds vele jaren de profeet van,
maar hoeveel proselieten heeft die geestdrijver met de hulp van de Dreyfus-zaak
niet gemaakt. Er is nu een vrij krachtige Ligue anti-sémitique in Frankrijk; de
royalistische partij, met den pretendent, Philippe van Orleans, aan het hoofd, is ondanks al de joodsche huwelijken, waarmee de oud-adellijke jeunesse dorée van
den faubourg St. Germain haar blazoenen heeft verguld - nagenoeg geheel sterk
anti-semietisch gezind. In het leger is datzelfde onkruid tierig opgeschoten. En daar
de Fransche katholieke geestelijkheid in de rangen van nationalisten, royalisten,
militairen haar trouwste aanhangers recruteert, heeft zij met haar bekend
aanpassingsvermogen al spoedig dat anti-semitisme aangegrepen als een bruikbaar
wapen tegen de vrijmetselarij, en ten bate van de Moederkerk.
Ik zou willen, dat wat ik van de militaristische en cesaristische beweging
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gezegd heb - dat ze over ons heengegaan zijn - met dezelfde stelligheid kon zeggen
van het anti-semitisme. Merkt den invloed op, dien de Fransche idee, ondanks
Frankrijk's achteruitgang in macht en Europeesche beteekenis, nog altijd op de
wereld, en op ons land met name, oefent. Het anti-semitisme, krachtig in Pruisen
onder leiding van Stöcker en anderen, heeft onze oostelijke grens niet overschreden.
Als het ook hier zijn intrede mocht doen, dan zal het zijn van het Zuiden, van Frankrijk
uit. Vandaar zijn reeds de voorboden gekomen.
Overdrijf ik? Velen onzer zijn allicht geneigd het anti-semitisme te beschouwen
als iets, wat ons geheel vreemd is en vreemd zal blijven; en zij zullen daarbij in onze
geschiedenis hun argumenten voor het grijpen vinden om te betoog en, dat dit
monsterachtig misgewas op onzen bodem niet tieren kan. Maar hebben zij de kleine
katholieke pers, vooral die van Limburg, gelezen in de dagen van de Dreyfus-zaak
en daarna? Kennen zij de Parijsche correspondenties van zekere Amsterdamsche
dagbladen van dezelfde richting, die de redactie zonder bezwaar of matiging plaatst?
En weten zij, dat een jong katholiek advocaat den moed had en het niet overbodig
achtte, kort na zijn promotie, reeds ongeveer twee jaren geleden, ernstig zijn
geloofsgenooten te waarschuwen tegen het wangedrocht, dat bezig was, door het
Zuiden, zijn intrede voor te bereiden in ons land?
En wat verontrustend lijkt, al is het nog maar zeer in het begin, dat is dat niet het
clericalisme alléén aan die voorbereiding medewerkt. Onafhankelijk daarvan,
beginnen onze hoogere en hoogste standen zoetjes aan aan antisemitisme te doen.
Men lette eens op, of het niet in sommige kringen voor ‘chic’ wordt gehouden op de
joden te schelden, den omgang met joden te mijden. Ik herhaal, dit is alles nog maar
zeer in het begin, maar God beware ons vaderland voor deze verloochening van
zijn beste karaktertrekken en overlevering. En daar God helpt wie zich zelf helpt laat ieder zijn krachten inspannen om deze woekerplant der beschaving in de kiem
te verstikken. Bij dit heilzaam werk kan ieder meedoen, is elke burger een macht.
***
Over een machtige beweging rest mij nog te spreken, die, alweder niet uit de
Dreyfus-zaak ontstaan, toch aan haar een buitensporige ontwikkeling heeft te
danken. Ik bedoel het n a t i o n a l i s m e .
Nationalisme is patriotisme op de spits gedreven. Het is nationaal egoïsme,
eigenwaan, laatdunkendheid. Het uit zich in allerlei vormen. In Frankrijk zien wij de
nationalisten voor zichzelven het monopolie opeischen van de vaderlandsliefde en
al wie niet met hen meeschreeuwt, uitmaken voor ‘sans-patrie’. De vergoding van
het enge begrip vaderland, zooals het door hen verminkt en vervormd is, drijft hen
ertoe het werktuig, dat tot verdediging van dat vaderland onmisbaar is, om zijnszelfs
wil te vereeren; dus zijn zij hevige militaristen. Daar zij buiten hun vaderland
nauwelijks iets goeds erkennen,
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veelal geheel onwetend zijn van wat er daarbuiten omgaat, denken zij de heele
wereld met kwade benijders en booze vijanden vol, die tot de tanden gewapend,
slechts het oogenblik afwachten, waarop zij de kans schoon zullen zien om op ‘la
douce France’ aan te vallen. In hun vreemdelingenhaat begrijpen zij de joden, die
zij als uitlanders beschouwen; vandaar hun antisemitisme. Hun wereldbeschouwing
is de benepenste en kleinzieligste, die zich denken laat en het besef, dat de macht
van de Fransche republiek geenszins evenredig is aan de voorstelling die zij er
gaarne van geven, maakt hen razend en dwingt hen tot steeds erger uitspattingen.
Genoeg kwaad zij hiermee van hen gezegd. Want men vergete niet dat het
nationalisme een ziekelijke uitwas is van een gezonden en edelen stam: de liefde
tot het vaderland. Toen Bazaine, na de capitulatie van Metz, van landverraad
beschuldigd, voor den krijgsraad verscheen, die door den edelen hertog van Aumale
werd voorgezeten, verdedigde hij zich onder meer met te zeggen, dat hij niet geweten
had wiens orders op te volgen. Er was geen keizerrijk meer, er was geen republiek,
er was geen regeering. Hier viel de hertog hem gestreng in de rede: Monsieur, il y
avait la France!
Dit schoone woord spruit uit dezelfde bron als het nationalisme voort. Déroulède,
de dolle aanvoerder der Ligue des Patriotes, is een waarachtig held geweest in den
oorlog van '70, is de dichter der Chants du soldat. - France d'abord! France quand
même! zijn leuzen, die wel té luide klinken in den mond zijner volgelingen, maar die
toch van waarde zijn in een tijd, vol internationalisten en kosmopolieten.
Nu schijnen de tijden van het nationalisme voor óns volk voorbij. Zoowel van het
nationalisme van het rampjaar 1672, waarin veel groots was, als, gelukkig, dat van
1781, dat den schout-bij-nacht Zoutman tot een tweeden de Ruyter wilde verheffen.
Maar de tweede helft der eeuw heeft ons te ver naar den anderen kant gebracht.
Ik spreek hier niet van onze vaderlandsliefde: ‘de liefde tot sijn landt is yder
aengeboren’, zegt vader Vondel en dat is ook voor ons waar. Maar ik heb het oog
op onzen nationalen trots.
Het besef van tot de grootsten en machtigsten van de wereld behoord te hebben
en daar niet meer toe te behooren, met de wetenschap dat de oude rang nooit kan
herwonnen worden, brengt een gevoel van machteloosheid te weeg, waaraan ons
volk maar al te zeer heeft toegegeven. Met de verslapping van het solidariteitsgevoel,
van den nationalen samenhang, viel de algemeene óverschatting der waarde van
geestelijke ontwikkeling, van hersenonderwijs samen, welke gepaard met
verwaarloozing van de lichamelijke ontwikkeling en gezondheid, in het derde kwartaal
onzer eeuw is waar te nemen. Het peil van algemeene geestes-ontwikkeling is onder
de beschaafde standen in ons land vergelijkenderwijs hoog te noemen; het gaf ons
aanleiding en misschien eenig recht om scherp te oordeelen over wat er buiten onze
grenzen voorviel. Zoo kregen wij een naam van eigendunkelijkheid en pedanterie;
want wij waren vèr-ziende: in ons eigen land onderscheidden wij het goede en het
kwade niet scherp.
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En let wel: onze verstandelijke ontwikkeling was, gelijk onze oordeelvelling,
individueel, niet nationaal. Naar mate ons persoonlijk zelfgevoel toenam, naar die
mate verslapte en daalde ons nationaal gevoel, onze nationale trots. Op hoe luider
toon wij ons oordeel over buitenlandsche toestanden en instellingen uitspraken, des
te hooger steeg onze bewondering voor buitenlandsche vormen. en manieren. In
ons eigen land was Fransch de hoftaal, waren de manieren onzer hoogste standen,
ijverig nageaapt door wat in maatschappelijken rang daarop volgde, uitheemsch.
De eerste zorg van den Nederlandschen reiziger in den vreemde was: zijn
nationaliteit te verbergen. De groote grief van den Vlaming - hoewel er ook in zijn
rangen heel wat gezondigd wordt - was, dat de Noord-Nederlander, in westelijk
België op bezoek, altijd Fransch spreekt.
Met onze politiek was het niet anders. In onze ministeries vervulde het hoofd van
het departement van buitenlandsche zaken na 1870 gewoonlijk de rol van den wezel.
In ons parlement werd van anti-militaristische zijde als hoogste doel der uitgaven
voor leger en vloot het handhaven onzer neutraliteit beschouwd; vragenderwijs en
met een schuw-hoopvollen blik op den naijver der mogendheden voegde men erbij:
de handhaving van onze onafhankelijkheid. In één woord, wij hadden er ons
gereedelijk aan gewend - om een woord van Katharina II te gebruiken - te zijn het
land van de gewapende (en dan nog hoe slecht gewapende) nulliteit.
In het laatste kwartaal der eeuw is daarin, heel langzaam natuurlijk, eenige
verandering gekomen. Meer literaire frischheid sedert 1880, meer liefde voor de
eigen taal, meer ondernemingsgeest, meer sociaal denken, meer politieke
opgewektheid, meer gevoel van nationale, minder van individueele eigenwaarde.
Een vleug, zoo men wil, ook hier, van ontwakend nationalisme, maar van de goede
soort.
En nu wil het lot, dat de buitenlandsche gebeurtenissen krachtig medewerken om
ons land in die richting te drijven. Het dadelijk zichtbaar gevaar voor een aanslag
op onze onafhankelijkheid is door de Europeesch-politieke constellatie verminderd
en dit heeft zelfs de vreesachtigsten minder bloode gemaakt. De staatkunde van
koloniale uitbreiding der groote mogendheden heeft de aandacht op onze koloniën
en hun bestuur gevestigd en bevoegde vreemdelingen hebben erkend, dat wij,
ondanks alle fouten en misslagen, daarin nog zoo achterlijk niet zijn. De inhuldiging
van onze Koningin is voor de buitenlandsche pers de aanleiding geweest - behalve
tot het debiteeren van een aantal domheden - tot het uitgieten van zulk een stroom
van waardeering en bewondering voor ons nationaal karakter, onze
oud-vaderlandsche deugden, onze trouw aan het huis der Oranje's, dat wij er zelf
verbaasd van stonden ons zóó voortreffelijk te bevinden. Onze nationale trots is
weer ontwaakt, en als een gunstig teeken van die herleving begroet ik niet in de
laatste plaats de koelheid, de ietwat minachtende onverschilligheid, waarmede hier
te lande, toen men gezien had onder welke voorwaarden zij was bijeengeroepen
en hoezeer zij sinds het eerste manifest
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van den Tsaar en reeds vóòr haar opening was ontaard, de Haagsche
Vredesconferentie bejegend is.
Aan de herleving van ons nationalisme - om het dan zoo maar te noemen - heeft
ook de Dreyfus-beweging eenigermate medegewerkt. Het is merkwaardig om te
zien, dat onze natie onder de eerste geweest is, die behoefte gevoeld hebben om
van haar deernis, haar verontwaardiging en haar bewondering voor de
hoofdpersonen in de Dreyfus-zaak te getuigen en dat de stem van onze natie,
ondanks haar geringe getalsterkte, onder de luidste heeft geklonken. Men heeft hier
dadelijk begrepen, dat deze strijd van recht tegen onrecht niet Frankrijk alleen, maar
de beschaafde wereld aanging en dat het de plicht van Nederland was - niet de
officieele, maar de nationale plicht - om aan zijn gevoelens uiting te geven in een
protest. Ik zeide het al: niet van een ieder was de aandrift even zuiver en er was men heeft er ons van zekere zijde genoeg op gewezen - wel iets in ons protest van:
Heer, ik dank U dat ik niet ben gelijk deze. Maar als geheel sproot het toch voort uit
het gekrenkte rechtsgevoel en den eerbied voor karakter-grootheid. In Frankrijk
vond dat erkenning en met blijde verwondering zagen wij, hoeveel waarde de besten
der dreyfusards hechtten aan de stem van Nederland, met hoeveel trots een man
als Zola roemde op den steun dien hij van ‘la petite Hollande’ ontving.
Nu verdringen de gebeurtenissen elkaar. In denzelfden tijd, dat de Dreyfus-zaak
haar ontknooping nadert, ontwikkelt zich het treurspel van Finland. Zie weder, welk
levendig aandeel Nederland in het prostest der beschaafde wereld neemt. Bij het
gezantschap van vijf, dat de waarschuwende stem van Europa's geleerden naar
den Tsaar poogt te brengen, is een Nederlander. Artikelen van onze pers worden
door Finnen in het Finsch vertaald en in de dorpen en steden van het verdrukte land
verspreid. Uit kleine plaatsen van Finland komen warme dankbrieven van geheel
onbekenden in onze dagblad-bureau's den dank der Finsche natie brengen en
getuigen van de waarde, die zij aan Nederland's belangstelling hecht.
Is het alleen, dat onze nationale ijdelheid daardoor gestreeld wordt? Neen, dat
niet alleen; want deze getuigenissen van 's werelds waardeering komen in een tijd
van nationaal óp-leven. Er wordt een Algemeen Nederlandsch Verbond gesticht.
Dr. Kuyper komt uit Amerika terug met kostelijke berichten van de instandhouding
van onze taal en onzen stam in het verre Westen. Er wordt iets zichtbaar van een
band, die alle Hollanders over de wereld, honderd-duizenden meer dan wier bestaan
door ons geweten werd, tezamen houdt. Er wordt een gevoel van diepe schaamte
merkbaar over het gemis van energie en van daadwerkelijke hulp, dat de
Transvaalsche deputatie bij haar bezoek aan ons vaderland in 1884 gevonden heeft.
Boven dit langzaam voorbereid en op bevruchting wachtend terrein gaat dan, na
het uitbreken van den Zuid-Afrikaanschen oorlog, de Hollandsche glorie-zon op van
de twee zusterrepublieken. Onze oogen openen zich wijd. Ons nationalisme wordt
wakker.
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Laat ik het zeggen met de woorden van den kranigen redacteur van het te Londen
verschijnende weekblad Hollandia, den heer L. Simons:
Nationalisme geeft een dadelijk houvast. Er is de taaleenheid, de eenheid
van levensziening, van aanleg. Er is de onmiddellijke weerkaatsing op
het individu. Die daverende moed der Engelsche soldaten spreekt zooveel
minder tot ons dan de kalme vastberadenheid en zenuwlooze leukheid
der Boeren. Waarom? - Denk aan het voorschrift voor de tragedie-dichters!
Wij moeten met den held en zijn lot kunnen meeleven. Die blinde
dapperheid is de onze niet; wij zijn geen volk van élan. Maar tot die
hoognuchtere koelbloedigheid en taaie veerkracht zouden wij (dat voelen
wij onder de kracht van der Boeren voorbeeld) het ook kunnen brengen.
Hun voorbeeld openbaart ons aan ons zelf. Het leert ons het geheim van
ons eigen kunnen. Dezelfde eigenschappen, die ons achterlijk doen zijn
bij andere volken, worden hier op eenmaal voor ons getoond in hun positief
vermogen. Er is een terugvloeien van zelfgeloof, zelfvertrouwen; en een
bewustzijn leeft op, dat wij zelf niet benéden hun voorbeeld mogen
blijven....
Ik zie onder den invloed van den Zuid-Afrikaanschen heldenkrijg, dit alles misschien
te mooi, te veel met het oog van den Peinzer, dien Simons de hier aangehaalde
woorden laat spreken. Als ik de IJveraar was, dien hij tegenover hem stelt, zou ik
het wellicht zwart en somber zien, het afgeloopen jaar, het huidige tijdsgewricht en
de altijd naderende, toch steeds zich verwijdende toekomst. Maar ach, wij tobben
al zooveel, en blijde teekenen erkennen en goede verwachting aanvaarden is nog
geen lichtzinnig optimisme.
Wat hiermede ten slotte de Dreyfus-beweging te maken heeft? Niet veel; zij is in
dit verband slechts een van de ‘blijde teekenen’, een van de dingen van buiten die
medegedaan hebben om ‘ons aan onszelf te openbaren’. Er zijn sedert grootere
dingen gebeurd. Maar al heeft zij haar werking gedaan, haar invloed gaat daarin
niet onder. ‘Er wordt geen kracht vernietigd...’

Januari 1900.
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Dordrecht.
*)
Door C.J. van Geel.
Als er één stad meer dan gewone belangstelling bij landgenoot en vreemdeling
verdient, dan is het Dordrecht; Dordrecht, met zijn rijke historie, met zijn verrukkelijke
riviergezichten, zijn schilderachtige havens, zijn landelijke omgeving, zijn
merkwaardige bouwkundige schoonheden, die het stempelen tot een der meest
typische oud-hollandsche steden.
Niet de kunstlievende vreemdeling heeft Dordt zijn waardeering onthouden.

Gezicht op de Voorstraatshaven, tusschen Pelsebrug en Lombardbrug te Dordrecht.

Henri Havard getuigde van de stad, dat ze een der belangwekkendste steden
was, die hij ooit bezocht; dat er geen stad was in Europa met een liefelijker, een
vriendelijker, een guller voorkomen. Overal waar men haar nadert - schreef deze
hoffelijke Franschman - vertoont ze een glimlachend, een aanmoedigend, een
minzaam gelaat.
En niet minder opgetogen is Jean Aicard in zijn ‘Visite en Hollande.’

*)

Vele historische gegevens heeft de schrijver van dit opstel te danken aan den heer J.L. van
Dalen, die onder den schuilnaam van ‘Jan van de Maas’ de geschiedenis van Dordrecht
beschrijft.
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Iedere hollandsche stad, zegt hij, ligt in 't water en wordt, door een zonnestraal
beschenen, een Italië, weliswaar minder sterk van kleur, maar toch niet minder
vroolijk en veel levendiger. Dordrecht echter is een Venetië.
Niet waar, als zóó vreemden spreken, is een zekere voorname onverschilligheid,
waarmee vele Dordtenaars en Hollanders de eigenaardigheden van Dordt bejegenen,
toch wel wat misplaatst.
Vooral Dordrechts geschiedenis is rijk, we mogen wel zeggen dat het de rijkste
geschiedenis heeft van al de zustersteden in Nederland. Van geen onzer steden is
de plaatselijke geschiedenis zoo innig met de vaderlandsche verbonden. Ja, 't zou
zelfs een onmogelijkheid blijken, Hollands geschiedenis der middeleeuwen te
schrijven, zonder voortdurend Dordt er bij te betrekken.
Men spreekt wel eens van de stichting van Dordrecht. Ten onrechte evenwel. De
waarheid is dat de overmoedige graaf Dirk III te juister tijd de hand wist te leggen
op het toenmalige Thurendrecht, dat hem voorbestemd scheen een belangrijke stad
te worden.
Wanneer dat Thurendrecht eigenlijk ontstaan is, ligt in het duister. Zooveel schijnt
zeker, dat ongeveer op dezelfde plaats van het tegenwoordige Dordrecht, aan de
de

moerassige boorden van de Merwede, reeds in de 6 eeuw een nederzetting van
Toringers woonde, een germaanschen volksstam, die grootendeels uit jagers,
visschers en veehoeders bestond.
de

Deze Toringers werden in de 7 eeuw verdrongen door de Nedersassen, welke
op hun beurt het veld moesten ruimen voor de Franken, die het gehucht tot een
de

soort marktvlek wisten te ontwikkelen, want dat Thurendrecht al in de 9 eeuw meer
was dan een gewone nederzetting, is misschien af te leiden hieruit, dat de
Noormannen het, volgens de gentsche kroniek van St. Bavo, in 837 de moeite waard
achtten er den brand in te steken.
Kort na dien brand verrees het marktvlek weer, thans om zich langer dan een
eeuw ongestoord te kunnen uitbreiden, onder de bescherming van het in de nabijheid
de

gelegen slot Merwede, de stevige, reeds uit de 9 eeuw dateerende burcht, die
eenmaal den graven van Holland tot woonplaats strekte en daarna aan het der stad
de

dikwerf vijandige geslacht der Merwedes, maar sedert de 15 eeuw in een ruïne
verkeerde.
Eerst echter met het tijdstip, dat graaf Dirk III zich meester maakte van Dordrecht,
wordt het een plaats van beteekenis.
Hij stichtte bij de oude marktplaats aan de monding van de Dubbel - van dit riviertje
is een gedeelte der tegenwoordige Voorstraatshaven nog een rudiment - een sterkte,
verbood in de omstreken van Dordrecht te jagen en hief er van de voorbijvarende
keulsche, tielsche en andere schepen een tol, die later bekend is geworden als de
schiptol.
Door het heffen van dien schiptol vergreep Dirk zich aan wat des Keizers was.
Maar de straffende hand van den leenheer kon den overmoedigen graaf niet
bereiken: zijn poging om de sterkte te doen slechten, leed schipbreuk,
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mòèst schipbreuk lijden, daar Dirks listen en lagen een machtigen bondgenoot
vonden in de moerassigheid van den bodem.
Zijn geheele leven wist Dirk III zich in het bezit van stad en tol te handhaven.
Na zijn dood is Dordrecht gedurende bijna twee eeuwen de twistappel tusschen
Holland en het Sticht. Geheel de geschiedenis van dit tijdperk beweegt zich om het
bezit van Dordrecht. Nu eens wordt de stad door verraad overrompeld, dan weer
wordt ze hernomen, om ten slotte in de macht der hollandsche graven te blijven.
Dordrecht werd hun troetelkind.
Vèrstrekkend waren de voorrechten, waarmee ze de stad begiftigden. Niet altijd
uit eigen aandrift, maar ook wel eens noodgedwongen, want het eenmaal verwende
kind kon verbazend lastig wezen soms.
Dordrechts oudste voorrechtsbrief dateert van 1220. De stad werd daarbij tot een
vrijheid, een poorterij, verheven. Graaf Willem II verving hem in 1252 door een
voorrechtsbrief van wat wijder strekking. Als blijk dat ze 's graven gunsten
waardeerde, moest de stad jaarlijks 60 pond hollandsch betalen, maar daartegenover
werd ze vrijgesteld van heervaarten en grafelijke beden, en kregen haar schepenen
het recht om keuren uit te vaardigen.
Eén bijzonderheid: De stad heeft die som van 60 pond hollandsch, welke
wijzigingen staats- en rechtstoestanden ook ondergingen, altijd door trouw betaald.
Eerst in 1809 opperde zij bezwaar om de gewone jaarlijksche rente van f30 te
voldoen, waarna deze, bij koninklijk besluit van 10 Februari 1822, vervallen verklaard
werd.
Gunstiger dan alle voorrechtsbrieven van graaf Willem II, waren de privileges, die
graaf Floris V en zijn opvolgers aan de steeds in bloei toenemende stad verleenden.
Het meest winstgevend van alle was wel het stapelrecht, dat in 1299 werd
geschonken. Daarbij was bepaald dat de markt van alle goederen, die de Merwede
en de Lek afkwamen, te Dordrecht zou zijn gevestigd. In 1355 werd dit recht
uitgebreid tot waren, die langs Rijn, Waal en IJsel werden aangevoerd, terwijl het
recht, eerst tot wederopzeggens verleend, tevens voor ‘eeuwelijk’ werd toegekend.
Eerst in 1795 kwam dit recht te vervallen.
Een niet minder krasse protectie-maatregel volgde in 1313: het Maasrecht.
Krachtens dat recht hadden alle kooplui uit Oostland, die met hun schepen uit zee
binnenkwamen, vrijdom van tol, zoo ze met ongebroken lading tot Dordrecht
opvoeren. In 1338 werd dit recht in dier voege gewijzigd, dat vreemde koggen met
hun vollen last tot Dordt moesten opvaren, er hun goederen lossen en tot de hoogste
markt verkoopen, en reeds in 1344 werd dit recht in een ‘eeuwelijk’ recht veranderd.
't Hield 't echter, door de oppositie van den Briel, niet langer uit dan tot omstreeks
1529.
Dan had Dordt onder meer nog het recht om voor het gewest Holland geld te
slaan. Van 1418 tot 1806 bezat het dit recht onafgebroken, zich steeds heftig
verzettend tegen elke stad, die naar zijn ‘munt dorsten dorst’, gelijk Huygens 't
uitdrukt.
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Met zulke machtige hefboomen als deze privileges - en we noemden er slechts
enkele - moest Dordt zich wel boven de andere steden opwerken. Maar tevens,
welk een bron van naijver waren die privileges voor de zustersteden!
Vooral door het stapelrecht geraakte de stad in vele moeielijkheden met andere
plaatsen. De processenreeksen, die daaruit voortvloeiden, waren eindeloos. Maar
in 1540 werden die door de beroemde sententie van keizer Karel V ten gunste van
Dordrecht beslist, al werd het stapelrecht ook eenigszins besnoeid.
Gedurende twee eeuwen was Dordrecht de voornaamste koopstad van Holland.
Maar ook op staatkundig gebied bekleedde het een voorname plaats. Meermalen
werd het de hoofdstad van Holland genoemd. En in de Staten van Holland bracht
Dordt het eerst zijn stem uit.
de

In de 15 eeuw bereikt de stad het toppunt van bloei: geheel Holland voorzag
ze van wijn, zout, bier, hout, graan, haring, steen, kalk en tras.
de

In de 16 eeuw echter, toen Antwerpen en Amsterdam zich begonnen te
ontwikkelen en de zeevaart dier steden zich meer en meer uitbreidde, gaat
Dordrechts glorie tanen.
't Verval treedt in, langzaam maar gewis.
Moet dit voor een groot deel toegeschreven worden aan Dordrechts
zelfgenoegzaamheid, aan voornaamheid in eigen oogen, ook de steeds slechter
wordende toestand van zijn waterwegen naar zee was oorzaak van zijn
achteruitgang.
En ook de ramp van 1421 was een belangrijke factor, - men kan veilig zeggen,
de

het begin van den ondergang. Was de oude vorm der stad reeds in de 13 eeuw
door de doorbraak der Merwede naar de zijde van Zwijndrecht aanmerkelijk verminkt,
de St. Elisabethsvloed sloeg haar van Brabant af. Dordt kwam door die ramp midden
in het water te liggen, als een eilandje.
Van uitlegging harer grenzen, gelijk Amsterdam dat vermocht, geen spraak: eerst
in 1603 begon men polders buiten Dordrecht in te dijken.
Met het verval van zijn handel raakt ook Dordrechts staatkundige rol van lieverlede
uitgespeeld, al is het nog in 1572 het middelpunt van den opstand tegen Spanje, al
ziet het de eerste vrije Statenvergadering binnen zijn muren gehouden en al wordt
het nog altijd door vreemde vorsten bezocht en naar de oogen gezien.
Met haar voorbeeldeloos ingewikkelde regeering - men had te Dordrecht voor de
rechterlijke macht: schout, schepenen en de mannen van veertigen, die de
schepenen voordroegen, en voor de administratie: een, later twee en na 1674 vier
burgemeesteren, oudraden, de goede lieden van achten en twee tresoriers,
ongerekend nog de vele commissies, die van tijd tot tijd voor bijzondere
aangelegenheden werden benoemd - zag zij, de trotsche, de eens zelfs door de
graven gevreesde stad, zonder ook maar een oogenblik de bakens te verzetten,
het tij verloopen.
de

Ja, zelfs schijnt het alsof men in de 17

de

en de 18

eeuw te Dordt
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met blindheid geslagen was, òf althans niet zien wilde, dat Rotterdam en Amsterdam
Dordrecht boven het hoofd groeiden, en het nagenoeg alleen den binnenhandel
overlieten.
De afgezonderde ligging der stad Dordrecht heeft niet alleen invloed gehad op haar
handel en omvang, ze heeft ook haar stempel gedrukt op haar bewoners. Zoo heeft
de dordrechtsche bevolking nog tot in deze eeuw sporen bewaard van haar
nederfrankische en friesche afkomst.
Behalve door gehechtheid aan oude gewoonten en gebruiken, kenmerkten de
Dordtenaars zich voornamelijk door het bewaren der oud-hollandsche taal. Het
dordtsche dialect, dat zich aan den eenigszins doffen en zangerigen

De Binnen-Kalkhaven te Dordrecht.

toon, waarop 't wordt gesproken, spoedig laat herkennen, is een der oudste dialecten,
dat zich uit de frankische taal heeft ontwikkeld. De eerste bronnen voor de kennis
van dat dialect zijn de stadsrekeningen van 1284-1287. Merkwaardig groot is de
verwantschap van de toen gesproken taal met de tegenwoordige platte volkstaal
van Dordrecht; - plat, zeker, al moet wellicht erkend worden, dat ‘nun echten
Dordtenaar’ over 't algemeen niet die ontsierende gebreken in zijn taal heeft als
waardoor het dialect onzer groote steden zich kenmerkt.
Maar ook in nog ander opzicht is de tijd van afzondering, waarin Dordt
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geleefd heeft, te bespeuren. Die afzondering deed namelijk een zekere
oorspronkelijkheid in zijn ouden woonhuisbouw ontstaan.
de

Die woonhuisbouw begon in het laatst der 16 eeuw. En hoewel thans reeds
veel onder den moker des sloopers is gevallen, zijn er nog heden zeer fraaie proeven
van typisch dordtsche gevels over. Wie daarvan wat meer wil weten, dan we in ons
uitteraard vluchtig artikel kunnen geven, zal zijn hart kunnen ophalen aan een
binnenkort bij de firma Blussé & Comp. te Dordrecht verschijnend en door de
Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht uit te geven werk,
getiteld: ‘Oude Gebouwen te Dordrecht.’ Het verschijnen van dit boek, waarvan we
met vreugde gewag maken, ontslaat ons niet van de verplichting, ook een zakelijk
woordje over oude dordtsche gebouwen te zeggen.
Typisch dordtsche gevels dan zijn, om iets te noemen, de in de Vischstraat staande
huizen, genaamd ‘Crimpertsalm’ (1608) en ‘Steur’ (1643).

De gevels ‘Steur’ en ‘Crimpertsalm’, in de Vischstraat te Dordrecht.

Overigens is de stad, ondanks het alles vernielende vandalisme, dat vooral in de
jaren 1830 tot ongeveer 1870 ten troon zat, nog rijk aan architectonische
schoonheden uit allerhande tijdperken.
Een korte wandeling door enkele straten al kan ons daarvan overtuigen.
Huizen uit den laat-gothischen tijd treffen we onder anderen aan op de Groenmarkt
en in de Wijnstraat. Vooral het zeer groote huis op de Groenmarkt no. 43, de Gouden
Os genaamd, is de aandacht waard; de trapgevel is in gehouwen bergsteen
opgetrokken, en is niettegenstaande den last der
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jaren uitmuntend bewaard gebleven. Toen koning Christiaan II van Denemarken dit
huis in 1523 voorbijkwam, ontlokte het hem den uitroep: ‘Ei, hebben de lieden hier
nog zooveel moed, dat ze denken om huizen te bouwen?’ Dit alleen als curiosum.
In de Wijnstraat is het huis, genummerd 59, ook gothisch van bouwvorm.
Renaissance-gevels zijn er te Dordt nog te kust en te keur, onder anderen op de
Voorstraat, in de Nieuwstraat, enzoovoort. De gebouwen der Berkepoort, Nieuwstraat
10, zijn geheel in renaissance-stijl opgetrokken. Hoewel vrij vervallen en geschonden,
zouden we die gebouwen in hun prachtig gewaad van rooden baksteen met
zandsteenen banden toch nog niet graag de plaats zien ruimen voor de
tegenwoordige huizenfamilies, die op elkaar gelijken als twee druppels water.
Zeer schoon was ook het pand in de Nieuwstraat 33 met zijn rijk met zand- en
baksteen bewerkte mozaïkvormen. Pogingen om dezen gevel in zijn ouden vorm
te herstellen, hebben om meer dan een reden gefaald.
Ook bezichtigen we even het huis ‘de Pauw’ op de Voorstraat tegenover de
Nieuwstraat, evenals den, schoon zeer verminkten, gevel van den drogist-winkel
‘de Rozijnkorf.’
Van renaissance-beeldhouwkunst heeft men de stad vier schoone proeven wel
willen laten behouden. En gelukkig!
In de eerste plaats noemen we het vervallen, nu eenigermate gerestaureerde
Muntpoortje, op de Voorstraat, dat den hoofdingang van de voormalige Munt van
Holland vormde. Het is een voortbrengsel van de vroege renaissance (1555), en
vertoont een buitengewonen rijkdom van arabesken, leeuwenkoppen, maskers,
rosetten enz. Het fronton met het Hollandsche wapen is sinds lang weggehakt.
Jacob Colyn, niet Jan Terwen zooals men vroeger dacht, is er de beeldhouwer van,
gelijk het ‘J.C.’ op de fries aanduidt.
De overige drie poortjes, waarop de aandacht moet worden gevestigd,
verteeenwoordigen meer in 't bizonder de hollandsche renaissance.
Het zijn: het poortje van den Arend-Maartenshof op de Lindegracht; het poortje
van het voormalige vrouwenhuis op het Bagijnhof (de gemeenteschool No. 3), en
het poortje van het oude-mannen-huis in de Vriesestraat (de gemeenteschool No.
4).
Het poortje van den Arend-Maartenshof, dat in 1625 werd gebouwd, heeft
ontegenzeggelijk de rijkst geornamenteerde vormen. Het heeft twee met arabesken
bewerkte pilasters, waarop een rijk versierde fries rust. Daarboven een fronton,
waarin het wapenschild van den stichter van het hofje en zijn vrouw, met twee oude
vrouwen tot tenanten.
Ook het voor enkele jaren geheel vernieuwde poortje van het gewezen
vrouwenhuis op het Bagijnhof maakt aanspraak op onze belangstelling, al doet het
voor eerstgenoemd poortje in rijkdom van vormen onder. Het dateert uit 1624, en
heeft een fronton, waarin een medaillon, dat vroeger het beeld eener
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oude vrouw bevatte. Dat beeld is nu spoorloos verdwenen. Wel is bij de duchtige
restauratie die het poortje onderging, hersteld kunnen worden het rijmpje, waarmee
de poort was voorzien:
SIET HIER WERDEN ONDERHOVWEN,
OVDE, KOVDE SWACKE VROVWEN.
TROTSE VRYSTERS, FIERE JEVGT,
SIET, HOE DATJE WERDEN MEVGT.

Wie de vervaardiger van dat rijmpje was, behoeft men haast niet te vragen; wie
anders zou tot dergelijke didactiek in staat zijn geweest dan Jacob Cats, die van
1623 tot 1634 te Dordt pensionaris was?
Het poortje van het gewezen oude-mannenhuis in de Vriesestraat is van 1622;
het is veel stijver van vorm. In het fronton staat een oud mannetje, dat het dordtsche
wapen vasthoudt. Twee andere oude mannetjes, die indertijd ter weerszijden op de
kapiteelen stonden, zijn de oude vrouw van het poortje op het Bagijnhof zoeken.
Zijn de oude woonhuizen over 't algemeen zeer smal - zoo zelfs dat men in 1540,
om Karel V eenigszins waardiglijk te kunnen ontvangen, vijf aan elkaar grenzende
de

de

huizen tot één huis moest inrichten - in het laatst der 17 en den aanvang der 18
eeuw, beginnen de Dordtsche patriciers, dank zij de toenemende weelde, grootere
huizen te bouwen. Er ontstaan reusachtige barok- en rococogevels, waarvan op
onderscheidene punten der stad nog menige fraaie proeve voorhanden is.
de

De bekrompen middeleeuwsche huizenbouw, die tot op 't laatst der 17 eeuw te
Dordt regel bleef, sproot niet uit schrielheid voort, want al was het klagen der
Dordtenaars over de armoede hunner stad een eigenaardigheid, waarmee ze nog
de

op 't laatst der 16

eeuw de steenen harten der landsautoriteiten trachtten te
de

vermurwen, en al is nog in de 17 eeuw het huisraad bij de aanzienlijke Dordtenaars
meer op gemak dan op sieraad berekend, - ontzaglijk groot zijn de sommen die
de

de

diezelfde Dordtenaars in de 16 en de 17 eeuw aan weelderige doopmalen en
kleederen besteedden, en niet minder vorstelijk zijn de giften, die ze over hadden
voor liefdadige instellingen.
Die bekrompen huizenbouw had een andere oorzaak: de reeds vroeger
aangestipte eigenaardige ligging der stad, waardoor ze belet werd de vleugels uit
te slaan.
't Is om die reden, dat men, op enkele uitzonderingen na, geen grootsche
gebouwen in Dordrecht moet zoeken.
Een eereplaats onder die uitzonderingen neemt de Grootekerk in.
Dordrechts roem en glorie is zijn Grootekerk, zijn kathedraal, die met massieve
eerwaardigheid, met majestueuse kalmte ver over Dordt heenblikt.
Geen gezicht op Dordrecht mag volledig heeten, waarop zij niet is afgebeeld!
Haar aanspraken zijn er dan ook niet van vandaag of gisteren. Ga vrij de
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geschiedenis van Dordrecht terug zoover gij wilt, steeds zult gij terecht komen bij
die domkerk, die Dordt heeft zien opkomen, die getuige is geweest van zijn bloei,
van zijn verval, van al zijn lief en leed.

De Groote Kerk, gezien van de Bomkade te Dordrecht.

Ze is één geworden met Dordt, de Grootekerk.
Hoe ze daar gekomen is?....
In 't midden der dertiende eeuw leefde er te Dordrecht een maagd, Sura geheeten,
die, door godvruchtige ouders opgevoed, in vroomheid niet werd geëvenaard.
Rijkelijk deelde zij den arme mee van wat ze bezat. Als geen andere nam zij haar
godsdienstige plichten waar. En om de kroon te zetten op haar devoot bestaan,
besloot ze ter eere van de heilige Moeder Gods een kerk te stichten.
Onder blijkbare goedkeuring der Maagd Maria, die haar door een engel de grootte
van het te stichten gebouw bekend liet maken, begon zij haar veelomvattend werk
met slechts drie werklieden.
Dagelijks gaf zij ieder hunner een kopke als loon, en zoolang kon het werk niet
duren, of Sura vond iederen dag de noodige drie kopkens in haar buidel.
Dat de Moeder Gods den buidel van Sura wonderbaarlijk zegende, vermoedden
de drie werklieden niet. Zij meenden dat Sura zeer rijk moest zijn en uit begeerte
naar haar schatten, doodden zij de vrome maagd, in wier bezit zij slechts de drie
muntstukjes vonden.
De booswichten werden gevat en ter dood verwezen, maar op 't oogenblik dat zij
dit vonnis zouden ondergaan, verscheen de uit den doode opgestane
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Sura, die haar moordenaars bevrijdde en dezen ter biecht naar den Paus te Rome
voerde.
Op háár voorspraak kregen de drie werklieden van den heiligen vader absolutie,
terwijl hij Sura met vele indulgentiën en aflaten begunstigde tot voortzetting van het
begonnen werk.
Op de plaats waar de heilige Sura door moordenaarshanden viel, was een warme
geneeskrachtige bron ontsprongen....
Aldus verhaalt de legende het onstaan der kerk. De meer nuchtere geschiedenis
vertelt u, dat de kerk in de elfde eeuw door Pieter de Groot op last van graaf Dirk V
gebouwd en in de twaalfde eeuw aanmerkelijk uitgebreid werd. Wellicht heeft Sura
ruim bijgedragen tot den bouw der kerk, maar dit is slechts een gissing. De fontein,
waar de heilige Sura zou zijn gevallen, schijnt evenwel bestaan te hebben, althans
in 1550 werd haar plaats nog aangewezen ten noordwesten van het groote kerkhof,
terwijl de aanwezigheid der bron ook bevestigd wordt door een oude schilderij van
het voormalig heilig-, geest- en pesthuis van de Grootekerk, en door een brief van
1452. Zooveel is ook zeker, dat de fontein een rijke bron van inkomsten was. Groot
was de schaar, die haar geneeskrachtig water kwam beproeven.
De kerk zelf is een kruiskerk in spitsbogenstijl, vooral sprekend in de bizonder
kunstige constructie van het sterrengewelf van het onze-lieve-vrouwen-koor. Ze
was in de middeleeuwen beroemd om haar prachtige, aan heiligen gewijde kapellen
en altaren, schitterend door het polychroom der toenmalige schilderkunst, door den
glans der gouden en zilveren miskelken, door het kleurige borduursel van
misgewaden en altaarkleeden. Gewelven, koren, kapellen wedijverden in met
kwistige hand aangebracht snijwerk, waarvan nog onlangs nieuwe sporen zijn
ontdekt. En al werd al die middeleeuwsche pracht door den ontzettenden brand van
1457 verteerd, de kunstzin onzer devote voorvaderen zorgde er wel voor, dat de
‘zwarte weduwe’ - gelijk de kerk na de ramp genoemd werd - spoedig haar
rouwgewaad voor een zoo mogelijk nog weelderiger kleed verwisselen kon.
de

Maar niet alleen de inwendige pracht schonk de kerk, die in de 14 eeuw tot
collegiale verheven werd, een ongemeene vermaardheid, ook de schitterende
processiën, die van haar uitgingen, - die van het H. Sacrament (1338) en van het
H. Hout (1458) - trokken jaarlijks duizenden binnen haar gewijde muren.
Verbazingwekkend was dan ook de pracht, die aan die processiën ten koste werd
gelegd.
De ‘groote ommeganck’ van het H. Sacrament werd door ooggetuigen zelfs
vergeleken bij den ‘intocht der zielen in het hemelsch Jeruzalem’.
De ‘cleene ommeganck’ was ingesteld op den Zondag na St. Pieter- en Paulusdag.
Dit kwam zóó, volgens de legende:
Een dordtsch koopman, Claes Scoutet had op zijn reizen in het Oosten na velerlei
merkwaardige ontmoetingen, een stuk van het kruis van Jezus, toe-
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behoorende aan ‘den grooten sultan van Babylonië’, weten machtig te worden en
een gedeelte geschonken aan de Groote kerk, waar het natuurlijk zorgvuldig bewaard
werd.
Door den verdreven en te Dordt wonenden bisschop van Utrecht, Sweder van
Culemborg, aan een vuurproef onderworpen, kwam het stuk kruishout ongeschonden
te voorschijn, en ook in 1457 bij den grooten brand, die met de Groote kerk eenige
honderden huizen in de asch legde, bleef het wonderbaarlijk gespaard, hoewel de
gouden casse, waarin het besloten was, gesmolten teruggevonden werd.
Na dit mirakel was het Heilige Hout het voorwerp van algemeene aanbidding.
De processie van het H. Hout, hoewel de kleine genoemd, was een der
schitterendste uit de middeleeuwen.
De aanvang der plechtigheid werd door het beieren der stadsklok aangekondigd.
Dan volgden de missen, het opstellen der schoolkinderen, die als maagden en
engelen waren verkleed.
De stoet werd geopend met het plechtig uit de kerk gedragen H. Hout. Daarachter
volgden groote, door arme lieden getrokken wagens, met een macht van bijbelsche
en zinnebeeldige voorstellingen, een zeer groot aantal heiligen, waaronder Sura
natuurlijk niet vergeten was; verder ‘de koning van Frankrijk’ en de apostelen, en
een menigte flambouwdragers. De geestelijkheid met waskaarsen in de hand, de
regeering omringd door haar hellebaardiers, de dekens der gilden, en de stedelijke
ambtenaren in hun praalgewaad gingen zingende en biddende voorop. Het volk uit
de stad en de omliggende plaatsen, dat in dichte drommen was toegestroomd, sloot
kruipende en zich op de borst slaande den optocht.
De stad was op dezen feestdag rijk getooid, en kerk- en stadsbestuur betrachtten
rijkelijk milddadigheid.
Ruim een eeuw hield deze processie stand. In 1571 had zij voor de laatste maal
plaats. Na dien tijd hoort men niets meer van het H. Hout, dat, naar men wil, in het
najaar van 1572 door de voor graaf Lumey gevluchte geestelijkheid naar Brabant
zou zijn meegevoerd.
Tot in 1572, toen zij aan de hervormden werd toegewezen, behoudt de kerk haar
middeleeuwsch voorkomen.
In de late middeleeuwen was zij vooral beroemd om het nu geheel ledige
lieve-vrouwen- of sterrenkoor, een bewonderenswaardig stuk bouwkunst in zuivere
gothiek, rijk aan gesneden rosetten in de kruisgewelven en voorstellingen uit den
bijbel, ecce homo's enz. De kerk had toen 47 altaren, 21 kapellen en 2 koren,
waarvan het hooge koor een hoog-altaar had van wit italiaansch marmer.
Het hooge koor werd in 1538-1541 verrijkt met nieuwe kanunniken-banken in
vroeg-renaissance stijl, ter vervanging van de oude, die de lieve jeugd dier dagen
in den loop des tijds danig gehavend had.
De maker van dat onvolprezen koorgestoelte was de geniale Jan Terwen
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(1511-1589), die ook den ouden, helaas verloren geraakten predikstoel had
gesneden.
Zijn kunstwerk, bijna zonder weerga in Nederland, bevat zestig zetels, waaronder
veertien eergestoelten voor de kanunniken. De onderstukken van de opslaande
zittingen en zijbeschotten zijn alle meesterlijk met voorstellingen uit gewijde en
ongewijde geschiedenis besneden. Vooral de rugpaneelen der banken munten uit.
Aan den epistelkant is in zestien tafereelen de triomftocht van Christus afgebeeld.
't Schoonste tafereel is misschien wel dat van den Zaligmaker in zijn zegewagen,
die getrokken wordt door de symbolen der vier evangelisten. Voorop staat een engel,
die op een bazuin blaast. Verder een gekroonde vrouw, voorstellend de
roomsch-katholieke kerk en houdend in de linkerhand een kruisstandaard, waarop
een duif zit. Achter die vrouwefiguur rijst Christus, de vaan der opstanding
ontplooiend.
Aan den zegewagen zijn vastgeklonken de dood, de hellewagen in den vorm van
een drakenmuil, waarin het monster der zonde vastgeketend ligt.
Aan de evangelie-zijde ziet men een achttal paneelen, voorstellend den triomftocht
van keizer Karel V, waarin vooral de keizerlijke zegewagen de aandacht verdient.
Acht volgende paneelen geven twee romeinsche zegetochten te aanschouwen,
waarvan een tafereel de geschiedenis van Mucius Scaevola bevat.
Op de friezen van de overhuiving vindt men in acht tafereelen de processie van
het H. Hout afgebeeld.
De koorbanken, die verder met een rijkdom van arabesken, figuren, bloemen en
de

de

inscriptiën versierd zijn, hebben in de 17 en de 18 eeuw door achteloosheid veel
van haar fraaiheid verloren. Vooral in den tijd toen het koor voor de loting der
conscriptie gebezigd werd, ging botte vernielzucht er aan te gast. Maar dit alles
belet toch niet, dat het koor, door de zorg van kunstvrienden gerestaureerd, nog
immer bewondering afdwingt.
Niet minder dan op haar koorbanken kan de kerk roem dragen op haar orgel in
barok-stijl, waarmee zij in 1671 werd verrijkt; op haar kunstvoorwerpen, die het
stempel van den bevalligen rococo-tijd dragen, en die ze te danken heeft aan de
milde beschikkingen van Diodati, Coddaeus en Vught: haar gouden avondmaalstel,
haar koperen koorhek en haar marmeren gebeeldhouwden predikstoel, met zijn
fraai gesneden mahoniehouten koepel, die geen ander steunpunt heeft dan de
ronde pilaar, waartegen hij rust.
Van de 21 kapellen, die de kerk oorspronkelijk bezat, heeft geen enkele haar
roomsche sieraden mogen behouden. Ze zijn veranderd in eenvoudige grafplaatsen
van patricische families. De eenige kapel, die nog eenigszins van haar vroegere
pracht een glimp laat zien, is de in 1207 gestichte St. Lodewijks of 's graven-kapel,
later bekend als de Munterskapel. Het hek, dat er thans voor staat, behoort
oorspronkelijk toe aan de kapel der Jeruzalems-heeren, van die Dordtenaars
namelijk, die een reis naar Jeruzalem ondernomen hadden.
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De schandelijke verwaarloozing, waarvan deze kerk ondanks een in onzen tijd
ondernomen herstelling nog zoo duidelijke sporen draagt, was niet het werk van
misplaatsten geloofshaat. Wel werd in 1572 de kerk beroofd van haar
middeleeuwsche pracht, maar voor eigenlijke beeldstormerij bleef ze toch bewaard.
De vernieling was bijna uitsluitend het werk van den wansmaak en het wanbeheer,
de

de

die in de 18 en het begin der 19 eeuw bewind voerden.
Van 1722-1736 werd voor het onderhoud der drie protestantsche kerken, die
de

Dordt bezit - de Grootekerk, de zeer oude Nieuwkerk en de 13 -eeuwsche
kloosterkerk der Augustijnen - niet meer uitgegeven dan de kapitale som van... 122
nederlandsche guldens! Die verwaarloozing wreekte zich, 't kon niet uitblijven. In
1758 was 't reeds zoover gekomen, dat de toren der Grootekerk steenen liet vallen.
Toen aan het restaureeren!.... In 1763 had men reeds f 24.886 onkosten, in 1770
nog eens f 10.612, - wel een bewijs in welk een armzaligen toestand toren en kerk
verkeerden!
Maar de ellende was nog niet uit. In 1768 besloot men twee teekeningen te maken
van de noordzijde der kerk, een met al de spitsen en ornamenten der gothiek, de
andere met een eenvoudige platte lijst. De laatste teekening liet men uitvoeren.....
De kerk werd van alle uitwendige sieraden beroofd, alle gevelspitsen op de ramen
verdwenen, de balustraden werden weggebroken, enz. enz. En de kosten van dit
vernielingswerk, dat van 1768-1775 voortduurde en waarvan de eer toekomt aan
den tresorier Hendrik Josselet?.... Ze bedroegen niet minder dan f 106.433!
Door de patriottische kleingeestigheden moest de kerk wijders haar wapenschilden
en wapens op de grafzerken missen, en niet genoeg dat men het koor in den
napoleontischen tijd als plaats aanwees voor de loting, wilde men zelfs de
koorbanken in het begin dezer eeuw voor brandhout verkoopen!....
Al genoeg echter over de Grootekerk, waaraan eenmaal keizer Karel V een bezoek
bracht; waarin prins Willem van Oranje tot de ‘tafel des Heeren’ naderde; waarin de
predikant Lydius de openingsrede uitsprak voor de nationale synode van 1618, en
die 18 Augustus 1897 onze Vorstinnen binnen haar eerwaardige wanden zag.
Na de Grootekerk bezit Dordrecht nog een hoogst merkwaardig gebouw in zijn
Groothoofdspoort, de fraaiste van de 13 poorten, waarmee de stad vroeger gesloten
werd.
Schoon ziet men den sierlijken koepeltoren dezer poort boven de bevallige met
groen gestoffeerde huizenrijen van Groothoofd en Merwekade zich verheffen,
wanneer men de Noord uitstoomt.
't Is onbekend wanneer de poort gesticht werd, maar dat zij van hoogen ouderdom
moet zijn, is gebleken, toen men haar tot een museum van oudheden inrichtte. 't
Kwam toen aan den dag, dat de onderbouw in gothischen stijl was opgetrokken. In
1618 waren aan de binnen- en buitenzijde der poort nieuwe renaissance-gevels
aangebracht, waarschijnlijk naar een plan van den beroemden bouwmeester Hendrik
de Keyser; bovendien werd toen het gebouw
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gedekt met een vierkanten toren, die met een spits dak opliep. Eerst in 1693 werd
deze vierkante door een achtkantigen toren, zooals wij hem thans kennen,
vervangen.
Van het opschrift dat indertijd op de poort voorkwam, is thans alleen nog dit te
lezen: ‘Pax civium et concordia tuttissime urbem muniunt custos esto mihi Deus
Jehova.’
Boven het middelstuk, dat de dordtsche maagd vertoont, omgeven door
stede-wapens, is fraai beeldhouwwerk aangebracht en ook de beide ramen aan
weerszijden zijn geornamenteerd.
Aan de binnenzijde ziet men, behalve tal van ornementale versieringen, het groote
dordtsche wapen met de beeltenis van een imperator, in wien de volksoverlevering
het beeld van den hertog van Alva wil herkennen. De toren bevat de wapens der
regeerende burgemeesters uit den tijd dat de koepel gebouwd werd.
Naast het looze voorpoortje zijn twee ledige nissen, waarin vroeger het beeld van
den H. Christoffel prijkte en daarna beelden van Mars en Minerva stonden. Al die
beelden zijn weer op onverklaarbare wijs zoek geraakt!
Eigenlijk historische herinneringen bezit de poort niet. Wel staat ze op een punt,
waar ze herhaaldelijk een stomme getuige moest zijn van de ontvangst van vele
vorsten, van schitterende cortéges, maar ook van heftig krijgsrumoer.
Sedert 1893 is de Groothoofdspoort door de gemeente afgestaan aan de
Vereeniging ‘Oud-Dordrecht’ om te worden ingericht tot een museum. En thans is
op de poort sedert een zestal jaren, onder de leiding van den voorzitter, den
oudheidkundige Mr. S. van Gijn, en den conservator, den kunstschilder Bas Veth,
samengebracht alles wat de vereeniging bijeen heeft kunnen krijgen op het gebied
van Dordrechts geschiedenis, oudheidkunde en curiositeiten.
In het voorportaal zijn de muren bedekt met een groot aantal gevelsteenen,
afkomstig van gesloopte huizen. De pièce de résistance van dat alles is zeker wel
de merkwaardige zandsteenen schoorsteen uit Mijns-Heeren-Herberg, een voormalig
logement, waarin de graven van Holland vertoefden, als ze de stad bezochten.
Vandaar dat men het oudtijds, wel wat weidsch, het Louvre van de graven van
Holland noemde.
Op de bovenverdiepingen zijn een menigte historische schilderijen opgehangen,
waaronder enkele vroeger het Stadhuis versierden, onder andere dat, voorstellend
het beleg van Dordt in 1418. Ook treft men hier aan een groote verzameling
teekeningen en prenten, die een kijk geven op het vroegere voorkomen en de
geschiedenis der stad, alsook een prachtig gebeeldhouwde schoorsteenkap uit de
Kloveniersdoelen, een werk van Jan Terwen.
Maar waar dit museum vooral op mag bogen, dat is op de allerbelangrijkste
verzameling munten en penningen, die in de koepelkamer zijn uitgestald. Het
bekwam die schatten van de stad in bruikleen uit het rijke legaat-Beelaerts.
Ook zal de vreemdeling in Dordrecht niet mogen verzuimen een bezoek te brengen
aan ‘Dordrechts Museum’ in de Wijnstraat.
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Opgericht in 1842, bevatte dit museum na zijn vijf en twintigjarig bestaan slechts
een goede honderd nummers aan schilderijen en oudheden, ongerekend een
Schefferverzameling van een twintig nummers. Maar in 1870 breekt een
allergunstigste periode voor het museum aan: het bestuurslid Leendert Dupper Wzn.
vermaakte aan de vereeniging f 100,000 en vijf moderne schilderijen, waaronder
Springer's markt te Haarlem en een kerkgezicht van Bosboom. In 1884 en 1890
ontving de vereeniging aan legaten te zamen f 24,000.
Door dezen financieelen steun - in 1895 nog versterkt door een legaat van 200,000
franken van Dr. Marjolin te Parijs, echtgenoot van Ary Scheffers eenige dochter kon het museum krachtig worden uitgebreid. Het zal zijn Scheffer-verzameling nog
belangrijk zien toenemen door het onlangs verkregen

De Oude Maas voor Dordrecht.

legaat van mevrouw Marjolin-Scheffer, zoodat het gebouw te klein zal zijn om al de
kunstschatten naar behooren te bergen, niettegenstaande de oudheidkundige
afdeeling reeds naar het museum van ‘Oud-Dordt’ verhuisde.
Behalve stukken van Cuyp, Bol, Nicolaas Maes, vindt men er van Alma Tadema,
Bosboom, David Bles, Mauve, Jaap en Willem Maris en Josef Israëls, welke laatste
meester door een kapitaal schilderij vertegenwoordigd is: ‘het middaguur in een
boerenwoning bij Delden’. Verder zouden we willen wijzen op Breitner's ‘de Dam
bij avond’.
Men ziet 't, Dordrecht geeft minnaars van oudheidkunde en schilderkunst wel wat
te genieten, en toch - we deden slechts enkele grepen. Zoo zouden
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we ook nog hebben kunnen wijzen op het stedelijk archief, dat reeds voor zoo menig
belangrijk geschrift de bouwstoffen leverde, vreesden we niet dat we dan ons bestek
zouden overschrijden.
Toch bezit Dordrecht, afgezien van haar schoone architectuur en haar musea, nog
veel aantrekkelijks.
Dordrecht bezit ook een schoonheid, die bijna eenig mag heeten in haar soort, haar ligging aan de rivieren de Oude Maas en de Merwede en tegenover de rivier
de Noord.
Op die rivieren een tocht te maken, van den grijzen bouwval van het stamslot der
Merwedes tot voorbij een der nieuwste vindingen der 19de eeuw, de spoorwegbrug
over de Oude Maas, - zoo'n riviertocht te maken is de plicht van den vreemdeling,
die Dordt volkomen wil zien. En die tocht is loonend!
Stel u voor een majestueuse watervlakte, vreedzaam of onstuimig haar golven
voortstuwend, overtogen door sombere wolkgevaarten of badend in zonneglans;
aan den overkant groene buitendijksche gronden, waar het vee rustig graast; in de
wazige verte kerktorens; landelijke woningen, windmolens. De stroom zelf
verlevendigd met zeil- en stoomvaartuigen, zich reppend met hun last, en daar
tegenover de grillige, in allerlei bochten zich wringende huizenmassa's, waarin de
bladerkruinen van iep en linde de rijkste schakeeringen brengen en waarover de
stadstorens in rustige kalmte heenstaren. En dit alles gehuld in dat eigenaardig
waas, dat Cuyp en Van Goyen met zoo onnavolgbaar meesterschap op hun doeken
wisten te tooveren.
En niet minder bekoorlijk, altijd levend, steeds vol afwisseling is het riviergezicht,
wanneer men het geniet, rustig zittend op het balkon van Hôtel Bellevue.
Doch ook haar havengezichten is de stad ontzaglijk veel verplicht. Ontleent ze
aan haar rivieren een overweldigende schoonheid, een meer innige bekoring dankt
ze haar havens.
Wat al schilderachtige gezichten leveren die op, wat al verscheidenheid! Kiest
welke haven gij wilt, de Voorstraatshaven, de Kuipershaven, de Nieuwehaven, de
Spuihaven, overal kunt gij genieten van bevallige lijnen, van betooverende
lichteffecten, verrassende kleuren en tinten!
Langs die havens is 't heerlijk uit te gaan op een ontdekkingstocht van het mooie,
- heerlijk, wijl hij zoo vruchtbaar is.
Vooral de Voorstraatshaven loont de moeite eener wandeling met woekerrente.
Overdag verrukkelijk, wordt ze 's avonds, als de vensters harer in grillige, in prachtige
wanorde aan elkaar gerijde huizen schaars verlicht zijn, een goudmijn van coloriet.
Wie nooit baliekluiver was, zou 't 's avonds op de Pelsebrug te Dordt kunnen worden!
En dan, wat een prachtige omgeving heeft Dordt!
Wel hebben de tuinen en lusthoven, die de Dordtenaars in de 18de eeuw
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zoo onbekrompen buiten de poorten hunner stad aanlegden, de plaats moeten
ruimen voor de huizen der steeds haar grenzen uitleggende stad; wel zijn ook om
die reden de talrijke oude weelderige uitspanningsplaatsen der 18de eeuw alle
verdwenen, en hebben haar vroeger zoo schilderachtige singels al het landelijke
verloren, - nòg bezit Dordrecht, zij 't ook zoo schoon niet meer als vroeger, zijn
Groenendijk met aan weerskanten een schoone buitenplaats, waarvan de eene,
het bekoorlijke ‘Merwestein’, thans tot stadspark is ingericht; nòg heeft het zijn
Noorden- en Krommedijk; nòg mag het met het naburige Dubbeldam trotsch zijn op
dien lommerrijken Dubbeldamschen weg, dien de dordtsche burger 's Zondags niet
graag zou miswandelen en die hem voert naar een der oudste uitspanningsplaatsen,
die haar bestaan nog tot op dezen

De Nieuwehaven te Dordrecht.

dag hebben kunnen rekken, zijn geliefd Eyckendonck (1684).
En zoo zouden we nog veel goeds kunnen vertellen van mooi-Dordrecht, maar we
willen na zooveel zon ook wat schaduw: Dordt heeft niet altijd zijn groote mannen
geëerd.
Zijn groote mannen... zeker, Dordt heeft ze gehad! Ook zijn dichters, ook zijn
schilders, zijn geleerden, zijn staatslieden hebben meegearbeid aan den roem der
gouden eeuw.
Of zongen in Dordt niet Jonctys, Van Beverwyck en Van Hoogstraten; of voerden
er de Cuypen, Maes, de Houbrakens, de Busschoppen niet het penseel; of
leeraarden er niet Vossius en Polyander; of kwamen uit zijn schoot geen
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staatslieden voort, die, ieder op zijn wijs, de Republiek de grootste diensten bewezen,
mannen als de Bercken, de Van Beverens, de Blyenburghen, de Muys van Holy's
en, lest best, de De Witten?
De De Witten!
Eén donkere bladzijde uit Dordrechts geschiedboek:
Cornelis de Witt was Burgemeester van Dordt. Hij werd uit dien werkkring door
de Staten, die hem tot hun gemachtigde aanstelden, op 's lands vloot uitgezonden
naar de Theems. Na dien zoo schitterend geslaagden tocht keert hij, 17 September
1667, te Dordt terug, gevierd, door de Staten met een prachtigen gouden beker
vereerd. De ‘heeren van den gerechte’ hadden ‘tot betuyginge van de estime’, die
de Witts ‘kloeke heroique daden’ inboezemden, ‘ten spoedigste’ een schilderij laten
maken met de beeltenis van De Witt en een tafereel van den tocht. Dit schilderij,
een werk van Jan de Baen, werd in de schepenkamer opgehangen....
Vijf jaar later, het droevige jaar 1672. Engeland verklaart in April de Republiek
den oorlog, onder anderen naar aanleiding van dat ‘diffamerende’ schilderij. En
zoodra hoort dit het dordtsche opgehitste grauw niet, of het bestormt het stadhuis,
maakt zich van het stuk meester, scheurt het aan flarden en spijkert het hoofd van
den ruwaard aan de ‘galg’....
Ruim twee eeuwen zijn wij thans rijker geworden aan beschaving, aan
verdraagzaamheid, aan objectieve waardeering, en toch - nòg is 't soms, of Dordt
maar liefst niet herinnerd wil worden aan de twee groote mannen, wier bakermat
het was, aan Jan en Cornelis de Witt.
Nòg heeft hun vaderstad, die Ary Scheffer in een standbeeld huldigde, den De
Witten geen andere eer weten te bewijzen dan aan twee straten hun naam te
verbinden, - een te twijfelachtiger eer, wijl ze gedeeld wordt met... hofjesbouwers!
Moge Dordt, wat 't aan de De Witten misdreef, spoedig delgen met een waardiger
hulde!
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Buitenlandsch overzicht.
Er is veel veranderd sedert mijn laatste overzicht, nu twee maanden geleden. Toen
waren er groote slagen gevallen in Zuid-Afrika: Kimberley was ontzet, Cronjé
gevangen, Ladysmith prijsgegeven en Lord Roberts bevond zich te Bloemfontein.
Toen was het de tijd om kleinhartigen toe te roepen: denkt gij waarlijk, dat hiermee
de oorlog beslist, der Boeren lot geheel in de hand van den overwinnaar is?
En nu? Is het nog wel een heldenstrijd, dien wij aanschouwen? In het hart der
forsche Boeren leeft een hoog ideaal: de vrijheidsidée; een instinctieve weerzin
tegen den overheerscher, die hun het onafhankelijk zelfbestuur wil ontwringen. Maar
tevens zijn zij practische mannen, die bedenken dat het althans niet onmogelijk is
te leven en meester in eigen huis te zijn onder vreemde heerschappij. Een oud man
als Kruger, wien die heerschappij niets dan een bitter levenseinde kan brengen, de
mislukking van een heilig streven gedurende gansch een menschenleeftijd, moge
dat anders blijven voelen. De Boer heeft huis en have, een vrouw en een gezin en
een leven vóór zich. Zal hij den kop te pletter loopen tegen den ijzeren muur van
een ontzaglijk leger, dat langzaam, met machinale zekerheid, onverbreekbaar,
vooruitschuift?
Het ideaal van den vrijheidsoorlog is iets anders dan wat wij, naar alle
waarschijnlijkheid, weldra zullen aanschouwen. Het is òf de overwinning van den
bedreigde òf zijn geheele ondergang. Het is of de strijd der Nederlanden tegen Filips
of die der Galliërs tegen Caesar. Wij hadden ons de ‘zegepraal’ der Engelschen
anders voorgesteld dan zij nu lijkt te zullen worden. Wij hadden ons een platgebrand
land gedacht, waarin geen hoeve meer overeind stond en geen mensch meer leefde;
door den landzaat zelf tot den grond geslechte steden op den weg des overwinnaars;
onherstelbaar verwoeste mijnen, een strafoefening, voltrokken aan Europa; een
laatste rest van dapperen bijeengedreven en omsingeld en gezamenlijk vernietigd
als de laatste Goten van Theodorik's rijk....
Zoo zal het zeker niet gaan. En wij mogen er niet om treuren. Wat de Boeren
gedaan en gedragen hebben voor hun vrijheid is waarlijk niet te min om tot historisch
voorbeeld te dienen. Het is niet de tijd meer der definitieve oplossingen en na den
val van Pretoria zal de Zuid-Afrikaansche quaestie blijven bestaan, gelijk de sociale
quaestie bleef bestaan na de Parijsche Commune. Men behoeft niet weekhartig te
zijn om terug te huiveren voor een ‘finale’ beslissing van den Boerenkrijg en maar
te wenschen, dat het zwaard worde opgestoken en het bloed gespaard blijve van
de mannen, die hun plicht deden en toch ook léven willen.
Het Engelsche publiek is zeer ondankbaar, als het Lord Roberts zijn dralen te
Bloemfontein verwijt. Nog daargelaten hoeveel tijd hij noodig had om zijn
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vermoeide mannen te laten rusten, zijn akelig gedunde paardenmassa aan te vullen,
zijn basis te verplaatsen van Kaapstad naar Bloemfontein en in de Vrijstaatsche
hoofdstad de ontzaglijke voorraden te verzamelen, die een menigte van
veertigduizend menschen van dag tot dag van al het noodige moeten voorzien nog daargelaten of niet dat reuzenwerk zijn wachten van twee maanden
rechtvaardigde, hebben de feiten hem in het gelijk gesteld. De kleine oorlog, door
Engelsche troepenafdeelingen met de uiterste voorzichtigheid gevoerd, heeft de
Boeren afgemat. Allerlei tegenspoed heeft hun moreele veerkracht verslapt en wat
zijn zij zonder deze? De gelegenheid om zich het hart te sterken bij een hekatombe
van ‘rooineks’ hebben de Engelsche generaals hun niet meer gelaten.
Behoedzaamheid was blijkbaar het wachtwoord. Totdat het logge centrum van
Roberts' leger langzaam in beweging kwam en vooruitschoof, onweerstaanbear,
van rechts en links de legerkorpsen van Buller en Methuen meezuigend tot aan de
Vaal, over de Vaal, in het Transvaalsche land.
De overgave van Cronjé zal in de geschiedenis het keerpunt heeten van den
Engelsch-Transvaalschen oorlog. Op dat oogenblik is inderdaad, gelijk het heet,
‘de krijgskans gekeerd’. Het ontzet van Ladysmith was er een noodzakelijk gevolg
van, hoorde ertoe. Maar alras werd het gevolgd door de doodstijding van generaal
Joubert, al heeft deze in Europa waarschijnlijk meer indruk gemaakt dan in de
strijdende republieken zelf. Hier, in de verte, gold Joubert als de vechtgeneraal der
Boeren, was hij een persoon, die náást Kruger stond, gelijk wij hem ons herinneren
aan de zijde van den grijzen President bij hun bezoek aan ons land. Daarginds
verweet men hem gebrek aan doortastendheid, zwakheid tegenover personen,
zekere intrigues en een sterken afkeer van de Hollanders. Dat Ladysmith niet
gevallen was, men was er niet ver van af op hem de schuld daarvan te laden. Hij
had veel vereerders ook daar nog, maar zelfs van hen vroegen velen zich af of hij
niet op het rechte tijdstip gestorven was. Een hartelooze vraag, omdat het zoo
duidelijk was dat dán zijn doodsuur weinige weken vroeger had moeten slaan. ‘Mijn
arm land, mijn arm volk!’ - met deze woorden is Slim Piet uit het leven gescheiden.
De korte tijd van oorlogsroem was reeds voorbij. Geen barmhartige kogel op den
grooten dag aan de Toegela had hem neergeveld. Hij stierf op zijn bed aan een
korte ziekte - en reeds was de débâcle begonnen.
Er werd nog roemrijk gevochten in die dagen ter rechter- en ter linkerzijde van
Lord Roberts' kwartier te Bloemfontein. De spoorweg werd ten Zuiden van die stad
telkens ernstig bedreigd. Het Noordwestelijk gedeelte van de Kaapkolonie was zeer
onrustig; Prieska scheen in opstand te komen. Te Wepener sloten de Boeren kolonel
Dalgety op; zij sloegen de van alle zijden naderende ontzetkolonnes af; zij
bemachtigden belangrijke konvooien. In Natal hadden zij de Biggarsbergen voor
Buller ontoegankelijk gemaakt en hem den toegang tot den Vrijstaat door Van
Reenen's pas afgesloten. Toch - van die g r o o t e telegrammen als in December
en Januari, van die zegemaren, die heel Nederland blij en trotsch maakten, ze
kwamen niet meer. De krijgskans was gekeerd.
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Na Joubert's doodsbericht kwam dat van graaf de Villebois-Mareuil. Een romantische
figuur, die oud-adellijke soldaat, zoo uit de Parijsche hooge wereld naar de
Boerenkampen in Zuid-Afrika overgeplant en daar geheel op zijn plaats. Een
Franschman, wiens ridderlijke bewondering voor het ruw-schorsig Boerenvolk
bestand was tegen de maanden levens, die hij in hun midden doorbracht; niet tegen
de ontberingen van het leven te velde alleen, maar ook tegen de teleurstellingen,
die het van nabij beschouwen van wat een wonderschoon stuk geschiedenis geleek,
noodzakelijk brengen moest. Als aanvoerder van een troep Franschen en Hollanders
- aan wier Koningin hij als laatsten groet een van die bravoure-manifesten zond,
die zoo grotesk doen op de muren van het veilige Parijs en zoo grootsch klinken
van de verre velden uit, waar het ieder uur om ieders leven gaat - als aanvoerder
waagde hij een te stouten tocht en doorvechtend, toen tegen zijn wil de witte vlag
door de zijnen was geheschen, werd hij door een kogel in het hoofd geveld voor
een rechtvaardige zaak.
Van toen af ging het den Boeren langzaam aan al slechter. De omstreken van
Bloemfontein, waarvan zij de waterwerken bezet en gedeeltelijk, maar niet
onherstelbaar, vernield hadden, werden door hen ontruimd. Wepener werd ontzet;
van alle zijden rukten voorzichtig Engelsche legers in het Oosten van den Vrijstaat
op, van Reenen's pas werd onhoudbaar gemaakt. Op meesterlijke wijze brachten
twee Boeren-aanvoerders een menschenmacht van 6000 à 7000 personen, met
wagens en voorraden, een onafzienbaren trein, tusschen twee vijandelijke legers
door; maar het is niet dit soort van wapenfeiten, dat arme harten sterken kan. De
Kaapkolonische districten werden rustig; de Boeren waren zoo ver en de kansen
voor een opstand stonden hopeloos. Weldra kon Lord Roberts zeggen, dat de oorlog
op Vrijstaatsch grondgebied haast ten einde was.
Te Johannesburg, de gevloekte stad, vloog in die dagen een kruitfabriek in de
lucht, met groote zorg en moeite ingericht tot een geschut-gieterij en tot aanmaak
van projectielen. Tientallen menschen werden erbij gedood en gewond, maar wat
tellen die levens in een oorlogvoerend land? Niet hun verlies was de ramp; maar
zij bewees, dat verraad waarde binnen de grenzen en zij vernielde een der weinige
werkplaatsen, waarin het snel verminderend krijgsmateriaal kon worden aangevuld.
Een nieuw verbanningsbesluit van in het land achtergebleven Engelschen volgde
en tal van gevangennemingen; doch daarmee had men de kostbare werkplaats niet
terug.
En reeds tevoren had de nabuur, aan wiens zwakheid Transvaal zooveel te danken
had gehad (een bijna vrijen toegangsweg van de zee, waarlangs duizenden weerbare
mannen en allerlei materiaal waren binnen gestroomd) het hoofd voor den sterke
gebogen. Er dreigde reeds lang iets van dien kant. Het geschil over den
Delogoa-baai-spoorweg, een volmaakt onbelangrijke geldquaestie, een tiental jaren
geleden aan een scheidsgerecht te Bern onderworpen, moest in deze dagen worden
beslecht. De verwachtingen der geldelijk belanghebbenden waren met ieder jaar
wachtens gestegen: Portugal
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zou veroordeeld worden, zoo was de algemeene voorspelling, en tot een som die
het berooide land niet zou kunnen opbrengen. Engeland zou het grootmoediglijk
de millioenen voorschieten; maar niet voor niets. Het zou de haven
Lourenzo-Marques in eigendom of pacht verkrijgen en ziedaar Engeland meester
van den weg uit zee naar Pretoria.
Dit liep anders uit. De millioenen, waartoe het Bernsche scheidsgerecht Portugal
veroordeelde, waren slechts enkele in getal en den bodem der leege schatkist nog
eens afkrabbend, kon men ze bijeenschrapen. Van afstand of verpachting van een
deel van het koloniaal gebied behoefde geen sprake te zijn. Het was voor Engeland
nauwelijks een teleurstelling. Er waren andere middelen.
Uit een tractaat van 1891 of 1892, met vredesdoeleinden (althans zeker aan
Portugeesche zijde) gesloten, werd een artikel opgediept, op grond waarvan het
vervoer van Engelsche personen en goederen over de Portugeesche haven Beira
naar het binnenland moest worden toegelaten. De Engelsche regeering gaf de
Portugeesche kennis, dat zij voornemens was van die clausule gebruik te maken
om troepen over Beira naar haar eigen gebied te vervoeren; met welk doel, ging
den Portugeezen niet aan. Deze blijkbare schending van de volkenrechtelijke
neutraliteit - ‘het volkenrecht, dat paskwil’, heeft de Leidsche hoogleeraar Kern dezer
dagen in een studie over de Filippijnen, bitter, maar niet geheel ten onrechte
geschreven - ontmoette bij de regeering te Lissabon geen zweem van tegenstand.
Wel kwam het gemoed van vele harer onderdanen tegen deze laagheid, schuilgaand
onder het dek van trouw aan gesloten tractaten, in opstand en men zegt, dat slechts
een uiterst scherpe pers- en telegrammencensuur Europa belet met juistheid waar
te nemen, hoe ernstig de verontwaardiging en de verbolgenheid is in het kleine
koninkrijk. Maar heeft niet Lord Salisbury kort geleden met nadruk gewezen op het
bijna algemeene, treffende verschil, dat er ten opzichte van de beoordeeling van
Engeland's daden en de sympathie voor dat land bestaat tusschen de Europeesche
volken en haar regeeringen? De edele lord houdt het met de regeeringen en meent,
dat de volken wel tot bedaren zullen komen, al aanvaardt hij hun dreigende houding
gaarne als militaristisch argument voor binnenlandsch gebruik. Hoe dat zij, de
Portugeesche regeering ging haar eigen gang en gaf, tegen haar volk, den
Engelschen premier gelijk.
Zij deed meer. In schrille tonen prees zij de vriendschap met het machtige
Engeland als een van de dierbaarste panden, welker bezit haar was overgebleven.
De gouverneur van Beira banketteerde met de Engelsche officieren, die de troepen
over het Portugeesche grondgebied kwamen geleiden en sprak hen toe als of zij
vrienden en bondgenooten waren tegen een gezamenlijken vijand. Het was practisch
zich op goeden voet te stellen met den nieuwen buurman, die op het punt stond
den ouden uit diens huis te verdrijven. En waarlijk, er werden geen middelen
gespaard. Weldra zouden voedingsstoffen en kleederen te Delagoa-baai als
oorlogs-contrabande beschouwd worden en de doorvoer verboden. Het is een bittere
troost, misschien nog een uiterste
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redmiddel, dat daarvan althans Engelschen in de eerste plaats te lijden zullen
hebben: zelfs de gentlemen officers, die de staatsschool te Pretoria als kwajongens
beschadigd en bevuild hebben, zullen, als het Portugeesch verbod gehandhaafd
wordt, bij breakfast, lunch en dinner zich moeten vergenoegen met mieliespap!
Het zal dan eerst recht tijd worden voor Lord Roberts om te klagen over de
behandeling der Engelsche krijgsgevangenen. Misschien was het tijdstip, waarop
hij het nu deed, iets te vroeg. Men zou in billijkheid hebben kunnen verlangen, dat
hij gewacht had, totdat de tijd eenigszins de herinnering had uitgewischt aan de
vuile transportschepen, waarop honderden Boeren en Hollanders, onvoldoend
gevoed, gekleed en gewasschen en zonder gelegenheid om zich te bewegen, zaten
samengepakt; aan de typhus en andere besmettelijke ziekten, waaraan men hen
roekeloos blootstelde; aan het vervoer naar een eenzaam eiland, waar van de wereld
afgesloten, zij hun klachten niet verstaanbaar konden maken. Maar - ieder doet wat
hij kan, en de Engelsche bevelhebbers zien zeer streng toe op behandeling van
gevangenen, op het gebruik van uitzetbare of ‘vergiftigde’ kogels, op het misbruiken
van Roode Kruis of witte vlag... door de Boeren.
Eens kwam er, te midden van al het ongeluk dezer maand, toch nog een
vreugdemare, als van ouds: de val van Mafeking. Mafeking, de minst beduidende
van de drie belegerde steden weliswaar, maar waar dan toch nu de aandacht der
geheele wereld op was saamgetrokken; waar naast Baden-Powell de zoon van Lord
Salisbury zich bevond; en welks val een zoo hoog noodige bemoediging zou zijn
geweest voor de wijkende Boerenlegers. Maar het bleek, dat ijdele vreugde was
gewekt door een met zonderlinge slordigheid (of was het iets anders?) gesteld
telegram van Reuter's Agentschap, aan welks naam zijn Zuid-Afrikaansche
correspondenten toch al zooveel afbreuk hebben gedaan. Bijna tegelijk met de
tegenspraak, kwam een gansch ander bericht: na Kimberley en Ladysmith was ook
Mafeking ontzet, het dappere garnizoen verlost en ook vanhier was een Boerenleger
in vollen aftocht.
Weldra zou het oogenblik gekomen zijn, door de Engelsche liberalen bepaald als
het onzekere tijdstip, waarop zij wellicht, o zeer behoedzaam, zouden optreden
tegen de unionistische regeering in het belang van den vrede. Het oogenblik, waarop
geen vijand meer zou staan op koloniaal grondgebied. Voor Buller weken nu zelfs
de Boeren uit de ‘onneembare’ bergstellingen in den noordelijken punt van Natal
terug en het eens beroemde Langsnek werd de plaats, waar men hem den toegang
tot de Republiek zelf zou betwisten.
Daarbinnen had, op de nadering der dreigende legers, nog kort tevoren de
Volksraad vergaderd. Was ook dit niet een grootsch schouwspel geweest? Te
Pretoria kwamen zij samen in de vergaderzaal. Er waren leege plaatsen;
lauwerkransen dekten de zetels van Kock en van Joubert. Op andere zetten zich
stoere, gebaarde kerels neer, zoo van het veld aangereden, donker verbrand door
de gloeiende zon, enkelen gewond, bijna allen in dagelijksch
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contact geweest met den dood. Tot hen sprak de oude Kruger in de tale des Woords
en bij het al nader dreigen der gevaren en bij het al ijler vervliegen van de hoop,
was schier zijn gansche rede een testamentische bloemlezing, als schoot in deze
ure het menschelijk woord tekort en kon het eenige heil nog maar verwacht worden
van boven en geen hope anders uitgesproken dan in gewijde taal. Toch roept die
samenkomst een heidensch voorbeeld voor den geest van den aanschouwer; de
Romeinsche Senaat, plechtig vergaderd in stoïsche waardigheid, de patriciërs met
de lange grijze baarden, de ivoren staven in de hand, beraadslagend over het welzijn
van den Staat, toen Hannibal ante portas stond. En die oude Kruger, o lijkt hij nu
niet een koning der oudheid, hoog en vast op zijn troon midden in zijn overwonnen
land en ook maar niet één oogwenk twijfelend aan zijn goddelijk recht of weifelend
wat zijn plicht is? Er is geen zóó dom en in den vroegeren zin des woords
‘barbaarsch’ bericht gezonden gedurende dezen heelen oorlog dan dat van den
man, die uit Lourenzo-Marques seinde, dat de President, bij het vernemen van de
ramp in de Begbie-gieterij, in wanhoop zou geroepen hebben: Is er een God? Die
Engelschman kent zijn eigen historie niet, de kracht zijner puriteinen en dissenters,
den tijd van Cromwell; zijn moderne vluchtigheid fladdert stumperig om die vaste
rots des geloofs van één, wiens zwakste oogenblikken zich hoogstens openbaren
in een bange herhaling van het kruiswoord: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij
mij verlaten?De republieken hebben, lang nog voordat de tegenspoed op zijn ergst was, een
vredesdeputatie naar Europa gezonden, een driemanschap: Fischer, Wessels en
Wolmarans. Die hebben zich het eerst begeven naar het oude stamland; ons was
de eer hen in ons midden te herbergen, met hen te spreken in hun en onze eigen
taal. Onze ministers hebben hun raad en steun gegeven; onze Koningin heeft hen
ontvangen; ons volk heeft hen toegejuicht en we zijn niet bang geweest voor onze
neutraliteit.
In Europa was voor hen niets te beginnen. Het schijnt dat onze regeering, om
formeele en finale zekerheid dienaangaande te erlangen, nog eens voor hen
verscheidene kanselarijen in de Europeesche hoofdsteden heeft geraadpleegd;
maar van Europa is noch bemiddeling noch tusschenkomst te verwachten. Hoe de
volken ook mogen denken, de regeeringen zijn wat Lord Salisbury noemt
‘goedgezind.’ Het driemanschap is dus naar de overzijde van het breede water
vertrokken en het was een machtig moment, toen de Maasdam bij dalende zon
langs de overvolle kaden van Rotterdam voer, tusschen de gepavoiseerde schepen
door, met de bemanning op het dek, wuivend en salueerend, terwijl plechtig van de
plaats van afvaart het psalmgezang naklonk, waarmee heel een menigte het edele,
rustige en vertrouwende driemanschap heilbede en goed geleide meegaf op den
weg naar Amerika.
Ook daar was het een ontvangst met vlaggen en gejuich en volksmenigten en wat de naijverige Engelsche correspondenten ook zeggen mogen - door de besten
der natie. Of het de ondergaande republieken iets zal baten? De vrees om niet
herkozen te worden werkt sterk op president
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Mac Kinley, en de meerderheid der Amerikanen is thans zeker wel op der Boeren
hand. Maar reeds eenmaal heeft de President een schuchter aanbod van bemiddeling
te Londen op barren toon hooren afwijzen en er zou nu luider en krachtiger gesproken
moeten worden om iets uit te werken. Wat kan de Unie voor de Boeren doen, zoo
zij geen kans op oorlog voor hen wagen wil?
Hetzelfde wat de Nederlandsche hoogleeraren gedaan hebben tegenover hun
Amerikaansche ambtgenooten; wat het Vredesbureau te Bern doet, zich wendende
tot al de mogendheden, die de verdragen der Haagsche conferentie onderteekend
hebben: petitioneeren, een beroep doen.... Een beroep op de lankmoedigheid en
edelaardigheid van het diep in zijn trots gekrenkte, imperialistische Engelsche volk,
waar de vroegere medewerkers van Gladstone zich niet schamen een nieuwe partij
te vormen onder de twee tegen elkaar schreeuwende namen van Liberal Imperialists.
Een beroep op den rechtvaardigheidszin en de vrijheidsliefde van een volk, dat
in dézen oorlog werkelijk en hartstochtelijk gelooft het recht aan zijn zijde te hebben
en zich het monopolie der vrijheid toekent, waarvan het wel het een en ander wenscht
uit te deelen aan die wereldstreken, welke het onvergelijkelijk voorrecht erlangen
te geraken, goedschiks of kwaadschiks, onder zijn heerschappij! Een volk welks
dierbaarste gedachten door den ouden Salisbury verkondigd worden, wanneer hij
spreekt, als onlangs voor de Primrose League, over de twee rampspoedige feiten,
waaronder Engeland geleden heeft: Gordon's dood, thans door den ondergang van
een rijk en de verdelging van gansch een stam gewroken, en Majoeba, waarover
diezelfde ideale wraakoefening misschien niet zal kunnen worden voltrokken, maar
welks schrijnende herinnering toch op goeden weg is om te verdwijnen. Een arme,
pijnlijke illusie is het iets van Amerika of welke andere mogendheid te verwachten.
‘Vrijheid en imperialisme’ is de leuze van de Primrose League en zoo zal het blijven,
zoolang de macht van Engeland groot genoeg is en de omstandigheden meewerken:
libertas voor Groot-Britannië, imperium voor Ierland en de rest.
Maar daar het groote rijk zijn macht niet ganschelijk in eigen hand heeft en de
omstandigheden ganschelijk niet - dáárom zal het niet altijd zoo blijven. Aan de
overzijde van den Oceaan heeft zich, reeds ruim een eeuw geleden, een werelddeel
met geweld van dat imperium losgescheurd. En ver in het uiterste Zuidoosten maakt
zich een ander werelddeel gereed den band langzaam en geleidelijk te slaken. De
Australische statenbond is thans gerijpt. Of Chamberlain de naar Londen gekomen
onderhandelaars over de constitutie al door de hoofdstad leidt en het parlement
binnenvoert als aan zijn zegekar gekluisterde grooten; of hij met hen haspelt en
sjachert over de vraag of het Australische hooggerechtshof of 's rijks Privy Council
in hoogste instantie de rechter van den Bond zal zijn - hij zal niet beletten, dat ook
dit werelddeel zich eenmaal zal losmaken van het rijk en, als de Vereenigde Staten,
staan zal naast, niet zelden tegenover het moederland.
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En zoo zal het ongetwijfeld ook eens met Zuid-Afrika gaan. Alleen - vandaar rijst
een bange vraag. Amerika draagt er roem op de eer te verhoogen en mede te
dragen van het Angelsaksische ras. Geen ander zal het ideaal zijn van de
Australische federatie. Maar zal de taal en het volk van de veroverde republieken
sterk, veerkrachtig en taai genoeg zijn om in Zuid-Afrika de glorie van een ánder
stamland te doen herleven, de eer van Oud-Holland te dragen en te bewaren in een
onafhankelijken Hóllandsch-Afrikaander Statenbond?
Aan mijn gewoonte getrouw heb ik ook ditmaal slechts geschreven over de
gebeurtenissen van den eersten rang en wat op het tweede plan staat verwaarloosd.
Toch voel ik mij ditmaal een weinig bezwaard geen woord gewijd te hebben aan al
wat behalve Zuid-Afrika de wereld in deze weken heeft beziggehouden. Een Parijsche
wereldtentoonstelling is geen kleinigheid om maar stilzwijgend voorbij te gaan, te
minder waar zij zoo'n grooten invloed oefent op de vredelievendheid der Fransche
Republiek en van andere staten.
Zelfs het geweldige, wereldschokkende feit, dat de nationalisten de meerderheid
in den Parijschen gemeenteraad veroverd hebben, bewerkt niet dat de tentoonstelling
afgebroken wordt en de onderzeesche vechtbooten van Brest uit het Kanaal
oversteken.
Er was nog zooveel meer. De meerderjarigheid van den Duitschen kroonprins of
liever: wat de keizer deed en zeide bij die plechtigheid. Zijn telegram aan den
onderkoning van Engelsch-Indië. De lex Heintze; de beweging in Spanje; de
dwarsdrijverij in Italië; de ondergang van het parlementarisme in Oostenrijk.... Pro
memorie.
20 Mei.
P.V.D.
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Van de redactie.
De Natuur in!
Men stuurt ons ter aankondiging aflevering I van den vijfden jaargang van het
tijdschrift De Natuur in! gewijd aan land- en tuinbouw, natuurlijke historie,
schoolwandelingen en heimatkunde, onder redactie van P. Teunissen, te Amsterdam.
't Is een ‘tijdschrift voor het lager onderwijs,’ hoogstwaarschijnlijk, dus, bestemd voor
onderwijzers en voor hen, die dit wenschen te worden.
In deze rubriek behoort derhalve eene uitvoerige bespreking geene plaats te
vinden. Maar wij willen gebruik maken van de omstandigheid dat deze aflevering
ons werd gezonden om het een en ander te zeggen over nog andere lektuur, die
denzelfden titel zou kunnen dragen. Want die populair-wetenschappelijke tijdschriftjes
en boekjes staan in nauwere betrekking tot de litteratuur dan men na slechts
oppervlakkige kennismaking meenen zou. Kinderen mogen heel wat lezen, eene
kinder-bliotheek bevat doorgaans niet zóóvele boeken, dat, waar één soort rijkelijk
is vertegenwoordigd, ook andere genres behoorlijk vertegenwoordigd worden. De
meeste ouders moeten kiezen. Het is dus niet overbodig hier de vraag te bespreken
of dergelijke populair-wetenschappelijke tijdschriften en boekjes aanbeveling
verdienen en aan welke eischen zij moeten beantwoorden. Wie belang stelt in
letterkunde, moet belang stellen in de vorming van het jongere geslacht, waaruit
lezers en schrijvers voor de toekomst groeien zullen. De invloed van den onderwijzer
moet dus geenszins worden onderschat en evenmin die van den schrijver voor de
jeugd.
De Natuur in! dat is de leuze, tegenwoordig. Onze kinderen moeten wat weten
van dieren en planten en zij moeten meer en meer bekend worden met de kennis
van het vaderland. Jammer dat de heer P. Teunissen meende het woord
‘heimatkunde’ te moeten invoeren. Dat is een leelijk on-nederlandsch woord,
waarvoor wij liever eene omschrijving in de plaats hadden gezien. Maar het tijdschrift
wordt goed geleid en de opstellen, die er in voorkomen, zijn praktisch.
De Natuur in! O, ja, zeker! Laat men bij het kind maar liefde wekken voor de
Natuur. Elke nieuwe liefde is verrijking, elke nieuwe belangstelling is verruiming,
elke nieuwe weg, dien men het kind doet inslaan, kan leiden tot een rijk veld van
studie. Het is maar de vraag of de gidsen goed zijn.
Uitmuntende gidsen heeft het jonge geslacht in E. Heimans en Jac. P. Thijsse.
Zij hebben onder den algemeenen titel Van Vogels, Vlinders en Bloemen eene serie
aardige boekjes geschreven en geïllustreerd en zij hebben door hun tijdschrift De
Levende Natuur zeer veel gedaan om ouders en kinderen belang in te boezemen
voor het Nederlandsche landschap met al wat daarin leeft. Blijkbaar is hun streven
om eenvoudig, aardig, op kameraadschappe-
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lijken toon te vertellen van dier en plant. Ook zoeken zij, waar dit pas geeft, het
landschap te kenschetsen. Hun succes mag worden beschouwd als verblijdend
teeken. Of er aan hun methode eenig gevaar voor de wetenschap is verbonden
kunnen wij niet uitmaken. Wij zouden zeggen van neen, daar, voor zoover ons
bekend is, de mannen der wetenschap geen afkeurend oordeel hebben uitgesproken
over deze boekjes van kundige liefhebbers, maar, integendeel, menig waardeerend
woord van alleszins bevoegden werd vernomen.
Wat, behalve oppervlakkigheid, die onjuistheid tengevolge heeft, vooral moet
worden vermeden is mooidoenerij. De schrijvers zijn terecht bang voor droogheid.
Zij weten wel dat ze, om hun doel te bereiken, heelemaal niet saai mogen zijn. Wat
zij den kinderen geven is aantrekkelijk te maken, maar het moet dan ook aantrekkelijk
gemaakt worden. Hoe? Door steeds bij de hoofdzaak te blijven, maar door aardige
voorbeelden, verrassende vergelijkingen, prettig vertelde anecdoten, de nog zoo
slecht onder tucht gehouden belangstelling op het juiste oogenblik, dat zij dreigt te
ontsnappen, te lokken en te vangen. Over 't algemeen, doen Heimans en Thijsse
dit prachtig, of zorgt eerstgenoemde voor niets dan de aardige prentjes zonder zich
met de redactie van den tekst te bemoeien?
Als voorbeeld van aardig beschrijven noemen wij, uit veel goeds, pagina 126 vlg.
van Door het Rietland, waar wij mee mogen het jonge veenland in. Behoudens zeer
enkele zinnetjes, mag dit heele verhaal uitmuntend in den toon genoemd worden.
Wat we minder mooi vinden zijn juist de mooi gemaakte beschrijvingen, waar voor
aan litteratuur gedaan wordt: ‘een golvend mostapijt, groen in hoofdkleur, maar
spelend in ontelbare tinten van het bleekste geelgroen, tot het donkerste blauw, hier met weerschijn glinsterend als lagen er floret-zijden kleeden - daar fluweelachtige
hoogopliggende kussens, kleurenwisselend in zonnegloed, alsof er donker groene,
fulpen mantels over den bodem waren uitgespreid...’ Kievieten vliegen. Dan de
schrijver, om mooi te doen: ‘hebben die vogels hun dons op het mos achtergelaten?
Neen, het zijn (wat zijn?) de wit-zijden pluisvlokken van het wollegras....’
Over de Silene, in het nieuwe boekje In de Duinen, deze bedenkelijke
mooiïgheden:
‘Als straks de maan, nu bleek en dof, niet meer verduisterd door het groote licht,
gaat blinken als nieuw zilverwerk (!), dan werpt Silene op eens haar sluier terug en
spreidt haar schitterkleed wijd uit, ver over 't groene rokje heen. Nu zet zij zich een
kroontje op, en vijf trawanten treden voor en houden hoog, op plotseling uitgestrekte
armen, in open schalen haar offergave aan den nacht. Dan roept zij met een zachte,
zoete hyacinthengeur, zoodat het verre hoorbaar is in 't stille, geurloos duin, haar
trouwen op ten gastmaal dat zij biedt. En ziet, nauw is die heldre geurenklank
vernomen, of met onhoorbaar zachten wiekslag komt het aangevlogen door 't duister
struikgewas; een schaduw dwarrelt rond in 't schitterlicht, dat uitstraalt van de
nachtelijke bloem en drinkt haar geur met lange teugen...’ enz. Ons dunkt, dat men
zoo niet moet schrijven voor kinderen (en ook niet voor
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groote menschen). Zulk een stijl vermoeit noodeloos en brengt in de war. Wij zien
met genoegen dat dergelijke uitstortingen van litteratuurmoois tot de zeldzaamheden
behooren.
Schrijvers, die zulke onderwerpen behandelen als er in deze boekjes en
tijdschriften behandeld worden, kunnen niet te eenvoudig, te natuurlijk wezen. Zij
brengen ons de Natuur in, dat is al mooi genoeg. Het aardige, zelfs in dit niet
bewonderde fragment, is dat toch het sprongetje in de rhetorica maar kort is. ‘Ik
raak ongemerkt mooi aan 't doorslaan,’ komt er achteraan en we gaan weêr gerust
met den schrijver meê.
De Natuur in! O, zeker! Hoe meer hoe liever. Ons geslacht heeft er dringend
behoefte aan, onze kunstenaars geven het goede voorbeeld. Eerst zijn de schilders,
later ook de dichters weêr de Natuur in gegaan om te getuigen van hunne groote
liefde, in eene nieuwe kunst. Ook onze vaderlandsche steden worden te groot en
te vol. De wallen zijn weg, de omstreken worden teruggedrongen tot het lastig
bereikbare. Hoe vroeger wij onzen kinderen leeren langs welke wegen men de stad
kan verlaten, hoe beter, niet voor hunne lichamelijke gezondheid alleen. Het is
daarom te hopen dat het niet bij 't verschijnen van aardig populaire boekjes over
natuurlijke historie blijven zal. Heimans, Thijsse, Teunissen, anderen nog (waaronder
prof. dr. Ritzema Bos om zijn Schetsen uit het leven der vogels mag worden
genoemd) hebben de goede methode en den waren vorm gevonden. Zij zullen
doorgaan, laat ons hopen: nog lang, op den ingeslagen weg. Nu dienen andere
onderwerpen aan de beurt te komen. Zeer noodig zijn, dunkt ons, even populaire
en goed geschreven wandelingen door Nederland. De reeds bestaande gidsen zijn
niet geheel onverdienstelijk, maar over 't algemeen noch zeer praktisch, noch
aantrekkelijk van stijl, noch voldoende uitvoerig. Wij hebben de wandelingen van
Craandijk, doch de nieuwe uitgave daarvan is lang niet jong meer en Craandijk
schreef voor een geslacht, dat anders keek en gewend was aan een anderen stijl
dan wij. Het is inderdaad wonder dat, nu zoo menig werk en zoo menig nieuw
tijdschrift of blad verschijnt, waaraan niet veel honderden behoefte hebben, ons
geen serie ‘wandelingen’ wordt geschonken, nu hernieuwde liefde voor de Natuur
weder duizenden tot wandelen noopt en het rijwiel de belangstelling in het eigen
land zóó zeer heeft verhoogd, dat men toeristen aantreft in plaatsen, waar vroeger
nog maar een enkele handelsreiziger te zien was. Niet ‘vogels, vlinders en bloemen’
alléén zijn merkwaardig. Er zijn toch mannen, die heel aardig wat van Nederland
hebben gezien en goed gezien, die van hunne tochtjes kunnen vertellen op prettigen
toon. Er zijn toch, hier en daar, geïllustreerde opstellen verschenen, die ongeveer
aan het hier geschetste doel beantwoorden. Er moet een Nederlandsche Havard
schuilen onder de nog te ontdekken begaafden voor dit soort populair werk. Hij zou
gebruik kunnen maken van uitmuntend materiaal, door wetenschappelijke mannen
bijeengebracht.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Najaarsstemmen, door Hélène Lapidoth-Swarth, Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon (zonder jaartal).
Wij kunnen, om redenen, die de lezer zal vermoeden, niet meer van dit nieuwe
bundeltje zeggen dan dat de firma Van Kampen het deed verschijnen in 't formaat
der vorige, bij haar uitgegeven bundels. Op den omslag een kastanjetak met
wolkenduister daarachter.

Greta, door G.H. Priem, Amsterdam. Bauer & Co. (z.j.).
Dit is een romannetje, realistisch, onnoodig plat, hier en daar met eene
psychologische analyse, die wel goed is over 't algemeen. De heer Priem heeft
blijkbaar met zorg zijn werkje voorbereid en er zijn best op gedaan onder 't schrijven.
Maar het is niet aangrijpend van werkelijkheid. Er ontbreekt wat aan, dat voelt de
lezer telkens. Ofschoon er ruim genoeg in wordt beschreven en er ruim genoeg in
wordt geredeneerd, willen de figuren maar niet tot dat groote leven komen, dat hen
voor de vergetelheid bewaart. Greta leest men gelaten en vergeet men spoedig.

Op Slotenburg, door Thérèse van Arendsberg, Amersfoort. G.J.
Slothouwer. (z.j.).
Hoe een jong meisje gelukkig werd door een motto op een scheurkalender, zijnde
vier regelen van Goethe; hoe een baron en eene barones heel lief zijn voor dat
meisje en hoe het meisje heel lief is voor den baron en de barones; hoe ze allemaal
samen weer lief zijn voor andere lieve menschen en hoe... Zult ge 't zelf maar lezen?
Het is een lief boek vol zoetigheid, onnoozel lief, blijkbaar geschreven door een
lieve schrijfster, die van het leven niet meer weet dan een serreplant en wier
duidelijkst gebleken eigenschap, voor zekere romanschrijvers heel nuttig, is dat zij
't geduld bezit over een niemendalletje honderd-tachtig bladzijden vol te keuvelen.

Avondrood en Ochtendschemering, roman door H.B. Kennedy van Dam,
Amsterdam. Cohen Zonen. (z.j.).
De heer Kennedy van Dam vertelt van allerlei menschen en toestanden uit Indië,
maar mist volstrekt het noodige beeldende talent, wat zeer jammer is, want hij
handelt over sommige verschijnselen, die onze belangstelling verdienen. Overtuigd
dat er nog andere krachten zijn dan die waarvan de moderne natuurwetenschap
het bestaan erkent, heeft hij ons van die krachten de treffende uitwerking willen
schetsen. Maar zijn verhalen kunnen den beoogden indruk niet maken. Daarbij komt
nog dat de compositie van zijn roman alles te wenschen over laat. Het boek is droog
en met te veel gepraat opgevuld. Stijl ontbreekt. Behalve taalfouten en een
onduldbaar aantal drukfouten, zijn hinderlijk de zinnetjes in dezen trant: ‘bovendien
keerden juist de dames in de Pendoppa terug nog vol van de kostbare en niet minder
smaakvolle bruidsgeschenken die de Raden-ajoe haar had laten zien’ (pag. 202).
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Haar Idealen door Johanna Breevoort, Amsterdam. W. Kirchener (z.j.).
Een kort schetsje, een kinderachtig pleidooi. De schrijfster acht socialisme en
feminisme uiterst verderfelijk en vertelt van een arm meisje met groot talent voor
poëzie, dat wordt ‘verleid’ door eene geëmancipeerde dame, mevrouw De Sterke,
om haar betrekking van dienstbode te verwisselen voor die van redactrice aan een
blad ‘De Toekomstvrouw.’ Zij houdt eene voordracht en wordt zelf bekeerd tot het
geloof door iemand, die haar vroeger het hof had gemaakt, toen zij nog dienstmeisje
was en later heeft
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ontwaard het meisje lief te hebben. De dichteres is erg ziek, geeft bloed op. Zij wordt
verpleegd door de moeder van Willem, den man, die haar bemint en zij sterft in de
overtuiging dat het is ‘een leugen dat emancipatie de vrouw verhoogt; ze trekt haar
in de modder, ontrooft hare maagdelijke schuchterheid, vermoordt hare reinheid,
bescheidenheid, eere. Het stofgoud van hare vleugelen wordt afgeduimeld; ze
vervliegt: de geurezoetheid der roze. Jezus Christus heeft de vrouw verhoogd; de
ellende der vrouw is de onrijpe vrucht der Godsverwerping.’ (Zou de rijpe vrucht der
godsverwerping dan soms het geluk der vrouw wezen? En laat God zich verwerpen?)
De schrijfster, voor wier gevoelens wij allen eerbied hebben, mist nog de volstrekt
noodige kennis en welsprekendheid om een taak, als die zij zich oplegde, eenigszins
bevredigend te vervullen. Het is maar al te gemakkelijk haar op de zwakheid van
haar boekje, èn als pleidooi èn als didaktisch kunstwerk, te wijzen. De zonsopgang
(pag. 46) heeft haar slechts leelijke banaliteiten in de pen gegeven ‘onnavolgbaar
schoon’ is de zon! Eene kleeding is achteloos enz. enz. De versjes, heel gul
afgedrukt, zijn op zijn allerzachtst gezegd, niet fraai:
‘Idealen, schoone droomen, waar 'k mee dweep
(pag. 49).
Hooploos, somber bitter 't leven doorgestapt’
en dergelijke gruwelijk prozaïsche woorden ontsieren de verheven bedoelde
gedichten. Van karakterteekening geen spoor. Het gegeven is, trouwens, nergens
uitgewerkt. De schrijfster heeft niet eens getracht levende menschen te scheppen.
Zoo werd dit boekje helaas niet meer dan een pretentieus traktaatje, dat - vreezen
wij - zoo het gelezen wordt door de aangevallenen, meer spotlust dan ergernis
wekken zal. Het pleidooi van Willem op pag. 81 en 82 is onzinnig, niet naar de
strekking, doch om hetgeen wordt gezegd. De religie werkt bederfwerend; de natie
van Israël hield als staatsinstelling op te bestaan toen zij bij de komst van Christus
voor de rijkere openbaring Gods de oogen sloot, hoewel de natie nog bijeen wordt
gehouden. Volgens Mr. Willem, werd de religie in Spanje stelselmatig onderdrukt
(bedoeld is de gereformeerde godsdienst). Gods Woord leert ‘de mensch is
geschapen naar Gods beeld: die eene menschelijke idee valt uiteen in man en
vrouw. De Godheid is mannelijk. De stelling: man en vrouw zijn gelijk, leidt er toe
de vrouwelijke idee op voet van gelijkheid in onze voorstelling van 't Goddelijke
Wezen op te nemen.... God Moeder te noemen is Hem te verlagen tot een
onpersoonlijke oorzaak aller dingen.... Daardoor is er dan in 't geheel geen standaard
van goed of kwaad meer’ enz. enz. enz. Indien de schrijfster het polemieke gedeelte
van haar werk eens had laten nazien door een predikant van hare richting zou zeker
al die onzin niet zijn blijven staan. Het pleidooi doet nu denken aan een kwaadaardige
parodie, terwijl de volstrekt onbevoegde schrijfster meende juist de ‘satanische’
emancipatie-socialisten te treffen. Indien nu dit traktaatje de aandacht der
aangevallenen trekt en zij achten het der moeite waard te antwoorden op den
heftigen aanval en zij drijven den spot met ‘Haar Idealen’, dan moet de schrijfster
niet zeggen dat men spot met het heiligste, maar dient zij nederig te erkennen dat
haar eigen onbekwaamheid en haar zelfoverschatting de oorzaken zijn van grievende
replieken.
Wij wijden over dit boekje uit, omdat wij zoo gaarne een wezenlijk dichter in een
waarachtig idealistisch kunstwerk hadden zien getuigen van zijn hoog gelooven.
Een onbeholpen gebeeldhouwd Christusbeeld kan nog in de ziel treffen, maar het
boekje van Johanna Breevoort is veel te pretentieus in zijn lorrigheid om iets anders
te wekken dan wrevel.
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Snipperuren, een novellenkrans, door J.O. de Vigne, Gent. Ad. Hoste,
1899.
Een ouderwetsche titel voor een boek met ouderwetsche verhalen, heel lang, met
veel gepraat, van een goedig mensch, die gaarne de pen voert en rekent op lezers
met onuitputtelijk geduld en veel tijd. Het eenig aantrekkelijke hierin is de lang niet
gewone naïveteit, waarvan het boek getuigt. Wij lazen het om den schrijver te
construeeren uit de gegevens, die men in de verhalen vindt en gingen onderwijl
eenig belang stellen in den Vlaamschen ‘kozijn’, die zóó ver staat van ons modern
letterkundig leven, dat hij 't bestaan ervan niet vermoedt. Of velen in Nederland ons
voorbeeld zullen volgen, moeten we echter betwijfelen.

Arcadia, letterkundig Maandblad voor Dames, onder redactie van Jeanne
Reyneke van Stuwe. Jaargang I, No. 1. (15 April).
De redactie verklaart dat er groote behoefte bestond aan ‘een letterkundig tijdschrift
voor de beschaafde, ontwikkelde vrouw, waar de vrouwen, die gevoelen en begrijpen
en goed willen wezen, vinden kunnen, wat van hun (!) gading is.’ Nu, dat zal
misschien blijken, ofschoon wij niet weten wat er anti-vrouwelijks te vinden is in de
bestaande letterkundige tijdschriften, die tot heden door heel veel vrouwen werden
gelezen en waarin naar verhouding niet minder vrouwen en meisjes schrijven dan
in Arcadia. Maar, al bleek het nu eens dat niet vooral vrouwen Arcadia lezen, wat
zou dit dan nog? Voor een goed tijdschrift is altijd nog wel plaats. Laat de redactie
het hare aantrekkelijk maken, dan zullen vrouwen èn mannen 't lezen. De eerste
aflevering bevat niets, dat bijzonderen lof verdient. Het is een middelmatig nommer;
doch iedereen weet dat alle begin moeilijk is. Wij wenschen de jonge dichteres
voorspoed als redactrice.

Nieuwe Boeken.
Toen deze rubriek nog niet in ons tijdschrift bestond, maakten wij tòch melding van
het verschijnen der eerste aflevering van een groot, populair-wetenschappelijk werk,
omdat het ons voorkwam zoo belangrijk te zullen worden, dat des lezers aandacht
op de verschijning diende gevestigd te worden. Wij bedoelen ‘De Bewoners der
vreemde Werelddeelen’ (Afrika, Azië, Amerika, Australië) in hun leven, zeden en
gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en tevens
in hun verhouding tot Europeesche Volken beschreven door Dr. H. Blink, geïllustreerd
met gekleurde en ongekleurde platen en kaarten, tusschen en buiten den tekst
(Uitgeversmaatschappy ‘Elsevier’). Dit werk is, in 27 afleveringen van vier vellen
druks, nu geheel compleet verschenen en vormt vier lijvige boekdeelen met tal van
platen en kaarten.
Er bestond ten onzent behoefte aan zulk een boek. Bijna dagelijks wordt in dagblad
en tijdschrift onze aandacht gevestigd op vreemde werelddeelen, op volkeren en
stammen waarvan wij ter nauwernood de namen hebben gehoord en waaromtrent
de beschaafde toch het een en ander dient te weten, omdat zij plotseling beteekenis
erlangen door hun strijd tegen eene Europeesche mogendheid, doordat zij het
voorwerp zijn van gewichtige overeenkomsten of aanleiding werden tot hoogst
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ernstige verwikkelingen of oorlogen. Het is den inteekenaren op het werk van Dr.
Blink reeds meer dan eens in den tijd der verschijning gebleken, van hoeveel nut
het is. De volledigheid en
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degelijkheid werden dus al op proef gesteld en bleken voldoende; vaak overtroffen
zij de verwachting.
‘De Bewoners der vreemde Werelddeelen’ is de vrucht eener jarenlange
bestudeering van de beste werken. Natuurlijk heeft Dr. Blink niet zelf de gegevens
voor zijn onderwerp kunnen gaan zoeken, de gansche wereld door. Wat men krijgt,
is dus eene compilatie. Maar juist aan eene goede, betrouwbare compilatie van
hetgeen in honderde boeken verspreid was, hadden wij behoefte. De
wetenschappelijke lezers en alle anderen, die omtrent eenig volk of eenigen stam
meer willen weten dan de schrijver kon mededeelen, worden in korte bibliografieën
verwezen naar belangrijke studies over het onderwerp, wat van groot nut kan wezen,
ook voor ondernemende kooplieden en industrieelen, die met hetgeen de schrijver
zelf mededeelt nog niet tevreden mochten zijn. Voor de verhoudingen tot
Europeesche volken, werden zooveel mogelijk statistische gegevens en officieele
rapporten geraadpleegd.
Voor elk der vier deelen werd een mooie gekleurde plaat ingeplakt met
afbeeldingen der voornaamste volkstypen. De zeer talrijke plaatjes in den tekst zijn
niet zeer fraai, doch duidelijk en zeer voldoende voor het doel, dat werd beoogd en
dat doel was niet een heel duur, mooi plaatwerk te leveren, doch een zoo goedkoop,
zoo degelijk en zoo praktisch mogelijk werk voor den beschaafden lezer, een werk,
niet voor het salon, doch voor huis- en studeerkamer, waarin men bladert voor zijn
genoegen of wat naslaat tot eigen leering.
Deskundigen zullen zeker een uitvoerig gemotiveerd oordeel over dit werk
uitspreken. Wij vestigen er hier gaarne de aandacht even op, daar wij het reeds nu
herhaaldelijk met vrucht hebben geraadpleegd. De naam van den schrijver, aan
wien wij ook het uitmuntende leerboek over Nederland en zijne bewoners te danken
hebben, draagt er veel toe bij om den gebruiker van het groote werk gerust te doen
zijn omtrent de degelijkheid van den inhoud.
***
Onze vaderlandsche Letterkunde is zóó rijk aan bloemen, dat er alle jaren dringend,
nijpend, worgend gebrek bestaat aan nieuwe bloemlezingen om te worden gebruikt
als leesboeken voor onze veelsoortige scholen. Het is heel moeilijk zoo'n bloemlezing
te maken Daarvoor dient men alle werken van doode en levende schrijvers op z'n
duimpje te kennen. Want andere bloemlezingen plunderen - dàt gaat toch niet aan.
Van Potgieter altijd het Rijksmuseum te nemen, van de Genestet Het haantje van
den toren, van Bilderdijk De twee broeders voor Bommel en zoo meer, heusch, dat
gaat niet. En, daar er vele bloemlezingen bestaan, wordt ieder latere bloemlezer
gedwongen wat anders te nemen dan zijn voorganger, zoodat we welhaast de
compleete werken van alle Nederlandsche schrijvers zullen kunnen lezen in de
tallooze leesboeken of te wel bloemlezingen voor onze vaderlandsche scholen van
allerlei soort. Omdat het werk zoo moeilijk is, geven doorgaans twee menschen.
samen ééne bloemlezing uit. Soms moeten er drie zich vereenigen.
En dan, waarde lezer, dient ge niet te vergeten wat een last de bloemlezer heeft
met de levende schrijvers en derzelver uitgevers. Men dient vergunning te vragen
voor het opnemen van een fragment, hoewel hier te lande letterkundig eigendom
nog al eens gelijk wordt gesteld met diefstal, volgens een zeker anarchistisch axioma.
En zoo'n schrijver antwoordt niet of antwoordt laat of antwoordt ‘neen,’ als het
gekozen fragment al is afgedrukt. En zoo'n uitgever doet als de schrijver en je hebt
een correspondentie, duur, lastig, vervelend, ondankbaar en soms nog onvruchtbaar
op den koop toe. Want
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er zijn uitgevers, die maar niet willen begrijpen dat, hoe meer stukken er van de
goede schrijvers gebloemlezen worden, hoe beter dat is voor de bezitters van het
auteursrecht.
Hulde daarom aan de wakkere mannen, die nochtans bloemlezingen geven aan
de naar leerboeken dorstende en hongerende jeugd! Hulde aan hun belezenheid,
aan hun geduldstaaiheid, hun schrijfvaardigheid, hun roekeloosheid in
postzegel-verbruik! Ook verdienen zij den dank van de schrijvers, dien zij het hooge
genot schenken zich voor het eerst in een bloemlezing te zien vertegenwoordigd.
Nu leert de Nederlandsche en misschien een deel der Belgische en
Zuid-Afrikaansche jeugd hunne namen kennen en ze onthouden naast die van de
allereerste schrijvers uit Nederland; (Noord, Zuid en ander)! Nu zijn ze er. Laat geen
wangunstig beoordeelaar hun roem betwisten: hij zou zich immers belachelijk maken!
Nu, we hebben er dan weêr een paar. Ze zijn heel verdienstelijk. Waar namen
van bekende moderne schrijvers ontbreken, dienen wij aan te nemen dat door hen
geene vergunning is verleend, of dat die is geweigerd door hunne uitgevers. De
eene bloemlezing werd samengesteld door de heeren dr. J.C. Matthes en dr. P.
Leendertz Jr. Zij heet ‘Uit onze beste schrijvers,’ is bestemd om te worden gebruikt
bij gymnasiaal en middelbaar onderwijs en zij ‘beleefde’ dit jaar een derden druk.
Onder de schrijvers, wier namen niet in alle leerboeken voorkomen, vinden wij
vertegenwoordigd Beekman, Tony Bergmann, Elliot Boswel, Halbertsma, Hamelberg,
Van Hoëvell, Sleeckx, Du Toit en Willems.
De andere bloemlezing is ook door twee mannen samengesteld, nml. door de
heeren M. en L. Leopold. Zij heet ‘Oud en Nieuw, letterkundig leesboek’. Wij vinden,
onder de namen, die niet in alle ‘letterkundige’ leesboeken staan: J. Adriaensen, P.
Anri, G.Th. Antheunis, C.J. van Assen, Lammert Berghuis, Jan Bouchery, Boudewijn,
J. Brester Azn., J.F.J. Heremans, E.B. Koster, H. Kretzer, Weddik Lublink, Lulofs,
Meijer, Moltzer, De la Montagne, P.N. Muller, Nassau (H.J.) Augusta Peaux, G.A.
Priem, A. Sauwen, Sleeckx, Storm van 's Gravezande, de Vigne, Jo. de Vries, M.
de Vries en W.P. Wolters.
***
Minder, veel minder talrijk dan de bloemlezingen, zijn de geschiedboeken. Maar nu
zijn er toch twee geschiedenissen van de Nederlandsche Letterkunde tegelijk op
onze boekentafel komen vallen en nog wel twee van denzelfden schrijver. De heer
J.L.Th. Duyser, leeraar bij het M.O. te Amsterdam, heeft in 1890 het licht doen zien
een ‘Overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,’ een werkje
‘dat meer bepaald geschreven is voor hen, die zich voor de hoofdonderwijzersacte
bekwamen, maar wellicht ook aan hoogere burgerscholen en gymnasia bruikbaar
zal zijn.’ De schrijver heeft aan het overzicht der geschiedenis doen voorafgaan een
‘overzicht van de verschillende vormen onzer litteratuur.’ En zijn boek ‘beleefde’
vier drukken in tien jaren. Waarom hij nu precies hetzelfde ook nog eens gaf in
honderd pagina's minder (140 in paats van 240) staat in de voorrede. Zijn uitgever
meende ‘dat een klein werkje over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
voorafgegaan door een korte, maar zakelijke behandeling der hoofdvormen onzer
litteratuur, voor het voortgezet lager onderwijs en voor H.B.S. (inzonderheid die met
driejarigen cursus) niet geheel overtollig zou zijn.’ Daar het grootere boekje goed
is verkocht, zal ook het kleinere wel aftrek vinden. Wij kunnen over geen plaats
beschikken om dit werkje voldoend uitvoerig te bespreken. Misschien komen wij er
later op te terug.
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Isaac Israels.
Door F. Erens.

Zelfportret van den schilder.
In het bezit van mevr. Dr. Cohen Tervaert.

Een groote zoon van een groot vader is een zeldzaam verschijnsel in de historie
en vooral in de kunsthistorie. De zoon van Racine was een middelmatig dichter en
het zou een wonder zijn, indien er in Nederland meer dan tien menschen leefden,
die zijn gedicht hebben gelezen. Zoo was er een man
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in Duitschland die zich beklaagde, dat hij nooit bij zijn naam werd genoemd: het
was de zoon van den wijsgeer Mendelsohn, die tegelijkertijd de vader van den
componist was. In zijn jeugd werd hij de zoon en op zijn ouden dag werd hij de vader
van Mendelsohn geheeten.
Sinds jaren heet de schilder Isaac Israels niet meer de zoon, maar wordt zelfs de
vader steeds met zijn voornaam geheeten en heeft de zoon zich in de tegenwoordige
kunstwereld eene positie veroverd, die zijn zelfstandig bestaan met volheid van
talent handhaaft. Wanneer men van hem spreekt wordt niet meer zijn vader
genoemd, zelfs dikwijls niet meer aan den vader gedacht. Dit is een goed teeken
zoowel voor den vader als den zoon.
Het was in 1882 of 1883 dat de militaire begrafenis in den Salon te Parijs de
aandacht trok niet alléén, maar de menschen bewonderend en verwonderd deed
stilstaan voor het werk van een achttienjarige. Men geloofde het nauwelijks. Daar
lag in dat werk eene magistrale netheid en preciesheid zonder kleindoenerij, die
meer op de lucide vastheid en ingehouden zekerheid van een rijp talent dan op een
zoo jongen artiest wees. De breede zwaai was er niet, maar men dacht er niet aan,
dat hier slechts de eerste voorzichtige stappen werden gedaan voor een ruime en
breede carrière. Eene nette scherpe visie der dingen, duidelijke en heldere lijnen
die in hunne onderlinge werkingen het leven deden vonken, en toon en droom bijna
deden verdwijnen. Daar stonden zij de blauwe soldaten in het winternaakte bosch
bij de groeve van den kameraad. De dorre hopeloosheid van dit levenstooneel sloeg
den toeschouwer met bevredigende waarheid. Albert Wolf, in der tijd de grootmacht
der kritiek, stak de loftrompet en in heel Europa was onze landgenoot bekend.
Weldra wist men dat men bij den jongen schilder met een soort wonderkind had te
doen, die niet alleen kleur en lijn wist te besturen, maar een intelligent kenner was
van de meeste europeesche litteraturen, iemand die op zestien jaar Dante en
Leopardi had gelezen in het Italiaansch, en uit Cervantes heele volzinnen van buiten
kende, die Russisch kon verstaan en Horatius in het latijn opdreunen.
Zijn bibliotheek bestond uit de meest geraffineerde werken van dichters en
prozaschrijvers. Het waren geen verzorgde mooie bandjes, alhoewel er keurige
edities bij waren, maar zij vlogen door zijn atelier op goed geluk of soms verschroeid
door begin van brand, of dienend als hoofdkussen voor het moede hoofd van een
model uit de achterbuurten of als onderstel voor een bord met een warm gebakken
biefstuk. Eenmaal gelezen verdwenen de boeken onnaspeurlijk langzamerhand het
een na het ander.
Het was in 1885 dat Isaac Israels den Haag verliet en zich in Amsterdam vestigde.
Deze stad was trouwens zijn geboorteplaats en was hij als kind van een of twee
jaren vroeger van daar met zijne ouders naar den Haag verhuisd.
Nu vijftien jaar geleden begon in Amsterdam een nieuw litterair en artistiek leven.
Ook Breitner had den Haag met Amsterdam verwisseld en de hoofdstad trok de
ambitien en de gedachtenstroomen aan uit alle oorden des lands en den Haag lag
verlaten met zijn gearriveerde artiesten. Slechts enkele
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jongere schilders bleven daar achter en van de litteratoren Netscher en Prins.
Op de Rozengracht huurde Isaac Israels een paar kamers die tot atelier werden
ingericht. Maar uit de Jordaan trok hij al gauw naar de Warmoesstraat, waar de
vensters van zijn atelier uitkwamen op het Damrak en zijn

Processie, naar een schilderij.
Met toestemming der firma E.J. van Wisselingh & Co. te Amsterdam.

huis toen nog stond met den voet in de ongedempte gracht van het Damrak. Daar
in de buurt van den Zeedijk en de oude stadsgedeelten der Burgwallen ging den
artiest de wereld geheel nieuw open en ontdekte hij den kleurenrijkdom dier
Amsterdamsche huizen die zooveel merkwaardigs hebben
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zien passeeren voor hunne glazen en wier muren zooveel hebben omsloten. Als
oude boomstronken naar alle zijden vergroeid en gewrongen zijn die woningen
geworden en gegroeid in lief en leed. De rijke en vermaarde kooplieden der
zeventiende en achttiende eeuwen hebben plaats gemaakt voor een geheel

Houtskoolschets.

ander soort menschen. Allerlei slag van meiden en kerels huizen op het oogenblik
in de vertrekken der deftige burgers van vroeger tijd en zang en spel van de
harmonica klinkt nu op den drempel der deuren, waar vroeger de breede kop van
een groothandelaar den rook zijner pijp opblies in de tevredenheid over de
opgestapelde tonnen gouds.
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Maar al is de rijkdom uitgetogen, de schoonheid is er gebleven. De lichteffecten in
de duistere spelonken van den dans, het stofferig waaien der gouden glanzen, de
breed-roode handen en de hangende roode lippen der dansende meiden, het vliegen
hunner rokken in den werwelenden draai, zij zijn schoon en groot, al is het op een
andere manier en even belangrijk als een zonsondergang. Er is beweging en
schittering in die vensters met hun fonkelende liqueuren en het rumoert en zingt en
neuriet om u heen waarbij de geluiden tot een zonderlinge harmonie te samen
vlieten. Er zijn dorpen en steden waarin de bevolking dof en zonder leven is en in
hunne gezichten is even weinig moois te lezen als op een slecht schilderij. Hunne
stemmen hebben geen klank en hun oogen geen ziel, hun armen zijn slap en hun
beenen zonder gang. Zoo niet in Amsterdam, als geheel zeker een der

Het vertrek der Kolonialen, naar een schilderij in het bezit van den heer Leon Lequime te
Brussel.

schoonste steden van Europa. Dit is uitmuntend door den jongen Israels begrepen.
Want, in dien er een op den naam van intelligent en zelfbewust colorist kan
aanspraak maken, dan is hij het. Als zuiver schilder niet juist boven allen uitmuntend
maar met den besten gelijkstaand is zijn oordeel misschien meer dan van eenig
ander te vertrouwen.
Ja, dat is een eigenaardig iets: het mooie van een schilderij. En het is een
eigenaardige gave en een zeldzaam talent zich daarin niet te vergissen. Er is wel
eens beweerd, dat er geen vast criterium bestaat en de smaak verschilt en wisselt
met de tijden. Het komt mij voor, dat dit geen absolute, in ieder geval slecht
geformuleerde waarheid is, maar dat er eene vaste werking tusschen schilderij en
levend daarvoor geplaatste menschenziel bestaat. Zit er ziel en leven in de schilderij
en heeft de toeschouwer het vermogen dit te doordringen,
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dan ontstaat er in zijn contemplatie een welbehagen van mooivinden. Deze
contemplatie moet spontaan en geheel onafhankelijk van den wil of van de
reminiscentie geschieden. Eene goede schilderij heeft een onmiddelijke greep op
de ziel van het toeschouwend individu, die een slechte niet kan bereiken. Vooral in
de schilderkunst is er diepe klove tusschen goed en slecht werk. En toch is er een
tijd geweest, dat was de achttiende eeuw) dat Rembrandt werd geminacht en op
den huidigen dag zijn er menschen van de hoogste ontwikkeling en begaafd met
het verhevenste kunstgevoel op wie de Nachtwacht geen indruk maakt. Ja het is
haast niet te gelooven hoe zeldzaam het begrip van het schoone bij de menschen
is. Bij den gang door een museum leert men den kenner kennen en al is men zelf
geen onfeilbaar rechter in kunst, men voelt al gauw of iemand gelijk heeft. Zoo in
die wandeling door het museum van Cassel een paar jaren geleden, vond en zag
hij dadelijk dat dit museum twee onvergelijkelijke schilderijen bevat, namelijk Jacob
zijne zonen zegenend van Rembrandt en Twee kinderen van eenen italiaanschen
Anonymus. Schilderijen beiden niet wereldberoemd, maar die het toch verdienden
te zijn. Schooner schilderij van Rembrandt, geloof ik, is er niet.

Schets.

Het komt mij voor dat Breitner zijn gezichten hult in de breedere stralen van zijn
penseel, dikwijls forscher zijne kleuren neerzet, meer gelijkmatig zijne
Amsterdamsche stadsgezichten weergeeft, somtijds zijn geniale vondsten vaster
stelt in somberder schittering. Het spookachtige opdoemen zijner witte paarden en
het nevelig rumoer der Amsterdamsche winterschemeringen wijder veegt. Bij Israels
is ieder schot meer raak, hij maakt kleinere passen, maar zijn passen zijn talloos
en hij is nooit vermoeid. Zijne dienstmeiden gaande over de brug in de jubelende
vreugde van het jonge Hollandsche bloed, de zorgeloosheid der tullemutsen zijn
door hem gevestigd voor langen tijd. De brug van het Koningsplein of is het de
Torensluis? is een zilverblauw visioen van de schoone hoofdstad, fijn en peuterig
hier en daar, maar op vele plaatsen forsch in zware werkelijkheid.
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In de Kalverstraat op de Zondagavonden langs de gesloten winkels bruischt, schuifelt,
morrelt en scharrelt, krioelt in broeiende sensualiteit de menigte van gezondagste
vrouwen en mannen. Dat zijn ze uit alle straten der stad van de Czaar Peter en de
Overtoom, zoowel als uit de ‘Pijp,’ wrijven ze hunne lijven aan elkander in wellustig
gebrom, gaande naar nergens, maar gaande en gelukkig in het voortwentelen zonder
doel in sinistere strooming. Die menigte, kop aan kop als een zwerm in een
rotsachtigen bergpas, is het wat onze schilder voortreffelijk heeft geopenbaard in
een zwarte teekening. Zij doet het geheel. Het

Danshuis (Zeedijk) te Amsterdam, naar een aquarel.

is een levensmoment, typisch Amsterdamsch en zooals in geen enkele stad op
Zondagavond wordt gevonden. Die kleine koppen naast elkander, zij hebben iets
Odilon Redontisch, door ondeugd en kwaad verwrongen tronies komen aan in
lugubere dreiging. Zoo is deze moderne realist bij uitnemendheid onbewust misschien
tot een symbolistische conceptie gekomen, zooals Zola in het omvatten der massa's
tot globale visie en reusachtig symbool. De groote zeventiende eeuwers Rembrandt
en Hals zij hebben hoofdzakelijk koppen geschilderd, het is echter iets heel moderns
dat aandurven van een
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groote stad met hare straten in vloeiend leven en sprankelen van licht. Waarin de
litteratoren Balzac en Zola en zooveel anderen in Frankrijk zijn geslaagd, in het
weergeven van Parijs, dat hebben bij ons de schilders met meer succes dan de
letterkundigen met Amsterdam beproefd. Want de hoofdstad is de essentie van
Nederland, zij is het doel van tien provincies (Zuid-Limburg zonder ik uit). Maar het
eigenlijke kernpunt van Amsterdam is de Haarlemmerdijk, de Zeedijk en de Jordaan,
vooral deze laatste buurt, want hier wonen veel geslachten onafgebroken, of ten
minste zonder de stad te verlaten. Zij hebben hun eigen dialect, zoowel als die van
den Haarlemmerdijk, en de Zeedijk is voor hen de buurt van ontspanning en plezier:
daar gaan ze 's avonds

Dansende meiden, pastel, in het bezit van den schrijver van dit artikel.

‘draaien’ zooals ze het voortreffelijk noemen en buiten die straten houdt de wereld
voor hen op: alléén het gasthuis dat kennen ze en dat wacht hen. In de Kalverstraat
komen ze zelden of nooit.
In de ziel van die kerels en meiden sluimert de natuur in volle zuiverheid. Zij zijn
dom naar verstand, maar ontzettend in instinct, geldzucht kennen zij weinig, ‘centen’
hebben ze soms noodig, maar verder geven ze er niet om. En wat zeer curieus is
bij sommige bewoners van den Jordaan, hunne gezichten gelijken somtijds op die
van den een of anderen wilden volksstam uit Azië of Australie!
Is het wonder dat een schilder als Isaac Israels zich tot deze soort menschen
aangetrokken voelt, want zijne buitengewone schranderheid van geest deed
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hem al gauw onderscheiden dat onder wilde wangen en sufferige verwaaide
gezichten de rijke vlam van warm leven brandt en toch hoe vreemd dezen tot het
uiterst beschaafden en geraffineerden modernen geest tegenover deze oer-naturen
te zien, en ik meen, het is juist het plezier zich zoo ver van zijn model te voelen en
toch zoo dicht bij van den anderen kant, dat het oog van den schilder moet doen
ontvonken en zijn penseel moet besturen. Zoo heeft hij de meid van den Zeedijk
gecreëerd, zie b.v. die bewonderingswaardige teekening, dat vaporeuze blauw van
haar blouse, de blonde over het voorhoofd hangende lumineuze lokken, die zacht
wellustige bovenlip, en die fijne bijna etherische wangenblos. Maar dat alles is niets,
doch het leven, het leven van dat gezicht is de onpeilbare diepte der realiteit: dat is
het eenige, dat niemand kan beschrijven, maar wat men moet zien of op woord
gelooven.
Wanneer men de schilderijen van Millet ziet, zoo ontvangen wij daaruit den indruk
van rustige, geweldige kracht. Het is de mensch tegenover de groote natuur in zijn
dagelijkschen arbeid op moeder de Aarde. De boer ziet zijne velden groeien evenals
zijne kinderen: die zullen doen als hij. Die menschen zijn deugzaam en goed en zij
zijn breed in hunne goedheid. Bij Josef Israels zijn die menschen nog deugdzaam
en goed maar zij zijn ongelukkig en geslagen met leed.
Bij Breitner en Isaac Israels zijn de menschen vol ondeugd en verdorvenheid. Zij
hebben geen groot leed, maar zijn de sombere slaven van het genot. Hun loopen
is het loopen van slaven en zij zoeken hun plezier in verdorvenheid. In hunne richting
zijn deze artiesten beiden concurrenten, maar waarom zouden zij beiden geen goed
en voortreffelijk werk kunnen leveren?
De fout van Isaac schijnt te liggen in de voortdurende onvoldaanheid over eigen
werk. Steeds niet goed te vinden wat men zelf maakt, is bijna even verderfelijk als
met alles tevreden te zijn.
Er bestaan van hem een groot aantal krabbels in allerlei Amsterdamsche lokalen
en buurten gemaakt, waarvan vele pittige zetten en kleine meesterstukjes zijn, veelal
voorstellende die slonzen van meiden en nijdige kerels zooals wij ze in de hoofdstad
aantreffen. En het mag wel vreemd heeten dat deze schilder die zooveel gereisd
heeft in Europa, zoo weinig uit andere landen en streken heeft meegebracht, maar
slechts Amsterdam in beeld heeft gebracht.
De weg afgelegd tusschen zijn werk van '83 en het huidige is een groote
vooruitgang ook. Want waren zijne menschen toen nog ietwat stijf in hun bewegingen,
het coloriet nog ietwat droog, nu is dit anders geworden. Schittering en Beweging
zijn de qualiteiten van zijn werk en al is hij in het schilderen van het menschelijk
naakt de mindere van Breitner, in het weergeven van den Amsterdamschen
stratenstroom is hij onovertroffen. Vooral is hij, de kernige stoere zetter der pootige
lijnen, in het weergeven van dansende paren. Dat vliegen der breede gecrinolineerde
rokken is als een wervelwind die u aanblaast uit zijne doeken en teekeningen, uit
de losse bladen zijner schetsboeken. Wanneer men het voorrecht heeft hem aan
het werk te zien kan men gadeslaan hoe hij telkens prikt als met een dolk tegen het
doek

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

10
stooten als van plotseling korte inspiratie direct geexcuteerd, onderbroken door
wachten en zinnen, telkens een serie tremolos van kleur gebroddeld op het geduldig
doek, toch ziet men vastheid en zekerheid in de bewegingen van hand en arm.
Zoo leeft deze man tot nog toe geheel voor zijn werk en alhoewel hij Amsterdam
rondom zich heeft, toch in eenzaamheid. Vluchtend en ontsnappend steeds aan de
banden der wereld en der geregelde samenleving. Zijn omgang beperkt zich tot
dien met den een of anderen ouden vriend, die nu en dan aan zijn atelier in het
verre Oosterpark komt aanschellen en wanneer hem dan de schemering de stad
in drijft dan heeft hij zielskrachten genoeg

De Noordermarkt, naar een schilderij.

verzameld om zich in de menschen massaas der Kalverstraat en Nieuwendijk te
bewegen in het trotsche zelfbewustzijn van die menschen allen als modellen voor
zich te laten defileeren. Want hij is bekend bij het Amsterdamsche publiek van
dienstmeid, bakkersjongen en slagersknechts als ‘de Schilder’ en het is dikwijls
geen recommandatie bij deze menschen met ‘den Schilder’ te zijn gezien. Zij zijn
meestal min of meer vijandig.
***
Twee dingen zijn er waarvan onze artiest niets wil weten nl. wijsbegeerte en klassieke
muziek, vooral dit laatste heeft hij met veel eminente mannen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

11
gemeen en ge zult hem moeilijk kunnen overtuigen een drama van Wagner of een
symphonie van Beethoven te gaan hooren. Daarentegen is hij fanaticus in het
opzoeken van gelegenheden waar nationale melodiën worden gezongen. Slaviansky
vond in hem hier te lande zijn grootste enthousiast en van het echte spaansche lied
heeft hij een volkomen begrip.
Wie zal zeggen of hij in zijn voorkeur geven geen gelijk heeft? Is de zang van een
simpele gitana niet meestal mooier dan de gillen en schreeuwen van menige
zangeres die op een opera-avond haar keel en borst staat af te beulen?

Schets.

Ten slotte wil ik nog even aanstippen waarmeê ik had moeten beginnen, doch
slechts bij het sluiten van dit artikel gewerden mij de volgende inlichtingen over het
tegenwoordig verblijf van des schilders vroegste schilderijen.
De militaire begrafenis is het eigendom van mevrouw de weduwe Huyser te
Bloemendaal bij Haarlem.
La soupe des pioupious werd eenige jaren geleden publiek geveild en vertrok
naar Frankrijk.
Het vertrek der kolonialen, het groote stuk waarvoor de artiest langen tijd te
Rotterdam op straat heeft gewerkt, is in de verzameling van den heer Lequime te
Brussel.
La repétition du signal behoort tot de collectie Mesdag, en het portret van mevrouw
Enthoven is in den Haag. Ook mevrouw van Vloten te Noordwijk is in het bezit van
een der schilderijen uit die periode.
Hetgeen minder bekend is misschien, is dat de jonge Israëls na de Haagsche
Academie verlaten te hebben begonnen is met godsdienstige onderwerpen te
schilderen. Zoo zag ik nog van hem hangende in de billartkamer in het ouderlijk
huis een merkwaardige schets, het portret namelijk van een jansenistisch priester
in vol ornaat wit en goud, reeds knap gedaan en streng uitgevoerd. Doch de priester
achterdochtig en angstvallig weigerde op een goeden dag
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Marker meisje, naar een aquarel.
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te poseeren en wilde dat alleen het kleed zonder zijn persoon werd afgebeeld.
Daarmeê verviel de hoogste aantrekkelijkheid van het model en van de priesters
wendde Israëls zich tot de soldaten, met welke sujetten hij zijne reputatie vestigde.
Het is niet waarschijnlijk dat hij ooit een waardiger en meer geëigend sujet voor
zijn schilderkunst zal vinden dan de hoofdstad met hare rijke en stemmige tinten,
de stad die hij getoond heeft zoo volkomen gewaardeerd en begrepen te hebben.
Hij heeft die stad meegemaakt op elk uur van den dag, bij het waaien van den wind
uit alle hoeken, bij sneeuw en het lichten der gevels in de avondzon, bij het
kleerenkloppen der lachende dienstmeiden, bij den langzaam sijpelenden regen op
het glimmend en spiegelend asphalt van de Kalverstraat, bij alle weêr en bij maan
en zonneschijn. En wanneer men eenmaal heeft gevonden moet men niet verder
zoeken.
***
Zoo vormt deze schilder met Witsen, Breitner en Karsen een viermanschap waarop
ons land trotsch mag zijn. Zij zijn na ouderen de zuilen van onzen nationalen roem
en mochten er uren van twijfel komen over de grootheid der Hollandsche natie wij
mogen op onze schilders wijzen (en er zijn er nog meer dan deze vier), dan zal men
ons nergens ter wereld tegenspreken.
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De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
I.
Daar waar de enorme blinde-muur van 't grauwe, zwaar-massieve Beursgebouw
schaduwt over 't ruime, kleurig-lichte plein, het woelige, geluidenvolle centrum van
het tramverkeer; tusschen het Spoorstation, wanbouw van steen en roestig ijzer,
der eeuwenoude havenstad brutale hoon, - een duffe stank van stof en rook walmt
altijd van onder de kap en van uit de donkere vervuilde ingangen; schok-rommelend
stuwen de zwarte treinen naar rechts en links over het lage, gedrukte, roetbesmeurde
viaduct, dat in z'n holige duisterheden vunze plassen en vuilnis verbergt - tusschen
die vormlooze, troostlooze leelijkheid en 't groot-vierkant van 't Postkantoor, officieel
kantorig, banaalnet van bouw, waar de deuren voor 't ingaand en uitgaand publiek
ál maar kreunende open-zwiepen, dicht-zuigen en weer opengestooten worden,...
daar is het stads-hart, het kloppende, roepende hart van rustloos Rotterdam. Want
in een sjofele buurt tusschen de suffende huizen van een verlaten en treurig
misvormd plein sombert de Groote Kerk; het Museum staat verscholen in de
duisterende herrie van een nauwe straat vol pakhuizen en zeemanskroegen; stil
vegeteert de Schouwburg in een nieuwerige wijk van burgermanswoningen en
huishoudelijke winkeltjes... Maar de zware adem van 't Beursgebouw gaat over 't
breede vierkante plein, waar de trammen bellen, de rijtuigen ratelen, de haastende
menschen gaan; het staat in de fleurige buurt der dure-winkelstraten, de Blaak
afsluitend, waar 't 's middags parade is van uitgedoste koopmansvrouwen,
leegloopers en gymnasiumheertjes; het is omringd van restauraties en societeiten,
sigarenzaakjes en bierhuizen, kiosken, krantenbureau's, het Postkantoor en het
Spoorstation.
Iederen middag als de zware Beurs-deuren geopend worden en het klokkenspel
hoog in het koepeltorentje waarschuwend klingeltingelt in de drukke oude stad - in
de kantoren, de bier-, sigaren- en koffiehuizen - dan komen de haastende
handelsmenschen toeschieten van links en rechts en hoopen zich op in donkere,
rumoerige groepen. De trammen bellen, de treinen bombomberen aan, 't gedaver
van een stoet log-zware sleeperskarren overstemt een tijd lang elk ander geluid.
En de groepen zwellen, van alle kanten komen de zwarte, bruine en grijze
heermenschen, staan te praten, lachen en rooken, en trekken bij klompen het
donkere Beursgebouw in. Van den Maaskant komen de meesten, van de oude
‘Boompjes’ en het nieuwe Feijenoord, van de havens en kaden, maar ook van
mindere kantoren die op bovenverdiepingen zijn in zwarte, lugubere straten. Uit de
koffiehuizen vlak bij en uit de verste
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hoeken der naar alle windstreken om zich heen grijpende zakenstad; de handelaars
en de makelaars, de cargadoors en expediteurs, de reeders, de bankiers, de
handelsagenten, de commissionnairs, allen, állen komen ze op de Beurs, want daar
is hun leven, hun geluk, want daar is hun slag te slaan. Daar is het leven, het
handelsleven, de culminatie van zaken doen; koning-kapitaal houdt daar zijn hof,
verdeelt daar zijn gunsten... Ze verdienen er hun brood en hun sigaren, hun biertjes
en dineetjes, hun vrouwen en kinderen, ál hun rijkdom, ál hun plezier. Ze brengen
er het belangrijkste, het meest intense van hun bestaan. Sommigen moeten erg
veel moeite doen, moeten vragen, aandringen, lastig zijn, flikflooien, grijnslachen,
schreeuwen, druk doen, zich opwinden, maar anderen staan er, zonder gebaar,
met een enkel woord uit hun momplende monden vermogend te worden. Velen
spelen er met helsche vreugd, anderen lijden inwendig en geheim, doen
wanhoopscoupen met droge oogen en trekkende monden. De Beurs is een sombere
hal, waar mannenleven verteert in onedele passie; een moderne, on-bloedige arena,
zonder toeschouwers; stads-academie van slimmigheid en ‘handelsgeest,’
duivels-tempel der sjaggeraars... Het hart van de zwoegende handelsstad bonst er
met zware slagen....
Dien middag, in 't laatst van September, was de atmosfeer op de Beurs door de
overvolte tot stinkens toe bedorven. Het was nog een zoele dag, een laatste
zomerdag. Maar die schrandere jonge zaken-man, Holman, van Holman & Co.,
Louis van z'n voornaam, had daar niets geen last van. Hij lachte, hij gloorde, hij
droeg zijn succes op z'n bloeiend gezicht. Z'n eene hand in z'n zak, stond hij, wat
nonchalant van houding, toch correct van gebaar in de woelige menigte. Hij was
lang, hij moest zich haast altijd een weinig voorover buigen als hij met iemand
sprak... En de expediteur de Boogh, klein, oud heertje, die zijn schoonvader worden
zou, keek telkens naar hem om en grijnslachte dan van den weeromstuit; zóó lag
het uitbundig succes Louis Holman op 't gelaat. Het mannetje wreef zich dan de
handen, nerveus en snel, en verborg z'n lach in een driftige hoestbui... Toen de
Beurs uitging, in 't gedrang bij de deur, liep hij achter Louis, en hij kneep hem even
in den arm en lachte scheel-oogend op naar 't omkijkend hoofd van zijn aanstaanden
schoonzoon, die ook glimlachend knikte. Beiden gingen ze toen dadelijk weer naar
hun kantoren; dat van Louis was op de Spaansche kade; hij stapte er haastig heen
met zijn lange beenen, maar de oude heer stak, pas voor pas, het Beursplein over,
trachtend vergeefs naar eenige waardigheid in z'n mal-parmantig figuur....
Veel anderen liepen de koffiehuizen binnen. Daar was het nu vol en rumoerig.
Op het plein de trammen, de vigilantes, de sleeperskarren en zware wagens van
de Hollandsche Spoor en Van Gend & Loos; en telkens dof-donderend een trein,
die stil bleef staan, daar boven op het perron, met hijgend gesis. Dan een
menschenstroom uit de duisternis tusschen de grauwe steengevaarten waar de
rails op rustten.
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Het had den heelen morgen geregend maar nu bleef het droog; in 't
middag-verloopen krompen de plassen, de modder achterlatend.
Tegen vijf uur kwam er een lange trein aan van over de Maas, een sneltrein uit
het Zuiden. De pakjesdragers schoten toe; een wolk van stoom sloeg neer op het
daverende plein....
Paul kwam uit dien trein. Hij had zijn valies in de hand, en op het plankier bleef hij
even staan, en tastte, gejaagd en met een nadenkend gezicht, naar zijn biljet, eerst
in de zakken van zijn lange overjas, toen in die van het colbert, dat hij daaronder
droeg, en in de zakjes van zijn vest. Hij stond de menschen in den weg, die in wilden
stappen, zoodat ze zenuwachtige bewegingen maakten, en hij werd belemmerd
door zijn bagage. Hij voelde zich onhandig doen, als iemand die het reizen niet
gewoon is. Hij was suf en verward; hij had zitten soezen; de aankomst had hem
verrast.
Maar toen hij het kaartje gevonden had, helderde het blije bewustzijn, dat hij nu
aangekomen was, plotseling in hem op, en hij stapte naar den uitgang in een
prettig-verwachtende gejaagdheid, dadelijk scherp-kijkend over de hoofden van de
menschen, die voor hem liepen - hij was een zeer lang jong man - of zijn broer er
ook was om hem af te halen. Hij lette niet op de aanbiedingen van witkielen die zijn
valies wilden overnemen, maar droeg het zware ding - een onhandig model - met
zichtbare moeite zelf, één en al aandacht voor de wachtende menschen achter het
hek... Maar er stonden alleen een paar oude juffrouwen en een opgeschoten jongen
met een onverschillig gezicht; niet zijn broer...
In een leegte van lichte teleurstelling en ontnuchtering reikte hij toen zijn kaartje
over, en zijn groote reiszak krachtig optrekkend vóor-langs zijn linkerbeen kwam hij
er langzaam de breede, molmig-houten trap mee af.
Beneden belandde hij dadelijk in een beweeglijk kringetje slampampers, die allen
met uitgestrekte armen naar zijn valies wezen, hem met ernstig waarschuwende
gezichten toekrijschend: ‘Dragen, meneer! Weg wijzen, meneer!’... en nu gaf hij het
lastige ding aan den-eersten-den-besten, een jodenjongen, dien hij zei van maar
gauw mee te loopen. Het hooren van z'n stem, wat schril-schor door 't lange zwijgen,
verscherpte nog zijn ontnuchtering, hij merkte nu pas hoe diep-verloren in soezerij
hij was geweest... Gek!.. 't was of hij had zitten slapen...
Langzaam, zijn jas recht-trekkend en dicht-knoopend kwam hij het sombere
viaduct onderuit, keek even, als uit gewoonte, naar de lucht.., stak toen met groote
stappen het beplaste plein over, schuin, den kant van de Wijnhaven op. Er hing een
nattige atmosfeer, en 't scheen wel of 't namiddaglicht al kwijnde. schoon 't nog
nauwelijks vijf uur was. Op 't plein was luid geraas, geratel van rijtuigen en
tram-gebel, terwijl de trein nog boven stond en stoom uitliet, scherp sissende. Paul
merkte dat hij goed moest kijken waar hij liep, als hij snel wou voortkomen over de
vettig bemodderde straat.... Hij herkende zijn geboortestad.., hij was nu wel
heelemaal wakker, helder...
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Hij had een halven dag reizen achter den rug, en hij was er niet aan gewoon in den
laatsten tijd... Dat was vroeger heel anders geweest; toen had hij veel van reizen
gehouden, er druk aan gedaan; in Duitschland, Frankrijk, Italië en Spanje had hij
omgezworven, en in Engeland langen tijd... Maar sedert twee jaar woonde en werkte
hij rustig op een klein, afgelegen dorpje in 't zuiden van Brabant. Hij kwam in
Rotterdam alleen als hij behoefte had zijn moeder weer eens te zien, of als er iets
bizonders was, zooals nu, daar zijn broer ging trouwen.
Nu hij weer helder-bij-de-zaak was, verwonderde 't hem volstrekt niet meer, dat
zijn broer niet aan den trein was gekomen. Louis had het toch altijd al zoo druk, en
dan nu... als bruigom... 't Was inderdaad meer dan begrijplijk. Hij had dan ook alleen
in de laatste uren van zijn trein-reis, terwijl hij, zijn hoofd achterover, moe van kijken,
de naderende ontmoetingen lag te bemijmeren, weldadig-ontroerd door het stijgende
gevoel van hartelijkheid voor zijn moeder, zijn broer en diens bruid - hij kende haar
nog niet - soms ook wat zenuwachtig verward door de snelheid der nadering, die
hij ineens als te gejaagd, te driftig was gaan voelen, - alleen in die laatste uren van
warm gesoes had hij de vage verwachting in zich ontdekt zijn broer bij zijn aankomst
dadelijk vóór zich te zullen zien. Want het grootste deel van zijn reis, terwijl hij aldoor
nog tijd in overvloed, een lange leegte van werkloos-zijn voor zich wist, had hij meer
aan zijn eigen daaglijksche dingen gedacht, en aan de reis zelf, dan aan het doel,
of hij had aandachtig zitten kijken door de raampjes van de stoomtram eerst, en
later van de treincoupé, naar de landen en boomen en beesten, frisch van kleur en
helder omlijnd in 't licht van den vroeggekomen herfst, naar de luchten vooral, het
eeuwig wisselende hemelschouwspel, waar hij nooit genoeg naar kijken kon en van
genieten, de wijde luchten, die hij zich gewend had altijd om en boven zich te voelen
als een blijvende wijkplaats van vertroosting, als een nooit hem verlatend teeken
van het groote schoone dat onzegbaar is, maar alom tegenwoordig en zoo zeker
te weten... Hij had zich gewend in de kleinste hut de oneindige ruimten om zich
heen te voelen; de sterren te zien schijnen door de zoldering van zijn slaapkamer...
Paul was schilder. Niet van-zelf had hij dat zóó zien van de luchten bereikt, ook niet
vroeger in de stad, en nog niet volkomen op zijn verre reizen. Werkend, alleen, op
de hei of tusschen de moerassen, dag aan dag alleen in 't ongebroken licht der
peillooze ruimten had hij zijn hemel gevonden.... Zoo was hij zeer gehecht geworden
aan ruimte en eenzaamheid, kon hij niet goed meer lang in een stad blijven, kwam
hij naar Rotterdam alleen maar, als het noodig was, of als hij zijn moeder en eenigen
broer eens weerzien zou... En ook aan het mooi van de boomen en de hobbelige
hei, den weemoed van moerassen, van doorploegden grond en hutten van arme
menschen was hij innig gehecht, - hij die de paleizen van Italië gezien had en verrukt
was geweest door de kleuren van het moorsche Spanje.
Hij woonde daar op zijn dorp bij den veearts in, een oud en rustig man.
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Die had hem ook 's morgens op zijn karretje meegenomen naar het naaste
tramstation, en daar de tram toch nog vooreerst niet kwam waren ze samen bij de
zieke koe geweest. Het had hem gespeten dat hij daar weg moest; hij zou er ook
bepaald teruggaan. Bij 'n vreemd verdoolde groep van denneboomen stond eenzaam,
stil, in zwakke schaduwflarden van dat beetje dennenloof, de armoedige
boerenwoning, en achter, in een half-vervallen stal, daar lag de koe, de eenige, erg
ziek en mager. Hij was daar mee naar binnen gegaan, had zich mee-gebogen over
het lam-liggende beest in den schemer van dien stal, de arts naast hem aldoor
mompelsprekend bemoedigende woorden tegen de boerin. Er was een warmig
duffe lucht van bedorven hooi en in de wijde deuropening tegen de verre
wittig-zilveren licht-horizon de gebogen figuur der oude vrouw, die kleintjes klaagde,
zonder verwijt... Nu wou hij alleen maar schilderen dien stal, in donkre en zware
lijnen, en dan dat verre licht..; maar de klacht van de oude boerin zou er toch in
zijn...
Och God, dat arme wijf!... Hij had haar alles gegeven wat hij missen kon van zijn
reisgeld, en, op weg naar de tram - alleen nu, de veearts moest verder - had hij
loopen mijmeren over het mooie van berusting, over vrede in droefheid... Toen de
stoomtram eindelijk kwam, veel verlaat, had hij nog bijna zijn valies laten staan, was
hij half vergeten waar hij eigenlijk heen ging...
Anderhalf uur in de tram en toen weer wachten. Dit was vervelend wachten geweest,
aan een station, ontstemmend leelijk; van het perron af niets te zien dan grijze
loodsen en viezige goederenwagens die volgeladen en bepakt hulpeloos staan
bleven tot ze weer een eindje verder gezeuld zouden worden; de wachtkamer
onbewoonbaar van ziellooze hardheid, hol en kil, en de koffie erbarmelijk. Paul had
er de sneden brood zitten eten die de juffrouw in de zakken van zijn jas had gestopt,
en hij had, daar voor 't eerst, getracht zich wat te stemmen door te denken aan dat
bruidje van zijn broer, zijn aanstaande schoonzuster, die hij nog heelemaal niet
gezien had. Hij had nooit een zuster gehad. Het zou dus een gloed-nieuwe sensatie
zijn. Wèl iets bizonders, als je zoolang in je gedachten met je drieën geweest bent,
ineens zoo'n jonge vrouw er bij, intiem er bij behoorend, terwijl je ze vroeger zelfs
nooit hebt gekend... 't Moest een mooi meisje zijn, dat had zijn broer tenminste
geschreven; hij had ook een photographie gestuurd, maar daar kon je zoo weinig
van op aan. 't Leek een ernstig, regelmatig gezichtje, nadenkende oogen, een smalle,
rechte neus... maar de mond, wat zie je op een photo van den mond, en van de
oogen eigenlijk ook, en het haar!... Paul had zijn best gedaan zich maar heelemaal
geen voorstelling te maken van dat meisje, dat zoo ineens zijn zuster zijn zou, hij
had zich alleen maar bezig gehouden met dat idee, licht enerveerend van frissche
nieuwheid, zoo dadelijk met een mooie, jonge vrouw in natuurlijk-vertrouwlijke
vriendschap te zullen zijn... Echte intimiteit zou 't misschien wel niet worden, want
- die gedachte schrijnde - met zijn broer was hij eigenlijk ook niet erg intiem... Toch
hield hij zoo veel van hem... 't Was ook zoo al wat hij had, zijn moeder en zijn broer...
Nu zij er bij...
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Maar ineens was de trein gekomen, snel stoppend, met luid geraas, met de
geaffaireerde rumoerigheid, de brutale drukte van een heerigen handelsreiziger in
de provincie -, had hij vlug in moeten stappen en zijn reis verder onafgebroken
voortgezet, ijlend in stampenden treingang langs de Brabantsche bosschen, heiden,
velden en plassen, langs de dorpen en stedekens, waar de kathedralen-torens
trotsch-hoog boven uit staan; toen langs het gewemel van 't ijzeren hekwerk der
spoorwegbruggen, dwars over de wijde rivieren, breed als meren, glinstrend van
licht -, langs prachtig Dordrecht en de statig omlaande welige weilanden van
IJselmonde, totdat de trein begon aan te daveren over de bruggen en havenwerken
der groote, grauwe stad met den plomp vierkanten toren, totdat hij de straten onder
zich zag, droeve doolgangen van zijn jeugd, van zijn herinnering nu...

II.
De jodenjongen, het valies op zijn nek, liep telkens even op een sukkeldrafje, met
een benauwd-rood gezicht, snotterend, en leep-oogend naar Paul, die op de
Wijnhaven, waar 't wat minder smerig was, nog grooter stappen was gaan nemen,
zijn lange, ietwat te magere beenen vlug verplaatsend zoodat het onderstuk van
zijn dunne ulster, in voortdurende slappe golving meeging. Hij was een slank-lange,
bijna spichtige gestalte, zooals hij daar liep door te stappen in 't straten-beweeg,
z'n handen in z'n zijzakken, een beetje voorover om te zien waar hij zijn voeten
zette, duwend den blonden puntbaard, die zijn langwerpig gezicht nog langer schijnen
deed, tusschen de lapellen van zijn grijze jas.
Hij was nu geheel vervuld van warm-belangstellend denken aan hen die hij ging
ontmoeten, sterk voorvoelend, met nu en dan een beetje tegen-op-zien, een lichte
vrees voor teleurstelling, de aandoening van het snel-naderend weerzien; hij stelde
zich voor oogen waar zijn moeder zitten, hoe zij kijken zou, hoe zijn broer zou
binnenkomen; hij was ineens bang dat ze niet thuis zouden zijn, misschien uitgevraagd - wie weet, - 't was al in de bruidsdagen, - morgen receptie -; hij was
erg met hen bezig. Toch zag hij ze ook wel, de stadsmenschen, de Rotterdamsche
gezichten die hem kruisten, en die bekende huizen van de Wijnhaven, waar hij langs
ging, de grauw-grijze of zwartigroode huizen, - maar hij liet zijn geest nog niet ingaan
op de paden van herinnering waarheen zij hem wenkten... En ook het bruinende
boomenloof zag hij en de booten en schuiten die in de lengte langs de kade lagen,
sommige dicht en stil, andere in gerazende bedrijvigheid, van alle het rechtsprietige,
glans-bruine mastenhout beweegloos, de ruimte straf-doorstreepend, dragend het
warrelend netwerk, al de zacht gebogene lijnen der dof-zwartige touwen...; hij zag
dat alles wel en hoorde de geluiden schokken en roezen om zijn hoofd met een
herkenning die was als een weerklank, diep in zijn ziel; hij wist wel: Rotterdam, de
groot-benauwende herrie-stad stond weer om hem heen... als vroeger altijd... maar
er was nu niets anders dan die ontmoeting straks... zijn moeder... zijn broer...
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Hij liep de Wijnhaven heelemaal af, en aan het eind ging hij de brug over, en ook
de groote draaibrug, die de kaden verbond der druk-lijnige Leuvehaven, waar de
vele straat-en-haven-geluiden van alle kanten tegen hem aan kwamen druischen,
en recht doorloopend door een breede straat, zwart van modder, passeerde hij een
langen stoet van sleeperskarren, alle geladen met ijzeren staven, die er van achteren
een eind overheen hingen, de lucht rameiend met hun daverend geschuur en
gerammel. Hij stak dwars den Schiedamschen dijk over. Daar scheen de herrie haar
hoogste punt te bereiken, want erger was niet denkbaar; de snerpende klanken van
een orgel gingen er in verloren, de huizen schenen mee te doen in helsch gehuil
en kattenmuziek. Er was juist een druk standje, een zwarte opeenklomping van
menschen; een magere knol voor een kar met kisten was neergeploft in het slijk,
werd nu weer opgerukt, en gezweept, met harde vloeken en geschreeuw van hort!
hu bonk!... Maar Paul liep door, gejaagd snel, nu zelfs niet meer trachtend met z'n
voeten uit het stratenvuil te blijven, hij ging de zwarte, lugubere Baan voorbij, en
bereikte den Singel,... waar het ineens veel lichter was, netjes en stil, de huizen
rustig, enkel woonhuizen, het water vlak en ongebruikt. Hij werd er een oogenblik
weldadig door aangedaan, en langs de Singelhuizen gaand, over de geelgeboende
klinkertjes van 't ruime trottoir, begon hij wat meer oog voor zijn omgeving te krijgen.
Hij zag nu ook in eens het moeilijk achter-aandraven van den jodenjongen, en nam
dadelijk zijn stappen wat korter... Zijn vooruit-voelen en zich verbeelden van de
spoedige ontmoeting met zijn moeder en broer was in 't gaan door de
zenuwspannende straten-bedrijvigheid tot een vermoeiende intensiteit gekomen;
nu kon hij 't plotseling niet langer vasthouden; het glipte weg, dadelijk vervangen
door allerlei minder strakke gedachtelijntjes, vluchtige scheutjes eerst van heugenis
en voorstelling, die zich in zijn erg bezige hersens snel verdrongen. Het Singel-eind
waar hij langs ging - hij proefde er nu al de vervelende ordentelijkheid van - was vol
herinneringen voor hem, en ze hadden bijna alle een tint van triestigheid of weemoed,
en sommige schrijnden even, al lette hij daar haast niet op. Er waren er geen bij die
hij met liefde ontving en graag overdenken wou. Maar hij ontsnapte er niet aan. Hij
had hier als jongen gewoond. Hij passeerde al gauw het huis en keek het in 't
voorbijgaan aan. 't Stond er nog net zoo, een baksteenen huis van omstreeks '40,
banaal en idee-loos van bouw, als al de andere hier in de saai-stille bocht van den
burgerlijk-netten Singel. 't Was of ze'r nog woonden..; de gordijnen, álles was nog
net als vroeger... Hij keek naar den overkant... och-God ja, die was er ook nog, die
sombere rij van vunzig-rommelige achterkanten-met-tuintjes van huizen aan de
Baan, het armelijk gedrongen staan der oude boomen, waaronder het hout in
vochtigheid rotte... Daar lagen de molmige vlotjes nog in het drabbige, stilstaande
water... Die lichtlooze overkant,... wat had hij er dikwijls naar staan te staren, als hij
zich zoo vreemd ongedurig en ontevreden voelde - ofschoon hij toch juist zoo graag
gelukkig en tevreden geweest zou zijn, om mama plezier te doen die altijd zoo
vroolijk was en hem een ondankbaar, nukkig
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kind noemde, en vroeg hoe 't toch kwam dat hij niet taalde naar al zijn mooie
speelgoed,... hem later verweet dat hij 't weer niet af had... zijn schoolwerk... Hij
voelde zich nog staan als gebonden aan het bewasemde raam, naast hem 't
vertrouwelijk-donkere overgordijn, en ergens achter hem op den grond de kleine
Louis, die altijd zoo aardig speelde, zich zoo bezighouden kon... Hoe slecht had hij
zich dan gevoeld, 't zelf niet begrepen dat papa altijd zoo zacht voor hem bleef...,
hem nooit iets verweet... papa...
In dat huis waren toen ook die vreeslijke dagen gekomen - storm-dagen met
grauwe kou - waar hij zoo dikwijls aan denken moest... Negen jaar was hij toen...
Papa was weer naar ‘het Zuiden’ gegaan... en, plotseling, was hij daar gestorven,...
heel onverwacht-gauw en plotsling... ver-weg... en heel alleen... Hij had het eerst
niet willen gelooven, herhalend, in huilend roepen, dat het niet waar was, dat het
zoo in eens niet kon, zoodat ze 't hem eindlijk hadden moeten laten lezen in een
brief... O! Hij wist het alles nog precies: hoe hij toen had liggen huilen op den grond
in de voorkamer, z'n gezicht in den voet van 't gordijn, en 't gevoeld had als een
vreeslijke wreedheid en schande, dat zij met hun drieën daar maar geleefd hadden,
en gelachen zeker ook wel, terwijl z'n vader ver-weg, alleen, lag te sterven... Hij had
z'n moeder niet durven aanzien, want die was de ergste...; waarom was ze niet
meegegaan?... en den vorigen dag nog had ze met tante Marie over papa gefluisterd
op een oneerbiedige manier... maar zelf had hij toch ook veel schuld, want hij had
immers zoo dikwijls in 't geheim verlangd, dat er eens wat gebeuren zou, iets groots,
iets waardoor alles anders worden zou... Daar was het nu!....
Een huivering door-kilde hem nog als hij daar aan dacht,... hoe toen de geluiden
klonken in huis, het dicht-doen van deuren, en hij herinnerde zich den toon van licht
in de kamer, toen de gelige rolgordijnen waren neergelaten en neerbleven de
volgende dagen, die vreemd-stille, onwezenlijke dagen - als lange droomen - toen
zijn moeder ook weg was, in angstige haast vertrokken.... Hij was natuurlijk niet
naar school gegaan, maar had aldoor in de voorkamer gezeten, met zijn broertje.
Erg oud had hij zich gevoeld, een groote jongen, met oneindig meer begrip dan die
kleine, kinderachtige Louis, die al maar spelen en ravotten wou, waar hij dan boos
om werd, niet driftig boos, zooals wanneer hij werd geplaagd, maar verdrietig-boos,
omdat het zoo naar was dat Louis wou gaan spelen... ‘Papa is dood,’ had hij telkens
ernstig en met groote oogen tegen Louis gezegd, die er eindelijk bang van werd en
ging huilen.
Toen was hij geschrokken, had hem naar zich toe getrokken en hem lang over
z'n hoofdje gestreeld, en gezegd, dat Mama weer terug kwam - want Louis hield
meer van Mama - en verder al de lieve woordjes die hij wist,... tot dat hij zelf ook
weer was begonnen te huilen.....................................
Snel als verschietende gezichten waren die half-onwillekeurige, half-pieuze
herinneringen Paul door het soezende hoofd gegaan, en hij was er door ge-
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komen in een stemming van grijzen weemoed, waaruit hij zich niet dadelijk wist op
te rukken in deze omgeving, waar zooveel van zijn kinder-leed begraven lag... 't
Was laat op den middag; dampig in de lucht; de wolken hoopten zich weer op,... en
't was hem of het ziele-huis van vrede en stille aandacht, dat hij zich in de
eenzaamheid der laatste jaren had gesticht nu ook in een nattigen nevel stond, die
het zuivere licht daar binnen verdofte... Velerlei leed-heugenis kwam in hem op,
met killige scheuten, benauwend als voor-gevoelens...; hij wist niet dat dat alles nog
zoo bloed-warm lag in zijn hart... Hij ging de Kortenaerstraat voorbij, waar ‘het hok’
stond, de grauwe ‘Hoogere-Burgerschool’...; zeven van zijn jonge jaren waren daar
verschrompeld, verstikt onder den aanhoudenden druk van thema's, vraagstukken,
repetities, herexamens, taken, strafwerk, een onomvatbare, vormlooze massa...
Waar was ze nu, al die knappigheid, toen toch zoo bitter noodzakelijk?... Als droge
stof op zijn levensweg, verstrooid door den eersten storm van zijn passies... Bijna
niets van 't waarlijk noodige weten, waar hij zich levenskennis en levenskracht uit
gewonnen had, was tot hem gekomen in dat leelijke huis daar,... niets dan de
schoolsche geest der onverschillige meesters... de doodende africhting der burgerlijke
maatschappij... O! als hij er toen, in zijn gevoeligheid, niet al te veel tegen opgezien
had zijn moeder dat verdriet te doen, dan was hij wel weggeloopen en dan had hij
zich niet terug laten dwingen naar dat duffe ‘hok’... Teekenen had hij er ook geleerd,...
twee uren in de week!... allerlei dooie dingen... Of hij al toonde veel meer te kunnen,
dat gaf niets; doen als de anderen,... en dan weer gauw, gauw aan de thema's en
opstellen, de eeuwige vraagstukken, algebraïsche, werktuigkundige....
Alleen 's Zondags....
Inééns steeg zijn gemijmer... Een blanke lichtheid sloeg op naar zijn hoofd... Hij
kwam nu op het dorpachtige Vasteland, weer sneller stappende den kant van het
Park op, en in de wijd-vlakkende ruimte tusschen de te lage huizen, voelde hij zich
krachtig-deinend gaan, rechtop, een moedig man die zijn weg neemt zonder aarzelen
of omzien... In één aanzwellende juiching hadden zijn gedachten zich boven de
triestigheid uit geheven tot hoog in de sfeer van zijn trotsch kunstenaars-bewustzijn....
Wat hij was, wat hij nog worden kon, die Zondagen in 't stil-alleen-zijn op z'n
kamertje, daarboven in de Westerstraat, waar zijn moeder nog woonde, had hij 't
voor 't eerst doorvoeld, geweten... Hij proefde ze weer die morgens en middagen,
van koortsig zoeken en heerlijk ontdekken,... hoogtijden!... Uit de verte vlamden ze
als vuren in den grauwen dagengang van zijn dor schoolbestaan... Van toen af was
het begonnen!... En was hij niet groot gelukkig en onoverwinlijk geworden?... Wat
kwam het er dan allemaal op aan, het geleden leed!... Gelukkigen zijn niet bitter....
Vóór hem opende zich nu, onder de trage wolken-massa, die scheen uit te
wademen naar de dampen van het groen, de laan naar 't Park... De boomen waren
nog bijna niet aan 't dorren, ze waren nog donkerbladig, maar in het verdoffend
namiddaglicht dat al hun kruinen één deed schijnen hadden ze iets
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ouds en vermoeids, iets wijs-weemoedigs... Paul was er gaarne onder door gegaan...
Juist als hij dat bruisende opjuichen in zich voelde was 't hem zoet zich te stillen
met lanenstemming, zacht als een zegenende moederhand... Maar 't kon nu niet,
hij moest links af,... door de wijde straat die langs de opene Zalmhaven voert....
Maar vreemd: midden in zijn triompheerend denken, dat werd aangehouden door
het rythme van zijn veerkrachtigen tred,... terwijl nog zijn verbeelding, in leed-vergeten
vreugde, die verre Zondagen met het heden verbond,... had die eene, maar half
bewuste, gedachte, naar 't Park te gaan, zijn ziel opnieuw doortrild met den weemoed
van vergane smart; de heugenis dier latere Rotterdamsche jaren, die op den
schooltijd waren gevolgd was er door wakker geroepen... Die tijd, toen al de
praktische plannen, die zijn moeder en zijn oom met hem gehad hadden, in heftige
twisten waren stuk geslagen tegen den muur van verzet, door zijn zelf-bewustzijn
opgebouwd,... toen hij dan ‘schilder’ was geworden en het geringschattend
schouderophalen, den hoonenden glimlach te verduren gekregen had van alle
menschen die hem lief geweest waren... O, hij had hun vergeven, hoogmoedig..;
maar hoe dikwijls ook - hij wist het zelf alleen - had hij zich gezegd dat ze gelijk
hadden, was hij klein en angstig geweest, de kunst iets ontzaglijks in hooge dreiging
boven hem... Dan waren die dagen en nachten gekomen van diepe verslagenheid,
bijna wanhoop.., van twijfel aan zich zelf, hoog-ijlend door zijn denkenszieke hoofd...
Hij wist nog zoo goed hoe 't geweest was dat pijnlijk peinzend ronddwalen 's avonds
door de mysterieuse laantjes van het park-in-duister, langs de rivier, waar de kleine
lichtjes pinkten - maar ze gaven geen vertroosting - en door den armoedigen schemer
der buitenwijkstraten, lange steenen graven... Dan afgetobd neerliggen in onrustigen
slaap vol vreemde droomen, en ontwaken met gevoel van zorg en groote
verantwoordelijkheid,... maar dan ineens - waar kwam het toch vandaan? - dat
overstelpend aandringen van nieuwe scheppingskracht, van vizioenen van werk,
kunst-werk, dat hij aan kon, dat daar lag onder zijn greep, waar hij maar aan te
beginnen had... En dan het werken zelf, zijn lieve lust, het heerlijk verdiepte werken,
het leven en innig samen-zijn met zijn werk,... en alles in zich voelen groeien en
gedijen, de kracht, de liefde... en het geduld....
Zóó gisteren nog, op de hei, toen 't licht fel neersloeg achter die wolk....
Zijn gedachten dwaalden nu af, doorliepen allerlei gezichten en ondervindingen
van den laatsten tijd, en er waren figuren van menschen tusschen,... 't geluid van
hun stemmen...; hij dacht in eens weer aan dien jongen met het valies die een eind
was achtergebleven, en liep langzamer om zich in te doen halen...; en met één
schok was toen zijn denken weer terug bij 't nu bijna onmiddellijk weerzien van zijn
moeder.... Hij was er nu plotseling vlak bij...; dat gaf hem een lichte beklemming in
zijn borst en keel, een hevig opkomend verlangen naar de warmte van de
begroeting....
Hij sloeg den hoek om van de Westerstraat,... nu nog vijf of zes deuren voorbij....
Hij stond voor het huis; hij voelde zich overvol van verwachting;
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hij stond in tintelenden gloed van hartelijkheid voor de menschen daar binnen; er
kwam een waas voor zijn oogen toen hij den vollen klank van de schel herkende....
Niemand voor de ramen van de zijkamer.... O ja, 't valies, en dien jongen betalen....
Daar kwam hij aan, zweetend, benauwd-rood....
Paul hoorde de deur opengaan toen hij den jongen z'n geld gaf.

III.
Mevrouw Holman was een vroolijke, een pret-lievende vrouw. Nog gingen er
verhalen, uit haar jongemeisjes-tijd, van haar dolle avonturen, van haar ondeugende,
coquet-overmoedige streken. En ze werden geloofd ook, die verhalen, want ofschoon ze nu toch bij de zestig was! - de menschen konden 't zich nog best van
haar begrijpen. Ze was immers eigenlijk nog net zoo. En dát een vrouw, die zooveel
had ondervonden....
Toch was ze niet bepaald ongevoelig. Toen haar man stierf had ze daar oprecht
verdriet van gehad. Ze voelde een gemis, en vooral meelij - kinderlijk, goedhartig met dien armen stakker, die maar zoo kort had kunnen genieten van het lieve leven....
Ook haar ouders, een van haar zusters, haar eenigen broer en twee kinderen had
ze overleefd, en elk sterfgeval had haar wel geschokt, beangstigd - het geval zelf
vooral, het zóó dichtbij zien sterven - en haar dan ook voor een poos wat ernstiger,
nadenkender gemaakt, maar, met haar aangeboren levenslust en haar krachtige en zoo geheel onbewuste - zelfzucht, was ze dat ten slotte allemaal weer te boven
gekomen. En zoo was ze geworden een vrouw-op-jaren vol jeugdigheid, nog niet
genezen van coquetterie, altijd keurig in de kleeren en gekapt, en met een glimlach
die onvergankelijk scheen; op straat gezien: een rechte en werkelijk nog elegante
stads-damefiguur, binnenskamers wel wat ouder, maar met beslist jeugdige
manieren. Ook haar stem klonk nog jong.
Die ernstige menschen van den tegenwoordigen tijd mochten haar dan een wufte
vrouw schelden, verloren voor het ware leven, zij lachte 'r wat om; zij had schik in
zich zelf; het deed haar innig genoegen dat haar kennissen zoo dikwijls fijn-leukjes
glimlachten en ook wel eens wat geërgerd keken als zij aan kwam stappen, vlug
en met veerkracht, met haar gewild-levendige, soms bepaald drieste blikken. Toch
was ze nog meer gevlijd als ze merkte, dat ze den naam had van gedecideerd
handelen en optreden, met verstand en takt. Want dat vond ze van zich zelf ook, in
volle oprechtheid. Zoo was ze wel trotsch op haar zoons - vooral op Louis, den
schranderen zakenman - maar het was voornamelijk omdat ze zich verbeeldde dat
de opvoeding, die ze hun gegeven had, dan ook uitstekend was geweest, niet
zoozeer beleid-vol of diep doordacht, alswel geniaal van greep en keus van woorden
en daden....
Immers niet met bevelen, maar bijna altijd met vroolijk redeneeren, plagend
overreden - zonder veel argumenten bij te brengen - en soms met teer-lief,
vleiend-zacht verzoeken, had ze haar wil weten door te drijven. Wat hun nurksche
voogd, haar oudste zwager, stroef-toornig gelastte had ze gemakkelijk
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gemaakt door lachend mee te protesteeren, door haar aardige maniertjes van oolijk
vragen het toch maar te doen.... Ze was er nooit ernstig tegen in gegaan.... En dat
was, vond ze, louter verstandige taktiek geweest, volstrekt geen gemakzucht of
onnadenkendheid.... Trouwens, de resultaten waren er immers! Paul, - met wien
ze den meesten last gehad had, een gekke jongen, eenzelvig, saai, en toch zoo
onstuimig soms en koppig als 't er op aankwam! - gelukkig had hij een week gemoed;
als zij ging huilen of pruilend klagen kon ze alles van hem gedaan krijgen -, Paul
was ten slotte een schilder geworden, waar de menschen over spraken. Hij maakte
goede prijzen, hij kon best leven,... en hij gaf roem aan den familienaam.... En
Louis!... Louis was haar glorie, ook om de manier waarop hij het leven verstond.
Een gentleman op en top, een echte heer!... En ze waren bang voor hem op de
Beurs; hij had veel succes, zou stellig rijk worden....
Het deed haar ook bizonder veel genoegen dat Louis ging trouwen. Ze zou hem
dan natuurlijk wel verliezen als huisgenoot, maar dat vond ze nu juist zoo
onaangenaam niet, al wou ze 't niet weten, - ze klaagde er graag wat over, maar
dat was om de voldoening te bemerken dat de menschen tóch geen meelij met haar
hadden -; hij was thuis nogal overdreven in zijn eischen, nerveus-lastig dikwijls,
vooral in tijden van drukte in zaken, spannende speculatieve zaken... En dan, als
je alleen bent, kun je toch maar alles precies inrichten zooals je 't graag hebt, je
dagverdeeling, het ontvangen van je kennissen... Om uit te gaan had ze geen
‘chapeau’ meer noodig. Een vrouw op haar leeftijd!...
Ze was blij, ook omdat Louis een ‘keus gedaan’ had waardoor ze hem nog meer
dan vroeger was gaan bewonderen. Die Annie de Boogh was waarlijk een engel
van 'n meisje, haast al te lief en goed.., ze was mooi, elegant, ontwikkeld, op 't
oogenblik nog wel niet rijk, maar heel wat wachtende, zoowel direct als van ooms
en tantes... Ze zouden zeker een van de meest geziene paren van de stad worden,
Louis en Annie, zoo 'n jong paar - en al gauw een grooter gezin misschien - waarvan
de lotgevallen door de deftige Rotterdammers zeer opmerkzaam en met evenveel
onderscheiding als jaloerschheid werden nagegaan... Ze zouden mooi wonen, veel
ontvangen, - Annie zei nu wel dat ze daar niet van hield, maar dat zou wel anders
worden onder taktvolle leiding -, en dan zou zij, mevrouw Holman, in de salons van
haar rijken zoon, waarin de roem van den anderen een atmosfeer van artisticiteit
zou brengen - wat zooiets bizonders was in Rotterdam, en zoo bij uitstek geschikt
om een roep van distinctie te vestigen - dan zou zij die met haar levenslust, met
haar aantrekkelijke persoonlijkheid, de ziel van die salons zou worden... O! als ze
daaraan dacht voelde ze 'n gloed van vreugde opslaan naar haar
hoofd-vol-prettige-voorstellingen... Ze was overtuigd dat ze een tweede jeugd
tegemoet ging...
Het was ook in een stemming door zulke gedachten voortgebracht, in een heimelijke
weelde van voldoening en vóór-voelen van nog ongekend genot, dat mevrouw
Holman dien middag haar zoon Paul had zitten wachten. Ze
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zat achter in de kamer-aan-straat, met een nuffig handwerkje. Toen ze hoorde
schellen en door het gepraat aan de deur begreep dat hij het was, lei ze haar gouden
lorgnet neer, met het werkje, stond op, streek haar japon glad over den buik, en
ging naar den spiegel om te zien welken indruk zij maakte met zoo'n vriendelijken
glimlach van goedige moederlijkheid. Voorzichtig gaf ze een paar duwtjes en rukjes
aan haar kapsel, draaide zich toen langzaam om, bleef midden in de kamer staan
om hem af te wachten. Daar kwam hij binnen stuiven, plofte zijn valies neer onder
't haastig voeten-vegen, en toen dadelijk de kamer in, met z'n jas nog aan, stoffig
en beslijkt. ‘Dag moeder, hoe gaat het?’ In twee stappen was hij bij haar, verheerlijkt
lachende, en zij nam met een allerliefst gebaar zijn hoofd in haar handen, trok het
naar zich toe, kuste hem met haar spits-getrokken mondje op beide wangen. ‘Dag
jongen! ben je daar!... hoe gaat het je?... Heb je 'n goeie reis gehad... Trek gauw je
jas uit en vertel 's wat... Mietje breng meneer z'n valies dadelijk op de logeerkamer!...
Je wilt je zeker nog wel wat opfrisschen voor 't eten, hè, jongen...’
‘Ja... ja... best!... Wat zie 'k er uit, hè?... 't Is me hier dan ook weer een
modderpoel,’ zei Paul, terugloopend om zijn jas aan den kapstok te hangen. Toen
kwam hij weer binnen, maar hij ging niet dadelijk zitten -, zijn moeder wèl.
Rondloopend in de kamer, onrustig en beweeglijk, vroeg hij naar Louis en zijn bruid,
en naar andere menschen, vertelde van zijn reis, nam dingen die op den schoorsteen
en op de etagère stonden in zijn hand en bekeek ze onder 't praten, maar hij zag
ze eigenlijk niet, want zijn oogen stonden achter een vochtig waas, hij was wat
ontroerd en wou dat niet weten voor zijn moeder, die daar zoo kalm-glimlachend
neerzat, zinnetjes makend met lieve wendingen, volkomen zich meester. Toch was
hij voor zichzelf blij dat hij ontroerd was, toch deed het hem goed. Het had ook
anders kunnen zijn, hij was daar wel eens bang voor... Er was ook wel dadelijk weer
zoo iets geweest - dat hij herkende van vroeger - iets leegs, een gevoel van gemis,
van teleurstelling... maar gelukkig, de ontroering was gekomen, de blijdschap dat
hij zijn moeder weer gezond teruggevonden had, na zooveel maanden scheidens...,
blijdschap!... toch ook weemoed... om het noodzakelijk-zijn van dat gescheiden
leven... of om wat anders... hij wist het niet precies, maar hij had wel even uit willen
snikken...
Eindlijk ging hij toch ook zitten, óver haar, en zich nu snel bedwingend deed hij
zijn best in denzelfden luchtigen toon met haar mee te praten. Want het was dan
toch maar heel zelden dat hij zijn moeder zag, en hij wou nu in die tien, twaalf dagen
alles doen om haar aangenaam te zijn, te vallen in haar geest van on-zwaarmoedig
leven-bij-den-dag; ook voor zijn broer wou hij zoo zijn; wat kwam het er op aan, tien
of twaalf dagen van onnadenkendheid!... Daarna zou immers zijn eigenlijk leven
weer dadelijk beginnen, hij wist dat hij er altijd heel gauw weer in was.
Dus praatten ze over Louis en zijn trouwen, de cadeau's die hij gekregen had en
de pretjes die er zouden zijn, en over de bruid en haar familie; -
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met de ouders scheen mevrouw Holman niet zeer ingenomen ofschoon ze het niet
direct liet merken - o nee! lieve menschen, beste menschen! - en Paul slaagde er
in zijn aandacht aldoor gespannen te houden. Hij keek zijn moeder voortdurend
recht in de oogen, - want toen hij een paar maal om zich heen had zitten kijken, had
hij gemerkt dat hij daardoor werd afgeleid en dat een lichte wrevel zijn
vroolijkheidsstemming wou komen verstoren. Het waren de poes-mooie modetintjes
in de kamer, de salonnerige-meubelen, de prutsdingetjes aan de muur, de kleedjes
en prullen overal verspreid, die hem hinderden met hun zoetigen, laf-mondainen
schijn, maar als hij in zijn moeders oogen keek, recht er in, dan vond hij zachte
aandoeningen van lang geleden terug, en werd geboeid en stil-innig bewogen... Zij
wou opstaan om een glas port voor hem te krijhen, maar hij bedankte, zei: ‘Nee,
blijft u nou zitten!,..’ Zij werd er blijkbaar aangenaam door aangedaan, dat ze hem
zoo boeide; zij werd ál vroolijker en praatte opgewonden door, zoodat hij nu wel
volstaan kon met knikken en beamen, een enkel woord van verbazing of een lach.
Ze was aardig om te zien, zooals ze daar zat te babbelen, met glinsterende oogen
en een verhoogde kleur, nu en dan het sterk grijzende dameshoofd schuddend van
louter levendigheid.
Nu hoorden ze de voordeur opengaan. ‘Daar is Louis,’ zei de moeder. Paul stond
dadelijk op, liep hem vlug tegemoet in de gang, en de broers begroetten elkaar met
luide stemmen en stevige handdrukken. Samen kwamen ze binnen. Louis was bijna
net zoo lang als zijn broer, en het slanke van z'n figuur kwam in een getailleerde
gekleede jas veel meer uit dan bij Paul, die een jongensachtig colbertje droeg. Dat
gaf hem een zeker vertoon van ouder en wijzer zijn dan zijn broer, een verschil nog
verscherpt door zijn stem, die licht geaffecteerd klonk, met streven naar deftige
gematigheid, en door zijn houding en gelaat, het even-gebogen-dragen van 't hoofd
en den glimlach van heerige welwillendheid, beleefde belangstelling. Hij sprak snel,
nerveus - schoon, niet scherp - en maakte ook nu en dan een beweging van
bedwongen gejaagdheid.
Toen ze beiden zaten was het duidelijk dat Paul ouder was. Louis droeg geen
baard - alleen een klein, blond, opgedraaid kneveltje - en zijn zorgvuldig geschoren
onderkaak had iets verwijfd-glads. Dat opgemaakte, gepolijste was eigenlijk om zijn
heele hoofd, met het links gescheiden en naar weerskanten voorzichtig neergevlijde,
glim-vettige blonde haar, terwijl Paul iets dof-ruigs had, doch zonder gewild artistieke
verwaarloozing; zijn haar was kort geknipt. Hun gelaatskleur had weinig verschil,
Paul iets bruiner, verbrand door de zon en den wind.
Met z'n driëen zetten ze het gesprek in denzelfden toon voort, vroolijk, maar toch
minder ongedwongen nu, door het gewichtig doen van Louis, die zich als bruigom
erg de hoofdpersoon scheen te voelen, vond dat hij gefêteerd moest worden. Het
was niet meer dan een verhoogde visitetoon, waarin Paul telkens door een hartelijke
opmerking of gullen uitroep wat meer warmte trachtte te brengen. Paul wou nu ook
een borrel drinken met zijn broer en dat gebeurde ook, maar had niet het effect dat
hij zich er van had voorgesteld;
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in de houding van Louis kwam geen verschil, hij bleef voorover zitten als op visite,
met zijn glimlach en zijn gemaakt-kort vragen en zeggen. Hij zei Paul iets vleiends
over zijn stijgenden roem, waarvan hem pas weer wat gebleken was uit een gesprek
aan een diner. Dit maakte den schilder weer wrevelig. Hij had een ruwe uitdrukking
klaar om te zeggen, dat hem dat absoluut niet schelen kon, maar hij bedwong zich,
streek zich met de hand over 't hoofd, bloosde, en voelde zich toen in eens
onbehaaglijk, niet meer op zijn gemak. Hij deed zijn best even opgewekt door te
praten, maar hoe hij 't ook negeerde, 't weg wou denken, toch was het er weer, dat
bekende van vroeger - maar dat hij telkens zoo graag weer vergat - het gevoel dat
hij niet zoo hartelijk kon zijn als hij wou, omdat er geen mede-voeling was, omdat
de warme woorden verschrompelden in zijn borst, als hij die star-glimlachende
gezichten zag, en die oogen vol aandacht-uit-beleefdheid, maar zonder begrijpen.
't Was vooral Louis, die hem stil hinderde, - maar ook zijn moeder, nu hij haar minder
aankeek -, Louis scheen nog heeriger, mondainer dan vroeger geworden...
Mondaniteit... Frivoliteit - dat waren de woorden die hij gedurig voelde spoken in
zijn hoofd, en... och God! daar was hij immers al verder en verder, en nu zoo
onmetelijk ver van komen te staan.... Wat wisten zijn ernstige heiden, zijn gebogen
herders, zijn sombere poelen en zijn wijde, licht-doorwaasde nevel-hemel van de
mondaniteit!... Het hoopje van de sjiek, hij had het zoo geheel uit het oog verloren
bij zijn blikken op de menschheid, de natuur, het ál....
Hij wou het telkens toch maar weer uit zijn hoofd zien te zetten, omdat hij 't eigenlijk
zoo allerellendigst vond -, want... ze waren nu eenmaal zoo..., zijn moeder en zijn
broer..., en ze waren toch al wat hij had..., en ouderliefde en broederliefde waren
zoo mooi, zoo heerlijk, je kon daar toch maar geen afstand van doen!... Doch juist
door 't zoo van zich te schuiven, en 't dan toch telkens weer even scherp te voelen,
werd hij er nog angstiger voor, en belemmerde 't hem nog meer..., dat al door
dreigen... Hij was blij toen ze gingen eten. Aan een gedekte tafel, tusschen te zamen
etende en drinkende menschen is van zelf altijd meer warmte, meer intimiteit...
Ze aten in de achterkamer, en Paul deed een frissche poging om zich al dat
‘gezeur’ uit het hoofd te zetten en begon te vertellen van het leven op zijn dorp, van
den veearts en zijn vrouw, - die moesten ze kennen! alleraardigste menschen! maar hij merkte algauw dat ze er met een zeker ongeduld naar luisterden, gansch
vervuld van hun eigen plannen en belangetjes. Louis wou graag met zijn moeder
bespreken een belangrijke kwestie betreffende het al-of-niet noodigen op een partij,
van menschen, die kort geleden een tante verloren hadden, waarover ze in den
rouw gingen, omdat de erfenis zoo meegevallen was...; hij had daar al voor het eten
van gesproken... Toen liet Paul zijn verhaal in een paar luchtige woorden verloopen,
en zweeg...
Dadelijk begon Louis naar zijn moeder gebogen, ernstig over die kwestie, en
daarna over de cotillon Donderdag, wie die zou leiden,... en toen over de
tafelschikking....
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Paul luisterde niet. Hij dorst het nu aan, zijn gevoel van teleurstelling, wrevel, gemis...
Hij gaf zich er volle rekenschap van. Dat was toch maar beter. 't Was nu eenmaal
zoo; hij wist het immers heel goed; zijn moeder en zijn broer waren
menschen-van-de-wereld; ze gaven niets om wat voor hem het belangrijkst was...
en omgekeerd... Toch hield hij van hen, en wou hij van hen blijven houden, omdat
ze zijn moeder en zijn broer waren, en omdat hij het mooi vond: liefde, die niet vraagt
naar wederkeerigheid... Hij leefde immers van ideeën-die-hij-mooi-vond....
En dan, och! ze hielden wel van hem ook... wel zeker!... Maar dat Louis er zoo
op gesteld was geweest hem tot getuige te hebben, dat was toch eigenlijk omdat
hij Paul Holman was, de bekende schilder... tenzij dat het enkel was omdat het zoo
hoorde, wie weet!... Paul moest er in zijn ziel om lachen nu. Het was zoo gek: zijn
bekendheid was hun aangenaam, en wat er de oorzaak van was, zijn eigenlijk wezen
kenden ze niet, het interesseerde hen niet, of liever ze dachten er in 't geheel niet
aan, ze waren te zeer vervuld van zichzelven en ‘de wereld,’ dat wereldje van hen,
waar hij, Paul, zoo heelemaal, en voor goed, buiten stond....
‘Ik heb mijn bruidje beloofd, dat ik je vanavond meebrengen zou, Paul,’ zei Louis,
‘ze brandt van verlangen om je kennis te maken... o! ik verzeker je: ze dweept met
je schilderijen... Ik ben er al bijna jaloersch van geworden, zoo praat ze er over.’ Hij
lachte, en zijn moeder nog luider. Nu lachen ze, dacht Paul, in zijn toestand van
vlug en helder zich rekenschap geven, omdat Louis dat daar zoo aardig zei van dat
jaloersch worden, terwijl hij natuurlijk wel weet, dat het dwepen van zijn bruid zoo
diep niet, en zijn mooie snor haar boven mijn werk gaat... en boven alle kunst
misschien. Hij voelde intussschen dat de krenking onbewust was geweest en werd
er niet boos om. ‘Zool... heb je 't beloofd?’ vroeg hij... ‘Ik ben anders wel wat moe
van de reis... en 'k heb een beetje hoofdpijn... Maar als je 't beloofd hebt....’
‘Kom, kom! dat gaat wel over!... 'k Zal je nog maar eens inschenken!’ zei Louis.
‘Je bent toch zeker ook wel benieuwd hoe ze er uitziet?... Moe van de reis!... 't is
me ook een reis; ik dacht dat je ze wel grooter gemaakt hadt!...’
Paul had maar wat gezegd in zijn opzien tegen de kennismaking met al die
menschen vanavond nog. Hij begreep wel dat hij er niet af zou kunnen. Nu,... dat
moest toch gebeuren... vandaag of morgen... Maar hij voelde zich vol tegenzin, hij
meende nu wel te begrijpen wat voor een meisje ze eigenlijk zijn zou, die Annie de
Boogh Hij had zich daar tot nog toe niet zoo ingedacht met zijn illusie alweer over
alle jonge meisjes! Maar hij wist het wel: in de mondaniteit zijn de meisjes het ergste;
onnatuurlijk vroeg geblaseerd hebben ze iets duivelachtigs door hun ironische
houding tegenover al wat ernstig of verheven is, al wat niet te vereenigen is met
hun verfijnde genietingtjes, hun coquet gespeel... Paul nam zich voor
beleefd-vriendelijk te zijn zonder meer, dat is: bijna stug... O God! die receptie
morgen!... ze
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wilden dat hij daar bij zou staan!... Hij voelde zich een beetje baloorig worden,
wrevelig over zichzelf, omdat hij ook zoo precies gedaan had wat zij vroegen, en
nu al gekomen was. En hij dronk zijn glas zoo gauw uit, dat Louis er om lachte en
met een opmerking er over hem dadelijk weer inschonk.
Na het diner ging mevrouw Holman haar dutje doen, boven, op haar kamer. De
heeren kregen koffie en cognac en bleven nog wat napraten.
Louis werd nu toch wat losser, begon, onder 't rooken door, te praten op een toon
die vertrouwelijker klonk, maar eigenlijk niet meer dan zijn gewone ‘after-dinner’
toon was, dat begreep Paul wel. Toch deed het hem aangenaam aan, beterde zijn
stemming er door, begon hij zelfs te bedenken dat hij 't zich misschien wel wat
overdreven had voorgesteld. Hij zou toch vooral maar op een prettig-jovialen toon
blijven met zijn broer... 't Was ten slotte maar voor een dag of tien, twaalf, dan mocht
hij weer terug naar zijn werkplaats, naar zijn heiden, bosschen en poelen, en zou
hij de goede gezichten weer zien van den veearts en zijn vrouw. 't Was of hij 't nu
pas voelde hoe hij aan die menschen gehecht en gewend was. 't Waren ook zoo'n
paar besten, en zij hielden van hem om hem zelf. Ze dweepten niet met zijn
schilderijen. Ze wisten op z'n best wat dwepen is, de goeierds!...
Louis bekende nu ook, - terwijl hij met kleine teugjes zijn pousje uitdronk - dat
Annie's vader een rijk man was en dat hem dat erg veel genoegen deed. ‘En...
doodzuinig, weet je,’ fluisterde hij, ‘op 't gierige af... Nou... dat heeft z'n goeie zij’ hij gaf een knipoogje -. ‘Maar als z'n vrouw er niet was, die erg gesteld is op vormen...
stand... goeie-toon... dan was er van eenige feestelijkheid van hun kant niet
ingekomen!... Nu zal er toch een en ander gebeuren... Ik heb er ook nog al op
aangedrongen, dat begrijp je, 't is noodig!... En mama kan niet alles alleen doen...’
Paul meende inderdaad dat hij 't zoo'n beetje begreep.

IV.
Tegen acht uur gingen Paul en Louis samen naar het bruidshuis.
Paul was eerst toilet gaan maken, had andere, meer heerige kleeren aangetrokken,
op de logeerkamer - een kil vertrek achter in 't huis, rommelig van allerlei oude
meubelen die daar uit den weg gezet waren -; Louis had het hem gevraagd met
een licht-ironischen glimlach: of hij misschien ook wat anders aan kon trekken dan
dat bruine colbertje, en toen had mama haar wenkbrauwen, vroolijk-spotziek, gezet
tot rechthoeken boven de lachende oogen. ‘Ja, dat mocht wel!’ had ze gezegd...
Goed! goed, hij had het dan ook dadelijk gedaan...
De familie de Boogh woonde op den Mauritsweg, ze hadden dus geen kwartier te
loopen. Het was helder weer nu, een koele avond met windrukken, krachtig,
verfrisschend,... en terwijl Louis telkens iets zei, zoowat kort-
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afgebroken mededeelingen over zijn zaken, die zoo marcheerden, en over het huis
dat hij had gehuurd en gemeubeld, - 't was op den Westersingel; ze zouden er zóó
passeeren, maar je kondt er bij avond niets van zien, - liep Paul naar de lucht te
kijken, genietend van de forsche windvlagen; hij keek naar de onbegrijpelijk verre
sterren, die in hun strakke, staal-koele onbeweeglijkheid de diepe hemelduisternis
doorvonkelden, terwijl de aardsche wolken, groot, grauw-rossig, vaag van omtrek,
aandreven, al maar uit één hoek; het scheen wel rook van een geweldigen,
ver-verwijderden boschbrand..., en dadelijk was nu weg dat luchtige van
onverschilligheid uit Paul's gedachte; het kwam in hem op dat diezelfde sterren nu
stonden boven ‘de groote hei’ en in zijn klaar herinneren herleefden veel vroegere
avonden en zekere ideeën die hij had gevonden en overdacht in de wijde stilte onder
dien stillen sterrenhemel daarginds... Zijn gemoed was weer vol ernst en nu
schaamde hij zich over zijn zelfzuchtig-bittter gemok... want dat was het weer
geweest, niets dan eigenliefde en egoïsme, dat gevoel van gemis, en dat plan van
hem om die tien dagen enkel maar oppervlakkigjes mee te doen, feitelijk te blijven
in zijn eigen sfeer... Dat mocht immers niet. Hij moest niet zooveel aan zichzelf
denken, en als hij dan hield van die menschen, zijn moeder, zijn broer, dan moest
hij zich geven aan hen, ook al scheen het dan dat ze daar geen behoefte aan
hadden..; zijn broer vooral... die was jonger... en had geen vader... aan hem vooral
moest hij zich gelegen laten liggen....
Louis liep aldoor te praten, en terwijl hij nu meer op hem lette, beter naar hem
luisterde, voelde Paul zich weer sterk de oudere, wijzere broer, en ook dat hij hield
van Louis. Wel gaf hem nu ook weer dadelijk veel van wat de ander deed en zei,
en z'n manieren vooral, een zekere ergernis met prikkelenden lust tot hekelen en
veranderen, maar een broederlijk gevoel, vol zachte ernst bleef meester, een bijna
meelijdend gevoel van de krachtige te zijn naast den zwakkeren broeder, de
al-veel-wetende naast den nog onbewusten, de natuurlijke beschermer... Hij moest
er innerlijk om lachen, bedenkend hoe beleedigd Louis zou zijn als hij ze kende, die
gedachten van hem, met hoeveel dédain hij zeker voor die bescherming bedanken
zou... Want zoo was hij altijd geweest, Louis... Och! hij had zijn leven lang succes
gehad, veel te veel; 't zou eigenlijk heel goed voor hem zijn als hij's wat tegenspoed
kreeg. De vraag was maar of 't niet te laat was, hoe hij er zich onder houden zou!..
Deed hij nu in zijn overmoed geen al te ondoordachte dingen?.. Was 't met dat rijke
meisje, met dat haastige trouwen wel in orde?.. Hij kende 't meisje pas een paar
maanden; hield hij genoeg van haar?.. 't Was te hopen, waarachtig, want er zou nu
toch niet veel meer aan te doen zijn... Hij had toen geschreven dat hij ‘dol verliefd’
was... Nou ja, maar....
‘Zeg!..’, zei Louis, die even gezwegen had, nu in eens, ‘ik ben toch verduiveld
benieuwd wat jij zeggen zal van Annie!...’
‘Zóó!’, zei Paul, die weer een vreemde mengeling van hartlijkheid en ergernis in
zich voelde, ‘ja!.. wèl, ik ook!.. maar... Waarom jij eigenlijk?.. 't Kan jou toch zeker
ten slotte al heel weinig schelen hoe een ander haar vindt..., wat?...’
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Nou ja, natuurlijk, dat was zoo, vond Louis, maar 't was juist omdat hij overtuigd
was dat Paul ook van haar gecharmeerd zou zijn!...
Paul begreep het nog niet goed. Hij trachtte zich het geval in te denken, bleef
even stil, maar Louis praatte weer door, over zijn bruid, zei dat ze ‘alles en nog wat’
was, mooi, elegant, lief, zacht, intelligent, geestig..; Paul merkte op dat hij juist
dezelfde woorden gebruikte waarmee zijn moeder hem het meisje al beschreven
had - en waarvan er geen een tot hem sprak. - Hij kon niet laten te zeggen: ‘Ja, ja,
mama heeft me al eenigszins op de hoogte gesteld!.. Nou, ik verzeker je, 'k ben erg
verlangend naar de kennismaking..., want, och zie je, woorden zooals mooi en lief
en zoo..., die zeggen mij zoo weinig!.. Maar, God! zeg, al viel je bruidje me nou ook
wat tegen - dat kan toch zijn, niet waar, ieder krijgt zijn eigen indrukken - dan vind
ik toch waarachtig dat dat er heelemaal niets toe doet!.. Als jij maar genoeg van 'r
houdt, hè?... en zij... ja... dat's waar... dat wou 'k je wel's vragen... of nee... nu toch
maar niet!.. We praten daar wel eens rustig over!.. Straks als we naar huis gaan
bijvoorbeeld... We zijn er nu immers dadelijk?...’
‘Ja, zoo-met-een..., maar... wat bedoel je’ vroeg Louis, zeer bevreemd, ‘wat wou
je vragen?’
‘Och nee..., 't duurt nu te lang... liever straks!’ zei Paul.
Louis keek hem even aan. Hij werd wat wrevelig. Die Paul was toch altijd een
rare; wat had hij nu in eens weer?.. Louis begon ongeduldig-vlug door te stappen,
zei niets meer.
Paul, om over wat anders te praten - hij had spijt dat hij, ingaand op een vluchtig
plan, zoo haastig was begonnen. - vroeg: ‘Waar is jou huis nou ergens? Komen we
'r gauw voorbij?’
‘Nee, eigenlijk voorbij komen we 'r niet, 't is iets verder op,’ antwoordde Louis,
droog, ‘en 't is ook, zooals je weet, aan den overkant, je kunt het bij avond niet zien...
Morgen zal 'k het je wijzen... Misschien hebben we wel tijd er even heen te gaan,
na de receptie...’
Nog een huis of wat stapten ze voorbij; toen stond Louis stil, schelde aan. ‘Hier
is 't,’ zei hij. En Paul keek het huis aan.
Het was, in de monotone rij nieuwerwetsche heerenhuizen, een van de grootste;
het had een dubbele deur en een hardsteenen onderpui, hoekig, puntig,
breed-blokkend, als een borstwering tegen het straat-publiek, onder de voorname
ramen van de bel-étage. De vensterbanken lagen bijna manshoog boven den grond;
in 't hardsteen waren alleen de souterrain-raampjes uitgehakt, waarvan er één 'n
eindje openstond. Daar kwam etenslucht en bordengerammel uit, en een gemutst
meidehoofd gluurde even naar buiten om te kijken wier er was. 't Geheel gaf een
indruk van eenigszins ploertigen rijkdom en ongenaakbaarheid. Op de stoep staand
voelde Paul rich bevooroordeeld tegen de bruid en haar familie. Het kan nog
meevallen, dacht hij, maar hij geloofde 't niet.
Na een paar minuten werd er opengedaan en gingen ze binnen in de ruime
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vestibule, mat-wit naar alle kanten, flauw verlicht, grijzig van schaduwen. Er hing
een stalen gaslamp in 't midden aan een langen stang; de vlam was flakkerend in
de tocht, de tinten beefden... 't Was er kil...
Louis, - die, dadelijk toen ze binnen waren, luider, jovialer sprak, als om Paul te
doen hooren wat een hoogst welkome gast hij hier was -, verzocht nu zijn broer jas
en hoed maar aan Neeltje te geven, die ze wel op zou hangen, en hij lachte en
kuchte scherp uit, in de steenen ruimte trillerig-resonneerende geluiden. Toen ging
er, links achter in de vestibule, een kamerdeur open, en kwam een ranke
meisjesfiguur, donker gekleed, vlug de steenen treden af en naar hen toe; - 't was
of het licht er warmer van werd, de atmosfeer intiemer....
‘Zóó, dag bruidje, hoe gaat het?...’
‘Dag Louis!’
Hij bukte zich naar haar, en in even, stil, te-zamen-komen van hun jonge hoofden
kusten ze elkaar. Toen keerden ze zich beiden snel naar Paul, en zei Louis: ‘Hier
heb je nu mijn broer... den schilder!...’
Ze zagen elkaar aan, Paul en zijn ‘nieuwe zuster’. Er verliep een seconde waarin
ze bewegingloos elkaar bleven aankijken. Langzaam, ernstig gimlachend en hem
aldoor aanziend, reikte Annie hem toen de hand. ‘Paul...,’ zei ze enkel, met een
stem waarin schuchtere bewondering trilde.
Ze stond vlak onder 't licht, zoodat haar trekken met vage schaduwen waren
bedekt, maar hij zag de oogen - groot, donker, één en al ziel - en hij voelde zich
blozen, geheel bevangen van blijde verbazing. Hij zag het dadelijk: Zij was anders,
heelemaal anders dan hij zich voorgesteld had... ‘Annie,’ begon hij, ‘het doet mij erg
veel genoegen, dat ik je...’ - Toen voelde hij haar hand de zijne zenuwachtig drukken,
zag aandoening in haar oogen, was een oogenblik geheel verward, - ‘dat ik je...
Wat wou 'k ook zeggen...’ stamelde hij. ‘Ik wensch je van harte geluk.’ ‘Dank je
wel..., ik ben heel blij je te zien..., welkom hier!..’ Ook haar stem beefde van
ontroering en weer volgde een moment, waarin ze glimlachend, zonder spreken,
elkaar in de vochtige oogen keken. Maar Louis, niet goed begrijpend al die
zenuwachtigheid duwde hen zachtjes verder de vestibule in. ‘Kom!’, zei hij, ‘laten
we maar gauw naar binnen gaan! Is papa al thuis?...
‘Nee!... nog niet!’ zei Annie.
Ze gingen de kamer in; daar stond een stijf-rijzige dame-figuur, die achter een
theetafel had gezeten, op, en kwam hun langzaam tegemoet, glimlachend, maar
toch niet vriendelijk, en Louis stelde zijn broer aan zijn aanstaande schoonmama
voor. Zij boog met een stugge hoofdneiging, reikte haar hand toe, een lange, wittige
hand, en terwijl Paul haar eerbiedig geluk wenschte, kreeg hij een snel opkomenden
weerzin tegen haar; hij voelde haar hand, die hij drukken wilde, slap en klam kil
wegglijden en hij zag het gemelijke glimlachje, waarmee ze sleepend zei, dat het
haar aangenaam was zijn kennis te maken. Na de ontroerende verrassing van
Annie's verschijnen nog in een verwarrende vreugde daarover binnengekomen,
was hem de ontmoeting met
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die moeder een onbehaaglijke storing; hij voelde zich warm en vol, onwillig om mee
te doen aan het saaie spel van de stijve deftigheid; toch merkte hij dat dat de toon
wel moest zijn met mevrouw De Boogh, de toon ook, die paste bij de vervelend
conventioneele, hard fantasielooze luxe, waarmee de kamer gemeubeld was, die
kamer één en al regelmaat, netheid, orde en kou. Mevrouw en haar salon gaven
een gelijksoortigen indruk. Maar de kamer won het nog, want er stond een mandje
bloemen op tafel.
Louis was dadelijk met Annie aan 't praten; hij vroeg naar de cadeau's die nog
waren gekomen; - zijn stem klonk geaffecteerd-vroolijk, maar met iets
vreemd-fleemends, de hare heel eenvoudig en - zeker door 't contrast - opvallend
zuiver; toch waren er ook in haar toon klanken, die Paul verwonderden, omdat ze
niet overeenstemden met zijn indruk van haar... Het zou wel weer aan hem zelf
liggen, dacht hij, en hij kon zich ook niet dadelijk rekenschap geven van wat het dan
was.... maar toen hij haar daarop oplettend aanzag, was datzelfde in haar gezicht,
terwijl ze sprak tot Louis... Het kon, meende hij later, een zweem van gedwongenheid
zijn, van zich wèl bedenken bij wat ze zei.... Zij gaf intusschen een opgetogen relaas
van die nieuwe cadeau's, en het scheen dat ze Louis liefst dadelijk meegenomen
had naar de kamer waar al hun moois was neergezet, maar dit verbood mama met
een enklen koelen blik naar haar kant, terwijl ze weer achter haar theetafel ging
zitten, Paul een stoel aanwijzend óver haar, met een stug-bedillende handbeweging
waaraan alle gratie ontbrak. Verder was er niemand in de kamer, zoodat Paul, niet
zonder vernieuwden tegenzin, begreep dat hij was aangewezen op de moeder. Hij
vroeg naar haar gezondheid en die van haar man, en er begon een vormelijk gepraat
tusschen hen.
Mevrouw De Boogh sprak op een getemperd-klagenden toon - als had ze veel
leed en ergernissen die zij voor zich hield om er niet mee te hinderen, - en zij keek
met denzelfden glimlach en denzelfden blik van mat-berustende beleefdheid nu
eens naar haar theekopjes, die zij uiterst voorzichtig hanteerde en langzaam half
vol schonk, dan weer naar Paul - die sprak over Rotterdam, vergeleken met andere
steden, en dat hij er in zoo langen tijd niet geweest was, en meer van die praatjes,
alles in de gewone visite-bewoordingen, waarvan met haar - dat voelde hij duidelijk
- niet af te wijken was. Zij gaf ook haar antwoorden in korte zinnen, even gladjes en
keurig afgerond als de leuningen der fraaierige stoelen, die symmetrisch door de
kamer stonden, met langzame zorgzaamheid enkel woorden kiezend, die van
versletenheid bijna niets meer uitdrukten. Geen enkele maal kwam ze met eenige
beslistheid voor haar meening uit, en ze stelde ook blijkbaar nergens eenig
overwegend belang in, maar wel lette ze, terwijl ze sprak of luisterde, voortdurend
op haar eigen houding zoowel als op die van de anderen, maar vooral op alles wat
Louis en Annie zeiden. Soms scheen ze zich lichtelijk te ergeren aan een uitdrukking
of beweging van een van hen, die niet geheel salon-correct was. Dan glimlachte ze
even wat pijnlijker, keek schichtig den kant van Annie en Louis op, die niet zoo dicht
bij de theetafel zaten.
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Toen Paul het gesprek bracht op het aanstaande huwelijk en de trouwfeesten waarbij ook bruid en bruigom, oplettend geworden, nu en dan eenigzins schuchter
een paar woorden meepraatten, - had mama 't aldoor over hetgeen zoo hoorde of
zoo niet hoorde, en 't was daarbij alleen dat haar stem wat energieker klonk.... Paul
vond haar een aartsvervelende vrouw. Er ging een ware verstijving van haar uit.
Die blik en die glimlach, die zijn bewegingen belemmerden, maakten hem klam-warm
met een gevoel van lamme zakkerigheid in zijn lijf, alsof hij aan zijn stoel geplakt
zat; hij voelde dat hij in een toestand van muffe versaaiing zou vervallen zijn, als
niet de stem van Annie telkens herinnering aan dat ontmoetingsmoment gegeven
had met hoogijle tinteling van bekoring en sympathie. De moeder gaf hem bijna
geen gelegenheid naar haar te kijken; soms deed hij het toch, tersluiks, maar hij
verbeeldde zich dan ook iederen keer, dat mevrouw De Boogh hem dat kwalijk nam.
Ook toen hij zich heelemaal wat meer naar Annie's kant draaide en tegelijk z'n
beenen wat verder vooruitstak om een eenigszins gemakkelijker houding te krijgen
op zijn hoogen stoel, kort van zitting, recht van leuning, - zag hij dat ze daarnaar
keek met een blik van gemelijke verwondering. Maar in haar stem was geen
verandering merkbaar, die zeurde telkens opnieuw, machinaal zacht-lieverig, bijna
toonloos, door. Een paar maal trachtte Paul door met een versche stem wat hooger
in te zetten, of door een bruuske beweging wat leven in 't gesprek te brengen, maar
hij proefde z'n machteloosheid, terwijl hij het deed....
Toen dat een half uur geduurd had - Paul zag het op de log-groote pendule van
marmer, die op den schoorsteen stond - kon hij het bijna niet meer uithouden, zat
hij nerveus van ongeduld te wachten op een gelegenheid om van haar af te komen.
Hij was dat soort van praten sinds jaren niet meer gewoon, hij kon er niet meer
tegen. Als 't niet anders ging wou hij maar weggaan, onder een of ander voorwendsel.
Maar hij begon ook meer en meer te verlangen naar praten met Annie om haar met
vollen blik aan te kunnen zien en te genieten van haar stem.... Toen dan ook eindelijk
mevrouw De Boogh zich, zeer langzaam, van haar stoel ophief om de meid te gaan
schellen - ze zei 't er bij, blijkbaar verwachtend dat Paul het dan wel dadelijk doen
zou - stond hij ook op, deed alsof hij haar niet verstaan had, maar ging vlug op een
stoel vlak bij Annie zitten, haar tegelijk aansprekend met een lachende opmerking.
Louis, met schrik ziende dat zijn schoonmama eigenhandig ging schellen, sprong
op, liep naar haar toe, zei ‘had u maar even gevraagd!’ en bleef, om 't goed te maken,
even met haar praten.
Dadelijk waren nu Annie en Paul in gesprek; ze praatten op intiemen toon,
onwillekeurig eenigszins gedempt, als hinderde 't hun woordelijk door de anderen
verstaan te worden; 't scheen wel of zij er ook al een tijd naar verlangd had; met
een blos van voldoening had ze gezien dat hij bij haar kwam zitten, en ze deed hem
dadelijk een aantal vragen over zijn werk en zijn manier van leven, zei aardig
opgemerkte dingen over de stukken die ze van hem kende, terwijl de warme
belangstelling haar oogen een verhoogden
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glans gaf, vermooiend de spiritueele trekken van haar ernstig, smal gezichtje,
bizonder vlekloos en roomig van tint, waarover telkens een lichte blos snel opkwam
en dan scheen te verdwijnen onder het dof-ruige, springende, donkerbruine haar,
eenvoudig opgemaakt. Ze had een fijne, rechte, mooi-geschulpte neus, en zoo was
eigenlijk 't heele gezichtje: fijn-recht, 't was blank-glanzend, van innigheid doorstraald,
met iets pittigs, en door die mooie dunne neusvleugels iets zenuw-teers; de smalle,
frisch-roode lippen kwamen naïef-vertrouwend wat naar voren, maar 't was alleen
naïef, vooral niet dom, dat kon ook niet door de oogen. Die waren 't mooiste..., ze
waren groot en donker en van een durenden glans, waarvan de nuancen tallooze
waren. Telkens lachte ze even, wat zenuwachtig, maar dadelijk stond haar gezichtje
dan weer ernstig; soms kreeg het een heldere sereniteit, aandoenlijk van
maagdelijken weemoed... Ééns, - 't was toen Paul haar, bijna fluisterend, verwonderd
over zijn eigen vertrouwlijkheid, vertelde van wat hij nu wou gaan schilderen, den
stal van die oude boerin met haar zieke koe, en die prachtig gebogen horizonlijn -,
toen kregen haar oogen een doffen glans, werden ze vochtig, pinkten even,... en
daar schrok hij van, Paul, daarvan werd hij plotsling, diepinnerlijk, hevig ontroerd;
er kwam starheid van extase in zijn eigen oogen, hij kon even niets zeggen, en toen
hij weer sprak was het met een andere stem, en met oogen zoo vol verrukking, dat
zij de hare er voor neersloeg en wat verward scheen... Hij had datzelfde gevoel
nooit te voren gehad, dat wist hij zeker..., toch had al dikwijls een mooi gelaat hem
ontroerd... Maar dit was nieuw en machtig; het bleef drukken op zijn borst en kloppen
in zijn slapen, 't had iets verlammends..., en toch was hij verrukt, had hij 't uit willen
gillen!... Het verlangen kwam ineens in hem haar portret te schilderen, en toen
dadelijk een onbestemde angst daarvoor, een gevoel als of hij dat juist doen móést,...
maar het heelemaal niet kon....
Al een paar minuten vroeger was ook de oude heer De Boogh binnengekomen en
aan hem voorgesteld. Hij scheen erg geagiteerd en was dadelijk een druk gepraat
met z'n vrouw begonnen, waarvan Paul, met Annie in gesprek, niets had verstaan.
Hij had alleen den vagen indruk gekregen, dat de toon onaangenaam was. Ook wist
hij dat mijnheer fluisterend gesproken en mevrouw kortaf, maar luid, geantwoord
had.
Maar terwijl nu Annie en Louis, onder hoede van mama, de kamer uitgingen, om
de nieuwe cadeau's te bekijken, kwam de oude heer naar Paul toe, ging wijdbeens
naast zijn stoel staan, met zijn kop thee in de hand, en een diepe grijns op zijn rauw,
geschoren gezicht, en bleef zoo een heelen tijd met hem praten. 't Was een kleine
man, kaal, glimmerig en vlekkerig rood in z'n gezicht, maar correct in 't zwart gekleed,
met een wit-piké vest.
Hij sprak op een zeer luidruchtigen, jovialerigen toon, in korte, afgebroken zinnen,
en telkens als hij wat gezegd had zette hij z'n gezicht in dienzelfden grijnsplooi,
waarbij hij een breede rij gele tanden liet zien. Boven den breedgetrokken mond
stonden dan de glinsterende oogjes en tuurden fel en
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loenzend neer op Paul, die vermeed hem aan te zien, omdat hij 't pijnlijk vond, dat
gezicht - als van een clown die grijnst en scheel kijkt tegen 't publiek -; ook verbeeldde
hij zich dat de oude heer 't zelf onaangenaam vond aangekeken te worden, want
hij knipte dan snel met z'n oogen... Er was ook iets vreemds met die oogen, maar
je kon zoo gauw niet zien wat het eigenlijk was....
De heer De Boogh was uiterst vriendlijk en zijn stem klonk gedurig eenigzins
ruw-amicaal; ook lachte hij telkens, uit louter jovialige, gemonteerde vroolijkheid
blijkbaar, want hij zei niets grappigs en Paul ook niet. Hij bleef aldoor staan, ofschoon
Paul, die 't vermoeiend vond, hem een paar maal vroeg, waarom hij niet ging zitten.
Waarschijnlijk wou hij niet klein schijnen, maar vooral los en jong en
levendig-in-zijn-doen. Maar wanneer hij, toen de anderen weer binnengekomen
waren, even iets zei tegen zijn vrouw of tegen Annie, dan klonk zijn stem heel anders,
en was er ook een ander glanzen in zijn oogen. Het schetterige was dan niet
vriendelijk maar gebiedend en dat felle in zijn loenschen blik scheen louter nijdigheid.
Maar dadelijk als hij zich daarop weer naar Paul wendde, deed hij blijkbaar zijn best
zoo innemend mogelijk te zijn, zei herhaaldelijk vleiende dingen over zijn werk en
zijn groeiende bekendheid, en lachte dan ruw-krakerig en grijnzend op, zoo als
iemand die kijkt naar een vertooning, waar hij een helsch genoegen in heeft.
Paul, die meende dat hij iets gehoord had van een maagkwaal die de oude heer
hebben moest, vond dat hij daar niets naar uitzag. Hij vroeg hem er naar, eenigzins
aarzelend door zijn ongeloof, en zag toevallig - zich omdraaiend, om een kop thee,
dat voor hem op tafel gezet was, op te nemen - dat Annie, haar moeder en Louis
bij die vraag alle drie opkeken, mevrouw met ongeduldige ergernis, Annie
schuw-ernstig, Louis ironisch glimlachend. Hij begreep die blikken toen mijnheer
De Boogh, op zijn schetter-lachende manier, maar nu met onmiskenbare nijdige
bitterheid, zei: ‘O, daar wordt hier anders nooit over gesproken!... Ik ben... zéér
gezond... zéér gezond!... U heeft daar zeker van dezen of genen wat van gehoord,
hè?... Nee maar, dat is maar zoowat aanstellerij, hoor, die kwaal van mij!... Vraag
maar aan mijn vrouw en mijn kinderen!....’
Dit was plotseling uiterst pijnlijk. Mevrouw drukte haar dun-gelipten mond, met
trotsche berusting, stijf-dicht, Louis trok z'n wenkbrouwen op, krabde zich achter 't
oor, kuchte, Annie zei zacht: ‘Maar Pa!’... En er was een oogenblik stilte.
Gelukkig kwam er toen juist weer een nieuw lid van de familie binnen, Willem, de
student, een vrouwelijk-mooie jongen, die zachtaardig glimlachte toen hij aan Paul
werd voorgesteld. Hij was zeer wèl verzorgd van uiterlijk, sprak op gedempten toon,
langzaam, en aaide zich telkens, voorzichtig, als waren ze van glas, over zijn keurig
gekamde haren. Ook keek hij eenige malen oplettend in den penantspiegel, waar
hij recht voor zat, en dan trok hij een ernstig, eenigszins lijdend-nadenkend gezicht
met kleine oogen. Paul, blij met de afleiding van die nieuwe verschijning, vroeg hem
dadelijk naar zijn
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studie, en naar Leiden, of het er nog altijd zoo was als vroegerjaren - toen hij er vrij
dikwijls placht te komen, met den ‘dies’ bijvoorbeeld -. Als hij zich goed herinnerde
ging het er toen nog al 's rumoerig toe!... Maar Willem glimlachte, met een
minachtende minzaamheid, - hij leek toen erg op zijn moeder - en zei dat hij wel
zeggen kon dat ‘de toestand’ veel verbeterd was; de meeste studenten waren nu
gentlemen....
Ook een zusje van Annie kwam kort daarna binnen, een mooi kind van vijftien of
zestien jaar. Blijkbaar had ze boven haar huiswerk zitten maken, maar op een vraag
van mama of dat al af was, gaf ze geen antwoord, boog alleen even, met koel
verwijtenden blik, haar hoofdje, toen de vraag op iets hoogeren toon was herhaald.
Zij werd Rietje genoemd, behalve door Louis, die haar aansprak met Mary en haar
allerlei galante, flatteuse dingetjes zei. Zij was dan ook alleen vriendelijk tegen hem
en tegen Paul, die op was gestaan, gebogen had, en ‘juffrouw!’ gezegd, toen ze
binnenkwam. Maar vooral met Louis was ze nufftig lief; zij ging dicht bij hem zitten,
keek hem telkens coquetjes lachend aan, zei: ‘Malle jongen, hou toch op!’ of ‘Och,
plaag, schei toch uit!’ en lachte dan weer, dol proestend. Van Annie nam ze volstrekt
geen notitie.
Het praten bleef nu een tijd lang algemeen en betrof de receptie van morgen en
de verdere trouwfeesten. Maar telkens waren er kleine stremmingen. Er schenen
dan dingen ter sprake te komen waarover de familieleden het niet geheel eens
waren - en ze wisten dat blijkbaar heel goed van elkaar, maar wilden het niet laten
merken aan Paul. Annie, die weinig meepraatte, - zij werd heelemaal niet als bruid
gevierd; ze stond telkens op om wijn in te schenken, koekjes te presenteeren, en
zoo meer, waarvan het zusje niets scheen te merken, - Annie had dan soms weer
dien schuw-ongerusten blik. Soms ook keek ze lang naar Paul, maar als hij 't voelde,
en ook haar aankeek, wendde ze den blik haastig en ietwat verlegen af. Paul merkte
nu dat er bij hun gesprek over zijn werk, een zekere verstandhouding tusschen hen
ontstaan was, een sfeer van sympathie, van samen heimelijk iets ontdekt hebben,
iets weten, de voeling waarvan was afgebroken door zijn praten met haar vader de ruwe schertsklanken hadden zijn aandoening weggeschetterd - maar nu in hun
blikken, soms open, klaar en vast, als ze tot elkaar spraken, soms steelsch en vol
mysterie van zielsverlangens, weer werd hersteld... Paul dacht ook telkens weer
aan zijn hevige aandoening van toen hij haar oogen vochtig had zien worden; hij
verklaarde zich dat uit zijn schilder-zijn, 't was zeker haar bizonder, spiritueel schoon
geweest dat den artiest zoo had ontroerd..., maar vreemd dat hij nu zoo voortdurend
bleef voelen dit in betrekking tot haar zijn, het onzichtbare, toch zoo reeële dat daar
was in de schijnbare leegte tusschen hun hoofden En hij voelde dat, al was ze achter
hem en stil, zoodat hij haar niet zien, noch hooren kon. Ook wist hij wel dat als hij
weer zoo met haar sprak of haar enkel maar dicht bij zich en recht-in-de-oogen zag
de sterke aandoening terug zou komen... Dit gevoel werd hem genot, het was als
geluk dat nog niet in hem was, maar toch al
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voelbaar zweefde boven zijn ziel. Hij werd er opgewonden van, belemmerd in 't
spreken, gejaagd, met lust om nu maar weg te gaan, en te denken, wat hier niet
kon, scherp te denken in buitenlucht. Hij ging het warm vinden in de kamer...
Op een moment van 't gesprek, toen er weer zoo iets pijnlijks van bedekt
meeningsverschil in de lucht scheen te hangen - er kwam een kleine, dadelijk
merkbare stilte - stelde de heer De Boogh plotseling voor een partijtje te maken. Hij
zei het met een levendig-jovialerige wending van zijn gedrongen lijf naar Paul,
waarmee hij den anderen duidelijk maken wou dat hij 't natuurlijk weer was die zijn
wereld kende en inzag dat hun gepraat vervelend moest zijn voor den gast. Paul
zei ‘best!’; hij dacht zich plotsling tegenover Annie als partner en het stelde hem te
leur toen dat niet zoo ging. Hij kwam aan de speeltarel met den heer en mevrouw
De Boogh en Willem; Annie ging met Louis aan de groote tafel zitten kijken in een
boek met platen en Rietje, met een knorrig gezicht, ging lezen.
Ze zaten schuin achter Paul, de bruid en de bruigom, hij hoorde hoe ze zacht
praatten samen, en hij voelde dat het hem moeilijk zijn zou z'n gedachten bij het
spel te houden. Plotseling bemerkte hij dat hij hen kon zien zitten, in den
penantspiegel; - Annie liet zich moe-glimlachend de hand streelen. Met een korte
trilling van weerzin keek hij snel in zijn kaarten, maar dadelijk weer opkijkend zag
hij dat ze haar hand weg trok, en zag hij iets in haar abstracten blik dat hem toen
verder geheel in beslag nam, hem verwonderde en zijn neiging tot weggaan en
nadenken sterk verhoogde; - soms had hij moeite zijn kaarten niet neer te leggen,
en enkel, onafgebroken, naar haar te gaan zitten kijken. Het was zoo iets vreemds...,
hij wist niet wat het was... Het was geen blijdschap, ook geen geluk. Het leek op
weemoed, maar dat vage van weemoed was er niet in... Zij scheen te staren op iets
in de toekomst, maar geluk was dat ook niet..., wel iets misschien waarvan ze geluk
verwachtte....
Paul maakte dwaze abuizen in 't spel, die den heer De Boogh krakerig deden
lachen; mevrouw keek voor zich, beleefd geduldig, zonder goedigheid, maar Willem,
zijn partner, ergerde zich blijkbaar, had moeite er van te zwijgen; hij bromde iets
van: toch wel mooi, whist..., als je 't goed kent... Paul maakte zich nu allerlei
fantastische onderstellingen, gissingen, meer niet -; hij kende immers Annie niet,
noch haar ouders, noch iemand hier behalve Louis, den rustigen, diplomatischen,
triomphantelijk zekeren Louis.... Gesteld dat het eens zóó was, dacht hij.... Als die
vader en die moeder eens harde egoïsten waren, van die menschen met vergroeide,
verschrompelde zielen; hij zoo'n type van een handelsman, die instinktmatig
vriendelijk is tegen alle vreemden - waarom kunnen het geen klanten worden? maar een nijdige tyran voor zijn huisgenooten, op hen wrekend de ergenissen van
zijn kantoor..., zij opgaand in zelfvergoding en kleinzielige studie van
fatsoensbegrippen, vormen, netheid, stand..., zich daarin onbegrepen wanend....
En ook de broers, egoïsten; de oudste, dien hij nog niet gezien had, maar van wien
hij gehoord had als van een knap advocaat, die
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het druk had, ongetrouwd was en een lustig leven leidde; de andere, het ijdele,
pretentieuse studentje, en ook het schoolnest, dat daar zat te lezen, zich de ooren
dichtstoppend met de handen, nu en dan naar Annie kijkend met een nuffige
minachting... Als 't zoo eens was hier in huis, àls dat eens was de kring waarin Annie
had moeten leven, zij de gevoelige, de liefdevolle, de ziele-rijke, rijkhalzend naar
poëzie.... En als dan... hij schrok van van zijn eigen gedachten die dat vreeslijke
verhaaltje maar zoo vlotweg afmaakten! - maar het waren immers louter hypothesen,
geen werklijkheid!... Als het dan eens zoo was dat Annie - had ze Louis, toen hij
haar gevraagd had, niet een week laten wachten op antwoord? - dat Annie uit die
omgeving weg wou, per se weg uit die atmosfeer van ignobel egoïsme, uit die
demoralizeerenden omgang, intiem uit gewoonte, uit noodzaak, zonder liefde... een
hel!...
Paul had zelf gegeven en hij had een sterke sans-atout in z'n hand. Hij zag het,
begreep dat hij die nu eens goed diende te spelen, dat hij nu op moest letten, alle
andere gedachten weg dringen uit zijn warm, verward hoofd. Maar hij voelde ook
dat hij 't niet lang meer uit kon houden in die kamer. In overspannen aandacht
speelde hij nu goed, won met glans. Toen sprak hij van weggaan, anders te laat
worden.... Maar de robber moest nog uitgespeeld worden, zoo bepaalden vader en
zoon De Boogh.
Telkens keek hij naar Annie in den spiegel. Aan zijn onderstellingen wilde hij niet
meer denken, hij kon het ook niet meer; 't werd dof roezig en warrig in zijn hoofd....
Geen enkele maal ontmoette zijn blik den haren. Maar wel voelde hij soms dat zij
naar hem keek, en luisterde naar zijn stem als er gepraat werd onder 't spel. Hij
dorst dan niet op te kijken. Hij werd meer en meer verward en warm... erg warm....
Even zag hij in den spiegel dat Louis haar hand vasthield en verliefd naar haar
keek....
Toen kreeg hij een sterk gevoel van weeheid en benauwing. Hij dronk zijn pas
ingeschonken glas in één teug uit en voelde zijn haarwortels prikken in zijn klammig
warm hoofd, de kaarten kleven aan zijn zweetende vingers -, hij die zoo gewoon
was zich kalm te houden, niet te veel te drinken, omdat hij er zoo 't land aan had,
aan dat zweetrige en benevelende van veel drinken in een te warm vertrek....
Het was hem een bevrijding toen hij eindelijk op kon staan; 't was of hij de koorts
had, hij snakte naar lucht, naar buiten, naar kilte, wind het liefst, waarin hij zou
kunnen denken.
Annie liet hen uit.... Paul zei haar het eerst goeden dag, ging vast naar buiten...,
hoorde toch het kussen.... Maar hij wist ook dat, toen ze elkaar de hand gaven, het
er weer was geweest, dat tusschen hen gewordene,... die sfeer..., die gloed.... Het
was als wisten zij samen een diep, ernstig geheim en hadden ze zwijgend
afgesproken dat te bewaren....
(Wordt vervolgd)
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Parijsche tentoonstelling.
Door Eugène Bunge.
‘Universeele Parijsche Tentoonstelling’ - het woord klinkt ontzagwekkend. ‘Van 1900’
- 't is alsof de negentien volbrachte eeuwen het nog ontzaggelijker maken. Tegenover
dit begrip gevoel ik mij heel klein, bijna huiverig bij het denkbeeld over zoo machtig
een onderwerp een causerie te durven beproeven. ‘Porte monumentale’ heet de
ingang - dit verpletterende woord is niet geschikt om mijn huivering te verdrijven.
‘Paleizen’ worden de meeste gebouwen er genoemd - ik gevoel mij al kleiner en
kleiner, meer en meer aarzelende....
Maar ik wil den stier bij de horens vatten. Kort besloten, vat ik de Universeele
Tentoonstelling bij het begin, bij den ingang, bij niets meer of minder dan de ‘Porte
monumentale.’
Van de Parijsche groote Boulevards komende, moeten wij, om haar te bereiken,
de Place de la Concorde over. Ter linkerzijde de groene terrassen der Tuileriën;
rechts de breede middenweg des Champs Elysees, bijna onafzienbaar in het
verschiet, uitloopende op den Arc de Triomphe, die in de verte heel klein lijkt; vóór
ons de Pont de la Concorde en aan het eind daarvan een eenigszins zonderling
gebouw zonder vensters, het Palais Bourbon, 's lands vergaderzaal, anders gezegd
de Kamer der volksvertegenwoordiging; ('t moet zich verwonderen, dat de brug, die
er heen leidt, de Eendrachts-brug heet). Midden op het plein, een tintje van klassieke
oudheid bijzettende, de obelisk van Luxor, statig en stijf, met gouden hieroglyphen,
onleesbaar, en een opschrift in het Fransch, duidelijk te kennen gevende, dat
Lodewijk Philips, die toch iets voor Frankrijk wilde doen, die naald daar gebracht
heeft. Verder een groote fontein, welke zeer fraai is als zij springt en aan de vier
hoeken van het plein, twee aan twee, acht stedemaagden, voorstellende de acht
grootste steden van Frankrijk, daaronder Straatsburg nog medegerekend, hetwelk
door de volgelingen van Derouledè, de Patriotten, met rouwfloers en inmortellen
omhangen gehouden wordt, ter herinnering aan de wreede scheuring van 1871.
Heel vol menschen schijnt het groote plein niet, maar de ruimte is zoo uitgestrekt....
Eenige groote chars-à-bancs, volgepropt met passagiers, waarvan de dames
stofmantels en de heeren geruite grijze complets dragen en petten op hun hoofd
en pijpen in hun mond hebben, betuigen, dat de tentoonstellings-vreemdelingen,
met meer ongeduld verwacht dan de voorjaarzwaluwen, aangekomen zijn. De
wagens gelijken precies op die, welke wij dagelijks naar de wedrennen zien rijden
en eveneens gelijk haringen in een ton zitten de menschen er opeengepakt, maar
zonder op een bepaald voornaam uiterlijk
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te kunnen bogen, doen de Cooks-reizigers zich toch niets beter voor dan het
wedrenpubliek, dat er bepaald schunnig uitziet. Men kan zich er niet in vergissen:
wij hebben hier wel echte buitenlanders, tentoonstellings-klanten, voor ons.
Om op de Place de la Concorde de ‘Porte Monumentale’ der Tentoonstelling te
vinden - moet men er eenvoudig naar zoeken. Zij bevindt zich rechts, aan het verste
einde (van de Boulevards gerekend) in een hoek. In een hoek. Voor de
Tentoonstelling is afgestaan een stukje van de Champs Elyseés, of om geheel juist
te zijn, de Cours la Reine, een strook die op het plein beginnende, langs de Seine
loopt. Natuurlijk is de strook, hoewel zij in eene andere omgeving aanzienlijk zou
schijnen, in verhouding tot de geheele breedte van plein en Champs Elyseés vrij
smal en dat is maar goed ook omdat er Parijzenaars bestaan, die niet aan de
tentoonstelling mee doen en wel gaarne hun Champs Elyseés willen behouden.
Staande voor die betrekkelijk smalle strook en haar geheele breedte niet eens
kunnende innemen, moest de ingangspoort noodwendig minder in het oog loopen,
minder indrukwekkend zijn. Wij wisten, haar op de Place de la Concorde te moeten
vinden; wij hadden verwacht, dat onze aandacht dadelijk als wij op het plein kwamen,
getrokken zou worden door zoo'n monument. Dat valt tegen. Die tegenvaller laat
zich zeer voldoende uit de plaatselijke gesteldheid verklaren. Het kon niet anders,
dáár. Maar, vragen wij dan, waarom de Porte Monumentale dan dáár geplaatst?
waarom de hoofdingang niet gemaakt midden in de Champs Elyseés, waar vroeger
het Paleis de l'Industrie stond en waar nu een der gewone, andere
tentoonstellingsingangen is? Waarom?, vraag ik als leek. Misschien bestaan er
technische bezwaren, die ik niet kan doorgronden. Die niet kennende, blijf ik het
jammer vinden, dat de Porte Monumentale niet vóór de Avenue-Nicolas II, vóór de
brug Alexander III, uitloopende op de imposante perspectief tot aan de Invalides waaraan wij straks zullen komen - voor het front staat.
Vóór ik aan de Porte Monumentale of aan welken tentoonstellings-ingang ook
kom; vóór ik zelfs een omnibus bestijg, die van heinde en verre in de richting der
tentoonstelling vertrekt, heb ik herhaalde aanvallen te doorstaan. Het geslacht
‘camelot’ is in de nabijheid en zelfs verre van de tentoonstelling in al zijn geuren en
kleuren vertegenwoordigd. Gij kent den Parijschen ‘camelot’ misschien van naam,
hij is befaamd genoeg, 't is de Parijsche straatventer, die tot vermaak der
voorbijgangers en tot wanhoop der politie, wie hij aanhoudend poetsen speelt, in
de open lucht, liefst op drukke punten, allerlei, meestal waardelooze artikeltjes aan
den man brengt, daarbij géholpen, door eene gansch eigendommelijke
welbespraaktheid, die noch in de Fransche Kamer, noch in de Académie Française
haars gelijke vindt. Met graagte wierp hij zich op het tentoonstellings-entréekaartje,
dat, even universeel als de tentoonstelling zelve, van een universeel debiet verzekerd
is en zich buitendien van 's mans gewone artikelen, necessairetjes, kleinodiën en
andere min oorbare voorwerpen onderscheidt door eenige waarde te bezitten. Die
werkelijke waarde schijnt zelfs de welbespraaktheid van den camelot van streek te
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brengen, althans deze verstomt en om het aan te prijzen weet hij niet anders te
vinden dan een eentonig: ‘Qui n'a pas son ticket? Voila des tickets.’ Verdere
aanbeveling of uiteenzetting acht hij overbodig. Of, begrijpende, dat hij met menschen
te doen heeft, die hem toch niet verstaan, zegt hij heelemaal niets.
Reeds straten van te voren, lang voor ik op de Place de la Concorde kom, ontmoet
ik den eersten, op bezoekers loerenden kaartjes-verkooper. Van daar de breede
Place de la Concorde over tot aan den ingang, wordt hun aantal grooter en grooter.
Er zijn er van allerlei slag, van allerlei leeftijd, van beider geslacht; velen onder hen
behooren ongetwijfeld niet tot de gilde en hebben dit nieuwe baantje, ter vervanging
van een ander, of van in 't geheel geen baantje, bij de hand genomen om het
ontbrekende stuk brood te verdienen: het ‘boniment’ (de woordenrijke aanprijzing)
onnoodig zijnde, staat het vak, wat dat aangaat, open voor iedereen. Gezegende
tentoonstelling!

Entrée-kaartjes-verkoopers.

Hoe verschillend ook in alle opzichten: in één opzicht stemmen de
kaartjes-verkoopers - die ik een oogenblik gadesla, want dit voorspel der
tentoonstelling komt mij curieus voor - met weinig uitzonderingen overeen te
stemmen. Zij leggen een opmerkelijk verstand van zaken aan den dag, en in verband
daarmede kondigt bijna geen van allen tegelijk met zijn waar den prijs aan. Daarmede
wacht hij tot dat een reflectant hem gehoor heeft gegeven en de onderhandelingen
begonnen zijn. Dan bewonder ik in dezen schamelen koopman de menschenkennis,
òf aangeboren, òf in zoo korten tijd opgedaan. Hij kent zijn koppen en een vluchtige
blik vólstaat om den kooper te schatten en een vraagprijs vast te stellen. Hij vraagt
verschillende prijzen, waarvan het minimum vijf-en-vijftig centimes bedraagt. Als hij
het durft wagen, op gevaar af van de geheele zaak te zien afspringen, schroeft hij
op tot een franc. Kleeding, min of meer welgedaan uiterlijk, min of meer joviale
stemming, zijn zoovele factoren voor zijne rassche en meestal juiste berekening.
Er zijn er ongetwijfeld nog vele anderen, die
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zijn scherpziend oog waarneemt en die aan den leek ontgaan - wat ook maar gelukkig
is daar anders de eerste de beste deze specialiteit zoude gaan beoefenen - ten
minste aan een bijna armoedig gekleed man, dien ik nauwelijks op vijf-en-vijftig
centimes getaxeerd had, hoor ik tachtig eentimes vragen en de zaak komt in orde,
waaruit ik alweer leer, dat de kleeren niet altijd den man maken, wat de camelot
beter begrepen had dan ik.
Dezen winter is te Parijs sterk te velde getrokken tegen de kaartjes-verkoopers,
die u aan den ingang der Parijsche schouwburgen lastig vallen om u
schouwburgkaartjes, zoogenaamd ‘moins cher qu'au bureau’ op te dringen. Men
heeft gejammerd over de opkooperij, over last voor en over exploitatie van het
publiek, daarbij vergetende, dat het eene opkooperij is evenals die van eenige
andere waar, voor rekening en risico der ondernemers, en dat de
schouwburg-liefhebbers soms heel blijde zijn om zelfs voor hoogeren prijs bij de
opkoopers eene plaats te kunnen krijgen. Misschien zullen prikkelbare lieden zich
ook nog eens beklagen over de arme tentoonstelling-kaartjes verkoopers, die ons
aan de ingangen belagen. Men late hen ongemoeid; die luidjes verdienen den kost
niet zonder moeite. Zij hebben te rekenen met veel onderlinge concurrentie en ook
met een kiosk vlak voor den ingang, waar door officieelen verkoop de kaartjes
worden aangeboden. Bergen goud verdienen kunnen zij moeilijk; de engros
handelaars verhandelen de kaartjes voor circa zeven-en-veertig francs per duizend,
de tweede hand verkoopt ze hun voor vijftig francs per honderd; alle gunstige
toevallen medegerekend, kunnen zij en detail moeilijk op een hoogeren doorsneeprijs
komen dan zestig centimes. Gesteld al, dat zij een omzet kan bereiken van honderd
stuks per dag, wat een hunner mij zeer bevredigend noemde, dan zullen zij na de
tentoonstelling nog moeilijk van hun renten kunnen gaan leven.
In het belang der tentoonstelling van het algemeen en van het hunne in het
bizonder verheug ik mij, terwijl ik de Place de la Concorde oversteek, oprechtelijk
in het aantal reusachtige Jan pleziers met vreemdelingen volgeladen, die over het
plein rijden, bij geene expositie mogen ontbreken en wier hoeveelheid een soort
van thermometer is voor het succes.
De ‘Porte Monumentale.’ Wij zijn er. Wij staan er voor en ik vraag mij af, of ik haar
‘monumentale’ kan vinden. Neen, fluister ik mij zelven toe. Misschien ben ik, zoo
sprekende, onder den invloed der oneerbiedige spotternijen, welke in de Parijsche
gezelschappen schering en inslag waren en nu een weinig verflauwen omdat niets
te Parijs lang duurt. Die Parijsche scherts ontziet niets! Na het opstootje te Auteuil,
een jaar geleden, spotte zij met het hoofddeksel van het Hoofd van den staat, nu
spot zij met de Monumentale poort van de Universeele tentoonstelling. Zij noemt
haar een ‘Salamandre’, zoo'n onnoozel steenkolen-verslindend kacheltje, vanwege
zekere overeenkomst tusschen den boogvormigen inhang en het koepelvormige
achtergedeelte van beiden. Oneerbiedig en onjuist - een salamander-kacheltje is
het niet. Zoo'n kacheltje ziet zwart, onvriendelijk zwart en de monumentale poort
ziet helder van kleur, licht blauw, vriendelijk en smakelijk, helder en licht. Men zou
er in
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bijten. Zij is ingelegd met kleine heerlijke lichtroode en bruine stukjes, waaruit - als
eenmaal de electriciteit geheel in orde komt - licht zal moeten stralen en die er
vooreerst lekkerder uitzien dan krenten en sucade. Men vraagt zich af, welke
monumentale suikerbakker hier, om de beschaafde wereld te overbluffen, bezig
geweest is met een monumentaal vervaarlijk ‘pièce montée’.
Boven op staat eene groote figuur: de ‘Parisienne.’ De snoepachtigheid dezer
dames kennende, prijst men zich gelukkig, dat de Parisienne, daar boven op die
poort, vijf en twintig meter hoog staat, in plaats van er vóór te staan. Zij had geen
weerstand kunnen bieden aan de verzoeking om er in te happen en in de zes
maanden, welke de tentoonstelling moet duren, zou er niet veel van overgebleven
zijn. Wij hadden haar die versnapering

De ‘Porte monumentale’.

niet gegund, want, eerlijk gezegd, zij bevalt ons maar half. Geen allegorische figuur,
geen Vredemaagd of zoo iets, daar boven op te zetten, dat was nu eenmaal besloten
en, hoewel ons ministerie naderhand voor de verschrikkelijke verantwoordelijkheid
terugdeinsde, moest het daarbij blijven. Dus dát is de kwestie niet. Maar eenmaal
eene Parisienne hebbende, had men ook gaarne eene gunstige voorstelling van
de Parisienne gehad op die eereplaats, geen houterige pop zonder bevalligheid,
die een gebaar maakt, waarvan men niet recht kan zien wat het beteekent en dat
in allen gevalle allerminst lijkt op wat het had behooren te wezen: een sierlijke,
gracieuse en tevens waardige beweging, uitnoodigende om binnen te treden. Het
mooiste van de pop is nog haar lange bontmantel, vervaardigd naar het model van
een onzer eerste dames-tailleurs, toch maar half voegende bij de poort van room-ijs,
en waarin
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zij het benauwd moet hebben gedurende de hitte der zomermaanden; het al te lang
koude voorjaar, waarvan wij te lijden hadden, en dat zij misschien voorzien heeft,
kan toch niet den heelen zomer duren. Onze teekenaar heeft mij toevertrouwd, dat
hij niet juist om haar artistiek scheen een aparte teekening gemaakt heeft van deze
dame.
Na nog een blik geworpen te hebben op een gouden Gallisch haantje, aan den
voet der Parisienne in de zon schitterende, zijn vleugels ontvouwende en Victorie
kraaiende, maar op de min uitdagende, bijna bescheiden wijze, waarop de Gallische
haantjes dat in den laatsten tijd plegen te doen, gaan wij binnen.
Te verdringen behoeven wij ons niet aan den ingang; zelfs op de allerdrukste
dagen zal daarvoor weinig nood zijn. Op de Place de la Concorde vonden wij aan
ieder der vier hoeken twee stedemaagden, dus acht in het geheel. Hier aan den
hoofdingang der tentoonstelling lezen wij de namen der zestien belangrijkste fransche
steden - zónder Straatsburg wel te verstaan, om geschiedkundig juist te blijven en
de patriotten geen gelegenheid te geven tot manifesteeren - en onder iedere stad
staan niet twee maagden, maar twee mannen, ieder aan een tourniquet. Dus
twee-en-dertig ingangen.
Gij hebt niet voor ieder tourniquet een entreekaartje noodig, maar zoudt u toch
schromelijk bedriegen door u te verbeelden, dat gij steeds met één enkel
entreekaartje binnenkwaamt. Op sommige dagen en uren kan het twee en meer
kaartjes kosten; zoo b.v. altijd 's morgens tusschen 8-10 uur twee, waarvan nog
niemand de reden begrepen heeft. Hier raken wij aan een teere kwestie. Hoe zeer
er op administratie en regeering gescholden, hoe dikwijls het woord afzetterij
gebezigd is naar aanleiding van dat heffen van meerdere kaartjes, daarvan waag
ik evenmin een denkbeeld te geven als van de grootschheid der Porte Monumentale.
De groote grief was deze: men had indertijd een groot aantal tentoonstellingsbons
voor den nominalen prijs van twintig francs uitgegeven; aan die bons waren twintig
‘tickets d'entrée’ gehecht; de koopers der bons, veelal kleine luidjes, hadden ze
aangeschaft in het vertrouwen daardoor twintig maal naar de tentoonstelling te
kunnen gaan, en nu kwamen ze bedrogen uit, bedrogen als altijd. Men sprong in
de bres voor het eeuwig geschoren schaap, den kleinen man. Eertijds heette het
‘ne touchez pas à la reine’, tegenwoordig vervult de kleine man die rol van ‘kruidje
roer me niet’. Het klinkt en kleedt goed, den kleinen man te verdedigen; 't is inderdaad
een nobele taak als het met oprechtheid gebeurt. In het onderhavige geval moge
het met oprechtheid gebeurd zijn, met juistheid niet, want op de kaartjes staat
duidelijk ‘ticket d'entrée’, niet ‘entrée’ en bij de tentoonstelling van 1889 zijn ook
vaak meerdere kaartjes verlangd.
Heeft de kleine man zich dus verbeeld, dat hij met de twintig tickets twintig malen
binnen kon, onverschillig op welke dagen en uren, dan heeft hij zich den toestand
anders gedroomd dan die vroeger ook geweest is - en 't is heel jammer voor hem,
maar eigen schuld. Bij groote gelegenheden, bij schitterende avondfeesten (als de
electriciteit ooit eens geheel in orde komt!) meer dan één kaartje, - redelijkerwijs
kan men daar niets tegen hebben.
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's Morgens voor tienen twee kaartjes te heffen, is geen afzetterij, 't is eenvoudig een
flauwe grap om te doen gelooven, dat er dan iets bizonders aan de hand is; een
aardigheid, waar niemand in behoeft te loopen, want welke onnoozelen kunnen op
de dagelijksche schoonmaak gesteld en volstrekt tegenwoordig willen zijn als de
heele tentoonstelling en négligé is, met uitzondering alleen van de juffrouw op de
poort, die altijd haar wintermantel aanhoudt?
Dadelijk na den ingang genieten wij van het heerlijke lommer van kastanjelanen.
Zij behooren nú wel bij de tentoonstelling, maar zijn er niet expresselijk voor
vervaardigd. Zij maken deel uit van de Parijsche Champs Elysees, waaraan de
tentoonstelling ze ontnam. Had de Tentoonstelling zich nog bepaald, om een gedeelte
der Elyseesche Velden met en benevens de daarop staande boomen voor den tijd
van het feest van de Parijsche bevolking te leenen en die naderhand ongeschonden
terug te geven, er bestond geen reden tot klagen, helaas echter heeft de groote
omhaal een aantal der boomen, waaraan de Parijzenaars zoo zeer gehecht zijn,
en die niet teruggeven zullen worden, doen vallen - om niet eens te spreken, van
wat hier in de buurt en elders ten onderste boven geworpen is. Ook dat heeft Parijs
voor zijn bezoekers over gehad: gewillig betaalt ieder Parijzenaar, (wat de Champs
Elysées gaan allen Parijzenaars nauw aan het hart), dezen cijns van gastvrijheid.
Behalve de fraaie lanen van flinke, dichtbebladerde, welige boomen (iedere
Parijsche boom wordt zorgvuldig opgepast en staat met een kleine lijfrente op de
jaarlijksche begrooting) vinden wij schoon plantsoen, prachtige peken van heesters
en bloemen, afgezet door frisch groen gras. Om de voltooiing der tentoonstelling,
die te laat klaar was - wij raken hier alweer aan een teer punt, en zullen 't maar
ongemerkt voorbijgaan - te bespoedigen, zijn kunststukken gedaan; daarbij werd
het grootste wonderwerk verricht, of, on den modeterm te bezigen, het record van
verrassende snelheid behaald, door de tuinlieden, die in den letterlijken zin van het
woord getooverd hebben. Waar niets dan zandvlakten en modderpoelen te zien
waren, verrees in een oogwenk een park, een tuin; wij hebben daarvan voorbeelden
bijgewoond, gelijk aan ‘changements à vue’ op het best georganiseerde tooneel.
Toch werd het goed gedaan, smaakvol en goed. De grootste heesters, ware boomen,
zijn met groote voorzorgen overgepoot, alsof 't kleine plantjes waren en zij leven
voort, een waren lusthof vormende van de verscheidenste, ten deele zeldzame
gewassen. Voor wie er oog voor heeft, is dit alles zeker een der voornaamste
bekoorlijkheden der Parijsche tentoonstelling; ging men na, waarom men haar zoo
bevallig en vriendelijk vindt, men zou het voor een groot deel danken aan de boomen.
In dit opzicht werkte het gekozen terrein gelukkig mede; de kastanjelanen der
Champs Elysées schonken niet de eenige voorandene boomen, ook op het
Trocaderoplein, het Champs de Mars, de place des Invalides waren er aanwezig,
die met zekere andere gegevens, rotspartitjes, vijvertjes, de elementen vormden
voor eene decoratie, waarvan de handigheid en de smaak der hoveniers,
ondersteund door de rijke bloemen-
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kassen der stad Parijs, iets verrukkelijks heeft weten samen te stellen. Van den
Hoofdingang tot aan den Brug-Alexander III geven zij hiervan een der schoonste
proeven.
Tot de Brug-Alexander III gevorderd, verliezen wij de oneerbiedige spotzucht,
straks, aan den ingang ondervonden, eensklaps Hoe heb ik straks zoo oneerbiedig
kunnen spreken? Hier is de aanblik waarlijk grootsch en tevens zeldzaam bekoorlijk.
Ik geraak onder den indruk. Om mijn gevoelens weer te geven, zoek ik naar
woorden... De hoofdingang der tentoonstelling bevindt zich - zeide ik het reeds? aan den bij den rechter Seine-oever gelegen hoek der

Gezicht van af de brug Alexander III.

place de la Concorde, hij wordt ingesloten door den Champs-Elysées en den stroom,
wij zijn evenwijdig met beiden opgewandeld en bevinden ons dus thans aan den
voet der Alexander III-brug, op den rechteroever. Van dezen aanblik geeft onze
teekenaar u een beeld. Gij staat op de beroemde brug, waarvan de eerste steen
door Czaar Nicolaas en President Felix Faure gezamenlijk gelegd werd en die door
geestdriftvolle Franschen gaarne voor een gedenkteeken der fransch-russische
alliantie aangezien wordt. Zij bestaat verder uit slechts één enkelen boog, die trotsch
de Seine overspant en het in het midden, rivier afwaarts, aangebrachte figuurtje
van riviernimphen of iets dergelijks, niet noodig had om indruk te maken, evenmin
als de
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gedenkplaat waarop te lezen staat, dat genoemde Czaar en President er den eersten
steen van legden, gevolgd door een ander dito inschrift, vermeldende dat president
Loubet hem inwijdde. De vier gevleugelde gouden rossen, aan de hoeken der brug,
schitteren in de zon, evenals straks het gouden haantje, en grootscher dan dit. Zij
maken ongemeen effect. Doorsneden door een aantal rappe stoombootjes, die
duizenden af en aan voeren, rolt de breede Seine-stroom zijne golfjes daaronder
door, lichtgroen - bijna doorschijnend. 't Is dezelfde Seine, die in zulk een slechten
reuk staat, wier wateren, bezoedeld door de riolen en faecalieên der wereldstad,
berucht zijn om hun onreinheid. Een droppel Seinewater, bekeken door het
microscoop vertoont een weerzinwekkende, verschrikkende wereld van krioelende
microben en bacterieën; als rivier vormen milliarden dier droppels de schoonste
tooi. Wat als drinkwater afschuwelijk is, kan als decoratie heerlijk zijn.
Het lijdt geen twijfel: zonder de Seine, die zich door de verrezen wonderwereld,
welke de Parijsche tentoonstelling heet, heen kronkelt, had men nimmer zulk een
geheel bereikt. De tentoonstelling, verrijzende aan de beide oevers van den vloed,
ontleent aan zijne kabbelende glinsterende, schijnbaar heldere wateren een
eigenaardig schoon, eene bezieling bijna; in dit opzicht had men wat het terrein
betreft geen gelukkiger greep kunnen doen. Ver, links en rechts, kunnen wij de rivier
met het oog volgen; aan beide zijden een tal van bruggen, waarop, in de verte, de
voorbijgangers ons nietig voorkomen. Voor ons uit wordt ons oog geboeid door
eene heerlijke perspectief. De brug af kijkende, tusschen de paleizen van het
Invaliden-plein door, blijft het eerst rusten op de gulden koepels voor het Hotel des
Invalides. Waarlijk, dat is schoon. Bij dezen aanblik, en dit is niet het eenige, heb
ik naïve lieden, die niet wisten dat in alle omstandigheden ijskoude onverschilligheid
voegt, onwillekeurig een kreet van verrukking hooren slaken. Ik heb mij verheugd
in hun enthousiasme, waarmede zij bespottelijk waren in de schatting van onze
geblaseerde modewereld, en hún heb ik gelijk gegeven. Inderdaad het woord is
dikwijls gebruikt, maar het vloeit weer uit de pen, want geen ander kan de
werkelijkheid beter weergeven - een tooverwereld schijnt hier uit de golven
opgedoken te zijn. Die lieden hadden wellicht eens gedroomd van de omgeving,
waarin een sprookje uit de Duizend en één Nacht zou kunnen spelen? Zij stonden
versteld haar in al hare tintelende pracht in werkelijkheid te aanschouwen.
‘Paleizen’, schreven wij straks, minder deed de tentoonstelling het niet. Het woord
was niet te trotsch gekozen, paleizen zijn het in werkelijkheid, die zich rondom ons
verheffen en, te midden der bekende wereldstad Parijs, als een nieuwe en
onbekende, grillige en veelbelovende stad vormen van louter vorstelijke gebouwen,
verschillend van constructie en bouwstijl, velen reusachtig van afmetingen, allen
kunst- en smaakvol in hunne verscheidenheid, verblindend in hunne smettelooze
nieuwheid. Luchtig en oppervlakkig opgetròkken misschien, maar ook niet gebouwd
voor de eeuwigheid.
Die van het Invaliden plein, welke wij voor ons zien, bevatten alles wat op de
inrichting eener woning betrekking heeft.
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Rechts - een tweede teekening geeft u dien blik - zien wij in de eerste plaats, langs
de Seine, hunne gevels spiegelende in het water, die zeldzame aaneenschakeling
van gebouwen, waaraan men met recht den naam van Rue des Nations heeft
gegeven. Straat der Volken inderdaad, want de meest verschillende natiën hebben
er aan medegewerkt. Ieder daarvan heeft er haar afzonderlijk gebouw, vervaardigd
in haar eigen stijl, zooveel mogelijk de karakteristieke type van het land weergevende.
Nederland ontbreekt hier, maar in goed gezelschap: het Frankrijk zoo dierbare
Rusland ontbreekt er óók en luisterrijk zal Nederland zijn schade weten intehalen
met zijn Hindoe-tempel en zijn twee Sumatrahuizen, op het Trocaderoplein, waarover
wij een andermaal zullen spreken. De Rue des Nations vormt wel de grilligste
verzameling van koepels, spitsen, terrassen, torens en zuilen, die men zich kan

Tweede gezicht Seine-afwaarts.

voorstellen. 't Kon niet anders, waar iedereen zijn best deed om zoo typisch mogelijk
voor den dag te komen en tevens 't schoonste te leveren om zijn landaard eer aan
te doen. 't Is met opzet allerbontst door elkander geworpen; dit cosmopolitische
samenwerken vormt een verbijsterende pot-pourri van bouwstijlen, oude en nieuwe,
degelijke en fantastische. Naast Italie's schoon paviljoen, het paleis der Doges van
Venetië weergevende, de massieve Vereenigde Staten van Noord-Amerika; van
Duitschland een Oud-Beiersche woning met ‘sinnige’ oud-duitsche inschriften, van
België 't kunstvol stadhuis van Oudenaerde, van Noorwegen zijn eenvoudig houten
huis, van het kleine, groote menschig Monaco een kasteel, dat wel eene forteres
lijkt. Bont en schel tegen elkander afstekende als de vlaggen, staan deze gebouwen
en nog zoovele andere evenzeer uiteenloopende daar broederlijk naast elkander,
één
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enkele straat vormende, ja aan elkander gehecht, door eene langs de Seine loopende
borstwering, die in de geheele lengte der straat een terras besluit. Daarop circuleert
de menigte, niet minder afwisselende in kleuren als gebouwen en vlaggen, en dán
van hier, dán van dáár klinkt eene muziek, die ook al weer alle overeenstemming
mist.
Onder het terras maken een reeks van cafés goede zaken, of trachten zij althans
goede zaken te maken, want zij klagen bitter, dat de plaatsen hun tot buitensporig
hooge prijzen verhuurd en vele beloften (o.a. de tijdige levering van electrisch licht
enz.) niet gehouden zijn. Misschien zullen zij toch nog op hun kosten komen; bijna
het geheele Parijsche boulevard koffiehuispubliek is hier heen verhuisd. In gewone
tijden plegen een aantal Parijzenaars en daaronder velen, die in zekeren zin den
toon aangeven, kunstenaars, letterkundigen en journalisten (wat niet altijd 't zelfde
is, vooral niet te Parijs) in zekere koffiehuizen der Boulevards te verschijnen op het
uur van het ‘aperitif’ (absinth of iets dergelijks), wat men in Nederland het bitteruur
zou kunnen noemen. Men weet, dat men die bekende mannen dan in dit of dat vast
koffiehuis kan vinden; ze maken er hun societeit van. Ter eere van de Tentoonstelling
nemen ze nu op dien tijd van den dag hun intrek in de gezegde café's langs de
Seine en daar een aantal andere ‘boulevardiers’ evenzeer zullen doen, óf omdat
ze gewend zijn den stroom te volgen, óf om zich het air te geven van óók
kunstenaars, letterkundigen of journalisten te zijn, kunnen die koffiehuizen toch nog
wel geld verdienen. Te meer omdat provincialen en vreemdelingen zich vermoedelijk
wel bij hem aan zullen sluiten als zij vernemen, dat de mode daartoe en nergens
anders heen leidt. Over de Rue des Nations heen zien wij aan den gezichteinder
den spichtigen Eiffeltoren, die er van 1889 nog altijd staat, en, aan den overkant
der Seine, de gebouwen van het Trocaderoplein met het Trocadero op den
achtergrond. Een verschiet vol gebouwen nog, niet in alle bezonderheden te
onderscheiden, veel belovend en ook een weinig verbijsterend in hunne afmetingen
en in hun overvloed.
Wij willen even achter ons omkijken, wat onze teekenaar moeilijk kon doen.
Aansluitende aan de brug Alexander III, achter ons, loopt (nog altijd op het
tentoonstellingsterrein en tot aan den ingang der Champs Elysées), de breede
Avenue Nicolas II, alweer ter eere der Russische vrienden aldus genaamd. Aan
weerszijden, met heerlijke bloemperken er voor, de twee Paleizen voor Schoone
Kunsten, het groote Paleis, waarin de tentoonstelling der schilder- en
beeldhouwwerken van de hedendaagsche kunstenaars van alle landen, en het
kleine, schooner wellicht, met een hoogst interessante expositie van de Fransche
kunst in den loop der eeuwen.
Aan dezen ingang, die ditmaal voor ons een uitgang zal zijn, gekomen, betreuren
wij nogmaals, dat niet hier de Hoofd-ingang - en wel een andere, meer imposante
Hoofd-ingang - werd geplaatst. Hier, namelijk midden in de Champs Elysées, met
de wonderschoone perspectief over de Avenue Nicolas II, de brug Alexander III en
de place des Invalides - dus van de Champs
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Elysées tot aan het Hotel des Invalides in eens dóór -, het allerschoonste
gezichtspunt uit de geheele tentoonstelling wellicht. Misschien heeft men de
bezoekers niet onmiddellijk willen verblinden door zulk een blik, die niet te overtreffen,
moeilijk te evenaren ware geweest. Zij zouden dan te veeleischend geworden zijn,
dáárna niets meer mooi hebben gevonden. Nu bestaat daarvoor geen gevaar; als
zij door de Porte Monumentale binnen kwamen, zullen noch door dit monument
zelf, noch door de plaatsing daarvan, hun verwachtingen te hoog gespannen zijn.
Zij blijven vatbaar voor bewondering. Misschien is het maar beter zóó.
Wij staan weer buiten de Tentoonstelling, ongeveer op die hoogte der Champs
Elysées, waar het tot 't paleis van den President der Republiek behoorende park er
op uitkomt. Op den breeden rij-weg spoeden honderden rijtuigen, al te vaak
afgewisseld door stuivende en krassende automobiles, zich voort zoo ver het oog
kan reiken, dezen naar de zijde van den Arc de Triomphe en het Bois de Boulogne,
genen naar de Place de la Concorde, stadswaarts. Zes, acht reien vormen zij naast
elkander; zij woelen door elkander heen, halen elkander in, rijden elkander voorbij,
de schamele ‘sapins’ of ‘fiacres,’ de opgepoetste per maand of per dag verhuurde
‘voitures de remise,’ de eigen, rijke ‘huits-ressorts;’ zij schijnen een wedren te houden,
met een zenuwachtige haast, een ijver alsof 't heel wat anders gold dan hetgeen zij
allen najagen: het genot. En onder het lommer der kastanjeboomen - Parijs heeft
er overgehouden buiten de tentoonstelling - onder het dicht gebladerte der ter
openbare beschikking gebleven lanen, is het als altijd kindervreugd. Daar in de
Champs Elysées, hun gewone plaats van bijeenkomst, zijn de Parijsche kleinen
samengebracht door hunne moeders, of, zoo die het met tentoonstelling,
modemagazijnen of bezoeken te volhandig hadden, door de dienstmeisjes of minnen.
Zij spelen er, rijden er in de bokkenwagentjes of in de mallemolens, springen er
touwtje of bakken er zandtaartjes, ongevoelig voor de Paleizen der Universeele
Parijsche Tentoonstelling van 1900.
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Spitsbergen in 1899.
(Herinneringen van een Toerist.)
Door L.J. van Voorthuijsen.
In de lente van 1899 rijpte het plan in mijn ‘reislustig’ brein om in den aanstaanden
zomer eene reis door Scandinavië te maken, en deze uit te strekken tot de
Noordkaap van Noorwegen.
Terwijl ik druk bezig was met de voorbereidende maatregelen, kwam mij toevallig
een klein, blauw boekske in handen, een ‘reisgids’ van eene Noorsche
Stoombootmaatschappij (‘Vesteraalens Dampskibsselskab’), waaruit ik vernam, dat
er sinds 1896 eene geregelde stoomvaartverbinding bestaat tusschen het noorden
van Europa (Hammerfest) en Spitsbergen, de eilandengroep in de Poolzee.
Het boekske bevatte, behalve eene nauwkeurige opgave van de tijden van vertrek
der booten, tal van interessante bizonderheden over Spitsbergen als toeristenoord,
opgeluisterd door eenige goedgeslaagde illustratie's en een duidelijk kaartje van
het eiland.
Door de lectuur van dit kleine boekje (het telt slechts een 8 tal bladzijden) werd
ik er toe gebracht mij om nadere inlichtingen te wenden tot het reisbureau van
Lissone te Amsterdam (dat ik ook de zorg voor mijne overige reisbiljetten had
opgedragen) en toen deze inlichtingen zeer tot mijn genoegen uitvielen, liet ik door
deze firma ook eene plaats voor mij bespreken op de stoomboot Hammerfest Spitsbergen.
Daar ik er niet in kon slagen, een reismakker te vinden, die zich verder dan
Hammerfest wilde ‘wagen,’ besloot ik de reis alleen te ondernemen, vast overtuigd,
dat het mij onderweg niet aan gezelschap zou ontbreken.
den

Ik scheepte mij dan den 13 Juli te Rotterdam in op de boot naar Noorwegen
en arriveerde precies 48 uur later, 's avonds om 8 uur, te Stavanger, vanwaar ik
over land naar Bergen trok (een tocht van 6 dagen, in ‘stolkjaerre’ of ‘kariool,’
getrokken door een hit; alleen het allerlaatste traject, van Vossevangen naar Bergen,
kan per spoor afgelegd worden; deze steden zijn slechts 4 uren van elkaar
verwijderd).
sten

Den 21
Juli te Bergen gekomen, verliet ik die merkwaardigste van alle Noorsche
steden den volgenden avond, scheepte mij in aan boord van de Henrik Wergeland,
en arriveerde ruim 2 etmalen later te Trondhjem of Drontheim, eene stad van 33,500
inwoners, op dezelfde breedte gelegen als de zuidkust van IJsland.
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Onderweg hadden we slechts 2 malen aangelegd, nl. te Aalesund en te
Christiansund, belangrijke handelsplaatsjes aan de kust. Twee dagen waren noodig
om de merkwaardigheden van Drontheim (voormalige hoofdstad van Noorwegen,
sten

reeds in 997 gesticht) te bezichtigen en den 26
gingen we aan boord van de
Vesteraalen, om 51 uren later aan land te stappen te Tromsö, hoewel de bestemming
van de boot Hammerfest was. Door hevige stormen echter, had ons vaartuig 2
schroefvleugels verloren, waarvan het gevolg was dat wij een oponthoud hadden
van 24 uren en moesten overnachten te Tromsö, op ééne na de noordelijkste stad
der wereld, gelegen ten noorden van de Lofoten-Eilanden, op een van de tallooze
kusteilandjes. Den volgenden dag bezochten wij het aldaar gevestigde Lappenkamp
en zetten 's middags met het stoomschip Röst de reis naar Hammerfest voort. Zooals
ik wel gedacht had, ontbrak het mij op de geheele reis nooit aan kennissen, wier
aantal op elke nieuwe boot werd vermeerderd, daar betrekkelijk weinigen onderweg
de reis afbraken. Op den dag, dat wij te Hammerfest zouden arriveeren vernam ik
echter, dat wat de passagiers van deze laatste boot betreft, slechts 3 het plan
hadden, de noordelijke IJszee te doorklieven om een bezoek aan Spitsbergen te
brengen, nl. een bejaarde Duitsche Eisenbahndirector, een jeugdige Duitsche jager,
die rendieren wilde gaan schieten en ik zelf. We waren natuurlijk erg benieuwd om
te weten, hoevele anderen zich nog te Hammerfest met ons zouden inschepen naar
het hooge noorden. Toen we Tromsö verlaten hadden, werd het plotseling zoo fel
koud aan boord, dat we liepen te bibberen in onze demietjes en eenparig besloten,
de winterkleeding uit de koffers te halen. Zoo gezegd, zoo gedaan. Pelzen, bontwerk
en winterjassen werden voor den dag gehaald, foulards en andere hals- en
oorwarmers verlieten hunne schuilplaatsen en kort daarop vereenigde men zich
weer op het dek, thans gewapend tegen de weersgesteldheid van den zeventigsten
graad noorderbreedte.
De Röst was een lichtgebouwd, snelvarend schip en 12 uren na ons vertrek uit
Tromsö, (93 uren nadat we Trondhjem verlaten hadden) bereikten we de noordelijkste
stad der aarde, Hammerfest, gelegen op ruim 70½° N.B.
Het was 5 uur in den morgen, toen ik gewekt werd door den overal aan boord
herhaalden kreet: ‘Hammerfest! Hammerfest!’ In een oogwenk was ik óp, en gekleed;
ik stormde naar 't dek. Ja! daar lag ze dan voor mij, die stad, die verzameling van
een honderdtal houten huisjes, die mij zoo dikwijls met bewondering en een gevoel
van mysterieuze bekoring had vervuld. De noordelijkste stad der wereld! Was het
mogelijk? Zag ik die daar nu met eigen oogen? Was ik dan werkelijk nu op 70° N.B.?
(Ik dacht er toen op dat oogenblik niet aan, dat ik de 80° N.B. zou overschrijden!)
Poor little Hammerfest! Het ligt daar zóó troosteloos eenzaam, zoo van ieder verlaten,
met zijne twee houten kerkjes, zijne armzalige vierkante, vervelooze huisjes en zijne
verlaten straatjes en pleintjes, allen aan 2 zijden van enorme electrische lantaarns
met een warnet van draden voorzien. Het stadje maakte op mij zulk een
weemoedigen indruk, dat het mij toescheen, dat het maar het
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best zou zijn als de lange winternacht nooit voor haar ophield, want het zonnelicht
paste niet bij de geheele troosteloos-dorre omgeving.
Hammerfest werd gesticht in 1787 en bezit (1899) 2200 inwoners. Het bestaat
geheel uit houten huisjes en brandde verscheidene malen tot den grond toe af (het
laatst in 1890); telkens werden de huisjes weer precies eender opgebouwd als zij
vóór den brand waren. Van 18 November tot 23 Januari gaat de zon er niet op; de
duisternis van dien langen winternacht wordt er dan verbroken door de electrische
straatverlichting, die in 1891 werd ingevoerd. Wederkeerig gaat de zon niet onder
van 13 Mei tot 29 Juli.
Het kleine plaatsje onderhoudt een levendigen handel met Rusland (olie, smeer,
levertraan, gevangen dieren uit de Poolstreken, huiden, traan). Het ‘Vesteraalens
Dampskibs-Selskab’ onderhoudt van hieruit 2 geregelde stoomvaartverbindingen
(alleen des zomers), eene naar de Noord-Kaap en eene naar Spitsbergen en de ‘7
Eilanden’ (de schepen van de laatste route doen op den terugweg de Noord-Kaap
aan). Verder is Hammerfest het uitgangspunt van de vangstschepen naar
Beren-Eiland, Spitsbergen, Jan Mayen-Eiland, IJsland, Nova Zembla en de Kara-Zee.
Wij hadden slechts 4 uren oponthoud in dit noordelijkste eindpunt van de
beschaafde wereld, want om 9 uur zou de stoomboot Lofoten (Kapitein Hegge) naar
Spitsbergen vertrekken.
We deden natuurlijk een onderzoekingstocht door de stad, welks inwoners nog
in zoete rust lagen (arme schepsels!), vonden tot onze teleurstelling het post- en
telegraafbureau gesloten en begaven ons weer naar boord, om voor het overpakken
der bagage van de Vesteraalen naar de Lofoten zorg te dragen. Vervolgens had
het afscheid plaats van onze medereizigers, die eenige uren later hunne reis naar
de Noord-Kaap (6 uren noordelijk van Hammerfest) zouden voortzetten.
Om 9 uur lieten de Director, de rendierjager en ik ons aan boord van de Lofoten
roeien; we waren benieuwd te zien, wie onze medereizigers waren. Het aantal was
niet al te groot: een Engelsch schilder, Mr. George B., benevens de zoon van onzen
vroegeren Kapitein van de Vesteraalen, Herr N., een Noor, die te Berlijn in de muziek
studeerde en als gast van de Maatschappij mee zou gaan. In het geheel dus 4
betalende passagiers en 1 gast, ziedaar het geheele reisgezelschap!
Allen stonden we op dek, toen de Lofoten statig, met vasten gang, de kleine haven
van Hammerfest uitstoomde. Daar ging ze dan, de bewoonde wereld! of liever wij
gingen, en zagen langzaam, héél langzaam, de laatste besneeuwde rotsen in de
heldere morgenlucht verdwijnen.... Vaarwel, Noorwegen! Vaarwel, Europa!
De Noordelijke IJszee strekt zich aan alle kanten om ons uit; de Lofoten werkt
met vollen stoom en doorklieft de golven met regelmatig gestamp van de machine.
Naar het Noorden! Naar het onbekende! Tot hoever zullen we gaan? Dat kan
niemand zeggen, zelfs de kapitein niet. Het hangt geheel en alleen af van het pakijs;
waar dát begint, houdt alle scheepvaart op. Alle
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reizigers, op één na, zijn voorzien van biljetten naar de ‘7 Eilanden’, ten noorden
van Spitsbergen gelegen. Bereikt zijn deze eilanden door een toeristenstoomboot
nog nooit, want het pakijs strekt zich, zelfs 's zomers, vele mijlen westelijk en zuidelijk
daarvan uit; men zou dan ook eigenlijk beter doen den naam ‘7 Eilanden’ op het
biljet te vervangen door ‘uiterste grens van het Pak-ijs’. Men moet weten, dat de
o

excursie naar Spitsbergen bestaat uit twee gedeelten: 1 . het traject Hammerfest Spitsbergen (tot Advent - Bay, aan de Z.W. kust van het eiland, waar een hótel
o

gevestigd is); 2 . Advent - Bay - Pakijs (langs de geheele westkust naar het noorden;
men keert niet terug, alvorens het eeuwige vaste Poolijs bereikt te hebben.)
Hoewel het weer nog prachtig was toen wij de noordkust van Europa uit het gezicht
zagen verdwijnen, veranderde het als bij tooverslag, toen we in volle zee waren.
Het werd snerpend koud, er stak een heftige wind op en het schip slingerde en
stampte op eene vervaarlijke manier. Het was echter bijzonder helder en er was
geen wolkje aan de lucht.
In de ruime, gezellige eetkajuit stond de kachel roodgloeiend (30 Juli) en we
gingen er in een halven cirkel omheenzitten onder het gebruik van een warmen
grog. Dat deed goed, en was tevens als geneesmiddel te beschouwen tegen de
zeeziekte, die ons allen bedreigde.
De Lofoten was een zeer geriefelijk ingerichte stoomboot, met vele ruime hutten,
die door middel van stoom-calorifères verwarmd werden, een bijzonder gezellige
eet- en conversatiezaal en twee rooksalons. Het was geen groot vaartuig, maar
geheel ingericht voor de vaart in de Poolgewesten, waartoe het tot dusverre
uitsluitend dienst gedaan had.
Op het ‘Seizoen-programma’ voor Spitsbergen, 1899, stonden 6 vaarten naar dat
eiland opgegeven, uit Hammerfest successievelijk vertrekkende op 8 Juli, 19 Juli,
29 Juli, 9 Aug., 16 Aug. en 23 Aug.
Alléén de 3 eerste expedities zouden tot het Pak-ijs (z.g. tot de 7 Eilanden)
doordringen, want voor de àllerhoogste breedten duurt het reisseizoen nauwelijks
ééne maand (van half Juli tot de eerste dagen van Augustus); Spitsbergen zelf is
hoogstens twee maanden per jaar voor toeristen bereisbaar (Juli en Augustus).
De eerste expeditie van 8 Juli had van 't jaar niet plaats, aangezien het ijs zich
zelfs toen nog zoover zuidelijk uitstrekte, dát het doel niet te bereiken was. Op 19
Juli had dus de eerste vaart plaats: Advent - Bay werd bereikt, en het hôtel
Turisthytten werd betrokken door den restaurateur (een Duitscher, Herr Jens), diens
vrouw en kinderen, benevens door het dienstpersoneel en... den directeur van het
postkantoor! (zonder twijfel het noordelijkste der wereld!) De weinig talrijke passagiers
maakten den tocht naar het verste noorden mee en betrokken het hôtel bij hun
terugkeer in Advent - Bay. Wij vernamen dat zij aan dezen tocht bijzonder weinig
hadden gehad, want het weer was zóó ongunstig en zóó nevelachtig, dat zij van de
geheele kust van Spitsbergen, van zuid naar noord, ongeveer niets te zien kregen
en de boot somtijds uren achtereen moest stilligen, aangezien de mist zóó dik was,
dat men den koers niet kon bepalen!
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Toch hadden drie hunner zich niet laten afschrikken, maar waren, toen de Lofoten
weer naar Noorwegen terugkeerde, in het Hôtel achtergebleven, met het doel om
een tiental dagen op Spitsbergen de jacht op rendieren te beoefenen en dan met
de tweede expeditie naar de bewoonde wereld terug te keeren.
De reis, die wij medemaakten, was dus de tweede, die de Lofoten in het vóórlaatste
de

jaar der 19 eeuw, naar Spitsbergen ondernam, en tevens de laatste naar het
uiterste Noorden, want, zooals ik reeds mededeelde, zouden de volgende expedities
niet verder gaan dan Advent-Bay. Het pakijs begint zich nl. reeds in het begin van
Augustus naar het Zuiden uit te strekken, en zou dus alle verder doordringen
verijdelen.

Beren-Eiland
(halverwege N.-Kaap van Noorwegen en Z.-Kaap van Spitsbergen).

De geschiedenis van de eerste en eenige geregelde stoomvaartverbinding
tusschen het Europeesche vastland en Spitsbergen vangt aan met het jaar 1896,
hèt jaar voor Spitsbergen, waarin het misschien méér van zich heeft doen spreken
dan gedurende de 3 eeuwen, die sinds zijne ontdekking (1596) verliepen.
Immers in dit jaar was het, dat de onversaagde Poolvorscher-aeronaut-ingenieur,
Salomon Auguste Andrée, zich met zijn ballon, ‘le Pôle Nord,’ naar Spitsbergen
inscheepte, om op het Denen-Eiland (Dansk Oer) alle voorbereidende maatregelen
te treffen tot de volvoering van zijn stoutmoedig en geniaal idee, nl. om, waar alle
andere middelen faalden, per luchtbol de Noordpool te bereiken!
Ook de gebeurtenissen van het volgende jaar maakten Spitsbergen tot een
onderwerp van gesprek in alle beschaafde landen, want in 1897 kwam het grootsche
den

plan tot uitvoering: den 11 Juli steeg Andrée op, vergezeld van zijne 2
landgenooten, de Zweden Knut Fraenkel en Niels Strindberg en sedert heeft men
niets meer van deze helden der wetenschap vernomen, behalve één bericht, door
een der talrijke in de ballon meegenomen postduiven overgebracht en dateerende
den

van den 13 Juli, d.i. 2 dagen na de opstijging.
Dit bericht luidt: ‘13 Juli, 12.30 's middags, 82° 2′ N.B., 15° 5′ O.L. Goede vaart
naar 't Oosten, 10° Zuid. Dit is het derde bericht per duivenpost.’
ANDRÉE.
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Wie is er, die nu, na drie jaren, nog aan het welslagen der onderneming gelooft?
Mochten wij tenminste zekerheid bekomen, omtrent het lot der ongelukkigen; ook
dit blijft echter een mysterie, hoewel men, naar aanleiding van krantenberichten die
later bleken ‘canards’ te zijn, allerlei hypothesen daaromtrent heeft opgeworpen.
sten

Maar laat ik tot mijn reisverhaal terugkeeren. Den 31
Juli, den tweeden dag
van onze vaart door de Noordelijke IJszee, bereikten wij des morgens om 9 uur het
eenige ‘tusschenstation’ tusschen Noorwegen en Spitsbergen: Beren-Eiland. Deze
eilandengroep, welke tot het jaar 1898 nooit bewoond is geweest, bestaat uit steile
rotsformatiën, wier hoogste top door den ontdekker van het eiland, den Hollander
Willem Barents (9 Juni 1596) Jammerberg gedoopt is (587 M.). Tot dusver had de
Lofoten nog nooit aan het Beren-Eiland aangelegd, maar was gewoon, er op eenigen
afstand langs te varen om zonder oponthoud zijn weg naar Spitsbergen te vervolgen,
de

maar voor ons, passagiers van de 2 expeditie van de Lofoten in het jaar 1899,
was de eer weggelegd, om de eerste toeristen te zijn, die op het Beren-Eiland voet
aan wal hadden gezet! De aanleiding hiertoe was gelegen in een brief, dien onze
kapitein moest overbrengen aan de bewoners van het Eiland ‘Bewoners van het
eiland?’ Ja zeker, het Beren-Eiland, gelegen op 74° N.B. midden in de Noordelijke
IJszee, is winter en zomer bewoond!
Eenige jaren geleden nl. vestigde zich eene Duitsche kolonie, onder aanvoering
van een zekeren Theodor Lerner, op het eiland, dat te voren grondig door hem was
onderzocht en talrijke steenkoollagen bleek te bevatten.
Nu is het Beren-Eiland, evenals Spitsbergen, onzijdig gebied, daar het rechtens
geen enkelen staat toebehoort en de genoemde Duitschers gingen van het principe
uit, dat een onbewoond land, dat niemand toebehoort, het eigendom wordt van den
eersten, die er zich metterwoon vestigt (ius primi occupantis). Theodor Lerner
verklaarde zich nu Eigenaar (dus eigenlijk ‘koning’) van een gedeelte van het
Beren-Eiland, dat hij als zijn persoonlijk bezit beschouwde, en gaf hiervan officieel
kennis aan den Duitschen Rijkskanselier, Fürst Hohenlohe. Wat in dergelijke gevallen
meestal plaats grijpt, gebeurde ook nu: zoolang het Beren-Eiland geen enkelen
staat toebehoorde, liet men het maar kalmpjes rusten in de Noordelijke IJszee, en
nam van zijn bestaan al heel weinig notitie; nauwelijks echter komt er iemand, die
er zich meester van maakt, na ontdekt te hebben dat het eiland rijke steenkoollagen
bevat, of verscheidene staten komen tegen deze eigenmachtige handelwijze op en
gunnen den Duitschers het bezit niet van het zoo lang totaal genegeerde gebied.
Er is toen indertijd veel over te doen geweest, de Duitsche Keizer heeft er zich, naar
't schijnt, persoonlijk mee bemoeid, evenals Rusland, Zweden en Noorwegen, maar
desalniettemin hebben de Bereneilanders zich aan geene vermaningen gestoord,
maar bleven zij kalmpjes hunne steenkolen delven, die ze van de hand deden door
tusschenkomst van met hen bevriende Duitsche handelshuizen, en leefden er verder
van jacht en visscherij.
Het eiland is voor schepen zeer moeilijk te naderen, aangezien er bijna
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geen havens zijn. Het houten huis der Duitschers, benevens de groote tent liggen
boven op een rots aan zee, zoodat ze van die zijde niet te bereiken zijn dan langs
een steilen touwladder. In geval men de kolonisten met geweld wilde dwingen,
hunne ‘bezitting’ te verlaten, zou men er waarschijnlijk heel wat werk aan hebben,
want de stelling boven op de rots is onneembaar en van eene andere zijde kan men
het Eiland ook niet naderen, om de eenvoudige reden, dat er geene havens zijn.
De ‘roovers’ voelen zich dan ook zeer op hun gemak, en denken er niet over, hun
nieuw vaderland te verlaten.
Nu moet men weten dat onze kapitein, Herr Hegge, eene aanbieding van 400
kronen (f280) had ontvangen, zoo hij zich de moeite wilde geven, op zijne tweede
reis naar Spitsbergen, het Beren-Eiland aan te doen en er een brief af te geven,
afkomstig van een der Duitsche handelshuizen, die met de ‘noordelijkste bewoners
van Europa’ in relatie stonden.

Beren-Eiland (74° N.B.).

Nu, het aanbod was royaal! f280, alléén om een brief af te geven, dat werd den
kapitein niet elken dag aangeboden, en hij besloot dus, voor deze eene keer eens
als brievenbesteller te fungeeren, natuurlijk niet dan na zich vergewist te hebben,
dat alle passagiers met het plan instemden. Hijzelf was nooit op het eiland geweest
en wist dus niet vooraf, waar hij zou landen, maar dat was geen bezwaar, dat zou
hij wel uitvinden als we er vlak bij waren! Hij vroeg ons of we soms lust hadden, om
hem te vergezellen, en dadelijk boden alle passagiers op één na zich aan om de
expeditie mee te maken: alleen de Engelsche schilder verklaarde, liever aan boord
te blijven; hij wilde vandaar schetsen van het eiland ontwerpen.
Wij ontveinsden ons niet, dat de onderneming niet zonder gevaar was: ten eerste
moesten wij ergens landen, waar zelfs de kapitein nog nooit was geweest en ook
niemand van de officieren of de équipage: kennis van het vaarwater bezat dus
niemand aan boord. Ten tweede wisten we volstrekt niet, hoe de dames en heeren
Bereneilanders ons zouden ontvangen. We hadden juist vernomen, dat er kort
geleden eene Zweedsche expeditie van astronemen heengezonden was, om
wetenschappelijke onderzoekingen op het eiland te doen, maar dat deze geleerden
op alles behalve vriendschappelijke wijze door de bewoners waren begroet. Dezen
hadden hun ongenooden gasten kort en
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bondig beduid, dat zij op hún gebied (dat der eilanders) niets te zoeken hadden, en
dus maar het best zouden doen met onmiddellijk ‘rechtsomkeert’ te maken!
Wie wist dus, wat de eilanders in het schild zouden voeren, wanneer ze de
‘Lofoten’ zagen naderen, die de Noorsche vlag in top voerde!
's Morgens om 9 uur (31 Juli) zagen we in de verte het Beren-Eiland als eene
hooge rotsmassa uit de IJszee oprijzen! Eerst een klein eilandje en vlak ernaast,
door eene nauwe ‘straat’ daarvan gescheiden, eene lange strook lands, waarvan
het einde niet te zien was; zoo deed het zich voor aan onzen blik.
Dichterbijgekomen zagen we duidelijk een houten huis héél boven op den voorkant
van het eiland, dat zich nu voordeed als een eindelooze hooge rotsmuur.
Op eenigen afstand van het huis wapperde de Duitsche vlag; vlak ernaast
bespeurden we eene tweede woning, nl. een bijzonder groote tent van zeildoek.
Van menschen was volstrekt niets te zien, hoe we ook tuurden door onze kijkers.
Sliepen ze nog, of verborgen zij zich? We wisten het niet te zeggen.
Op tamelijken afstand van de voorste rots (waarop het huis stond), liet de kapitein
stoppen, daar hij het veiliger vond, niet al te dicht te naderen en liet eene roeiboot
uitzetten, om daarmede de landing te beproeven. Behalve hijzelf, de stuurman, de
machinist en de hofmeester, namen daarin plaats vier van de passagiers, benevens
een 3-tal matrozen, waarvan 2 de riemen hanteerden. En nu roeide men met eenige
voorzichtigheid naar den wal, recht op de rots aan! Ik zag ondertusschen mijn
revolver na en constateerde met een vluchtigen blik, dat er zes patronen op zaten.
Het kostte heel wat moeite, aan land te komen, want met alle mogelijke inspanning
van de roeiers, kon zelfs het lichte bootje niet zoo dicht bij het ‘strand’ gebracht
worden, dat wij er zonder natworden uit konden springen. Een der matrozen waadde
nu tot de knieën door het water en droeg ons één voor één op zijn rug aan wal! Daar
stonden we nu op eene zeer smalle strook strand, uitsluitend bestaande uit groote,
eironde, gladde keien, en recht vóór ons verhief zich de loodrechte, kolossale rots
als een reuzenmuur! Er hing een zeer lang, dik touw van de steilte af, en naar boven
ziende, ontdekten we, dat dit touw, halverwege de rots, overging in een touwladder,
die tot den top doorliep. Zonder lang te dralen greep de kapitein het eind van het
touw en begon zich naar boven te werken met de voeten steunend op elk uitstekend
stukje rots, en zich verder met de handen naar boven trekkend. Daarop volgde de
stuurman, vervolgens uw onderdanige dienaar, en eindelijk de rest van de passagiers
en de bemanning... Het was een vermoeiende karwei, en vooral een der passagiers,
een bejaard heer, deed schier bovenmenschelijke inspanning, om het doel te
bereiken; hij werd van voren getrokken en van achteren geduwd en toch dachten
we stellig, dat hij het zou moeten opgeven; eindelijk, eindelijk was de touwladder
bereikt en nu ging het verder vrij gemakkelijk in vergelijking althans met het eerste
gedeelte
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van de klauterpartij! Toen wij bijna boven waren, was de bewuste oude heer nog
niet halverwege, maar hij hield vol, rustte van tijd tot tijd, ondersteund door de
matrozen, even uit, en zette dan weer, met inspanning van alle krachten, de bestijging
voort! Hij was waarlijk te bewonderen, maar toch vond ik het, op zijn leeftijd, eigenlijk
onverantwoordelijk, aan zulk eene gevaarlijke onderneming deel te nemen. Plotseling
deed zich de gedachte bij mij op, dat de eilanders, indien zij zich op ‘afdoende’ wijze
van lastige bezoekers wilden ontslaan, niets anders te doen hadden dan... den
touwladder van boven door te snijden. Ik hield die gedachte echter maar voor mij;
ze was té ontzettend. We naderden steeds den rand van de rots; nog 50 sporten,
nog 30, nog 15, nog 3... we waren boven! Wat zagen we?? Een 30-tal mannen
stonden naast elkaar aan den rand van de steilte in eene langerij, en hadden
blijkbaar, voor óns onzichtbaar, onze bestijging ‘sport voor sport’ gadegeslagen!
Een van ben trad naar voren en vroeg den kapitein, die het eerst boven was, wat
wij op zíjn gebied kwamen uitvoeren: het Beren-Eiland was geen ‘toeristenoord’,
maar Privatbesitz,’ enz. enz. Onze wakkere gezagvoerder had reeds terstond,
zoodra hij de handen vrij had, den brief te voorschijn gehaald en brak al spoedig
den woordenvloed van den Duitschen ‘usurpator’ af door hem, zonder een woord
te spreken, het document te overhandigen. Wij schaarden ons om den kapitein, en
de eilanders namen eene afwachtende, dreigende houding aan. Nauwelijks had
hun woordvoerder den brief gelezen, of opeens veranderde de toestand. Zijn gelaat
drukte de grootste vergenoegdheid uit, vriendelijk reikte hij den kapitein de hand en
dankte hem, in warme bewoordingen, voor de moeite, die hij zich gegeven had, om
van zijn gewone reisroute af te wijken, ten einde dien brief te kunnen afgeven, enz.
enz. enz. In één woord, hij was bijzonder ‘liebenswürdig’ en noodigde ‘die
Herschaften’ uit, zijn huis te komen bezichtigen en een glas schnaps met hem te
gebruiken!!!

't Eenige huis op het Beren-eiland (voorzijde).

Hij stelde ons nu eenige van zijne ‘mede-aanvoerders’ (raadslieden van de kroon)
voor en betreurde het zeer, dat de baas, Theodor Lerner, niet thuis was; deze had
zich toevallig 's morgens vroeg naar het binnenland, op de jacht, begeven.
Toen wij heel gemoedelijk in de bovenkamer van het houten woonhuisje
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met eenige der Bereneilandsche regenten zaten te klinken en te rooken, hoorden
wij een gestommel op de trap en kwam, na een forschen tik op de deur onze dappere,
maar wel wat roekelooze, bejaarde tochtgenoot, het vertrek binnen, nog geheel
buiten adem, en zoo uitgeput, dat hij nauwelijks kon spreken. Men had hem buiten
reeds op de hoogte van de tegenwoordige verhoudingen gebracht, zoodat hij zich
haastte, mede in te stemmen in de wederzijdsche tevredenheid!
Men verzocht ons, onze namen te teekenen in een groot, tot dusver nog nooit
gebruikt, vreemdelingenboek, daar wij de eerste toeristen waren, die hier voet aan
wal zetten.
Toen de ‘rooverhoofdman’ zag, dat ik onder mijne handteekening de woorden:
‘Haag, Holland’ plaatste, riep hij plotseling uit: ‘Was! sind Sie Holländer? Das ist
schön, da sollen sie eine Holländische Cigarre rauchen!’ En uit eene kast haalt hij
me daar eene groote kist, voorzien van een etiket met de woorden ‘Hollandsche
Sigaren’! Stellig had ik nooit gedroomd, nog eens op het Beren-Eiland eene
Hollandsche sigaar te zullen krijgen! Ik moet zeggen, dat ze voortreffelijk was en ik
dankte den braven man voor zijne ‘Liebenswürdigkeit’.

Huis der Duitsche kolonie op het Beren-Eiland (achterzijde).
(Opname met een ‘Edison-camera 1900’).

Na de inspectie van het huis, bezochten we de tent, waar mannen, vrouwen en
kinderen eendrachtiglijk te zamen huizen en vervolgens namen we een kijkje in het
binnenland van het eiland, dat uitermate schraal en dor leek, hoewel hier en daar
eenige bloempjes groeiden, die wij natuurlijk gretig verzamelden.
Wij zagen hier en daar groote hoeveelheden steenkool verspreid liggen en
bezochten de ‘rivier’, die de kolonisten steeds van versch drinkwater voorziet,
Over het algemeen genomen, scheen het Beren-eiland ons allen toe een
troosteloos-dor en kaal stuk land te zijn, en het was haast ongelooflijk, dat zulk eene
wildernis duurzaam bewoond werd.
Het merkwaardigste van alles wat er te zien valt, zijn zonder twijfel de
‘vogelbergen’. Sommige rotsen worden bewoond door duizenden en tienduizenden
vogels: meeuwen, alken, pooleenden, zitten in onafzienbare rijen stijf rechtop naast
elkaar, (als de vetpotjes bij eene illuminatie) in hun rotsnesten, in statige rust, voor
zich uit te staren. Worden ze door een schot
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uit die rust opgeschrikt, dan wordt de hemel voor enkele seconden verduisterd door
hun plotseling ópvliegen, maar zeer kort daarop zitten ze weer rustig op hun oude
plek, even stil en statig alsof er niets gebeurd was.
Na een verblijf van 3½ uur op het Beren-eiland, vroeg de kapitein ons, hoe we er
over dachten, naar boord terug te keeren en de reis te vervolgen. De oude Duitscher
antwoordde hierop, dat we dit niet konden doen, alvorens onzen gastheeren eene
contra-beleefdheid bewezen te hebben, welke volgens hem zou moeten bestaan
uit het gemeenschappelijk ledigen van eene flesch ouden Port, door hem (den
Duitscher) aangeboden, en die door den hofmeester, op zijn verzoek, van ons schip
zou worden gehaald! Het plan werd goedgekeurd, de hofmeester ging naar boord
en kwam na een halfuurtje terug met een flesch onder zijn arm en glazen in de
handen.
Nu werd de gezondheid van de Beren-eilanders gedronken, die weer een toast
op óns instelden, zoodat aan het ‘Hoch!’ roepen schier geen einde kwam!
Ik heb nog verzuimd te melden, dat de kolonisten de vriendelijkheid gehad hadden,
ons eene betere en gemakkelijker landingsplaats aan te wijzen dan die, welke wij
bij onze aankomst gebezigd hadden. De steille rots behoefde gelukkig niet afgedaald
te worden, maar een kwartier ten N. van het woonhuis bevond zich eene nauwe
baai, vanwaar men gemakkelijk in open zee kon komen. De hofmeester was vandaar
naar de ‘Lofoten’ afgestoken, om zijne zending te vervullen en had tevens aan boord
het bevel des kapiteins overgebracht om het schip te laten stoomen naar den ingang
der baai, zooeven genoemd.
Alvorens wij in de roeiboot stapten, na een hartelijk afscheid van de ‘roovers’
genomen te hebben, overhandigde een van hen mij 2 groote paperassen, met
verzoek, die eens op mijn gemak door te lezen, zoodra ik aan boord terug zou zijn.
Ze werden in dank aanvaard en we staken van wal Een half uur later vervolgde de
Lofoten hare reis naar het Noorden langs de kust van het Beren-Eiland en het duurde
nog verscheidene uren, alvorens deze nieuwe Duitsche Kolonie (?) uit het oog was
verdwenen.
No. 1 van de mij ter hand gestelde documenten bevatte het volgende:
BESTIMMUNGEN
FÜR DEN

AUFENTHALT VON EXPEDITIONEN, TOURISTEN UND BESATZUNGEN
DEUTSCHER UND AUSLÄNDISCHER FAHRZEUGE AUF UNSEREM
EIGENTUM.
1.
Das Betreten unseres Eigentumes, sowohl des im Jahre 1898, als auch
im Jahre 1899 erworbenen, ist überall und gern gestattet.
2.
Die Jagd auf unserem Eigentum, das Entnehmen von frischem Wasser,
Kohlen für den eigenen Bedarf ist nach vorherigen Mitteilung an den auf
der Bäreninsel wohnenden Unterzeichneten bis auf Widerruf ebenfalls
erlaubt.
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3.
Verboten ist das Errichten von Gebäuden jeglicher Art, die Anlage von
Landungsplätzen, Brücken, Wegen, die Vornahme von Vermessungen,
Umzäunungen, Bohrungen, u.s.w., ferner die Beschädigung bezw.
Wegnahme von Anlagen, Tafeln und Dokumenten.
Zuwiderhandelnde (gegen die Bestimmungen 2 und 3) machen sich eines
Vergehens gegen das Eigentum und des Hausfriedensbruches schuldig,
haben sich daher die für sie entstehenden nachteiligen Folgen selbst
zuzuschreiben.
Für THEODOR LERNER und HUGO RÜDIGER.
THEODOR LERNER,
KNÖHR & BURCHARD Nfl.
LOUIS STEIN und
OTTO KAUFMANN.
THEODOR LERNER.
Auf der Bäreninsel, beim Südhafen, den 10 Juni 1899.
Het tweede document behelsde de (geheel eigenmachtige) ‘Eigendomsverklaring’
en is misschien nóg merkwaardiger als ‘staaltje van brutaliteit.’ Ik laat hier den inhoud
woordelijk volgen:

Eigentums-erklärung.
Am Montag, den 5 Juni 1899, habe ich, der unterzeichnete deutsche
Staatsangehörige THEODOR LERNER aus Linz a Rhein für mich und die
deutschen Firmen KNÖHR & BURCHARD Nfl., Hamburg, LOUIS STEIN,
Magdeburg und OTTO KAUFMANN, Charlottenburg, das unter beschriebene,
und durch eine Kartenskizze näher bezeichnete, bis dahin herrenlose
Land auf der keinem Staatsverbande angehörigen Bäreninsel im
nördlichen Eismeer ausgemessen, abgegrenzt und zum Zwecke der
Ausnutzung für Bergbau, Fischerei und Jagd, hauptsächlich Thrantierjagd,
in Privatbesitz genommen.
Für diese, dem deutschen Reichskanzler angezeigte Erwerbung, sowie
alle Rechte auf Land und Wasser, besonders die Häfen, wird der Schutz
des Deutschen Reiches in Anspruch genommen.
Unser neues Besitztum wird begrenzt im Süden von dem Privateigentum
der deutschen Staatsangehörigen THEODOR LERNER und HUGO RÜDIGER,
erworben im Jahre 1898, und dem sogenannten Vogelberge in Länge
von etwa 7181 Metern und reicht von der Wassergrenze der Ostseite bis
zur Wassergrenze der Westseite der Bäreninsel.
Letztere bildet in nordwestlicher Richtung in einer Länge von ungefähr
1780 Metern die weitere Begrenzung.
Von dem nördlichen Endpunkte der Westseite wendet sich die Grenze in
nordnordöstlicher Richtung landeinwärts und erreicht in einen Entfernung
von etwa 13,500 Metern wieder die Ostseite der Bäreninsel. Die
Wasserlinie der Ostseite in allgemein südöstlicher Richtung bis zum
Ausgangspunkte und zwar in einer Länge von etwa 14.408 Metern
beschliesst die Abgrenzung unserer Erwerbung. An den Endpunkten der
vorgenannten Grenzlinien, sowie an den mit † bezeichneten Stellen der
Kartenskizze stehen Tafeln mit der Aufschrift:
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‘DEUTSCHES PRIVAT-EIGENTUM,’
ausserdem auf der Anhöhe nordwestlich des Olgahafens eine grössere
Tafel mit der Aufschrift:
PRIVAT-EIGENTUM DER DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGEN
THEODOR LERNER, KNÖHR & BURCHARD Nfl., LOUIS STEIN und OTTO
KAUFMANN.
THEODOR LERNER.
Auf der Bäreninsel, den 5 Juni 1899.
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ZEUGEN
nebenbezeichneter Erwerbung sind Capitän LINDEMANN, Steuermann
FLAMBOE, Maschinisten WEHLEN und PAUL, sowie Mannschaft des
Hamburger Seeschlepp-Dampfers TERSCHELLING, Eigentum der Firma
SCHRADER & WREDE, ferner der mich als Harpunier begleitende
norwegische Staatsangehörige KLAUS N. THUE von Tromsoe.
Diese Erwerbs-Urkunde ist zugleich mit einer Abschrift der
Eigentums-Erklärung von 1898 in einer Tasche verschlossen in dem unter
der grossen Tafel beim Olgahafen befindlichen Holzschränkchen
niedergelegt.
Weitere Ausfertigungen befinden sich bei den Tafeln an der Kohlenbucht
und im Russenhafen.
THEODOR LERNER.
Men ziet het, alles was zoo officieel mogelijk toegegaan! de groote borden met de
boven vermelde opschriften stonden op verschillende punten van de kust en
verkondigden ‘den volke’ dat het Beren-Eiland sedert 1898 privaat-bezit was van
eenige Germanen.
Mijne medebezoekers van dit eiland en ikzelf zijn buitengewoon nieuwsgierig
naar den afloop van deze kwestie; hoelang zullen de kolonisten zich daar
handhaven? Zullen ze verdreven worden, of uit eigen beweging hunne ‘bezitting’
prijsgeven? De toekomst zal het leeren.

Ons reisgezelschap bij 't verlaten van Beren-Eiland.

Zoodra Beren-Eiland uit het gezicht was verdwenen verlieten we het dek van
onze boot en trachtten beneden in de kajuit, bij de snorrende kachel weer wat warmte
te verzamelen, want we waren tamelijk verkleumd geworden door het lange verblijf
boven op dek. Lang zou deze rust echter niet duren, want met een ruk werd plotseling
de kajuitsdeur geopend, en de stuurman viel binnen met den gejaagden uitroep:
‘Snel! naar boven! walvisschen!’
We vlogen naar dek en zagen werkelijk op vele verschillende plaatsen
waterfonteinen uit de zee opspuiten. Nu en dan vertoonde zich een reusachtige kop
of een gedeelte van een rug, maar het gebeurde slechts zelden, dat men van een
der monsters kop, rug en staart gelijktijdig te zien kreeg. De kapitein en ik schoten
eenige geweer- en revolverkogels op hen af, wat tot eenig resultaat had dat de
monsters als ze zich getroffen voelden op verwoede wijze hooge waterstralen
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Walvisschen komen in de zee ten
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noorden en zuiden van het Beren-Eiland zeer veel voor, hoewel er tamelijk druk
jacht op gemaakt wordt. Zij maakten op mij den indruk van zeer vreesachtig te zijn,
want nauwelijks stak er een zijn kop uit het water in de nabijheid van onze boot, en
zag hij deze met zijn kleine oogjes, of plomp! dook hij terug onder den zeespiegel
en kwam eerst een heel eind verder weer boven water.
Dien avond om 11 uur passeerden wij de zuidkaap van Spitsbergen, gelegen op
76½° N.B. Hier verheft zich een enorme bergmassa, die in een spitsen top eindigt,
de Hornsunds Piek geheeten, en van uit zee duidelijk te zien. Nu nam onze boot
een westelijken koers aan, daar het doel van de reis, Advent - Bay, aan de westkust
van het eiland gelegen is. We hadden nog een 20-tal uren te varen, eer we zoover
waren, maar die 20 uren vlogen daarheen als een droom; het besef dat we nu
werkelijk vlak langs Spitsbergen voeren en elke berg, elke gletscher, die we voor
ons zagen, een deel uitmaakte van dat mysterieuse pool-eiland, bracht ons in eene
soort voortdurende extase, die ons den tijd deed vergeten. Daarbij kwam nog, dat
de zon nu in 't geheel niet meer onderging, maar eenvoudig een kring aan den
hemel beschreef, zoodat we bijna alle notie van tijd en afstand begonnen te verliezen.
We sliepen ‘'s nachts’ enkele uren, na de ronde venstertjes in onze cabine's
zorgvuldig dichtgestopt te hebben, om de felle zonnestralen af te weren, en waren
verder bijna voortdurend op dek om van het toover-panorama te genieten, dat ieder
oogenblik eene gedaanteverwisseling onderging. Nú begrepen we, waarom Barents,
den

toen hij den 17 Juni 1596 dit land ontdekte, het den naam van ‘Spitsbergen’
gegeven heeft; de geheele kust nl. van Zuid naar Noord is eene opeenvolging van
geheel met sneeuw en ijs bedekte zeer spits toeloopende berggevaarten. Gletscher
volgt op gletscher, eene enkele maal afgewisseld door een rots, die niet geheel
onder sneeuw bedolven is, en in hare eentonigheid is deze natuur zoo overweldigend,
dat men zich geheel verliest in hare bewondering en nergens anders meer belang
in stelt.
Spitsbergen (somtijds ook Oost-Groenland of Nieuwland geheeten) beslaat een
gebied van ruim 4 breedtegraden (76° 30′-80° 40′ N.B.) en ± 10 lengtegraden
(11°-21° O.L.) en is dus ongeveer 3 maal zoo groot als Nederland. Het werd vroeger,
geheel ten onrechte, tot Amerika gerekend, maar wordt tegenwoordig beschouwd
als Europeesch gebied. (In het Handwoordenboek der Algemeene Aardrijkskunde,
volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt; door eene vereeniging van
aardrijkskundigen; uitgegeven te Nijmegen, bij D.J. Haspels 1847, leest men b.v.
op blz. 769: ‘Spitsbergen, Amerika, gr. eil. in de IJszee, tusschen Oude en Nieuwe
Wereld’ enz. Dit laatste is ook beslist onwaar, want plaatsen, die gelegen zijn op
10° O.L., zooals b.v. Hamburg, liggen dan volgens deze redeneering, nog dichter
bij de Nieuwe Wereld dan Spitsbergen!)
Het eiland is neutraal gebied, n'en déplaise De Aarde en haar Volken, jaargang
1869, waar men in een overigens hoogst interessante beschrijving van Spitsbergen,
op blz. 149 leest: ‘de Russen tellen haar dan ook bij hunne Europeesche bezittingen.’
Deze opvatting vindt waarschijnlijk haar grond in
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de bewering der Russen, dat zij de eigenlijke ontdekkers van Spitsbergen zijn, en
reeds langen tijd vóór de komst der Hollanders (1596) vaarten daarheen
organiseerden, om op zeehonden en walvisschen te jagen. In de Spitsbergen Gazette
van 13 Juli 1897 komt een ingezonden stuk voor van den heer A. Engelhardt,
Generaal-Gouverneur van Archangel (Die Russen auf Spitzbergen) waarin deze
heer tracht aan te toonen, dat den Russen eigenlijk de eer der ontdekking toekomt.
De hoofdredacteur van dit Poolblad (de heer Carl Christensen, een Noor) antwoordt
daarop: ‘Wie man sieht, hat der hochgeehrte Herr Gouverneur “einen Grund zu
behaupten, dasz Spitzbergen den Russen bedeutend früher bekannt war als 1596.”
Leider weisz ich nicht, welche Quellen ihm zur Verfügung gestanden haben um dies
behaupten zu können; aber alle mir bekannte Verfasser haben bisher zugegeben,
dasz Willem Barentz die Ehre hat der Entdecker Spitzbergens zu sein.’ Ik denk, dat
alle Nederlanders deze bewering gaarne zullen onderschrijven; trouwens, behalve
de Russen, twijfelt niemand aan de juistheid daarvan.
De naam ‘Spitsbergen’ wordt behalve door de Nederlanders alleen door de Noren
op de juiste wijze gespeld. Duitschers en Engelschen schrijven: Spitzbergen,
Franschen: le Spitzberg, Zweden: Spetsbergen en ‘last not least’ noemen de Russen
het eiland: Grumand (volgens hen de allereerste en dus eenig juiste benaming!)
Wat wel het meest pleit voor de primeur van Barents c.s. is, dunkt mij, dat ongeveer
alle namen van bergen, baaien, kapen enz. op Spitsbergen Hollandsche namen
zijn!
Men kan per schip alleen langs de Westkust van het eiland varen, want ten Oosten
van Spitsbergen is bijna nooit open zee. De zich aldaar bevindende baaien en
straten (Liefde-Baai, Wijde-Baai, Mossel-Baai, Verlegen-Hoek, Hinloopen-Straat,
Lommer-Baai, Eenhoorn-Baai, Agards-Baai, Wijde Jans Water) zijn het geheele
jaar door geheel of gedeeltelijk door het ijs verstopt, zoodat men deze alleen te voet
en met sleeden kan bezoeken. Deze kust is dan ook lang zoo goed niet geëxploreerd
als de Westzijde van het eiland, het binnenland is nagenoeg totaal onbekend; men
heeft alleen twee hoofddeelen onderscheiden: West-Spitsbergen en Nieuw-Friesland.
Ten noorden van Spitsbergen vindt men (voor zoover bekend) geen land meer,
uitgezonderd enkele kleine eilandjes vlak bij de noordelijke kust (zie later); ten oosten
strekt zich het ‘Noord-Oostland’ uit en ten zuiden daarvan: Willemsland,
Barents-Eiland, Stans Voorland (de beide laatsten gescheiden door de
Thijmens-Straat) en de Duizend-Eilanden; ten zuiden van Spitsbergen vindt men,
zooals reeds gemeld, geen ander land dan Beren-Eiland, dat halverwege de
Zuidkaap en de Noordkaap van Noorwegen gelegen is. (Ik voeg er opzettelijk bij:
van Noorwegen, want er bestaat nog een Noordkaap ten noorden van
‘Noord-Oostland,’ welke ongeveer 10 breedtegraden noordelijker ligt dan de eerste,
nl. op bijna 81° N.B.). Na deze kleine geographische uitweiding zet ik mijn reisverhaal
voort.
sten

Toen wij 's morgens van den 1
Augustus ontwaakten na eene nachtrust van
enkele uren, was onze stoomer in dien tijd den Hornsund gepasseerd en
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voer langs de opening van de Bell-Sound, eene groote binnenzee met 3 baaien:
Recherche B, Van Keulen B en Van Mijens B. Nog steeds strekten de puntige
glaciers in onafzienbare rijen hunne toppen ten hemel, op feerische wijze verlicht
door de stralen der zon, die den sneeuwkegels een rosen en groenen weerschijn
verleenden, wat een tooverachtig effect maakte.
Het was fel koud en er woei een ijzige wind toen we ons na het ontbijt naar het
dek begaven, maar toch was het prachtig weer: een onbewolkte, diep blauwe
zonnelucht.
Op het midden van den dag passeerden we K. Starâtshin, aldus genoemd naar
een Russischen jager-heremiet, die 15 jaren onafgebroken bij die Kaap geheel
atléén heeft geleefd (hij overleed aldaar in 1896).
Deze Kaap beheerscht den toegang tot den grootsten en beroemdsten fjord van
Spitsbergen, den IJsfjord, die met zijne talrijke baaien diep landwaarts indringt doch
een zeer nauwen ingang heeft.
Westelijk van den ingang verheft zich de neusachtige rots ‘Doode man’
(Dodmanden) en oostelijk het rotseilandje Faestningen. De IJsfjord is 40 mijlen lang
en 6 mijlen breed en vormt als het ware ééne enorme, beschuttende haven voor
de schepen, die in elk van zijne kleinere baaien volkomen veilig zijn. Groene Haven
(Green Harbour) en Koolbaai (Coal-Bay) werden in den loop van den middag door
ons voorbijgestoomd en de volgende baai, die wij zouden bereiken was Advent-Bay,
de aankomst-baai, waar het noordelijkste hôtel van de wereld gevestigd is, en waar
we dus weer menschelijke wezens zouden aantreffen! (van Noorwegen af hadden
we gedurende de geheele vaart door de Noordelijke IJzee zelfs geem enkel schip
gezien!)
Tegen 6 uur riep de kapitein ons toe vanaf de brug, waar hij stond te
commandeeren: ‘Heeren! ziet eens door uwe kijkers; daarginds kan men de
“Turisthytten” reeds zien liggen!’ Waarlijk, het was zoo! Heel in de verte zagen we
eene kleine vierkante dobbelsteen tegen een witten achtergrond van sneeuw- en
ijsbergen afsteken! Het ‘Hôtel!’ Steeds kwam het nader: nu was het niet vierkant
meer, maar langwerpig; de ‘dobbelsteen’ was geheel van hout, ja, dat was duidelijk
te zien! Zie de Noorsche vlag daar eens lustig van het dak wapperen! Eigenlijk is
dat eene even groote aanmatiging als het waaien van de Duitsche driekleur op het
Beren-Eiland! We zijn hier immers niet op Noorsch gebied! ‘Nu ja! zegt de Noorsche
student, ‘maar van alle volken hebben de Noren toch het meest aanspraak op
Spitsbergen, aangezien het 't dichtst bij hun land ligt; of het moesten de Nederlanders
zijn,’ gaat hij beleefd voort, zich tot mij wendende: ‘want die hebben het ontdekt!’
‘Nu, ik denk dat de Nederlanders en Noren er voorloopig nog wel niet om zullen
gaan vechten!’ geef ik lachend ten antwoord, ‘een land, dat slechts 6 weken per
jaar “bereisbaar” is, is niet veel bloedvergieten waard!’
Langzaam nadert onze Lofoten de oostkust van Advent-Bay: we leggen aan; met
een roeibootje, dat al op ons ligt te wachten, worden we naar land geroeid; we staan
op Spitsbergschen bodem! O, trots! o, zaligheid! Het doel
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bereikt! Althans het aanvankelijk doel, want we zijn hier pas op 78¼° N.B. en we
hopen de 80° te overschrijden!
Onmiddellijk begeven we ons naar het ‘Grand Hôtel du Spitzberg,’ gewoonlijk
‘Turisthytten’ genaamd, hetwelk op 3 minuten afstands van de landingsplaats ligt
en plaatsruimte heeft voor een 30 à 35-tal gasten; naast den hoofdingang van het
geheel uit hout vervaardigde langwerpige gebouwtje, hangt een... brievenbus met
het symbool der Koninklijk Noorsche Posterijen: een posthoorn. Na een drietal
treden opgegaan te zijn, komt men aan de voordeur, die zich op zij van het gebouw
bevindt en toegang geeft tot een smalle gang, waarop aan weerszijden kamerdeuren
uitkomen. De eerste daarvan, aan de rechterzijde, geeft toegang tot het ‘Postkantoor,’
een vierkant vertrekje, welks eenig ameublement bestaat uit een lessenaar (die de
noodige Noorsche en Spitsbergensche postzegels, briefkaarten met ‘Ansicht,’
photographieën, enz. bevat) een stoel, een steeds rood-gloeiende kachel en... de
slaapplaats van den Postmeester. Het spreekt wel van zelf dat onze allereerste
gang naar ‘het Postkantoor’ is, waar in een minimum van tijd een enorm aantal
postzegels en briefkaarten in Noorsche munt worden omgezet en de ‘Directeur’
handen te kort komt! De goede man was daarover bijzonder in zijn schik, want de
verkoop van geïllustreerde briefkaarten en photographieën vormde een niet onaardig
emolument bij hetgeen hij verdiende als Directeur van het Noordelijkste Postkantoor
der wereld! In 1896 werden er op Spitsbergen postzegels van 2 waarden ‘in omloop
gebracht’: van 10 en van 20 öre (1 kroon = 100 öre = pl. m. f0,70). In dat jaar (het
‘herlevings-jaar’ van Spitsbergen) waren deze postzegels de eenig geldige, maar
reeds in 1897 werd door de Noorsche Regeering een besluit uitgevaardigd waarbij
de gewone Noorsche postzegels ingevoerd werden en de Spitsbergensche naar
willekeur bijgevoegd of weggelaten konden worden, waardoor deze dus feitelijk
hunne waarde verloren.
Dit neemt echter niet weg, dat de Spitsbergensche postzegels van 10 en 20 öre,
als zijnde één jaar in gebruik geweest, voor den verzamelaar wel degelijk waarde
hebben, en niet, zooals sommigen meenen, als eene waardelooze aardigheid te
beschouwen zijn. Wèl is dit het geval met den zegel van 5 öre, die eerst dit jaar
(1899) in gebruik is gekomen, en van wege zijne goedkoopte op brieven, bij de
officieele (Noorsche) zegels wordt geplakt, ‘om toch ook een Spitsbergensche
postzegel met een berenjacht er op’ aan familie en vrienden te zenden. Men dient
er echter wél op te letten, of de personen voor wie de zegels bestemd zijn,
verzamelaars zijn of niet, want in het eerste geval moet men hun uit misplaatste
zuinigheid den zegel van 5 öre niét toezenden, tenzij men de beide anderen er
bijvoegt. De voorstelling is op alle 3 dezelfde: een jager die met zijn geweer mikt op
een ijsbeer, die op zijne achterpooten staat; op den achtergrond een ijsberg. De
postzegel van 20 öre is rood, die van 10 öre bruin, en de namaak-zegel van 5 öre
blauw. Het is wel curieus dat de beide offiçieele postzegels van Spitsbergen tot
dusver in geen enkelen album staan opgegeven: men doet dus het best, ze bij
Noorwegen op te plakken.
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De poststempels waarmee de zegels gemerkt worden, zijn tweeërlei: ten eerste
(voor de Noorsche zegels) de officieele stempel, in een cirkel bovenaan: Advent-Bay,
onderaan: Spitsbergen, in het midden: de datum, b.v. 3. VIII. 99. Dan heeft men
nog een stempel voor de Spitsbergensche zegels, nl. een cirkel met het woord:
Spitsbergen; in het midden alléén het jaartal (alles in paarsen drukinkt). Voegt men
geene Spitsbergensche zegels bij, dan vervalt deze laatste stempel. De beide
officieele postzegels hebben den naam Spitsbergen foutief (op de Noorsche wijze)
gespeld, nl. Spidsbergen; alleen de ‘officieuze’ munt uit door correcte spelling.
Geïllustreerde briefkaarten bestaan in 4 soorten: 3 in kleurendruk en 1 als
photographische nadruk. Slechts eene van de 4 verschillende soorten is uitsluitend
aan het postkantoor op Spitsbergen verkrijgbaar en daardoor merkwaardig; de 3
andere soorten kan men ook in Noorwegen koopen.
Na deze kleine ‘philatelistische’ beschouwing omtrent de ‘noordelijkste postzegels
van de wereld,’ die mij uit de pen vloeide naar aanleiding van de beschrijving van
‘het Postkantoor,’ zullen wij, indien mijne lezers het goed vinden, het inwendige van
de Toeristenhut verder onderzoeken. Recht tegenover het Postkantoor bevindt zich
de keuken, waar, bij onze aankomst, een 3 tal Noorsche meisjes, in nationaal
kostuum, aan het koken en braden zijn; daarop volgen, links en rechts van de gang,
de kamertjes voor het personeel, waarna men recht voor zich de deur van de
‘Spisesaal’ gewaar wordt. Deze eetzaal is het ‘middenpunt’ van de hut en bevat
twee flinke lange eettafels met de daarbij behoorende stoelen, 2 dientafels, die hier
als buffet fungeeren, en beladen zijn met blinkend gepoetste koffie- en theepotten,
suikerkommen, wijnflesschen, enz. Verder vindt men er een kunstig bewerkten,
grooten steenen haard, waarin een heerlijk houtvuur brandt, en een ijzeren kachel,
voor het geval dat de haard defect mocht raken. Ziedaar alles. Van een piano, die
er vroeger gestaan moet hebben, kon ik, tot mijn spijt, geen spoor ontdekken: ik
vermoed dus dat die door de koude onbruikbaar is geworden en tot brandhout
gehakt. (Sic transit, etc.)
Toen we de eetzaal binnentraden, vonden we daar een drietal Schotten (van wier
aanwezigheid ik hierboven reeds melding maakte), die zich juist tegoed deden aan
een hartig maal, en ons met de meeste vreugde en hartelijkheid begroetten, alsof
we elkaar reeds jaren gekend hadden! In een hôtel op Spitsbergen neemt men nl.
meer notitie van zijne buren aan de table d'hôte, dan dit in eene drukbezochte
badplaats het geval pleegt te wezen.
Deze 3 rendierjagers waren, zooals de lezer reeds weet, met de eerste expeditie
meegekomen en hadden, na het vertrek hunner medereizigers, gedurende 10 dagen,
de eenige logés van het hôtel uitgemaakt: zij schoten in dien tijd 3 rendieren en een
groot aantal vogels, die 's middags aan den hoofdmaaltijd verorberd werden, en
waren zoo vergenoegd en tevreden over hun kluizenaarsleven in het barre noorden,
dat ze er met weemoed aan dachten, spoedig Spitsbergen te moeten verlaten, om
met onze boot naar Noorwegen terug te keeren. Ze hadden echter nog eenige
dagen den tijd, want
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wij moesten eerst nog naar het hoogste Noorden (80°) en zouden hen op den
terugweg komen afhalen.
De eetzaal was in het bezit van groote openslaande vensterdeuren die op een
soort balcon uitkwamen, waar eenige tafeltjes en stoelen schenen te bewijzen dat
het mogelijk was, op Spitsbergen ‘buiten te zitten’; een soort ‘defi,’ dus aan de
strengheid van het Pool-klimaat! Gedurende ons verblijf werd van dit balcon echter
geen gebruik gemaakt, en ik twijfel of dit wel ooit het geval geweest is, althans voor
langer dan eenige minuten! Nà de eetzaal, zette de houten corridor zich weer voort,
tot aan de smalle achterzijde van het hôtel, en aan weerszijden van deze tweede
gang bevonden zich de slaapkamers voor de gasten, vijftien in getal, elk voorzien
van 2 kooien boven elkaar, precies als op een schip. In de gang brandde nacht en
dag een groote ijzeren kachel, die eene behaaglijke warmte verspreidde door de
kleine slaaphokjes, wier eenig ameublement bestond uit een stoel en een
waschtafeltje.
Advent-bay is volstrekt niet een der mooiste plekjes van Spitsbergen en het kan
dan ook oppervlakkig beschouwd eenige verwondering wekken, dat men juist dáár
het hôtel gebouwd heeft, maar als men weet, dat de plek waar zich de Toeristenhut
verheft, door de bijzonder beschutte ligging, gedurende 2 maanden van het jaar,
geheel vrij van sneeuw en ijs is (eene groote zeldzaamheid op S.) en dat ook de
baai eene zeer beschutte ligplaats voor de schepen aanbiedt, dan ziet men in, dat
Advent-bay nog het ‘minst onbewoonbare’ deel van het eiland vormt. Men heeft er
zelfs eenige malen met succes overwinterd (echter helaas! ook enkele malen ‘zonder
succes,’ wat in dit geval wil zeggen, dat de overwinterenden door gebrek, koude of
scheurbeuk een ellendigen dood stierven). Het strand voor het hôtel bestaat uit
gladde, dunne, vierkante of ronde keisteeren, die in vorm veel overeenkomst
vertoonen met Engelsche cakes. Het his zelf staat op eene soort dorre grasvlakte,
die zich eenige mijlen ver uitstrekt, tot aan den voet der bergen. Hoe ongelooflijk
het ook klinken moge: men vindt op dezen dorren bodem hier en daar zeer fraaie
mossen en kleine gele en rose bloemen! Het spreekt wel van zelf, dat boomen op
geheel Spitsbergen niet te vinden zijn, want de ‘noordelijkste boom’, de beuk, komt
sten
niet boven den 70
breedtegraad voor (het ‘noordelijkste beukenwoud der wereld’,
een 50-tal boompjes, komt voor een uur buiten de stad Hammerfest, in Noorwegen.).
Wat de dierenwereld betreft, is Spitsbergen ook niet rijk te noemen: Rendieren
komen, in kleinen getale, voor; verder heeft men er vossen en ijsberen: de laatsten
zijn echter des zomers niet te zien, aangezien zij dan zoover noordwaarts trekken,
dat men ze niet kan volgen. 's Winters daarentegen komen zij op Spitsbergen veel
voor, daar zij dan door gebrek aan voedsel genoodzaakt worden, verder naar het
Zuiden te verhuizen. Verder vindt men in de zee om Spitsbergen: walvisschen,
walrussen en zeekoeien.
De vogelwereld is goed vertegenwoordigd: alken, meeuwen, pooleenden treft
men in enorme hoeveelheden aan, en er wordt druk jacht op gemaakt, wat niet zeer
lastig is daar de dieren volstrekt niet schuw zijn, weinig gewend
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als ze zijn aan de tegenwoordigheid van den mensch. Er zijn dan ook op Spitsbergen
massa's z.g. ‘vogelbergen’, in niets verschillend van die op Beren-Eiland en bij de
N. Kaap. Insecten komen in 't geheel niet voor.
Als merkwaardigheid laat ik nu het menu volgen van het diner, dat op den dag
onzer aankomst in de ‘Turisthytten’ werd opgedischt (het cursieve was gedrukt; de
rest geschreven.).

Advent Bay den 1.8.'99.
Spitsbergen.
Menu.
Suppe à la Spitsbergen Vegetation
Icefjord Lax (zalm) i smeltet smör (boter)
Asparges à la Gröenland.
Rendsdyrsadel à la Sassenbay.
Dessert: Omelette d'Adventbay, Confecture, Brod, Smör.
Als ik hier nog bijvoeg dat de ‘kelders’ van het hôtel voorzien waren van allerhande
soorten uitnemende wijn- en biersoorten, dan zal men inzien, dat men, althans
gedurende het ‘seizoen,’ op Spitsbergen niet van gebrek behoeft om te komen!
Het merkwaardigste van alles wat wij in de hut vonden waren wel eenige kranten,
die op tafel lagen! Men zal het buitengewone hiervan inzien, als men verneemt, dat
de titel dezer nieuwsbladen luidde: ‘Spitsbergen Gazette, most northern newspaper
on the Globe, edited from Spitsbergen.’
Heeft men nu nog recht om van Spitsbergen te spreken als van een land zonder
beschaving? Een hotel, een postkantoor, ‘heuzige’ postzegels, en een nieuwsblad!
Wat wil men nog meer? Als de belangstelling maar groot genoeg is, wordt
Advent-Bay misschien nog eens eene bloeiende badplaats, met Kurhaus, Casino's,
Clubs, ‘Poolzeebaden’ en eene ‘Bar,’ waar een gezelschap Eskimo's nationale
muziekstukken uitvoert!
Voor zenuwachtige menschen zou de frissche zomertemperatuur van Spitsbergen
(nog iets lager dan de gemiddelde temperatuur in Januari te Parijs) misschien zeer
goed zijn en wie weet tegen hoeveel andere kwalen het poolzeewater nog zal blijken
dienstig te zijn! De eerste baders behoeven al niet meer gezocht te worden, want
reeds in 1899 waren de 3 Schotsche jagers, waarvan ik gesproken heb, gewoon
om elken morgen in zeer primitief toilet de toeristenhut te verlaten, in het ijskoude
water van de IJsfjord een oogenblikje rond te plassen, om in een wollen deken
gehuld, den terugtocht naar 't hôtel te hernemen. Met groote zelfverloochening (2
van hen waren ‘clergyman of the Free Presbyterian Church of Edinburgh’)
verklaarden zij dan, dat ‘het hun bepaald goed gedaan had’ (!)
Maar ik had het over de Spitsbergensche krant: om der waarheid getrouw te
blijven moet ik verklaren, dat het een oude jaargang was, nl. van het jaar '97, en tot
mijn grooten spijt moet ik er bijvoegen, dat het de eerste en eenige jaargang was;
want de belangstelling van het publiek in het
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politiek, litterair en ander nieuws van Spitsbergen bleek niet groot genoeg te zijn,
om dit noordelijkste van alle weekbladen in het leven te behouden. Er verschenen
9 nummers van 6 Juli tot 24 Aug. '97 in 5 verschillende talen (Noorsch, Zweedsch,
Fransch, Duitsch, Engelsch o.a. een Duitsch stukje, door een Hollander geschreven)
en daarna volgde de Poolnacht, zoowel voor Spitsbergen als voor ‘deszelfs’
nieuwsblad, met dit onderscheid dat het voor dit laatste een eeuwige nacht bleek
te zijn, want het blad hield op te bestaan. Het werd uitgegeven bij G. Hagen te
Hammerfest en geredigeerd door Carl Christensen, op Spitsbergen. Wij vonden er
een heel stapeltje van, waarvan wij ons begrijpelijkerwijze terstond meester maakten!
Het waren alle gebonden jaargangen 1897, de laatste die nog à prendre waren, en
wij waren dus zeer verheugd, op zulk eene gemakkelijke wijze in het bezit te komen
van zulke rariteiten op het gebied der journalistiek!
Denzelfden avond moesten wij weer verder, maar het afscheid van de hut en van
Advent-Bay was niet ‘voor eeuwig,’ want we zouden er, bij leven en welzijn, na
eenige dagen terugkeeren en er dan overnachten alvorens naar Noorwegen te
retourneeren.
Het laatste half uur besteedde ik in het postkantoor: ik had 37 briefkaarten met
Ansicht van Spitsbergen van postzegels te voorzien (geschreven waren ze al
grootendeels vooraf op de boot, waar ze ook al te krijgen waren) en... te stempelen!
Het gaat er nl. zeer huiselijk toe, op dat noordelijkste van alle postkantoortjes: als
men het den postmeester vriendelijk vraagt, laat hij u de Spitsbergensche postzegels
eigenhandig afstempelen met het officieuze stempel, waarbij men dan natuurlijk zijn
best doet dat de woorden: ‘Spitsbergen, 1899’ zoo duidelijk mogelijk weergegeven
worden. Het officieele stempel: ‘Advent-Bay, 3. VIII. '99, Spitsbergen’ kregen we
echter niet in handen; hiermede mocht niemand anders dan hijzelf de Noorsche
zegels versieren. Als bewijs, dat zelfs de Noren Spitsbergen niet als hunne bezitting
beschouwen, diene dat het porto van Spitsbergen (Advent-Bay en Danes Gat) naar
Noorwegen, berekend wordt als naar het buitenland (brieven 20 öre; kaarten 10
öre).
In dien tusschentijd schoot onze jonge Duitsche vriend op het strand op
pooleenden en wij hoorden zijn geweerschoten, die met geregelde tusschenpoozen
weerkaatst werden door de echo's van de bergen. Hij vereerde mij als laatste
souvenir een dezer vogels, die ik zoolang in het hôtel deponeerde, om hem bij onzen
terugkeer over eenige dagen, mee te nemen.
Tegen 10 uur 's avonds namen wij afscheid van den Duitschen jager, die ons niet
verder zou vergezellen (daar hij meer noordelijk geene rendieren of ander wild
verwachtte), en lieten ons met hetzelfde roeibootje van 's morgens naar de Lofoten
roeien, die statig in het midden der baai lag. Wij genoten dien avond van eene
heerlijke middernachtszon, de lucht was juist om 12 uur 's nachts geheel zonder
wolken en de zon, laag boven het waterniveau staande, verspreidde een fantastisch
licht over den IJs-fjord en de slapende Toeristenhut.
Tot lang na middernacht bleven wij op dek, overstelpt door de meest
uiteenloopende gewaarwordingen. De Engelsche schilder maakte schetsen van
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Advent-Bay en de omringende bergen, terwijl de 3 andere passagiers (de Duitsche
‘Director’, de Noorsche student en ik) in stilte bleven genieten van de indrukwekkend
schoone lichteffecten op land en water....
Om 2 uur liet de kapitein het anker lichten en begaven we ons naar kooi terwijl
de ‘Lofoten’ Advent-Bay verliet en ons naar het verre Noorden meevoerde, steeds
voorwaarts!
Reeds om 7 uur, na eene korte, maar verkwikkende nachtrust, lieten we ons
wekken en kwamen aan dek, juist op het oogenblik toen onze ‘Lofoten’ om de
zuidpunt van Prince Charles Foreland stoomde, een langgestrekt eiland, slechts
door eene zeer nauwe zeestraat van Spitsbergen gescheiden, welke alleen voor
kleinere schepen bevaarbaar is, terwijl vaartuigen van grooteren omvang hun weg
moeten nemen langs de geheele Westkust van het tamelijk lange eiland, dat zich
sten

sten

van den 78
tot den 79
graad uitstrekt. Enorme ijsbergen, gletschers en
ijswoestijnen krijgt hier het oog van den toerist te aanschouwen, de ijsbergen schijnen
echter van geheel anderen aard dan die op Spitsbergen, veel breeder oploopend
zonder spitse toppen. Vele uren lang duurde de vaart langs dit barre ‘voorland’,
doch tegen den middag bereikten we de noordpunt en stoomden nu eenigen tijd in
oostelijke richting tot we de Westkust van Spitsbergen weer aan onze rechterhand
hadden. Nog steeds bleef de lucht strak en helder, als uit metaal gegoten; een
enkele maal werd zij plotseling verduisterd door talrijke wolkenmassa's, zoodat wij
reeds vreesden dat het weer zou omslaan, maar 5 minuten later was er geen spoor
meer van te ontdekken. Die plotselinge luchtveranderingen komen in de poolstreken
veelvuldig voor, zoodat men eigenlijk geen oogenblik zeker van het weer kan zijn.
Wij naderden nu langzamerhand de Noordkust van Spitsbergen. Na het passeeren
van de ingangen der diep landwaarts indringende Kings-Bay en Cross-Bay voeren
we langs Kaap Mitra, die als een reusachtige scherpe ijspunt ver in zee uitsteekt.
De natuur van Noord-Spitsbergen verschilt nog tamelijk van die van Zuid-Spitsbergen;
terwijl hier van tijd tot tijd bergen voorkomen die nagenoeg ontbloot van sneeuw
zijn, komt dit in het hooge Noorden zoo goed als nooit voor. Alles ligt dik begraven
onder den eeuwigen sneeuwmantel, die slechts bij zeldzame uitzondering een plekje
gronds onbedekt laat.
De ontelbare baaien aan deze noordelijke kusten zijn onbeschrijflijk mooi, doch
de prachtigste van alle is zonder eenigen twijfel de niet groote Magdalena-baai.
Deze bereikt men na het interessantste gedeelte van de N.-W. kust gepasseerd te
zijn o.a.: de ‘7 Isfjelds’ (‘7 IJsbergen’), een tiental hooge, geheel vrij staande ijskegels
met zeer spitse toppen, welke op het oogenblik dat wij er langs kwamen, door de
felle zonnestralen als in gouden gloed gezet werden. Wonder-heerlijk!
Na ‘Sydgat’ voorbijgestoomd te zijn, bereikten we het allernoordelijkste gedeelte
van Spitsbergen, of liever de 4 miniatuur-eilandjes die als trouwe poolwachters vóór
de Noordkust liggen: het Denen-Eiland, Amsterdam (Smeerenburg-Sond), Vogelzang
en het Noorsche Eiland. Het eerste is verreweg het beroemdste en meest
bezienswaardige, omdat, zooals ik needs eerder vermelde,
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dit eilandje tot uitgangspunt diende van de ballon-expeditie Andrée, welke tot doel
had het ontdekken van de Noordpool. Tegen 4 uur lag de ‘Lofoter’ vóór het
Denen-Eiland (Dansker) en liet het anker vallen in de Virgo-haven, vanwaar reeds
uit de verte de ruïnes van Andrée's ballonhuis, benevens het ‘noordelijkste huis der
wereld’ (Mr. Pike's House) duidelijk te zien waren. Natuurlijk werd hier geland en
begaven we ons terstond naar de houten villa van den heer Pike, om dezen een
bezoek te brengen. Ongelukkig was er ‘niemand thuis’ (zooals op een briefje aan
de deur vermeld stond), maar de huissleutel hing heel netjes aan een spijker naast
de voordeur, zoodat de kapitein de vrijheid nam, de deur te openen en wij allen
achter elkaar de woning binnenstapten! In den gang hing (ook al aan een spijker)
een heel pak brieven en drukwerk, welke omstandigheid het zwijgend verzoek aan
den kapitein inhield om ze mee te nemen naar Advent-Bay, ze daar te laten
afstempelen aan het postkantoor, en voor verdere bezorging naar Noorwegen
(Hammerfest) zorg te dragen. Die meneer Pike heeft dus den gang van zijn huis tot
het ‘tweede postkantoor van Spitsbergen’ gepromoveerd. Jammer dat de ‘buslichting’
slechts eens of tweemaal per jaar plaats heeft!
Toen Andrée in '96 en '97 de gast van Mr. Pike was, toen ‘regende’ het brieven
en stukken in het postkantoor van Danes-Gat (zooals men weet moest Andrée in
'96 door gebrek aan een gunstigen wind, zijne opstijging tot het volgend jaar
uitstellen), maar nu is genoemde Engelschman de eenige, die zijne brieven aan
den spijker hangt.
Aan de wanden van den kleinen gang waren met spijkers of spelden een aantal
visitekaartjes bevestigd van vroegere bezoekers van deze woning. Wij haasten ons,
dit voorbeeld te volgen of onze namen met potlood op de wanden te schrijven. Het
huisje van Mr. Pike is klein, maar verbazend sterk gebouwd; dit is dan ook niet
overbodig als men bedenkt wat het daar op dien noordelijken uithoek der wereld
heeft uit te staan en hoevele maanden van het jaar het totaal bedolven ligt onder
de sneeuw.
Het bevat beneden een eet- en zitkamer en een keuken; de geheele
bovenverdieping of liever zolder (vlak onder 't dak) is tot slaapzaal ingericht en bevat
een groot aantal houten kooien, benevens een flinken kachel, natuurlijk.
Het spreekt wel vanzelf dat alles met den grootsten eenvoud is ingericht, er is
geen sprake van meubels, kleeden, behangsels, gordijnen of andere draperieën.
Eenige ruwe houten tafels met dito banken benevens een aantal ijzeren kachels en
een haard vormen den geheelen ‘inboedel’ van deze poolvilla. In de ‘huiskamer’
bevond zich nog een zeer groot aantal kisten met levensmiddelen, benevens een
enorm hermetisch gesloten pakket met doosjes lucifers, alles afkomstig van de
Pool-expeditie Andrée 1897. A. had nl. zulk een groot aantal levensmiddelen en
andere bagage naar Danes-Gat gesleept, dat hij lang niet alles in zijn ballon kon
meenemen en een groot aantal kisten in Mr. Pike's huis moest achterlaten.
(Wordt vervolgd.)
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Pelgrimsreize.
Door Evangeline.
Kent gij de sproke van den vromen pelgrim,
Die hoopvol optoog naar het heilig Oosten,
't Beloofde Land, het Eden zijner droomen?
Zwaar was de weg, die klom langs dorre rotsen,
Of eind'loos scheen in 't brandend zand der vlakte,
Doch rustloos dreef hem voort de drang des harten
Nu in der karavanen lange rijen,
Meêneuriënd de⁀eentoon'ge wijs der drijvers,
Trok de⁀oude van oase tot oase;
Dan weder onder 't gastvrij volk der herders
Zat hij des nachts bij flikkerende vuren,
En zag de bergen, blauw in 't vloeiend maanlicht.
Maar als de morgen gloorde, toog hij verder,
Naar 't heilig oord, waar eenmaal was verrezen
Het Morgenlicht der droeve, duistre Wereld.
Reeds zag hij in 't verschiet de groene bergen;
En 't was, als hoorde hij 't geruisch der wouden,
Als lokte⁀een bron van ver met zacht gemurmel....
Een hongrig vuur brandde⁀in des ouden oogen;
Met uitgestrekten hals, de dorre handen
Krampachtig om den stok gekneld, ging 't verder....
Steeds verder.... verder.... Maar zijn stap werd trager....
Zijn moede voeten werden zwaar en zwaarder....
Tot eind'lijk de⁀arme neerzonk.... bij de bronne....
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Daar vonden zij hem dood, den andren morgen.
Hij had het Land, waarnaar zijn ziele smachtte,
Gezien, in licht, van ver - maar niet betreden.
Het is me,⁀als ware⁀ik zelv' een moede pelgrim,
Rondzwervend met een groot, groot zielsverlangen
Naar 't Land van Liefde⁀en Licht, dat blauwt heel verre....
Doch in mijn hart sluipt, als een slang, de vreeze
Dat 'k nooit zal rusten in de stille wouden,
Mij nimmer laven aan de koele wellen.
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Bittere bron.
Door Evangeline.
In den winternacht ben ik heengegaan
Waar het sneeuwbosch sliep in het licht der maan.
In de neevlige lanen was 't grijs en koud;
Als een doodengewelf was het gansche woud.
En zwijgend stonden de boomen rondom
Als een bleeke, roerlooze schimmendrom.
Steeds verder volgde⁀ik 't besneeuwde pad
Tot een opene plek ik gevonden had.
En diep onder 't kille, loodzware kleed
Daar heb ik begraven mijn last van leed.
.....................
Maar de lentewind riep, en ontwaakt is het woud,
En 't zonnegoud glansde op 't groenende hout.
Toen ben ik gegaan naar die plek in het bosch,
En ik vond er een bron, ontsprongen in 't mos.
Dat murmelde⁀en lokte met zoet gevlei:
‘Kom, drink, en rust voor een wijle bij mij!’
Toen dronk ik een teug uit den glinst'renden vloed,
Maar 't brandde⁀in mijn ziel met verterenden gloed....
Vervloekte bron van mijn bittere smart,
Wéér hebt gij vergiftigd mijn hoopvol hart!
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Meinacht.
Door Evangeline.
Nu sluimert de⁀aard in lauwen Meiennacht;
Een ruischen vaart hoog door de jonge boomen.
Ver over 't slapend land, als ijle droomen
Gaan lichte neev'len, zwevend vederzacht.
De hemel straalt gelijk een tempel wijd,
Waar duizend zilvren luchters eeuwig branden.
Het is me,⁀als moest ik vouwen vroom de handen....
Vrees niet, mijn ziel! ook u is rust bereid!
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Uw oogen zijn....
Door Evangeline.
Uw oogen zijn als donk're nachtviolen,
Waar 't manelicht in wondren glans op droomt.
Gelijk 't fluweel den honingkelk omzoomt,
Is in Uw oog een milde ziel verscholen.
Op moede vlindervleuglen kwam daar zweven
Mijn droeve ziel, die ronddoolde⁀in den nacht;
Vond ruste⁀in 't oog, dat blonk zoo hemelzacht,
En gouden honing, bron van blijder leven.
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Buitenlandsch overzicht.
Over Zuid-Afrika voor ditmaal slechts weinige woorden.
De hardnekkigste belangstelling is tegen de dagelijksche oorlogslectuur der
couranten niet bestand. Deze troepenbewegingen, zooveel mijl oostwaarts, zooveel
mijl ten westen van deze of gene plaats die men niet altijd op de kaart vindt, noch
zoekt; dat steeds achteruitwijken van de Boeren, nu en dan na een hevig gevecht,
bloedige en verschrikkelijke ernst daarginds, maar weinig beduidend en eentonig
hier bij al wat wij van verre gezien en meegemaakt hebben; het besef dat we
beetgenomen worden door Engelsche oorlogscorrespondenten en door de Engelsche
censuur, die nu geen Boerenberichten meer doorlaat dan wèl gecontroleerd en
krachtig besnoeid; het langzaam doordringend begrip, dat de Boeren-guerrilla, hoe
gevaarlijk ook voor de Engelschen, de republieken niet behoeden kan voor
ondergang, slechts de persoonlijke onafhankelijkheid baten zal van enkele duizenden
onverzoenlijken en hoogstens wellicht in de toekomst hun nageslacht bezielen tot
een nieuwen vrijheidskamp - al deze eentonige feiten en neerslachtige overwegingen
verslappen de spanning, verzwakken de aandacht.
Geen oorlog is, geloof ik, langer dan een paar maanden voor het groote publiek
belangwekkend. Ik las dezer dagen toevallig een studie van wijlen Buys, geschreven
in October 1870, een zestal weken na Sedan, nog voor het beleg van Parijs was
aangevangen. De hoogleeraar vraagt daarin opnieuw aandacht voor de
binnenlandsche politiek, daar - zoo schrijft hij - de belangstelling voor den oorlog
nu toch aanmerkelijk aan het verflauwen gaat. Is dit niet merkwaardig? Lijkt het niet
ons, wier kinderjaren in dien oorlogstijd vielen, alsof al die maanden één bloedige
nachtmerrie voor heel westelijk Europa moeten geweest zijn, waarin schier niemand
oog of oor kón hebben dan voor den reuzenstrijd van het wordende rijk, dat aan het
verwordende rijk de keizerskroon ging ontnemen mèt de Europeesche hegemonie?
En ziedaar - een tijdgenoot zegt het - een maand na den slag bij Sedan begon de
aandacht te ‘verflauwen.’
Om niets ter wereld zou ik den heiligen ernst willen miskennen van wat in ver
Zuid-Afrika nog iederen dag gebeurt. Men heeft daar maar even over door te denken:
de oude president, met zijn groot verleden en zijn onwrikbaar Godsvertrouwen,
vluchtend naar die laatst verdedigbare bergstreek met den karakteristieken naam
- het Lijdenburgsche. De jonge en geestkrachtige Botha, telaat tot het opperbevel
geroepen, staande met zijn moeilijk bijeen te houden scharen den geweldig
vooruitschuivenden dam van Roberts' overweldigende strijdmacht. Christiaan de
Wet, in duizend gevaren die macht dreigend en tergend in den rug, spoorwegen
opbrekend en bruggen vernielend en stukjes yeomanry en fusiliers omsingelend en
gevangen makend, terwijl
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men in het noorden met de gevangenen geen raad meer weet. Marthinus Steyn,
wiens staat reeds de Oranjerivier-kolonie heet, als een onttroonde koning zijn laatste
getrouwen aanvurend en met zijn bewonderenswaardige volharding strevend althans
een deel terug te betalen van die zware schuld der Vrijstaters jegens het broedervolk,
dat zij eerst bijsprongen en toen in den steek lieten..... Dit alles en zooveel meer,
het schouwspel is nog grootscher dan eenige maanden geleden. Maar wat zijn
beteekenis heeft verloren, het zijn de feiten van elken dag, het zijn de
oorlogstelegrammen, het zijn de kolommen, waarmede nog bijna ieder blad zijn
dagelijksch overzicht pleegt aan te vangen en waarvan men er thans zonder bezwaar
geregeld een paar kan overslaan, zonder vrees van niet behoorlijk op de hoogte te
zullen blijven van wat er voorvalt.
De lezer die tot hiertoe gevorderd mocht zijn, sla dus het voorafgaande maar over.
Er is, helaas, ook elders vechten en moorden en branden te zien.
La Chine est un pays charmant
Qui doit vous plaire assurément...

Een Fransch Kamerlid viel dezer dagen den minister Delcassé met dit oude
operette-deuntje in de rede. Droogjes, maar geestig, riep de voorzitter Deschanel
hem tot de orde: Ce n'est pas le moment, me paraît-il, de faire de semblables
réflexions!
Behagelijk is het inderdaad niet in het charmante land. De verbinding per spoor
en telegraaf met Peking afgesneden en geen mogelijkheid, naar het schijnt, om
eenig nieuws vandaar te verkrijgen omtrent het lot van de Europeesche gezanten
met hun gezinnen en personeel; noch van admiraal Seymour, met zijn internationaal
legertje wel tot ontzet van de legaties naar de Chineesche hoofdstad vertrokken,
maar de hemel weet waar aangekomen. Zelfs Tientsin, vijf-en-veertig kilometers
slechts verwijderd van de kust, waar de grootste internationale vloot dreigend ligt
uit te blazen van haar vernietiging der forten van Takoe - zelfs Tientsin van
communicatie verstoken, waarschijnlijk reeds half verbrand, misschien uitgemoord
door fanatieke benden. Het gansche zuiver Chineesche kustgedeelte van het
Hemelsche rijk, het gedeelte waar nog geen begeerige invloedssferen nevelig zijn
overheen getrokken, in bloed en vlammen; blanke en inlandsche christenen vermoord
en gepijnigd, kerken en zendingsposten verbrand, nederzettingen verwoest en
geplunderd. Het ‘gele gevaar’ in al zijn verschrikking uitgebarsten, als een woeste
epidemie, lang bestudeerd en in toom gehouden, eindelijk wellicht ook weer binnen
zekere perken terug te dringen, maar nu toch voor een wijle overheerschend,
machtiger dan beschaving en Krupp-kanonnen. Het Chineesche nationalisme
eensklaps in volle barbaarsche kracht, onder de oude leuze: het land aan zijn
bewoners, China aan de Chineezen!
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Von Brandt, de vroegere Duitsche vertegenwoordiger in China, heeft gezegd, dat
elke revolutionaire beweging aldaar noodwendig een tegen de vreemdelingen gericht
karakter moet aannemen, daar vreemdelingenhaat het eenige gevoel is, dat zulke
groote menschenmassa's vereenigen kan. Het Chineesche nationalisme heeft zich
inderdaad aan de grenzen, die de verschillende deelen van het kolossale rijk
afscheiden, niet gestoord, zoo min als aan de invloedszônes. Tot in het verste
zuiden, waar de Fransch-Chineesche sfeer Tongking raakt, is de revolutie
uitgebarsten, overal onder denzelfden roep.
Een dynastie die zich tegen een dergelijke volksbeweging verzet, is natuurlijk
reddeloos verloren. Het spreekt van zelf, dat de Europeesche mogendheden de
regeering te Peking aansprakelijk stellen voor wat aan hun gezanten geschiedt en
dat hun eventueele wraakneming zich tegen Peking zal keeren. Het is ook niet
anders mogelijk; een rijk als China worden geen verbonden legers anders dan
formeel de baas en van een ‘verdeeling van China’ in den eigenlijken zin des woords
te spreken, is altijd een groote dwaasheid geweest. Maar moge het een
noodzakelijkheid zijn de dynastie en het Tsoengli-Jamen te doen boeten voor de
wandaden der Chineesche jingo's, dat van Peking uit niets tegen deze beweging
was te doen, is volkomen duidelijk. Men heeft dan ook gezien, dat de Chineesche
legers zich dadelijk met de opstandelingen hebben verbroederd en dat de regeering
zelfs een generaal heeft gestraft, die aan haar schijnbevel om hen af te slaan, een
begin van uitvoering had gegeven. Het is de eigen lijfwacht der Keizerin, die den
kanselier der Japansche legatie vermoord heeft. En het kan wel waar zijn, dat de
sekte der Boksers de regeerende monarchie ten val wil brengen, maar het is even
waar, dat deze monarchie haar val slechts zou verhaasten, als zij de Boksers
weerstond. Zij heeft dit wijselijk niet gedaan en in den strijd van de Chineezen tegen
de Europeanen de zijde gekozen, waar zij behoorde.
Wie vertegenwoordigt de dynastie? Is het de bleeke, kleine keizer Koeangsoe,
die opgesloten zit op een eiland in een meer in een tuin, omgeven door een paleis,
midden in de Roode of Verboden Stad, door geweldige muren afgescheiden van
het overige Peking? Niet hij, vertelt men ons, voert feitelijk den schepter. Er is een
keizerin-weduwe, die hij heeft willen verbannen, maar die hem voor geweest is en
nu China beheerscht. Men stelt haar gaarne voor als een helleveeg, reactionair in
de hoogste mate, met doodelijken haat tegen het Westen en de Europeanen vervuld.
Maar de heer Von Brandt zegt, dat China nooit beter geregeerd is dan in het tijdperk
van 1862 tot 1889, toen zij als regentes den grootsten invloed had en dat alle
vorderingen in westersche beschaving, door China gemaakt, uit dat tijdperk dateeren.
Het zou dus wel waar kunnen zijn, dat de Boksers zich tegen haar richten, omdat
zij een vrouw is en voor westersche invloeden toegankelijk. Want wat zijn de
Boksers? Een lid der Chineesche legatie te Berlijn vertelt ons, dat zij oorspronkelijk
een soort van gidsen of particuliere politie-agenten waren, totdat de spoortreinen
hen broodeloos en socialistisch maakten. Maar met deze officieele lezing is het
geraden voorzichtig te zijn. Het genootschap van de Groote Vuist, de
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Boksers, zooals de Engelschen hen noemen wegens hun voorliefde voor
gymnastische oefeningen en hun lichaamskracht, schijnt eenvoudig een dier
primitief-politieke geheime vereenigingen te zijn, die in het Hemelsche rijk in stilte
bloeien, zich wijd vertakken en eindelijk een dynastie omverwerpen welke naar hun
oordeel lang genoeg aan het bewind geweest is, lang genoeg zelfs voor China,
waar men zooveel tijd heeft en gaarne bij eeuwen telt. In zulk een sekte hoopt zich
dan al de ontevredenheid op, die godsdiensttwisten, knevelarij van hooge
ambtenaren, het drijven van zendelingen, het veldwinnen van het blanke ras, sinds
jaren hebben doen aanzwellen. De dijk breekt door, de stortvloed overstroomt het
land en - ten slotte keeren de wateren binnen hun bedding terug. Zulk een beweging
lijkt inderdaad treffend op een natuurverschijnsel. Men kan er weinig aan doen. Wat
baat het of men op iedere honderdduizend Chineezen er duizend doodschiet? De
dooden zijn wel te tellen, maar de levenden niet; om er een slag in te slaan heeft
men moeten aannemen, dat er 400 millioen zijn!
Misschien verdient nog het meest vertrouwen wat de Duitsche bisschop Anzer
te Weenen van de Boksers verteld heeft. De bisschop heeft zijn carrière in China
gemaakt; hij bracht het tot mandarijn van den tweeden rang, gelijk met de
onderkoningen. Volgens hem wordt geheel ten onrechte beweerd, dat de sekte der
Boksers uit de heffe des volks zou bestaan. Er is wel schorriemorrie bij, maar ook
vertegenwoordigers der eerste standen van China, geleerden, mandarijnen en
hooge ambtenaren. De chef heet Chan en is een vijand van de Mandsjoe-dynastie.
Hij wil keizer worden; hij draagt gele gewaden. Maar vele van zijn volgers weten
dat niet en het Hof wil het niet weten of gevoelt zich machteloos om hem te bestrijden.
Het edict waarin de Keizerin de Boksers met de doodstraf bedreigt, is schijn. De
regeering heeft het nooit eerlijk met de bestrijding der Boksers gemeend. Dezen
waren haar ook in zekeren zin een steun. Zij stelden zich de bestrijding der
vreemdelingen ten doel en raakten tot grooten bloei tijdens den Japanschen oorlog,
toen hun actie tegen het eilandenvolk gericht was. Daarbij bestreden zij het
rooverwezen, een loffelijk doel, maar toen de roovers bijna uitgeroeid waren, namen
zij hun bezigheid over. Te Peking vestigden de gezanten op dit euvel de aandacht
en het Tsoengli-Jamen vaardigde Ju, prefect in Sjantoeng, af om hen te tuchtigen.
Edoch, Ju was juist de ziel der Boksers of zooals zij toen nog heetten, van de sekte
van het Lange Mes. En Ju kwam terug van zijn expeditie, maar hij had geen enkelen
sektaris gevonden en hij zeide, dat de sekte dus wel niet meer bestaan zou. Waarop
Ju onderkoning van Sjantoeng werd en de Boksers tot grooten bloei geraakten.
Weer klaagden de gezanten en Ju werd afgezet als onderkoning, maar hij kreeg
een pauweveer en werd in rang verhoogd. Dit ziende wisten de hooge ambtenaren,
wat de weg naar de vurig begeerde pauweveer was en wie vooruit wou komen, liet
de Boksers met rust, ja begunstigde ze in stilte.
Het conservatieve nationalisme ligt trouwens geheel in den Chineeschen aard
en de Mandsjoe-dynastie, hoewel van vreemden oorsprong, is totaal verchineescht,
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zoodat men te haren opzichte geen onderscheid behoeft te maken. Conservatief,
aan huis en haard, aan eigen grond en gewoonte, gehecht - zijn niet de Chineezen
over de gansche wereld zoo, in onze Oost en tot in Amerika toe? Zij willen van
westersche beschaving niet weten; zoo min van onze sporen en telegrafen, als van
onzen godsdienst en onze staatsvormen. Zelfs als hun eigen Keizer hun die
beschaving wil opdringen, weigeren zij eenstemmig, getuige Heine:
Es riefen die edelsten Mandschu:
Wir wollen keine Konstitution,
Wir wollen den Stock, den Kantschu!

Wat is Chineescher dan de haarstaart? Een knap hervormer, die hun dat sieraad
ontneemt. Ongeveer een jaar geleden wees ik nog, op deze plaats, met enkele
woorden op de cultuurhistorische beteekenis van een kort bericht, volgens hetwelk
het Chineesche lid van den Wetgevenden Raad der Strait Settlements zijn staart
zou hebben afgeknipt en veel Chineezen dit voorbeeld zouden volgen. Er is niets
van gekomen: de staart van dien raadsheer verdort op de aschbelt van Pinang,
maar de Chineezen daar en elders dragen den hunnen als te voren. En toch, die
staart, hoeveel leed en hoeveel bloed heeft het gekost de bewoners van het
Middenrijk te dwingen hem te dragen. Met terechtstellingen en martelingen, door
den beul en de pijnbank, heeft de Mandsjoe-dynastie eenige eeuwen geleden de
overwonnen Hemellingen moeten dwingen hun lokken saam te strengelen tot een
vlecht. De pijnbank en de brandstapel zouden er nu minst genomen weer bij te pas
moeten komen, om hen te ontstaarten.
De Daily Express heeft die Chineesche gemoedsstemming zoo aardig geteekend
in haar ‘interview met een Bokser, die te Londen vertoefde.’ Ik geef geen duit voor
de echtheid van dien Bokser; de D.E. is een nieuw blad, dat met heftig
sensatie-nieuws begonnen is om er in te komen en in dat opzicht de uit den
Chineesch-Japanschen oorlog welbekende leugenfabriek te Sjanghai - thans voor
eigen rekening weer in volle werking - een moordende concurrentie aandoet. Maar
het ‘gesprek met den Bokser,’ indien dan al gefingeerd, is zeker het werk van een
belezen en geestig man. Wat wij zoo al van China en zijn inwoners lezen en hooren
door handelslieden en wetenschappelijke mannen en publicisten, stemt geheel
overeen met den geest dien deze beschouwingen ademen. Uw westersche
beschaving - denkt de Chinees - een ding van gisteren. Schon lange dagewesen,
voor tweeduizend jaar waren wij zoo ver. Toen werd onze maatschappij in beroering
gebracht door zulke nietigheden als macht en geld. Aan deze dingen en meer waarop
gij u verhoovaardigt - uw beuzelachtige ‘uitvindingen’ bijvoorbeeld - zijn wij al lang
ontwassen. Wij zijn wijzer geworden en wij willen geluk voor het grootste aantal.
Maar gij, gij beseft zelfs niet van verre hoe belachelijk gij zijt met uw aanmatiging
ons oude, wijze Chineezen te komen ‘beschaven.’ En nu dringt gij ons land binnen;
gij verdeelt het in ‘sferen’; gij laat er leelijke
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locomotieven door heen stoomen en gij brengt er twist en verwarring en een
godsdienst, die met den onzen niets gemeen heeft en waarover gij het onderling
niet eens zijt. Gij ontneemt ons het geluk, het objectieve geluk, het eenige wat onze
bezonken wijsheid de moeite waard acht te veroveren. Dit kunnen wij niet toelaten.
En daar het nu eenmaal zoo gesteld is, dat gij niet goedschiks heen wilt gaan, zoo
moeten wij u dooden.
Dit laatste is een illusie. Het dooden helpt niet. De millioenen Chineesche wijzen
die in den rustigen geluksstaat verkeeren, kunnen zich de duizenden onrustige,
eerzuchtige, begeerige strevers uit het Westen, die zelfs de richting waarin hun
geluk ligt, nog niet kennen, niet van het lijf houden. Er zullen integendeel veel wijzen
vallen in dezen strijd, want de strevers zijn de sterksten. Als de mogendheden weder
te Peking zijn aangekomen en er den Zoon des Hemels hebben afgezet of
gehandhaafd, al naar hun het best lijkt; als Lihoengtsjang opnieuw zijn onvergelijkelijk
talent beschikbaar heeft gesteld om alle partijen te bevredigen en tegelijk te
bedriegen - dan zullen met sneller vaart de locomotieven uit alle kustplaatsen het
rijk binnenstoomen, telefoonhekken zullen verrijzen boven op de tempels en
zendelingen zullen in grooteren getale dan vroeger wijze en stille boeddhisten komen
kerstenen en verontrusten.
Als de mogendheden te Peking zijn.... Men zegt, dat ons dan iets verschrikkelijks
te wachten staat, een algemeene Europeesche oorlog; maar ik geloof er niets van.
Er is zooveel plaats in China. Intusschen is het grappig om te zien, hoe vlug men
is met officieuse verzekeringen, dat het om niets anders dan om het behoud der
christenen en Europeanen te doen is en dat niemand der verbonden mogendheden
landhonger heeft. Rusland en Japan, al meer en meer doodvijanden wordend in
het verre Oosten, strijden thans zij aan zij en het aantal manschappen, dat beide
naar China zenden wordt zorgvuldig afgepast en tegen elkander opgewogen. Geen
van beide zijn voor het oogenblik op verovering belust, men mag het wel gelooven:
Rusland heeft zooveel tijd en bereikte altijd veel meer door wachten dan door
vechten, Japan voelt in China wellicht vooral den toekomstigen bondgenoot, waarmee
het eens 't begeerige Westen zal verdrijven uit het oostelijk werelddeel. Ook de
andere mogendheden werken nog niet voor eigen rekening. Engeland kan niet meer
op: twee republieken in een ander werelddeel zitten het dwars in het keelgat. Voor
het Duitsche Rijk en niet het minst voor den Keizer mogen deze verre verwikkelingen
een blijde uitkomst zijn, hun beteekenis bepaalt zich thans tot die van een kostelijk
argument voor uitbreiding der vloot; men dient te wachten tot de nieuwe schepen
er zijn en met de breede strook aan de Gele Zee, die het in ‘pacht’ heeft, is
Duitschland waarlijk reeds nu niet slecht af. De Amerikanen hebben nog de handen
vol op de Filippijnen en een machtige partij in het eigen land, die zelfs deze gaarne
zou willen missen. Frankrijk heeft Tongking en Annam, heel langzaam tot rust
komend, een duur en nog altijd gevaarlijk bezit.
En dan een oorlog, een algemeene oorlog tusschen al deze overbeladenen, om
zich den last nog zwaarder te maken?
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Een Chinees wie het gelooft!
Plotseling is den Tsaar, in deze voor het rijk zoo belangrijke dagen, een trouwe
dienaar ontvallen, de minister van buitenlandsche zaken, graaf Moerawjòf. Het lot
van zijn voorganger, met het zijne in verband beschouwd, zou een Rus bijgeloovig
of wantrouwig kunnen maken. Prins Lobánof stierf in den trein, plotseling, juist voor
de reis van den Tsaar naar Frankrijk. Even onverwacht is de dood van Moerawjòf.
Men veronderstelt, dat hij de bekwame uitvoerder is geweest van zijns meesters
wil, meer niet. Geen leidend staatsman. De idee der Vredesconferentie niet van
hem, maar wel door hem uitgewerkt en verwezenlijkt. De alliantie met Frankrijk door
hem slechts nauwer aangehaald. De Russische uitbreidingspolitiek rustig door hem
voortgezet, op bevel van zijn Meester. Ook - gelukkig voor hem - drukt hem geen
schuld wegens de langzaam toenijpende tirannie tegen Finland. Dat behoort tot de
binnenlandsche staatkunde. Pobjedonostsef zorgt daarvoor, de procureur der Heilige
Synode en misschien, helaas, de Tsaar zelf.
Van eenige verandering in Rusland's buitenlandsche politiek tengevolge van
Moerawjof's dood kan geen sprake zijn. De nation amie behoeft niet hard te treuren
over dit verlies en zij doet het ook niet. Zij heeft haar wereldtentoonstelling en
voorloopig kan zij bijna iedereen missen: de Galliffet, die na het taai te hebben
volgehouden in een sterk civiel, bijna anti-militair gezind kabinet, er ten slotte toch
den brui aan heeft gegeven, en zelfs den ‘cher Paul,’ die bij Madrid het oogenblik
zit af te wachten, waarop òf een amnestie òf een politieke edelmoedigheid van het
een of andere ministerie hem zal veroorloven den geboortegrond opnieuw te drukken.
Hij kan in Spanje veel leeren. Het nationalisme is daar een weinig in discrediet
geraakt sedert den oorlog met de Unie en het verlies van bijna alle koloniën. De
oorspronkelijk tot enkele steden van Catalonië beperkte separatistische beweging
- met het doel, wel te verstaan, niet om zich van het Spaansche vaderland af te
scheiden, maar om een soort van Catalaansch Home Rule te verkrijgen, deze
beweging heeft een meer algemeen karakter aangenomen en streeft naar
decentralisatie van binnenlandsch bestuur, autonomie van 's lands provinciën,
hervorming van het belastingwezen, bezuiniging op leger en vloot en ruimer gebruik
van 's lands penningen om de geknakte welvaart te herstellen. Aan het hoofd dier
beweging hebben zich de Kamers van Koophandel over geheel Spanje gesteld en
uit hun samenwerking is een ‘Nationale Unie’ ontsproten, die als doeltreffend
propaganda- en strijdmiddel belastingweigering voert en den schier onverdeelden
steun geniet eener machtige middenklasse van industrieelen, kooplieden en
winkeliers, die de Regentes ter audiëntie persoonlijk durfden brutaliseeren. Silvela
kon den staat van beleg afkondigen, maar deze populaire beweging wordt hij niet
meester. Reeds maakt de oude Sagasta zich gereed hem weder op te volgen; hij
bereidt zich den weg naar het ministerie voor door verschillende uitlatingen
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over de Nationale Unie en de oorlog, die hem zoo hopeloos impopulair scheen
gemaakt te hebben, ligt immers alweer twee jaar achter ons.
Over de Italiaansche crisis had ik willen schrijven, maar zij duurt nog voort. De
bacil van het obstructionisme had Montecitorio bereikt en generaal Pelloux heeft
het niet lang gemaakt met de ontbinding der aangetaste Kamer. Niet tot zijn voordeel,
want, al werd zijn meerderheid behouden, zijn ergste tegenstanders, de uiterste
linkerzijde, kwamen er geducht versterkt terug. Het ministerie bleef aan; het kreeg
zijn candidaat tot Kamervoorzitter gekozen, maar werd toen kregelig over de kleine
meerderheid, ging onderling twisten en liep weg. Nauwelijks drie dagen tevoren had
de Koning het nieuwe parlement geopend met een schoone speech: over vruchtbare
werkzaamheid en liefelijke samenwerking tusschen regeering en
volksvertegenwoordiging.
23 Juni.
P.v.D.
Nu ik, hoewel dit tijdschrift niet verlatend, voor de laatste maal van déze plaats tot
zijn lezers gesproken heb, kan ik niet zonder een woord van afscheid aan hen
heengaan. Vijf en een half jaar overzag ik met hen de buitenlandsche staatkundige
gebeurtenissen naar den trant der journalistiek en men went aan elkander,
wederzijds. Ik heb er altijd naar gestreefd niet te herkauwen wat de dagbladen van
de maand gegeven hadden; maar zoo mogelijk de feiten van iets verderaf te bezien,
als uit een ballon captif. Ik hoop dat mij dit over het geheel gelukt is. Hoe dit zij, mijn
lezers zullen door mijn staking niet lijden. Een bekwame hand is bereid gevonden
dit maandelijksch werk voort te zetten.
L.J. PLEMP VAN DUIVELAND.
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Van de redactie.
Geuzentijd, door J. Reitsma (roman in twee deelen) Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon (zonder jaartal).
De historische roman wordt minder en minder karakterroman, meer en meer
zedenstudie. Hiermeê is niet gezegd dat in vroegere geschiedkundige romans weinig
of geen blijk werd gegeven van kennis der toestanden, kleederen, van het huisraad
en de manier van spreken, doch bedoelen wij den nadruk te leggen op het feit dat
tegenwoordig over 't algemeen minder wordt gestreefd naar het geven van historische
figuren en meer belang wordt toegekend aan zedenschildering om haar zelf, dus
beoefend als doel en niet als gewichtige bijzaak. Zooals nieuwe romanschrijvers
zijn gekomen, die het dagelijksch leven wilden schilderen en daarom dagelijksche
menschen kozen tot modellen, zoo zijn hen gevolgd nieuwe historische
romanschrijvers, die het leven uit vroeger dagen in alle schakeeringen willen
schilderen en daarom niet groote karakters, groote geschiedkundige personen,
maar gewone menschen trachten uit te beelden. Zij kunnen, ongetwijfeld,
gemakkelijker en minder onzekere wegen gaan om tot hun doel te geraken. De
historische-romanheld, tevens historisch persoon, is eene uitzondering moeten
blijven. Het waar maken, zoowel historisch als litterair-psychologisch, van groote
figuren uit de geschiedenis bleek eene uiterst moeilijke opgave. Veel gemakkelijker
te schrijven was de historische avonturen-roman, tevens dan zedenschildering,
zooals Ferdinand Huyck, een der beste boeken van dien echten Nederlander Van
Lennep, in zijne handigheid nog maar door zeer weinigen geëvenaard.
Tal van schrijvers hebben, heel kordaat, historische avonturen-romans gemaakt
in het over-romantieke genre van Dumas, waarin zeer vrij werd rond-gesprongen
met geschiedkundige waarheid en waarschijnlijkheid, waarin wat oude namen van
kleederen en meubelstukken telkens terugkwamen om de ‘couleur locale’ en om
het vereischte historische tintje. Wij zullen er niet noemen. Nog altijd worden er met
ijver geschreven, hoewel de belangstelling voor dit soort van improvisaties al minder
en minder wordt. De nakomers zijn verwant aan den actueelen voddenroman, die
volgt op elk Panama-schandaal, elk Dreyfus-proces, elken Transvaal-oorlog. Geen
spoor van ernstige studie is in zulk geschrijf te ontwaren.
De moderne historische zedenroman, daarentegen, is vaak degelijk werk en heeft
reeds eenige triomfen gevierd. Wij hebben slechts te noemen Aphrodite van Pierre
Louys en La Nichina van Hugues Rebell en het onlangs verschenen boek van Abel
Hermant: Confidences d'une aïeule, die alle drie handelen over het liefdeleven van
vroegere geslachten en waarvan het succes dus misschien gedeeltelijk moet worden
verklaard uit het feit dat zij die piquante lektuur geven, waarop het menschdom
eeuw aan eeuw verzot blijft, vooral indien men er van genieten kan, zonder
genoodzaakt te zijn tot de erkenning dat men er enkel om het piquante zoo'n
welbehagen in schept.
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Te dezer plaatse wezen wij met ingenomenheid op den historischen roman La route
d'émeraude van den Vlaamschen schrijver Eugène Demolder en juist omdat we het
toen betreurden dat een Nederlander niet een dergelijk aardig boek over een onzer
mooie historische tijdvakken had geschreven, wenschen wij óók hier de aandacht
te vestigen op het boek van J. Reitsma, Geuzentijd.
De schrijver, dit dient allereerst gezegd, is er in geslaagd aangenaam bezig te
houden. In dezen tijd begint men niet aan een historischen roman in twee deelen
zonder eenig angstig geblader in het boek. Aan Geuzentijd kan men gerust beginnen.
Het is vol avonturen, vol afwisseling. Nu is 't wel waar dat al die avonturen ons
bekend voorkomen en al die afwisseling wordt verkregen ten koste van zeer
wenschelijke stemmigheid in den roman, terwijl de waarschijnlijkheid.... Daar komen
wij aan een teêr punt. De schrijver van een roman uit den geuzentijd kan vragen,
kan eischen dat wij heel wat minder onwaarschijnlijk vinden voor den tijd, waarover
zijn verhaal handelt, dan voor den tijd, waarin wij leven. Er was toen maar heel
weinig avontuurlijks ook onmogelijk en nog minder was er dus toen onwaarschijnlijk.
In bruisend zeewater moet men de zandkorreltjes niet enkel op den bodem zoeken;
in troebele tijden niet de gebeurtenissen verwachten volgens vage regelen van
huidige waarschijnlijkheid. De heer Reitsma heeft van de hem toekomende vrijheid
ruim gebruik gemaakt en toch de effekten verzwakt, als met opzet, door ze aan te
kondigen met een enkele waarschuwing, als ware hij bevreesd den lezer te doen
schrikken, b.v.: ‘Ze zouden elkander nog slechts eenmaal wederzien’ of iets
dergelijks.
Wat de keuze der personen aangaat, deze is gedaan volgens een oud recept.
We hebben juist kennis gemaakt met de edele maagd, als de ridderlijke jonkman
ten tooneele verschijnt en de brave ouders van die brave jongelieden zijn even
eerbiedwaardig in hun privaat bestaan als voorbeeldig in hunne hoedanigheid van
prinsgezinden. De Spanjaarden zijn wreed, maar er zijn dappere mannen onder en
er is eene jeugdige Spaansche, die zeer de aandacht van Reitsma's lezers trekken
zal. Op reis onder de hoede van een, aan een ander meisje verloofden jonkman,
wordt zij zóo verliefd op den held uit des vijands kamp, dat zij hem des morgens
vroeg een bezoek op zijn kamer komt brengen in nachtgewaad en met loshangende
haren om van hem datgene te vragen, wat hij niet mag geven. Zonder eenigen strijd
in zijn binnenste, weigert de edele jonge man en hij stuurt de Spaansche maagd
weêr naar bed. Deze jongeling brengt het ver, nml. tot vertrouwde van den Prins,
doch zijn eigen meisje wordt bijna door Spanjaards onteerd en zij ontkomt slechts
door zelfmoord aan de schande.
Met veel opgewektheid vertelt de schrijver van de Watergeuzen. Het hoofdstuk
over Duvelhannes en de volgende over een gevecht op het ijs der Zuiderzee voor
Amsterdam en den aanslag op Workum behooren tot de best gelukte. Eenigszins
bedenkelijk is de figuur van pater Robertus. De schrijver heeft in hem wel degelijk
een karakter willen geven; terwijl de meeste andere personen, Duvelhannes
uitgezonderd, traditionneele figuurtjes zijn, die men
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moeilijk een enkel oogenblik voor ‘echt’ houden kan. Zij moesten er wezen om de
handeling. Wij nemen ze zonder veel morren maar aan, gelijk ze werden
geïmproviseerd. Maar Robertus werd uitvoerig geteekend en daarom had Reitsma
moeten waar maken dat deze wellusteling, die nonnetjes op den blooten rug laat
geeselen, deze intrigant, die in den nacht geheime bergplaatsen voor wapenen
weet te ontdekken en complotten meteen, deze machtige, die tot machtigen in de
stad op hoogen toon durft spreken, eindigt met een zeer dommen aanslag op het
leven van den Prins te wagen en toch niet toe te steken met zijn giftigen dolk, als
de gelegenheid prachtig daarvoor is. Die Robertus lijkt geen mensch uit één stuk.
Men krijgt den indruk dat de schrijver, zelf nijdig op den schurk, hem te zijner eigen
voldoening het ergste misdrijf laat begaan, precies datgene, waarom de trouwe
lezer het felst kwaad op den monnik worden zal. Héél erg is de zonde van den heer
Reitsma niet, omdat al zijn figuren zoo popperig zijn als of men ze aanstonds in een
nationaal zangspel of een dito pantomime zal zien optreden.
De goede eigenschap van Geuzentijd ligt heelemaal niet aan den kant der
karakterteekening. Wij vinden niet dat ook de gewone burger uit het bekende tijdvak
der worsteling tot zijn recht is gekomen in dezen roman, waarvoor toch de schrijver
van een zedenhistorie in verhaaltrant had moeten zorgen. Wel is de schrijver
geslaagd in zijne vertellingen van allerlei dat in dien tijd zoo nu en dan gebeurde,
helaas maar al te veel. Hij doet ook zijn best om te schilderen, zooals we aanstonds
zien zullen, doch zijn kracht ligt in het vertellen - 't vertellen, heel gezellig, in den
toon als voor een jongensboek. Daar hebt ge, bijvoorbeeld, dat ondeugende nonnetje
Letitia met haar onstichtelijke improvisatie en, later, haar onstichtelijk avontuur met
den officier, nadat zij uit de handen van zuster Hadewijk is verlost van die
man-achtige zuster Hadewijk, die haar in den nacht ranselde in 't bijzijn van pater
Robertus; daar hebt ge het verhaal van den overgang van Naarden en dat
verschrikkelijke als de Spanjaarden komen in het huis van Gramaye en dan - naar
wij reeds hebben gezegd - dat allemaal van Duvelhannes en de Watergeuzen.
Reitsma is hier in zijn element. Daar moet een uitstekend schrijver van
jongensboeken in hem steken! Die bekkensnijer en het verloren nonneke Letje, zoo
wonderdadig gered uit een soort van moordenaarshol - hè, je vergeet zulke gedeelten
niet meer als je ze maar jong genoeg leest en, wezenlijk, op lateren leeftijd kun je
er nog wel van genieten, mits het boek maar in den waren tijd onder je handen komt,
bijvoorbeeld in een vacantietijd, buiten, onder mooie boomen.... 't Is wel wat somber,
daar alle menschen doodgaan en de hoofdpersoon voor altijd ongelukkig wordt,
maar die menschen van Reitsma leefden toch maar zoo'n beetje. Ofschoon die
Letje.... van die Letje is 't al hèèl jammer. Het is toch zoo buitensporig dat haar
minnaar de Villiers komt waar zij woont en haar bezoekt, nadat zij - de onvoorzichtige!
- hem een ring en een brief met ophelderingen heeft gezonden; het is zoo jammerlijk
toevallig dat juist op het ongelukkigste oogenblik haar trouwe redder en aanstaande
man binnenkomt en het wordt duivelswerk als
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ze dan nog in het ontbloot rapier van haar bruîgom Hette valt. Ja, want van al die
historiespel-poppen was Letje, hoewel erg ondeugend, de aardigste, de meest
levende en het wordt ook niet duidelijk wat de Villiers eigenlijk wil met zijn rare
praatjes.
Met een enkel woord spraken wij over schilderingen. De schrijver schiet aan talent
te kort om ons te treffen door zijne beschrijvingen. Daarin ligt niet zijn kracht. Dit
blijkt op meer dan ééne bladzijde, doch vooral in het fragment waar het gevecht bij
Workum wordt beschreven. De gelegenheid was mooi om eens te laten zien wat
hij kan; doch zijn beschrijftalent bleek niet. Ook de gesprekken zijn niet zelden
ongelukkig, vooral waar de personen kenschetsende redeneeringen moeten houden
en dan heele bladzijden uit boeken schijnen op te dreunen. Trouwens, die
gesprekken in historische romans, dat zijn lastige dingen. Men kan die levende
oudheden natuurlijk niet laten spreken zooals wij dat in hun omstandigheden zouden
doen; want zij spraken anders, vooral waren zij breedsprakiger. Men wil, bovendien,
om het historische kleurtje en om te laten zien dat men zelf in den tijd is, nu en dan
ereis een oud woordje gebruiken en dan nòg eentje en nòg een. Maar die oude
woordjes moeten in antiek geconstrueerde zinnen en die ouderwetsch gebouwde
zinnen eischen antwoorden in denzelfden stijl en zoo gaat de natuurlijkheid, ja zelfs
het gesprekkarakter heelemaal weg. Daaraan lijden de zeer goede historische
romans ook. Het genre is - wel niet gebrekkig - maar afschrikwekkend moeilijk voor
den beoefenaar, die over veel kennis en veel smaak moet beschikken om gebruik
te kunnen maken van (als hij 't heeft) een zeer zeldzaam talent. De heer Reitsma
laat zoo de vertwijfeling spreken: (pag. 143). ‘Ja, ik heb den dood gezocht, want dat
behoort toch ook tot het oordeel, dat over mij woedt. Al doodt het langzaam, het
noodlot laat niets onafgedaan. Maar wee mij, het drijft mij daarheen, waar ik zelf
dooden moet. O, wat ik noodig heb, vergeten, alles vergeten, het blijft uit! Alleen
dan voor een korten tijd, als de razernij mij bevangt om bloed te willen zien, spuitende
uit gapende, door mij zelf geslagen wonden. Maar als het gevecht eindigt en de
losbarsting uitgewoed heeft, dan komt het monster der herinnering. Dat is de zonde,
die ik vervloek, die mij neêrsmakt in 't uiterste van rampzaligheid.’
Dit is te onnatuurlijk voor spreektaal en te slordig voor boekentaal en zoo laat de
heer Reitsma nogal dikwijls praten.
Wij mogen Geuzentijd niet in één adem noemen met, bijvoorbeeld, La route
d'éméraude, ook te dezer plaatse besproken; maar we hebben op dezen roman de
aandacht willen vestigen omdat de schrijver heeft getracht levendig geschetste
historische tooneelen te geven, romantische zedenhistorie eenigszins. Hij slaagt er
misschien nog eens in goed tot stand te brengen, wat hij pas heeft beproefd met
niet meer dan middelmatig succes. Geuzentijd is de uitslag van een belangwekkend
pogen, waarvoor wij wel eenige sympathie hebben.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Sterken en Zwakken, door Dorothee A. van Walree. Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon (zonder jaartal).
De schrijfster van Sterken en Zwakken heeft ons een ernstigen roman willen geven.
Maar zij heeft goed gevonden meteen haar best te doen om een ‘gezellig’ boek te
schrijven en is daarom aardig geweest, telkens weer aardig in haar zielkundige
analyses, haar natuurbeschrijvingen, haar kenschetsingen van den behandelden
toestand. Met ‘ernst en luim’ komt men de wereld door en haar boekje zal dan ook
zeker wel met waardeering worden gelezen door de velen, die liever niet een
overweldigenden indruk ontvangen, maar vooral aangenaam willen beziggehouden
worden met iets, dat hun aanleiding kan geven tot een poging tot doordenken. Zij
zullen dat wel moeten doen, daar de schrijfster aan de oppervlakte blijft en haar
problemen zelf niet oplost. Men vraagt zich telkens af waarheen men toch wordt
geleid door de keuvelende romancière. 't Gevraag begint al gauw.
Robert van den Berg had eene zuster, een mooi meisje, van wie hij veel hield.
Ze waren zeer intiem samen, ofschoon zij veel ouder was. Maar, plotseling, was
die zuster weg. Wij vernemen niet hoe zij er toekwam om haar jongeren broeder te
verlaten, en we moeten gissen dat zij in vrije liefde is gaan leven Robert gaat in de
medicijnen studeeren. Hij krijgt, als student, een brief van zijn stervende zuster, die
nooit eerder iets van zich heeft laten hooren en naar wie de liefhebbende broeder
ook niet blijkt gezocht te hebben. Ze meldt hem dat zij een dochtertje nalaat en er
op rekent dat hij het meisje opvoeden zal. Robert brengt het kleine meisje aan zijn
tante, mevrouw van Arlen, die voor de opvoeding wil zorgen. De jonge student ziet
gauw in dat hij het meisje niet dadelijk bij zich houden kan. Intusschen heeft Robert,
hoe jeugdig ook nog, reeds vaste beginselen omtrent opvoeding. ‘Ondanks de
vervloekte theorie der erfelijkheid’ moet er eene goede vrouw van Tine gemaakt
worden. Haar moeder was immers een slechte vrouw!
Zullen we nu dieper worden geleid in het doolhof van erfelijksheids- en
opvoedingstheorieën? Neen. De schrijfster heeft wat anders of óók wat anders op
het oog. Tine zal worden geteekend als het zwakke schepseltje, Robert als de man
met den sterken wil. Over de resultaten der opvoeding door mevrouw van Arlen
hooren we niets afdoende meer. Plotseling zijn oom en nichtje verloofd. Ofschoon
we hebben vernomen (pag. 27) dat Robert ‘precies wist wat hij aan zichzelf had,
zooals men iemand door-en-door kent, waar men veel mee alleen geweest is,’ heeft
hij toch de verliefdheid op Tine blijkbaar niet voelen aankomen. Nadat hij haar heeft
trachten over te halen om drie jaar voor pleegzuster te studeeren in een gasthuis,
wat zij maar liever zal laten, gaat hij met haar poesjes streelen in den tuin en... daar
vraagt hij het zeventienjarige meisje ten huwelijk. Tine zegt ‘ja.’ Robert denkt dat zij
een hoog ernstig ideaal van het huwelijksleven heeft. Waarom denkt Robert dat?
Hoe komt de man er toe te meenen dat Tine, door mevrouw van Arlen wezenlijk
niet geïdealiseerd, meer is dan een kindje met een vlinderzieltje? Hij heeft toch al
vernomen van zijne tante dat zij aanleg, noch lust had voor iets ‘hoogers.’ Robert
is blind van verliefdheid.
Wij hopen nu ten minste een tweede probleem uitgewerkt te krijgen. Immers,
gegeven een degelijke, verstandige, wilskrachtige man, die trouwt uit verliefdheid
met een mooi, oppervlakkig meisje, zonder wil, dus gemakkelijk te leiden. - Zal die
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verstandige, degelijke, wilskrachtige man ernstig trachten dat kind-vrouwtje tot zich
op te heffen? Hoe zal hij dat doen? En zal hij slagen?... Jawel, maar de schrijfster
houdt er niet van zich in iets te verdiepen. Wij worden erg teleurgesteld. Van het
zieleleven der jonggehuwden vernemen wij veel te weinig. We komen alleen te
weten dat de verstandige Robert nog te dom is om te begrijpen dat Tine niet zoo
maar van zelf geheel veranderen zal. Hij doet niets dan haar nu en dan aan 't
schrikken maken door groote woorden. Hij bepreekt haar bij tijd en wijlen, hij tracht
haar niet te leiden, geen echte zielsgemeenschap met haar te verkrijgen. De sterke
is tegenover de zwakke schuldig aan jammerlijk plichtverzuim. En de schrijfster
geeft niet wat zij had moeten geven. Of, in hare conceptie van het geval, doet Robert
wèl al 't mogelijke - en dan had zij dit moeten laten zien, óf hij doet veel te weinig
en dan had zij dit verzuim van hem moeten verklaren door goedgekozen
bijzonderheden uit hun huwelijksleven. Het zou denkbaar kunnen zijn dat een
persoontje als Tine onmogelijk vast te houden ware door iemand als Robert. Dan
had zij dit moeten duidelijk maken. Het zou kunnen wezen dat Robert volstrekt den
takt en het geduld miste om haar te leiden. We hadden dit moeten zien. Nu vernemen
wij wel dat hij heel ernstig is en zij heel oppervlakkig, doch, wat we vooral van Robert
te hooren krijgen is dat hij zich veel meer met zijn zieken dan met zijn vrouwtje
bemoeit. Van dien sterken wil en van dat verstand profiteert Tine dus allerminst.
Psychologisch is de verwarring zoo groot mogelijk. Twee problemen zijn gesteld
en moeten tegelijk worden ontwikkeld: het erfelijkheidsprobleem en het
opvoedingsprobleem. Wat doet nu de schrijfster? Zij gaat heel gezellig vertellen van
andere menschen en andere gevalletjes en vindt nog een plaatsje in haar boek voor
de grappige vrijerij van Lammert, den huisknecht, met Jetje, de boeremeid en voor
nog andere gezelligheden. Maar de mooie gegevens laat de nog onervaren
romancière voor wat ze zijn. Op Tine stuurt zij een nieteling af en Tine laat zich
verleiden. Zij wil zelfs met het ventje (een gehuwd persoon) wegloopen. Robert, de
ernstige, verstandige, wilskrachtige, is niet in staat het naderende gevaar te zien
en hij doet niemendal wanneer hij, eindelijk, Tine veranderd ziet te zijnen opzichte.
Hij kent Frans en hij zou zijn vrouwtje met hem en met de vrouw van Frans op reis
laten gaan, hij weet dat de vrouw van Frans weggaat, naar Berlijn, en daardoor
maakt dat de reis niet doorgaat en hij vermoedt nòg niemendal en laat Frans komen
om troost te halen bij Tine. Wij mogen dus gerust aanteekenen dat Robert volstrekt
onbekwaam blijkt om een jong vrouwtje te leiden en zelfs om haar voor een dreigend
gevaar te behoeden. Hij is dus niet de sterke, maar de blinde, als echtgenoot een
lor. Weg is dus de belangstelling voor het dubbele gegeven. Het is er niet meer. De
schrijfster heeft het, gezellig keuvelend, als onnoodige ballast over boord gezet.
Laat nu Tine bijna wegloopen met Frans en een briefje krijgen dat dezelve daar
toch eigenlijk geen zin in heeft, laat haar man alles merken, laat Tine sterven, maar
eerst nog om een zoen van haar echtgenoot vragen, laat Lammert trouwen met
Jetje en de vrouw van Frans een naaistertje tot zich nemen, in de zoete overtuiging
dat het opkweeken en op voeden van een naaistertje was ‘een leven tegemoet gaan
dat bevrediging moest brengen, omdat het gebouwd werd (zou worden) op liefde,
die geeft’... het kan ons niet veel schelen. We hadden meer verwacht dan zoo'n
preêkerig vertelseltje met gezelligheden, meer dan de conclusie dat Tine ‘haar kleine
liefde aan het leven gegeven had en niet sterker was geweest dan haar moeder.’
Dat begrepen we òòk wel. Maar Robert, waarom van Robert niet de karak-
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terschets gegeven naar waarheid en waarom niet even streng over hem gericht als
over die arme, kleine Tine, verlaten wees in de handen van een even pedanten als
dommen echtgenoot, van een ideaalblazer, die niet eens een lief vrouwtje, zoo
leidzaam toch, voor het ergste kon bewaren? Och, omdat Robert is gezien als eene
abstractie, zooals vele jonge meisjes den man zien, in 't bijzonder den dokter; want
notarissen, rechters, heereboeren, advocaten, stijfselfabrikanten, journalisten e.a.
zijn, naar bekend is, veel minder krachtig van wil, streng van zeden, ernstig van
idealisme dan onze geneesheeren ten platten lande zoowel als die in grootere
gemeenten.
Evenmin als we in bijzonderheden wat vernemen omtrent Tine's moeder, mogen
we weten wat er precies tusschen Frans en zijn vrouw is voorgevallen, zelfs wordt
ons verzwegen hoe precies de verhouding was tusschen Tine en Frans, wat we
dienen te weten om haar en ook Robert zuiver te kunnen beoordeelen.
Zooals de gegevens nu behandeld werden, had het vooropstellen daarvan geen
zin.
Dorothee A. van Walree schrijft in ernstigen trant aldus:
‘In het engelenkoor van medelijden, dat in zijn hart ruischte, trilde de stem van
een liefde, die geweest was.’ En in meer voorkomende buien van luimigheid in
dezen toon: ‘een verliefd mensch is als een boer, onder wiens vee het mond- en
klauwzeer is uitgebroken.’ (Volgt: de uitlegging der aardigheid in acht regels.) Maar
de schrijfster kan wel vlot vertellen en de menschen tamelijk goed laten praten.
Indien zij minder had willen geven, zou zij zeker veel beter zijn geslaagd. Het komt
ons voor dat zij van eenvoudiger onderwerpen wel wat aardigs zou kunnen maken.
Zij heeft gereikt naar iets, dat boven haar macht was. Dat is geen erge zonde voor
iemand, die nog jong is en zijne krachten nog heeft te meten. Het is dan ook best
mogelijk dat we van deze schrijfster veel beter werk te wachten hebben dan zij in
Sterken en Zwakken gegeven heeft. De huiselijke verteltrant heeft zij goed beet,
naar blijkt uit de niet onaardige humoreske over de menschen op de partij van
mevrouw Verlan (blz. 70 en vlg.), over het echtpaar Verlan zelf en uit nog andere
kleine stukjes, die in hun soort verdienstelijk mogen worden genoemd.

Van een droom (vijf novellen), door Joséphine Giese, met portret van
de schrijfster. L.J. Veen, Amsterdam (zonder jaartal).
Mevrouw Joséphine Giese heeft vijf van haar beste novellen vereenigd in een bundel.
Wij meenen dat vier daarvan reeds het licht hebben gezien in het tijdschrift Nederland
en in De Gids. 't Is geen reden om er hier het stilzwijgen over te bewaren, vooral
niet omdat er een meesterstukje bij is: de laatste novelle In Perikelen. Wie Joséphine
Giese in haar volle kracht wil voelen, wie peilen wil de diepte van haar mooi
zieleleven, leze en herleze dit eenvoudige verhaal, waarvan men de zachte droefheid
voelt doordringen in zijn gansche wezen, omdat de taal zacht is als heel stil schreien
en het motief zoo eenvoudig, zoo héél, héél gewoon. De dochter van een armen
onderwijzer moet in betrekking gaan. Zij komt bij zeer rijke menschen en ontmoet
daar een voornaam Engelsch heer, dien zij lief krijgt. Hij bemint haar, doch moet
van haar scheiden. Hij schrijft, maar men zendt zijne brieven aan zijn moeder terug,
zonder dat het arme meisje daarvan iets verneemt. Als het te laat is en de jonge
man gehuwd met een vrouw van zijn rang, ontmoeten zij elkander en wordt alles
haar duidelijk. Dan is zij hem, in haar groote ellende, dankbaar: ‘dankbaar dat hij
was gekomen, om haar ideaal van ondergang te redden, dankbaar dat hij toch
geweest was het schoonste en beste dat zij had
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gekend, dankbaar vooral dat zij hem wêer lief mocht hebben gelijk voorheen met
de hooge, mystieke liefde der gezaligden, al weende in haar de vrouw, om het
sterfelijk geluk haar ontzonken’
Bij deze novelle, staan de vier andere wat achter. Mevrouw Joséphine Giese
schijnt vaak te haastig te werken, wat gevaarlijk improviseerend, waardoor sommige
stukken overladen, andere gedeelten te schetsmatig worden en niet overal aan den
vorm de noodige zorgen worden besteed. Belangwekkend naar het gegeven en de
bewerking zijn echter ook Van een Droom, Twee levens één, Zwaan en Zielebanden,
dat in De Gids verscheen.

Vreugden van Holland, door G.F. Haspels, met omslag geïllustreerd
door Wenckebach. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon (zonder
jaartal.)
Nog een bundel met novellen. Deze hebben allemaal in een tijdschrijft gestaan. 't
Zijn er zeven. De bundel telt nog geen driehonderd bladzijden. Elke novelle is dus
niet lang... Dat denkt u maar! De heer Haspels, wiens werk in De Gids verscheen,
zijn rijmpjes op Transvaal daaronder begrepen, doet de dingetjes bedaard en vertelt
op zijn gemak - van niet zeer belangwekkende dingen, maar dat komt er niet op
aan. - Het onderwerp is waard wat de schrijver daarvan maakt. En de heer Haspels
maakt heel lange dingen van zijn gegevens. Hij doet aan miniatuurschilderen. Hij
is de letterkundige Meissonnier, maar van Urkers, niet van Napoleons. Er is humor
in zijn werk, maar van de zwaarste soort. Er is ook humor in den titel van den bundel
Vreugden van Holland. Nauwgezette recensenten gaan bedenken wat dit nu wel
zou willen zeggen, waarom die titel werd gegeven. Zij komen er niet. Het zijn de
novellen, brave menschen, de zeven novellen, die de zeven Vreugden van Holland
zijn!

Klokjes-luiden, verhalen voor jongens en meisjes, door Christine
Doorman, met teekeningen van Adrienne Klinkhamer. Utrecht, W. de
Haan (zonder jaartal).
Voor zoover ons bekend is, geniet Christine Doorman het vertrouwen van onze
moeders. Dat zal zij dus wel waard wezen. Intusschen, wagen wij het te wijzen op
bedenkelijke zoetigheidjes in haar boek. Een kind moet daar niet te veel van krijgen:
‘Klein Liesje is zelf net een vogeltje... Ook is ze net een madeliefje uit de wei; ze
heeft net zoo'n mooi goud hartje ook vol zoeten honing voor alles wat leeft (het door
ons gecursiveerde is bovendien onzin), (pag. 11); op pagina 30, zijn twee aapjes
uit een poppenkast zielsongelukkig, wat toch wel een beetje kras gezegd is; op
pagina 43, zitten een jongentje en een meisje te keuvelen. De schrijfster teekent
aan: ‘En de zonnestraaltjes die door de boomen gluren beschijnen koesterend
Colin's donkeren krullebol en Colette's blonde haren, en de bloempjes weten niet
of ze zich in Colin's donkere fonkelende oogen of wel in het lichtende blauw van die
van Colette mooier weerspiegelen. (Het door ons gecursiveerde is leelijk-pretentieus
gezegd; voor een kind achten wij zulke phrazenmakerij vergif voor den smaak.)
Misschien oordeelt Christine Doorman ons te streng, misschien wil zij voor het
vervolg wel den raad van ons aannemen toch niet zoo erg zoet te zijn voor kinderen.
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Dat zoet doen krijgt zoo licht wat van geteem en daaraan hebben gezonde
robbedoesen van jongens en meisjes terecht zoo'n hartgrondigen hekel. Zij hooren
daarin dadelijk het onechte.
Wat de strekking der verhaaltjes aangaat, die is uitmuntend. Ze zijn opgedragen
aan mevrouw C. van der Hucht-Kerkhoven, de voorzitster van den Kinderbond. De
uitgever betoonde zich man van smaak en gulheid.
F.L.
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Clameur, naar een schilderij.
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P. Cornelis de Moor.
Een beschouwing
door Arie van Veen.

Het werk van een begaafd Rotterdamsch schilder voor het eerst tentoongesteld niet, zooals men allicht verwachten zou, in een centrum van min of meer opgewekt
kunstleven: Parijs of Brussel of Amsterdam - maar in zijn bij uitstek bezadigde en
nuchter-practische geboorte-stad.
Het feit is curieus genoeg. Men moge meermalen, en niet zonder grond, beweerd
hebben, dat Rotterdam allerminst er toe aangewezen is, het uitgangspunt te zijn
van iets wezenlijk bizonders, waar het arbeid betreft van schoonheid en intellect;
nu dan toch - voor zoover ik weet voor de eerste maal - wordt deze uitspraak, profecie
tevens, op secure en afdoende wijze gelogenstraft. Niet alleen komt een
Rotterdammer van groot talent en niet te loochenen originaliteit zoo maar in eens,
te midden van de dagelijksche activiteit zijner medeburgers om elkaar een vlieg af
te vangen, te voorschijn met een serie werken, waarmede hij zich een in 't oog
loopende plaats verzekert in den wijden ring van voorname Nederlandsche schilders;
maar ze blijken bovendien te behooren tot een soort, die allerminst geacht kan
worden aan onzen volks-aard gemeenzaam te zijn, en die behoudens een enkele
uitzondering, sinds Rembrandt heeft opgehouden hier te lande te bloeien. Ons ras,
dat nooit bizonder uitmuntte door fantaisie, heeft nog eens aan het einde dezer
eeuw bij wijze van even pikant als verrassend hors-d'oeuvre een fantast
voortgebracht, die in onze dagen nagenoeg alleen staat, en, zoo goed als de beste
impressionisten, bestemd schijnt, onze reputatie in het buitenland waardiglijk te
handhaven.
Het is niet gemakkelijk een tot op zekere hoogte onhollandsche gevoelsuiting,
die het werk van dezen kunstenaar, zooals het kortelings in weidsche rij de
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wanden van Oldenzeel's achterzaal bekleedde , onmiskenbaar karakteriseert als
zeer ongewoon, soms op het bizarre af, gemeenzaam te maken aan de lezers van
dit maandschrift; wèl vindt men hier specimina uit de verschillende tijdperken zijner
ontwikkeling, zoodat men een vrij volledig overzicht heeft van hetgeen er in hoofd
en hart van dezen jongen man is omgegaan, maar wij Hollanders, over het algemeen
niet zeer vertrouwd met de kunst, die ons van vroeger eeuwen gebleven is, zijn zoo
bekneld in het machtige, slaande werk onzer groote impressionisten, dat het maar
niet zoo voetsstoots gelukken zal, ons in te leven in een gansch andere gedachten
sfeer. Toch dient het beproefd, en moge het al ondoenlijk zijn mijn ideaal zelfs maar
onvolkomen te benaderen, dan zal deze causerie er wellicht toe bijdragen den
kunstenaar de zij 't dan oppervlakkige maar niettemin vrij algemeene bekendheid
te verschaffen, die hij recht heeft te vorderen; een bekendheid, die het begin moge
zijn van meer waardevolle appreciatie.
Evenwel, wie hier denkt te vinden de rekwisieten, die in zulk soort werk niet zelden
een belangrijke plaats vervullen, zal zich zeer zeker op een teleurstelling moeten
voorbereiden. Intimiteiten over den persoon van den schilder, atelier-beschrijvingen,
gezellige anecdoten, typische levensbizonderheden, en zoo meer, mogen al
aangenaam leesbaar zijn, zoo ze met Gallische verve voorgedragen worden, waarin
onze essayisten - onder ons - veelal niet uitmunten, ze nemen meer ruimte in dan
oorbaar is, en bovendien... in dit geval zijn al dergelijke zaken zóo weinig
belangwekkend, dat men er maar matig pleizier in zou hebben. De bohémien-achtige
rumoerigheid waarop men voorheen verzot was, raakt zoetjes aan uit den tijd, onze
jongere artisten - mogen ze al van tijd tot tijd eens uit den band springen - zijn over
't algemeen te serieus, gaan te veel in hun werk op, om aandacht te schenken aan
dergelijke futiliteiten, en bizonderlijk De Moor is te zeer eenzelvig van aard, te weinig
joviaal in den studentikozen zin, om door zijn uiterlijk leven aanleiding te geven tot
het vermelden van teekenachtiger bizonderheden, dan die het gros zijner
medemenschen kenmerken. Ik volsta dus met de mededeeling, dat hij al vrij vroeg
den handel vaarwel zeide, om zich geheel te wijden aan het vak zijner voorliefde;
dat hij sedert veel heeft gereisd, veel ongemerkt, veel gedacht, veel bewonderd, en
- wat onvermijdelijk was - veel nagevolgd, tot hij ten slotte zijn evenwicht vond, en
een tijdperk van rusteloos zoeken en onophoudelijk worstelen bekroonde met een
serie werken - zijn Parkgezichten en zijn Clameur - waardoor hij zich aan ons
voorstelt in de vol-zware rijpheid en gedegenheid van zijn talent.
Van het onhollandsche in zijn werk sprekende, deed ik reeds uitkomen, dat men
deze karakteristiek slechts onder voorbehoud te aanvaarden heeft. Inderdaad is
dat veeleer zoo in schijn, dan in wezen; en we dienen deze omstandigheid even
aan te toonen, om een, nu reeds wordend, misverstand zoo radikaal mogelijk te
niet te doen. Een misverstand geboren uit opper-

*)

Nu geëxposeerd in de zaal ‘Pictura’ te Dordrecht.
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vlakkige waarneming. Want daar de meeste Hollanders gewoon zijn geraakt aan
de plein-air-kunst, waarvan een spontane bekoring uitgaat, zonder dat men te zoeken
heeft naar iets meer dan de doorgevoerde oogenblikkelijke atmosferische stemming,
ligt het voor de hand, dat kunst, die op een hechter plan

Paradijs, naar een schilderij.

opgetrokken is, gevaar loopt voorshands onverschillig bejegend te worden. Maar
dat is weinig anders dan een kwestie van gewoonte, van er-mede-vertrouwd-zijn,
en dat het daartoe komen zal, kan bezwaarlijk twijfel lijden.
Onhollandsch is deze kunst, in zoover zij zoo min getrouwelijk naar de Hollandsche
natuur, als er onmiddellijk op geïnspireerd is: zij mist er doorgaands
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het uiterlijk aspect van. Maar met de uiterlijkheid houdt de kwalificatie op. Om het
verschil tusschen impressionnisten en moderne romantici als De Moor in korte
woorden te omvatten: voor de eersten is de natuur doel, voor de laatsten middel.
En De Moor is een dergenen, die dat middel zoo zuiver en getrouw mogelijk
toepassen. Clameur en Parkgezichten, die ik hiervóor reeds noemde, en waarop ik
straks uitvoeriger terug denk te komen, zijn de sterkst bewuste openbaringen van
zijn talent, en geven het duidelijkst het verschil in opvatting aan. Zijn luchten zijn
Hollandsche luchten, zoo goed begrepen en zoo klaarblijkelijk geschilderd onder
de impulsie van een eerlijke bewondering als bij der beste ouderen; zijn boomen,
zijn water, zijn sferen, 't is alles echt van den bloede. Maar het weergeven van een
of andere stemming was hem niet voldoende, hij wilde meer, en hooger, wat voorál
in zijn Clameur blijkt. Hij wilde zijn werk niet speciaal Hollandsch maken, maar er
een synthese in doorvoeren van universeele menschelijkheid. Daartoe - zooals ik
zeide - diende hem de natuur, zooals hij die in zijn omgeving waarnam. Maar het
valt hem niet in zich slaafsch te laten binden. Komt het hem in het belang zijner
compositie wenschelijk voor wijzigingen aan te brengen, die hem van het Hollandsch
karakter verwijderen, dan gaat hij daar zonder aarzelen toe over. Zijn ‘Clameur’ - ik
ben verplicht dit stuk telkens aan te halen - is geboren uit de bewondering van den
kunstenaar voor onze superbe Rotterdamsche haven-aspecten; maar rechts op de
voorstelling is een steile rots, bekroond door een weidsch kasteel, waaraan men
zoomin in de buurt dier havens, als in wijderen kring de herinnering vinden zal.
Zijn fantaisie laat zich niet in een benauwd hoekje opsluiten. Deze vrijheid bracht
hem er dus van zelf toe elken toon, elke lijn, elk detail, die hij in zijn compositie
noodig heeft om zijn synthese te helpen dragen, zeer voorzichtig en overlegd aan
te brengen en tot in het minitueuse te verzorgen, evenwel zónder dat de impressie
van spontaniteit in het minst er onder lijdt; de impressionisten trekken voortdurend
van toevallige effecten partij, dat wil zeggen, ze vinden al smerende en toetsende
casueelerwijs effecten, ‘die het doen,’ maar waarop ze veelal niet verdacht waren.
Men denke nu vooral niet, dat het mijn doel is, een kunstuiting te verheffen ten
koste van een oudere: ik wijs alleenlijk het verschil van principe aan. Ik heb een
onverdelgbaar zwak voor onze oude natuur-enthousiasten, die dan toch maar er in
slaagden het vooze romantische rommeltje der Pienemans, Krusemans, Schelfhouts,
Scheffers, en hoe ze meer heeten mogen, te verdringen, om de moeielijk te
verwrikken Hollandsch-conservatieve appreciatie te hunner gunste te doen keeren.
Ze waren eerlijk en ze waren hartstochtelijk, zóo soms dat de grootheid dezer
eigenschappen - men denke aan den onsterfelijken, nooit volprezenen Jacob Maris
- hun werk tot het sublieme opvoerde. Ze hadden de Hollandsche weiden, de
Hollandsche luchten, de Hollandsche wateren lief, ze getuigden van die liefde in
composities, zoo overweldigend, dat hun faam de heele wereld door uitgebazuind
werd.
Maar ze lieten zich te zeer drijven op hun koloristenaanleg, en daardoor

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

101
gaat hun sterk geprononceerd karakter niet steeds samen met distinctie. Het lenige,
het zwiepende in hun magistrale doeken spreekt ons Hollanders vooral, sterk gehecht
als we zijn aan het land onzer geboorte, terdege aan, maar diegenen onder ons,
welke in staat zijn de verschijnselen onbevooroordeeld te beschouwen, kunnen er
zich toch niet volkomen bevredigd bij gevoelen. Er is iets burgerlijks in, iets òn-fijns.
Het is àl louter gevoel, zonder gedachten basis, en als we enkele zéer grooten
uitzonderen, kan men aan het overige waarnemen, dat de vak-stevigheid nagenoeg
geheel te loor gegaan is. Vandaar dat betrekkelijk zoo spoedig de ontaarding, de
decadentie, en mitsdien de

Feestelijke dageraad (herinnering aan de Kroningsfeesten), naar een schilderij.

vergroving na een kort tijdperk van schittering ingetreden is: het genre was zoo
verbluffend, zoo onmiddellijk slaand, en met wat flair betrekkelijk gemakkelijk te
genaken. Altijd wel zal het beste sinds de helft van deze eenw tot even vóor onze
dagen de bewondering afdwingen, die zulk een spontane, en ondanks haar halfheid
zoo machtige kunst ten volle verdient, maar dan toch onder voorbehoud. Men zal
haar namelijk moeten bezien in de lijst van haar tijd. Met geen ander tijdvak van
kunst-cultus gaat het aan haar te vergelijken: zelfs de achttiende eeuw was haar in
distinctie de baas: men denke - om éen naam te noemen - aan Watteau. Onze eeuw
van vooruitgang,
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verlichting, en beschaving in alle mogelijke opzichten is aan alle tijdvakken, sinds
de menschen begonnen een geschiedenis te maken, inferieur, voor zoover zij lijdt
aan gemis aan gedachten-evenwicht, aan schromelijke verwarring, aan ruw cynisme.
Nooit zijn de gemoederen - ondanks afschaffing van inkwisitie pijniging,
heksenprocessen, en zoo voort - zóo wreed geweest, zóo égoist, zoo materieel
vergroofd, en deze impressionistische kunst is daar de zuivere afschijn van. Zij is
het beste, waartoe een verworden geslacht van kapitaal-aanbidders nog komen
kon, de zwak-sympatieke zijde, de opluistering er van. De menschen van dat lang
nog niet uitgestorven ras denken niet meer, beminnen niet meer, haten niet meer,
kennen geen eerlijke geestdrift meer, voelen niet anders dan héel vaag, bedorven
als zij zijn door hun gejaagd streven, dag-in, dag-uit, in hun dagelijksche
zaken-drukte; aan hun Geloof hebben zij geen steun meer, de natuur is hun een
gesloten boek, voor intellectueel voedsel zijn ze òf onverschillig, òf ze gunnen zich
den tijd niet zich de schatten te verwerven, die ‘door mot noch roest verteerd kunnen
worden;’ welnu, dan verlangen ze een kunst, die past in hun smakeloos-weelderige
salons, die behaagt zonder veel ernst van hen te vergen; die hun nagenoeg verstikt
gevoelsleven in hun schaarsche oogenblikken van rust een vleugje van zwakke
bewustheid geeft; die hen somtijds doet beseffen, dat de natuur mooier is dan hun
grootboeken. Ze hebben tijd noch lust, om dat zelf te gaan ontdekken, maar betalen
liever hun kunstenaars, wier liefde hen van hun doeken bestraalt.
***
Dat De Moor de eerste, noch de eenige was, die het incomplete der plein-air-kunst
voelde, behoeft hier ter nauwernood vermeld te worden. Het réveil dateert reeds
van een tiental jaren geleden hier te lande, in Engeland van veel vroeger nog. Een
jong artisten-geslacht, onvoldaan zich voelend door een kunst, die toen vrijwel als
alleen-zaligmakend, of ten minste als de hoogst bereikbare schoonheids-uiting
beschouwd werd, onttrok zich aan de natuur, verdiepte zich in de studie der
mystisch-religieuze kunst van vroegere eeuwen. Boeddhisme, maar voornamelijk
Gothiek, liet zich daardoor inspireeren, en maakte propaganda voor wat men
gemeenlijk noemt: symbolische kunst. Curieus verschijnsel in onze dagen van
cynisme en ongeloof, curieus en niettemin zeer verklaarbaar.
Nooit vertoonen zich treffender contrasten, dan wanneer een tijdvak in zijn
karakteristieke hoedanigheden het culminatie-punt bereikt heeft. De overweelderige,
verfijnd-zinnelijke, moe-geleefde Romeinsche maatschappij der keizers, die
nagenoeg de gansche beschaafde wereld omvatte, zag het ontstaan en de langzame
maar onverzettelijke uitbreiding van een Christendom, dat naastenliefde en matigheid
predikte, en de wereld verbaasde en tot nadenken bracht door zijn taaien
heldenmoed, zijn onaanrandbare overtuigings-kracht; de periode van
middeleeuwsche Gothiek werd vrij plotseling verdrongen door de Renaissance; van
het Rococo-tijdperk in zijn verfijndste intensiteit dagteekent
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de wel haast tot dáad volvoerde these van de Rechten van den Mensch. In onze
dagen is de reactie twee-ledig: ter eene zijde Mysticisme, dat zich vol weerzin van
het Leven afwendt, en Socialisme, dat verandering in bestaande toestanden beoogt.
Beide verschijnselen zijn dus door dien geest van reactie homogeen, maar waar
de mystiek, die men niet behandelen kan zonder aan den fameuzen Sâr Peladan
te denken, ontaardde in aanstellerij en snobisme, en dus al spoedig ten ondergang
gedoemd was, werkt het socialisme krachtig en met succes in maatschappelijke
richting voort, zich daarbij kenmerkend door een vrij algemeene minachting voor al
wat kunst is. Daarover in den breede te gaan betoogen zou buiten het kader van
deze beschouwing vallen. Zoolang er menschen zullen bestaan van superieur
gedachten- en gevoelsleven, zal er kunst zijn; zoolang deze wereld nog leven draagt
van wezens, die lieven, en lijden, en haten, zal zij er wezen als een onuitputtelijke
bron van troost en van zegen. Zij, die dus het bestaansrecht van kunst ontkennen,
die haar overbodigheid bepleiten voor een maatschappij, in welke hun sociale ideeën
heerschende zouden zijn, geven het alles behalve aanlokkelijke uitzicht op een
toekomststaat, die gelukkig wel nooit in zulk opzicht kans heeft op verwezenlijking.
Na deze korte uitweiding keer ik weer terug tot de jonge artisten, die beu waren
van de eeuwige landschappen-met-koeien. binnenhuizen, zeeën, welke alleenlijk
oppervlakkig bekoren konden. Ze begrepen dat in deze kunst het laatste woord
gezegd was; alles wat nu nog ontstaan zou volgens dat principe kon niet anders
dan slappe navolging zijn. Ze zochten dus naar iets anders, iets hoogers, dat er
heelemaal vreemd aan was. Het materialisme nu voldeed hen niet meer, een drang
naar mystiek, naar geestelijk ascetisme - hiervóor is het reeds in het kort aangeduid,
maar tot helder begrip is deze herhaling noodzakelijk - zou zich welhaast in hun
kunst openbaren, die dus geheel en al reactionnair was, van slanke distinctie, werk
van gevoel en van these.
Daardoor kwam de lijn weder in eere: voorname kunst van alle tijden immers had
hoofdzakelijk dáardoor, méer nog dan door het koloriet, de gedachte verzinnelijkt.
De lijn is van fijner, inniger ontroering, dan de meer sensueele kleur.
Máar het groot euvel dezer symbolische kunst was gelegen in het feit, dat zij te
veel uitgedacht was, te weinig spontaan, een gevolg van wanhopig zoeken in een
ongeëquilibreerden tijd; zij kon niet anders zijn dan een verfijnde bezigheid van
enkelingen, en bloedloos als ze was, zonder overtuiging, onbezield door den
levensadem, riekend naar de lamp, bleef zij van meet aan reeds veroordeeld en tot
kwijnen gedoemd.
Doordat men allerlei abstracties in beeld wille brengen, en een soort van moderne
mystiek in vormen verzinnelijken, kwam men tot allerlei bizarre buitensporigheden;
de kunst werd wanhoping verwrongen en verdraaid om uit te drukken wat nu eenmaal
niet van haar competentie is. Men legde veel energie en talent ten koste aan
onmogelijke styleering van menschen, boomen en huizen; men gaf geluidsgolven
aan door gebogen lijnen; al verder en
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Fête de Fleurs, naar een schilderij.
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verder dwaalde men af van aller kunsten bakermat: de natuur, de band, die kunst
en leven samenhield werd steeds losser; bijna niemand, die zich om
Praeraphaëlisme, Symboliek en zoo meer moeilijk maakte.
En zoo bleek deze kunst al spoedig ten doode opgeschreven. Maar
belangwekkend hors-d'oeuvre als zij was, vormt ze toch een onmisbaren schakel,
in zoover zij een zuiverenden invloed gehad heeft op het verworden impressionisme.
Sinds werd in der jongeren werk het koloriet gesteund door de lijn, gevoel ging
samen met intellect, de kunst won aan slankheid, aan distinctie, geestdrift werd
vervangen door stille bewondering, het brio der ouderen ging ganschelijk te loor.
De Symboliek was van te korten duur, dan dat haar vervanging der verbruting door
ziekelijke zenuw-overspannen verfijning schadelijken invloed oefenen zoude,
daarentegen liet zij een erfdeel na van niet hoog genoeg te schatten waarde. In een
tijd van absolute geestes-emancipatie kon zij er niet in slagen kunst voort te brengen,
die het tegendeel van geëmancipeerd, dus geconcentreerd was; maar zij kon
eigenschappen van kunst uit sterker gemarkeerde tijdvakken - voornamelijk die der
Gothische periode, het liefdevol doorwerkte namelijk - weder in eere brengen en
toepassen op de eenig mogelijke kunst onzer dagen: die der geëmancipeerde
gedachte. En daarop doorgaande zouden lateren, de klip van perversiteit, ziekelijke
hysterie en onnatuur ontzeilende, hun fantaisieën in beeld brengen in den vorm,
die voor allen toegankelijk was, en zoodoende weer mede-leven in hun tijd.
***
Kunstenaars als Verster, Wiggers, Voerman en eenige anderen hebben dit erfdeel
der Symbolisten aanvaard, maar vertoonen - wat den geest van hun werk betreft den geleidelijken overgang van de oude impressionisten op De Moor.
Zij zijn verfijnde stemmings-artisten, die met het detail het intellectueel overleg in
hun composities gebracht hebben, zonder, behoudens een enkele uitzondering, in
dorheid te vervallen; minder spontaan dan hun onmiddellijke gevaders, de
impressionisten, zijn ze over het geheel gevoeliger; zij zingen hun blijheid en hun
weemoed zacht-melodieus en lief-droomerig, waar de anderen uit volle borst hun
enthousiasme uitgalmden. Maar hoewel hun naar het decoratieve hellende kunst
ingetogener is, houden ze zich toch aan de traditie: zij zijn de verfijners van het
genre, maar toch in hun wezen impressionisten.
Wat De Moor èn met hen, èn met de Symbolisten gemeen heeft in zijn jongste
werk, dat is de liefde tot het detail, het overwogene der compositie, maar hij ziet
toch de natuur alweder héel anders, niet zoozeer uitsluitend in
schoonheids-contemplatie, dan wel als centrum van veel menschelijk bewegen.
Zelfs in zijn schijnbaar zoo rustige parken komt deze trek uit; dáar is óok beweging;
maar nagenoeg alleen die der gedachte, terwijl zijn meeste andere werken ook van
veel uiterlijke actie vol zijn. In dit laatste opzicht,
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en ook wat betreft het romantische zijner fantasieën, vertoont hij soms in de verte
verwantschap aan Bauer, evenzeer een belangwekkende figuur in onze dagen.
Maar deze neiging tot het rustelooze, het zich vermeien in de beelden hunner
fantaisie kan niet beletten dat het zeer kenmerkend verschil tusschen hen beiden
onmiddellijk opvallend is. Bauers weelderige volheid van figuren-

Princesse de Lamballe, naar een schilderij.

en gebouwen-rijkdom, van wuivende palmen, licht-tinkelende juweelen,
gedamaskeerde klingen, van paarlen doorsprenkelde kaftans en tulbanden, dat
alles is ontstaan uit 's kunstenaars hartstocht voor al deze Oostersche pracht, hij
geeft de fantaisie van Indischen rijkdom, een zich steeds herhalende lofzang in toon
en lijn van de Arabische nachtvertellingen.
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En hoewel De Moor ook bij voorkeur zijn gegevens zocht in milieus van rijkere
uiterlijke praal en wel degelijk blijkt geeft, hoe ook de weelde om haar zelfswil hem
lief is, zijn z'n fantastisch romantische voorstellingen toch meestal opgetrokken op
een basis van synthese.
Zie zijn Princesse de Lamballe, kortelings gereproduceerd in het sinds
geschorschte maandschrift Tuin; wel het mooiste uit vroegere periode, even rijp en
ernstig, wat de gedachte betreft, als zijn jongste werk, en in de uitvoering van zulk
een ontroerende droeve innigheid, dat men moeielijk zou kunnen gelooven, dat het
uit 's kunstenaars jeugd dagteekent, indien de groote technische bekwaamheid, het
rustiger overleg van zijn latere composities het verschil niet op onmiskenbare wijze
aan het licht bracht.
De geschiedenis mag wel als bekend verondersteld worden. Een ieder weet, hoe
in den voor-avond der Fransche omwenteling een der zwaarste beproevingen van
de ongelukkige Maria Antoinette daarin bestond, dat het hoofd der bevallige en zeer
geliefde vriendin door het Parijsche grauw op een piek gestoken voorbij de vensters
van het koninklijk paleis gedragen werd. De rampzalige Madame Véto kon in dit
afgrijselijk schouwspel de noodlottige voorspelling lezen van hetgeen haar zelve,
de gehate meesteres, te wachten stond.

Natuur-krabbel.

Eenvoudig een boeiende en pakkende illustratie van deze historische gebeurtenis
te geven trok den kunstenaar niet aan; neen, hij zag het drama gebeuren, veel
grootscher in zijn fantaisie en van beteekenis zwaarder dan het eenvoudige feit van
een vermoorde jonge vrouw; hij zag 't als een benauwende obsessie, een bajert
van dof-rosse vlammen, van helle flitsen doorlaaid, en daarin de sinistre ruige
dier-koppen der woestelingen met pieken en vrijheids-mutsen, vaag-warrelend in
den dof rood-smokigen vuurschijn. En daarvoor gekroond, door een weelderigheid
van ros blond haar, het precieuse vrouwenkopje, zoo fijn en teer, de fluweelige
wimpers donker geboogd in het smal ivoren gelaat met den kleinen smartelijken
mond, het delicate neusje als teer gebeiteld, van vorm zwak Romeinsch, de
aristocratische, spits ovale kin; een kern van liefelijke rust, van verfijnde distinctie
in smartelijk verscheiden, omwoeld door woeste branding van dierlijke hartstochten,
woedenden haat, oorverdoovend rumoer van schreeuwende stemmen en van
wapengekletter...
Is dat geen symboliek van de goede, de groote soort? Zonder aanstellerij
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van duffig perverse gedachten en van onbegrijpelijke geheimzinnigheid; maar van
breeden eenvoud en grootsche conceptie?
Wij voelen in deze edelvrouw uit het weelderig rococo-tijdperk, grovelijk gehoond,
en ontwijd, en bezoedeld door het grimmige grauw, de weening van den kunstenaar
om baldadig vermoorde vrouwengratie. Maar er is meer.
Wanneer we het stuk blijven beschouwen, wanneer we den invloed, die er van
uitstraalt, heviger ondergaan, dan voelen we de gedachte in ons ruimer worden,
wijder uit; dan gaat deze jonge martelares voor ons vertegenwoordigen een ganschen
cultus van verfijnde weelde, van hoofsche gekunsteldheid, van aristocratisch
exclusivisme, dan zien we den ondergang eener overrijpe maatschappij, zoodra zij
in botsing komt met het rauw geweld eener uitbuitende macht. En het diep-tragische
van zulk een débacle wischt het slechte, het perverse van het verscheiden tijdvak
voor ons uit, want elke doode laat slechts de herinnering aan alles wat er goeds en
moois in hem was, en dat algemeen-menschelijke sentiment zien we in dat fijne,
nobele vrouwenhoofd verzinnelijkt: de weemoedige verglorieïng van een ruw
stukgeslagen verleden. En 't is of dit ivoren kopje ons niet los wil laten; we blijven
voortdroomen en gaan de synthese nóg ruimer voelen. Is 't niet, of we hier dezelfde
gedachte vinden van sommige détails in zijn Uren. Dat al het goede in ons, al het
nobele, het schoone, zooals we het waarnemen om ons heen, altijd aangerand en
bezoedeld wordt door allerlei verderfelijke invloeden? Bewonderenswaardig ook in
dit nog onvolkomen werk van ouderen datum is de voorname distinctie der
behandeling. Het geval was wel gevaarlijk: een afgehouwen vrouwenhoofd, waaruit
het bloed neerdruppelt, als eenig motief tegen den achtergrond van verdierlijkte
tronies. Hoe licht zou men in het weerzinwekkende vervallen, maar voor dit euvel
heeft de kunstenaar zich volkomen gevrijwaard. Dit stuk is wel als een bange droom,
en even schokkend voor den beschouwer als of hij een kapel de vleugels zag
uitrukken. Maar het schrijnend wee vloeit geleidelijk heen, langzaam overgaand in
mildelijke en weldadige treurnis. Dát is historie begrijpen en doorvoelen!
De evolutie in De Moors werk is niet geleidelijk. Stukken als de Princesse de
Lamballe, als de wandelende jood staan nader tot zijn jongste werk, dan bijvoorbeeld
het Paradijs, de verzoeking van den H. Antonius, de Uren. Want in zijn oude stukken
houdt hij zich vrij dicht aan de natuur, welk streven hij tegenwoordig nog
konsekwenter doorvoert. Ik wil zeggen, dat, waar hij vroeger de gedachte trachtte
vast te leggen in zinnelijk waarneembare voorstellingen en dus doende er naar
streefde de natuur getrouw te blijven, het hem, in zijn Clameur voorál, gelukt is zijn
doel volkomen te bereiken. Maar wat daar tusschen ligt, is in hoofdzaak van dit
principe afwijkend. Dat is blijkbaar een langdurige periode geweest van bange
worsteling, van pijnlijk zoeken, van voortdurend laveeren tusschen hoop en
ontgoocheling. Stukken als de hiervoor genoemde zijn in zekeren zin reeds uit een
tijd toen hij zich vrij begon te maken uit de knellende omarming van modern
mysticisme - alléen schijnt mij Arome de Florence daarvan een herinnering; verder
is er uit dat tijdperk
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weinig meer over - maar op zuiver standpunt was hij toch bij lange na nog niet
gekomen. Wèl verloochent hij in deze werken geenszins zijn koloristische
eigenschappen - opmerkelijk is zijn neiging tot allerlei nuancen in rood en groen,
die in al zijn werk blijkt - wèl behoudt hij het expressieve der lijnen, het
slank-gracieuse der vrouwenfiguren, maar toch blijft nog al te zeer de idee
overwegend, dat het uitdrukken zijner levens-beschouwing hoofdzaak was, en dat
- mits de combinatie van kleuren en lijnen streelend voor het oog was - het er minder
toe deed of zijn rekwisieten - als ik 't zoo noemen mag - direct ontleend waren aan
de natuur. Kunst en leven gingen niet samen, de harteklop wordt hier maar zwak
gevoeld, de idee is doodgemarteld door het opzettelijk, het pretentieuse der
compositie. In dit tijdperk ook is niet zelden

De Uren, naar een schilderij.

de invloed der oude meesters merkbaar: l'Arome de Florence, waarin de schilder
vrouwengratie trachtte te verheerlijken, is direct ontstaan door zijn bewondering
voor de Italiaansche vroeg-renaissance meesters; in de Uren doet een slanke
vrouwenfiguur in het midden der compositie denken aan Botticelli. Een merkwaardig
schilderij, die Uren, die ik hier in het kort bespreken wil als een belangrijk specimen
van zijn kunst uit die dagen. We zien een wilden warrel van talrijke figuren, in éen
richting voorbijstuivend. Een koninklijke slanke vrouw door groen gaas omsluierd;
een blond, naakt jongetje, zittend op een ivoorwitte gazel, de armen geklemd om
den ranken nek van het dier, een breedvleugelige, slankbochtige fantastische vogel,
die gelijkenis vertoont met een reiger, een gracieuse vrouwenfiguur loom uitge-
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strekt op den rug van een tvveekoppigen tijger. Dat alles, bekoorlijk en gracelijk,
vormt de kern der compositie, maar daar omheen dringt zich een wonderlijke massa
fantaisie-wezens samen, zwevend, loopend, vliegend, allen in dezelfde richting en
met verbijsterende snelheid; wezens, die er voor het meerendeel terugstootend
uitzien.
Er zijn monsters van allerlei gedaanten, verzinnelijking van alles wat we ons
slechts, gemeens, afzichtelijks en abnormaals voorstellen kunnen: de twee-koppige
tijger, duivels van verscheiden aard, de dood, hoogtroonend, en den grijnzenden
kop steunend op de skeletarmen, die op de scherp óp-puntende knieën rusten,
vrouwen in Lesbische omarming, en nog meer, in scherpe contrasten en bonte
verscheidenheid. En op den achtergrond, even nog te zien, een paisibel dorpje,
waar eenvoudige menschen, wars van onrust, dat gansche zoodje uitdrijven.
Deze voorstelling is het symbool van de duizenderlei verrassingen eener
onbekende toekomst; bijna alles wat er gebeurt komt onverwachts, overvalt ons in
gansch anderen vorm dan we berekend hadden. Al gedachten, ideeën, fantaisieën,
overwegingen doortuimelen onze hersens in jakkerende vaart, in zonderlinge,
verbijsterende opeenvolging, edele en slechte, mooie en leelijke, teere en cynische,
gedurende de uren-reeksen van ons leven, en alles even verbazingwekkend
onverwachts, onbegrepen door ons zelve, omdat vaak onze eigene geestelijke
opwellingen raadselen zijn; dat alles is in deze compositie verzinnelijkt.
En zoo als ik hiervóor, bij de bepreking van de ‘Princesse de Lamballe,’ liet
uitkomen: het mooie, het goede in ons blijft zelden ongerept, het wordt door allerlei
leelijke elementen bevuild en bedorven. Een gracieuse vrouw ligt uitgestrekt op den
rug van een twee-koppig roofdier, het blanke knaapje, dat zich aan de witte gazel
vasthoudt, wordt door de klauwen van een kleinen, kwaadaardigen duivel ruw
beetgepakt.
En dat alles jaagt voort, jaagt voort, 't is als een nachtmerrie van eindelooze vlucht
in razende angst, het mooie in de minderheid, dreigend verzwolgen te worden door
al het grove, gemeene, slechte. Alleen de hooge groen gesluierde maagd
on-aangevochten....
***
Wanneer ik nu nog even de aandacht gevestigd heb op het kleine paneeltje
Ontwaken, een wonder van fijn-voorname behandeling, en van porceleinig koloriet,
teer als het kleurenspectrum van den dauwdrup op een rozenblad, meen ik den
geest van zijn vroegeren arbeid voldoende te hebben aangetoond, en geloof ik de
gelegenheid gunstig om even te verwijlen bij zijn jongste werk, dat ons zijn talent
op het gedegenst vertoont. Fête de fleurs dienen wij hier het eerst te noemen, daarna
volgen zijn acht Parkgezichten en als waardevol kroonstuk van het geheel Clameur.
In al deze werken heeft de kunstenaar, zonder in het minst aan de voornaamheid,
die al zijn vroegere voorstellingen in zoo hooge mate eigen was, te kort te doen,
zijn romantische
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fantaisieën in beeld gebracht zonder onredelijke en vruchtelooze inspanning van
zijn beschouwers te vergen. Absoluut vrij nu van gekunstelde diepzinnigheid, van
het vroegere bizarre, omdat hij zich getrouw aan de natuur houdt, heeft zijn werk
zoowel aan grootschheid van gedachte, als aan breedheid van uitvoering ontzachlijk
gewonnen, waardoor hij ten slotte bereikt heeft dat zijn kunst onvermijdelijk veler
sympathie en bewondering winnen zal.
De natuur geen doel maar middel, nergens komt dit sterker uit dan in zijn jongste
composities. Dat deze schilder zoo goed als de beste impressionisten de natuur in
haar verschillende gedaanten observeert, dat hij uiterst gevoelig is voor breedheid
van stemming, zoowel als voor kleine bizonderheden, blijkt in deze
parklandschappen, waarvan hier enkele gereproduceerd zijn, onmiskenbaar.

Ontwaken, naar een schilderij, in het bezit van den Heer de Max te Parijs.

Als uiterlijk aspect vertoonen ze door de subtiliteit der doorvoering het kenmerkend
karakter van werk der jongste stemmings-droomers: Wiggers, Karsen, Voerman en
anderen. Maar bij iets meer dan oppervlakkige beschouwing voelen we, dat er nog
wat anders bedoeld werd dan het weergeven van landschappen in een bepaalde
sfeer. En hoewel schijnbaar hemelsbreed verschillend van een doek vol leven en
beweging als Clameur, blijkt niettemin een innige onderlinge verwantschap.
De Moor - ik deed het reeds opmerken - is romantisch aangelegd. Hij leeft in het
heden, maar ziet in alles het verleden; hij bevolkt zijn wereld met de wezens zijner
fantaisie; kleine bizonderheden, die hij opmerkt in het leven om hem heen, geven
hem aanleiding om zich weg te droomen in lang-
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vervlogen tijden. En dan nog niet zoo zeer tijden, en menschen, en toestanden,
zooals ze werkelijk bestaan hebben; maar zooals zijn verbeelding ze hem voor
toovert: heel vreemd soms, maar heel mooi en belangwekkend. Wandelt hij

E. Erfmann als Hamlet, naar een aquarel in het bezit van den Heer Erfmann.

rond in zijn geboortestad en ziet hij van de Maasbrug de machtige riviervlakte zich
wijd uitspannen, indrukwekkend kalm en zacht rimpelend, met ver in het Westen
de onderduikende zon, waar het uitspansel boven den gezichtseinder
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doet denken aan een wondergrot vol tinten van vermiljoen, en purper, en amber,
en smaragd, héel, héel diep en ijl, omzoomd door wolken met lichtgloeiende randen;
wanneer dan de stille watervlakte die tinten weerkaatst, uitgevloeid, vager, door de
vlottende kabbeling in verschietende onzekerheid; wanneer de masten en wanden
der schepen pittig lijnen tegen het schemerlichte uitspansel, dan voelt hij niet meer
waar hij staat, dan ziet hij noch de gevelrijen langs de oevers, noch de schoorsteenen
der stoombooten, maar dan bevolkt hij - onder de emotie van het stralend
licht-verscheiden - de oevers met menschen uit anderen tijd, menschen met
harnassen, en purperen mantels, en vorstenkronen, gewapend met zwaarden en
speren, wuivend met kleurige oriflammen en banderollen, dan worden de
stoombooten in zijn verbeelding antieke vaartuigen met dierenkoppen voorop den
boeg, en hoog oploopende achterstevens, en versierde schilden, aan de buitenzijde
vastgehecht; dan veranderen de moderne huizen van den eenen oever in een
omwalde stad uit de middeleeuwen, waarboven de domtoren opstrakt, in eerwaardige
grijsheid, te nauwernood uitkomend tegen de paars-grauwe donderwolken, die
boven de licht-apotheose dreigend hangen; dan luistert hij gene zijde op met een
steile rots, bekroond door een weidsch kasteel met gekanteelde muren, en zware
torens met transen, waar hoog in de wolken tallooze vaandels uitwuiven.
En de breedbuikige oorlogsbodems liggen zeilree aan den wal, om die gansche
bonte menschenmassa in te schepen; op den hoog-opstrevenden achtersteven van
het grootste vaartuig staat een priester in vol ornaat, sprekend, zegenend, en twee
roode koorknaapjes zwaaien wierookvaten.
En als ze allen straks ingescheept zijn, zal deze trotsche vloot statelijk uit gaan
varen in de richting van de wondere zonsapotheose, enkele der bodems zijn reeds
vooruit, schemerend vaag in het schitterende licht, zoodat ze wel haast niet meer
te zien zullen zijn....
Men zou allicht geneigd zijn te meenen, dat de schilder bedoeld heeft een bepaald
historisch gegeven uit te beelden: een inscheping van kruisvaarders bijvoorbeeld;
maar het moet toch al spoedig opvallen, dat al deze praal en weelde zoo in kwistigen
overvloed alleenlijk is aangebracht om te samen met de heerlijkheid van den
stervenden dag éen groote stemming van grootsche praal door te voeren. In deze
indrukwekkende compositie zacht-schreit de weemoed van den romantischen
kunstenaar, omdat de tijden van eeuwen her, die hij zóo lief heeft, en zoo mooi
voelt, onherroepelijk verscheiden zijn. De wondervolle kleuren aan den hemel zijn
de herinnering aan hetgeen eertijds was, toen de zon van het oude leven nog
straalde in volle licht-davering; en de teer-verschietende weerspiegeling in het water
is er de fantastische droom van.
We zien in deze woelende menschenmassa: koningen en prinsen, ridders en
edelvrouwen, priesters, raadsheeren, krijgsknechten en gemeene luyden; in die
groote, ommuurde stad, in deze vloot, in dat kasteel een gansche beschavingscultus,
machtig en imponeerend door geweldig vertoon en grooten rijkdom, maar tóch zoo
nietig in vergelijking met dat wijde water, met die kleurige lichtspelonk aan den
einder, met de geweldige wolken-massa's daarboven.
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We zien den eeuwigen drang naar het onbekende, de eeuwige onvoldaanheid met
het bestaande. Zij hebben huizen, en wallen, en kasteelen, en rijkdom, deze
menschen, en toch schepen ze zich in en varen op goed geluk heen naar het verre,
goudene licht, vol mysterie en vol geheim....
***
De Parkgezichten, zoowel als Clameur, hoewel schijnbaar zeer verschillend, zijn
niettemin op dezelfde gedachtenbasis gegrondvest. Woeligheid is de eerste indruk
van deze-, zwaarmoedige afzondering van gene kunst-uiting,

Grotte d'Apollon, naar een schilderij.

maar beweging is er toch in alles, die namelijk der gedachte. Alleen de uiterlijke
vorm verschilt.
Wat bij de beschouwing dezer prachtige landschappen allereerst opvalt, is, dat
ze op een paar na met figuren gestoffeerd zijn. Dat reeds is een bizonderheid, die
de aandacht verdient. Men was vrijwel algemeen van gedachte, dat een landschap
voor zichzelf spreken moest, dat figuren meestal storend deden en wel vooral,
wanneer men stemming van melancholische rust geven wilde. De Moor heeft niet
alleen bewezen, dat het aanbrengen van figuren niet behoeft te storen, maar dat
de bedoelde stemming er door verhoogd kan worden. In
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dat opzet is hij volkomen geslaagd, en tevens heeft hij zijn romantische fantaisie
juist door zijn stoffeering in deze mooie parken doorgevoerd.
Zijn aanleg verloochent zich namelijk hier al evenmin als bij Clameur. Het
weergeven van een park om een of andere atmosferische bizonderheid alléen trekt
hem niet aan. Natuurlijk zal de schoonheid van een landschap door een lichtspeling
bijvoorbeeld een stemming in hem doen ontstaan, en daarmede den drang om die
in een compositie vast te leggen. Maar dat kan bij hem onmogelijk een op zichzelf
staand geval zijn; hij fantaiseert over het verleden, hij ziet in den tuin verbrokkelde
zuilen, vervallen standbeelden, in puin gestorte tempels, ruïnen van kasteelen. In
Grotte d'Apollon, herinnering aan Versailles, liggen de kostbare, nu door den tijd
verweerde beeldengroepen in

Niet vergeten, naar een schilderij.

een wildernis van boomen en struikgewas, afgezonderd en vergeten. Men voelt het:
geen menschelijke voetstap drukt ooit dit plekje gronds, geen sterveling zoekt ooit
rust op deze verbrokkelde zuilen. Maar in den stillen vijver, volgegroeid met
waterplanten, ligt half vermolmd een kostbare bark van antieken vorm. Dat is de
eenige herinnering aan lang vervlogen dagen, toen edellieden en edelvrouwen
onder het boomenloover kwamen spelemeien.
In Niet Vergeten voelen we ook weder de weemoedige verlatenheid in een antiek
tempeltje op een eiland. De tempel is vergaan, het Venusbeeldje - herinnering aan
het Luxembourg - nog tamelijk ongeschonden. Hier is eeuwen geleden wellicht een
godsdienstcultus in eere geweest; maar al sinds lang heeft men nagelaten offers
te brengen aan de godin; de eertijds zoo
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rijke tempel ligt daar verwaarloosd en vergeten. Maar twee gesluierde vrouwen
hebben de traditie bewaard. Ze stappen uit een bootje op het eiland en strooien
rozen aan de voeten der godin.
In Vijver en in Tuin der treurboomen is de overeenkomst van stemming tusschen
landschap en figuren wel het innigst. Maar allen vertoonen ze eén hoofdgedachte,
dezelfde als Clameur, namelijk het heimwee van den artist naar de tijden waarvan
ons geslacht zoo min iets bij eigen aanschouwing weet als vele andere generaties
voór ons, en daarom is het, nu ik enkele typen genoemd heb, onnoodig deze superbe
landschappen eén voor eén te behandelen. Om diezelfde reden zwijg ik ook van
andere kunstwerken, die toch op zichzelf belangrijk genoeg zijn om een bespreking
te wettigen. Want mijn doel was eenvoudig een denkbeeld te geven van den
kunstenaar en zijn werk, en nu ik deze taak zoo volledig als mij mogelijk was vervuld
heb, kan ik deze causerie eindigen.
Clameur beschouw ik als het beste van alles, wat hij tot heden toe schiep, als
gedachte en als techniek het sterkst bewust en het mannelijkst. En in deze richting
zal hij in krachtig zelfvertrouwen voortgaan de kunst van zijn land te verrijken met
de fantastische verheerlijking van natuur en volk, die hij zich voorneemt in een reeks
machtige doeken te verzinnelijken. In het binnenvallen van de Zilvervloot, waaraan
hij nu zijn talent wijdt, als in de Ontdekking van Amerika, dat nog niet tot uiting
gekomen is, zal hij zich toonen een echt zoon van een volk, dat in de kunst steeds
een groote reputatie heeft weten hoog te houden.
En waar zijn uitdrukkingsvermogen steeds machtiger wordt, zoodat elk nieuw
werk het voorafgaande blijkt te overtreffen, mogen wij de verwachting koesteren,
dat de tijd van algemeéne waardeering ook voor hem spoediger zal aanbreken, dan
gemeenlijk met het waarachtig goede het geval is. En àls dat zoo gebeuren mag,
als deze kunst zal open-schitteren voor de oogen zijner landgenooten, dan zal 't
ook voor goed zijn. Deze kunst is te echt-Hollandsch, te zeer van den bloede, dan
dat men haar onteeren zoude door een kortstondige mode-reputatie.

Rotterdam, 20 Mei 1900.
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De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
(Vervolg.)
V.
Bijna dadelijk toen de beide broers, nu weer naast elkaar aanstappend door de
avond-duisternis - de windvlagen waren minder krachtig geworden; slechts was er
nu en dan een waarschuwend geritsel in de boomen en struiken, en dan wat
wapperende koelte, in ééns overal, met een dof-brommend gerucht om de
huizen-daken en boven-langs de donkere gevels, - bijna dadelijk toen zij, doordat
ze weer net zoo naast elkander gingen, en door het geluid van hun stappen, aan
hun samen-aankomen van een paar uur geleden herinnerd werden, begreep Paul,
met een in de leegte tastende ontnuchtering, en ergernis over zijn onnadenkendheid,
dat er natuurlijk van rustig tot-zich-zelf-komen en overpeinzen van het doorleefde
geen sprake kon zijn. Want straks zou Louis vragen, hoe hij ze vond, zijn meisje en
haar familie,... hij zou het dadelijk vragen, hun zwijgen werd al zwaar,... en dan zou
hij over haar moeten praten,... en ook zou Louis nu willen weten, wat dat was
geweest, waar hij over wou beginnen, toen ze van avond den Mauritsweg opgingen,
en hij zou er zich niet af kunnen maken...
Paul had, bij z'n eerste naar-buiten-komen, de avondkoelte met een ril van verraste
verkwikking teruggevonden; hij hield er tóch altijd van te loopen in de herfstavonden,
tusschen het kille geritsel der droge bladen, maar nu vooral had hij 't met reikhalzend
verlangen vóór zich gevoeld als een genotvolle rust, een wellust voor z'n gloeiende
slapen... En daar waren dadelijk die gedachten weer, die hem opnieuw warm en
gejaagd maakten, niet-in-staat tot genieten... Beklemd, bijna angstig, wachtte hij 't
oogenblik af dat Louis zou beginnen met z'n vragen. Hij wist heelemaal niet wat hij
antwoorden zou, hij kon zijn gedachten niet verzamelen, en het kwam niet eens bij
hem op in z'n verward hoofd naar iets anders te zoeken om alvast een gesprek over
te beginnen. Hij schrok, toen hij werklijk de stem van Louis hoorde; maar die zei
alleen: ‘We moesten nog maar ergens een grog gaan drinken, vindt je niet?’ ‘O!...
ja zeker, dat 's best!’ zei Paul, verwonderd, en herademend, doordat zijn broer over
zoo iets heel anders sprak. Maar Louis, die het gesprek alleen maar over iets
onverschilligs was begonnen om niet zoo erg begeerig naar Paul's complimenten
te schijnen, vroeg toen toch dadelijk: ‘En...? Wat zeg je nu van haar...? Is ze niet
charmant...?’
Daar was 't nu... De vraag was gedaan. Er moest op geantwoord worden. Iedere
seconde wachtens maakte 't moeilijker. Maar in Paul's hoofd woelde een warreling
van gedachte-beginsels, niet te vatten van ijlheid,
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en te zamen toch een wattige massa, die verdoofde... Dit alleen voelde hij vrij
duidelijk, dat hij het niet zeggen mocht, en 't ook niet zeggen kon, zooals het was...
Dus kwam er een stilte, die dadelijk groeide... groeide... ondraaglijk werd... Hun
stappen gingen geregeld voort over de schoon geregende klinkertjes... Er was een
metalige klank in... Vér af belde een tram, óp uit rumoerig zoemen van
Zaterdagavond-op-den-Binnenweg... En dan hing nog in de lucht het tot een roepen
aanzwellend geluid van die stem, die gevraagd had...
‘Nou?’ drong Louis,... verbaasd...
‘Ja, God,... kerel... wat zal ik je zeggen,’ hoorde Paul zich toen antwoorden op
matten toon, ‘ik krijg zoo gauw geen vaststaanden indruk van iemand, zie je... 't Is
zeker een mooi meisje... een heel mooi meisje...’
Hij voelde dat Louis hem met wrevele verwondering aankeek van terzij, dat hij
wel dadelijk iets zeggen zou, iets onaangenaams uit ergernis over zijn lauwheid; hij
besefte dat het zoo niet ging, onmogelijk!... Toen in-eens, terwijl hij zijn lichaam
krachtig recht-op zette, wist hij 't verwarren van z'n denken te ontkomen - het was
als iemand die door eigen wil ontwaakt uit een benauwenden droom - en zich te
dwingen tot een strak-gespannen verstandlijkheid; 't was natuurlijk noodig dadelijk
iets te zeggen waar Louis mee voldaan was. Hij lachte even, zenuwachtig, zei toen
met vaste en luide stem: ‘Nee, waarachtig hoor! Ze is allerliefst! Wat 'n mooie oogen!
Je bent een benijdbaar man, kerel!... Je moogt je geluk wel waardeeren...’
Mooi, dat was de juiste toon. Dien maar volhouden, dan kon hij op alle vragen
antwoorden... Zóó, buiten zich zelf om, kon hij best over haar praten... Want er
moest natuurlijk gepraat worden over haar en de familie...
Maar van dat andere, intieme gesprek met Louis, waar hij plan op gehad had,
daar was heelemaal geen kwestie van, dat kon niet, 't was een illusie geweest; zij
leefden mijlen ver van elkaar af... Trouwens, hoe had hij kunnen denken dat het
mogelijk was, werklijk intiem met een anderen man praten over liefde...
‘Ik wist wel, dat ze jou ook zou bevallen,’ zei Louis, weer kalm, blijgevleid, in zijn
pedante zelfgenoegzaamheid, ‘ze heeft ook net een kopje voor schilders... Vindt je
niet dat ze wat lijkt op de vrouwenfiguren in die oude schilderijen van Raphael en
zoo... Net zoo'n Italiaansche madonna, waarachtig, dat denk ik zoo dikwijls...’
‘Zeker!... daar heb-je gelijk in...; ik had mijn indruk nog niet zoo onder woorden
weten te brengen,... maar nu je 't zegt, is me dat ook opgevallen... Waar wou je
gaan, moeten we den Binnenweg op?’
‘Ja!... ik dacht, laten we maar naar onze soos gaan,... je weet, dat 's op de Korte
Hoogstraat,... daar boven...’
‘Uitstekend!’
Ze sloegen den hoek om en liepen den viezigen Binnenweg op, de
leelijk-kleinburgerlijke straat, luguber-donker, vooral het eerste gedeelte, - verderop
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lichter, door de winkels die nog open waren, met den Zaterdagavond, de komenijen,
de bakkers, de kruideniers. Hel glimmerde daar de beslijkte keien... Ook stonden
er nog wagens met koopwaar, onder den rossigen walm van olielampjes, en
joden-mannen en -vrouwen er bij, heesch uitstootend hun onverstaanbare roepen.
't Was nog herrie-achtig vol op straat: burger- en werkmansvrouwen, op
boodschappen uit, gillende meiden en groepjes slenterige jonge kerels die hun
weekgeld binnen hadden...
Voor Paul had al dat geroes iets onwezenlijks;... hij voelde er zich niet in; hij zag
het als door een stereoscoop...
‘En wat vindt-je van de anderen,’ vroeg Louis, ‘van Papa en Mama?...’
‘Nou... wat vindt-je zelf?’
‘Hm!... och!... ze zijn zoo kwaad niet... Hij kan wel aardig kletsen... Mama is wat
stijfjes. Maar dat zal wel wennen...’
‘O, wel zeker, dat dunkt me ook... je moet de menschen maar nemen zooals ze
zijn... Iedereen heeft z'n gebreken, niet waar?...’
Ze schenen Louis nu te bevallen, Pauls antwoorden. Hij raakte erg op dreef, en
zijn toon klonk opgewekt en meedeelzaam. Hij ging loopen praten over de familie
De Boogh, hoe bekend en gezien die was, en nog eens precies vertellen - in 't kort
had hij 't Paul al geschreven - hoe hij aan 't meisje was gekomen. Hij had haar
dikwijls op straat gezien, in 't Park en den Doel, en was een beetje... nou ja, verliefd
geworden... Hij placht haar dan te fixeeren, soms even na te loopen, als hij tijd had...
't Was kinderachtig van 'm geweest, maar ze had ook zoo'n eeuwig mooi snuitje,
niet waar? Wonder was 't niet... Maar zoo met fixeeren en naloopen was hij niet
verder gekomen... Toen had hij eens goed geïnformeerd naar de familie, die hij
trouwens al kende van naam... Nou, dat was allemaal best in orde natuurlijk,... er
zat zelfs nog al heel wat geld, had hij dadelijk gehoord,... en toen had hij zich laten
voorstellen aan haar broer, Jan, den advocaat - een heel geschikten vent, ze zouden
hem straks wel ontmoeten, hij kwam geregeld op de soos 's avonds. - Met hem had
hij 't toen maar wat druk aangelegd; hij had juist een aardig zaakje voor 'm gehad...,
en door hem was hij dan ook voorgehangen op de societeit... Jan speelde daar nog
al een eerste viool... En zoo was hij ter gelegenheid van een soireetje bij De Boogh
aan huis gekomen...
Zoo in huis had hij Annie nog veel aardiger gevonden, zoo gedienstig, en zoo
zacht in den omgang ook, zoo echt vol toewijding, weet-je..., zoodat hij meer en
meer was gaan begrijpen dat ze 'n uitstekende vrouw voor hem zijn zou... Hij had
ook al gauw weten op te merken wat voor soort van meisje ze was, hoe ze aangevat
moest worden.... ‘Zoo'n meisje als zij is, zie je’ - hier kreeg zijn stem iets
onderrichtends - ‘die moet je volstrekt je hof niet maken, zoo op de gewone manier,
met komplimentjes, plagerijtjes, coquetterietjes... o nee! Met zoo'n meisje moet je
een degelijk gesprek voeren, een beetje... ernstig, vertrouwelijk doen... en vooral
erg gewoon, zoo gewoonhartelijk, zie je! 't Zit 'm wel 't meest in je oogen en in den
toon van je
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stem...’ Enfin, hij kon dat nu niet precies uitleggen, Louis; trouwens zijn broer zei
dat hij 't wel ongeveer begreep... Vreemd was dit: Louis had altijd gedacht dat hij
veel meer hield van die heel andere soort van meisjes, coquette, mooie, bij-de-hand
op 't kattige af. Daar lijkt zooveel meer eer aan te behalen. 't Eene oogenblik schijnen
ze gecharmeerd van je, en 't andere zijn ze ongenaakbaar. Je moet ze
stormenderhand of met list en bij verrassing veroveren... Ja!... dat wás dan ook wel
aardig!... Marietje de Boogh zou zoo iets worden; die was eigenlijk al ongeveer zoo,
een leuk kind,... Maar God!... Annie was totaal anders!... Ernstig,... ja soms haast
al te melancoliek!... Gek, hè? dat zou je niet aan haar zeggen! 't Wás toch zoo... Ze
was nadenkend, voorzichtig... Ze had hem dan ook een week bedenktijd gevraagd!...
Nu, hij was er geen oogenblik bang voor geweest... ‘Maar typisch, hè? net iets voor
haar!... Enfin, om mee te trouwen is zoo'n meisje juist je ware!...’
Paul liet zijn broer zooveel mogelijk aan het woord blijven. Hij knikte maar, en
beaamde nu en dan met een enkel woord. Soms deed hem de ongedistingeerde
naïveteit van 't verhaal licht pijnlijk aan, soms proefde hij even de fatale
commis-voyageurs-doortraptheid. Maar geheel tot hem doordringen deed 't niet. Hij
werd weer soezig abstract in de drukke straten; hij was moe, had een langen dag
achter den rug...
Onwezenlijk was 't alles. Dat een broer van hem dat daar liep te vertellen en dat
hij 't had over dat meisje van van-avond. Hoe kon iemand zoo oneerbiedig spreken
over haar! - Aldoor zag hij Annie voor zich met haar oogen van één-en-al ziel, met
haar weemoedig-onschuldigen mond. - En hij liep daar maar vriendelijk naar te
luisteren, en knikte, en beaamde. Hij vleide zijn broer eigenlijk, huichelde, hield 'm
voor den gek... En toch kón dat allemaal niet anders,... was zijn houding de eenige
mogelijke!... Want hoe zou hij zich verstaanbaar kunnen maken?... Louis leefde
blijkbaar in zoo'n geheel andere sfeer van gedachten en gevoelens... Bij geen enkel
woord van hem voelde hij iets als sympathie... Hij moest het opgeven met zijn broer
in eenige diepere betrekking te komen....
Hij voelde nu pas hoe bitter dat hem tegenviel. Hij had nooit gedacht dat het zóó
groot kon zijn, het verschil tusschen hen... Tóch: was 't niet altijd zoo geweest?...
Was 't sterker geworden in de laatste jaren, of alleen maar meer bewust?... Zeker
waren ze beiden wel gebleven die ze waren, maar had ieders wezen zich ontwikkeld,
ieders neigingen zich geaccentueerd... Het kon ook niet anders in zóó
contrasteerende omgeving... Louis had drukken omgang gehad met
koffiehuisvrienden en Beurskennissen; hij had geleefd op z'n kantoor en in de
societeit, in geldzaken en fuiverij... Paul was meestal alleen geweest,... alleen
tusschen bosschen en velden... Hij had ook wel wat omgang gehad met andere
artiesten,... en van hen ook wel geleerd en overgenomen,... maar een druk verkeer
was dat nooit geweest... En dagelijks zag hij het stugge landvolk leven hun stoere
levens van plicht-doen en berusten...
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Hij zag nu duidelijk dat er maar twee wegen voor hem openstonden: teruggaan,
morgen, naar Brabant en zijn werk, of hier blijven en mee-doen, comedie-spelen,
lief en aardig, de dankbare rol van den eenigen en ongetrouwden broer van den
bruigom!... O! hij zou gefêteerd worden! Papa's van dochters zouden hem
aanklampen, mama's zouden hem toegrijnzen en flikflooien... Hij kreeg sterke neiging
tot weggaan, dadelijk... Maar Annie stond hem weer voor den geest,... en hij was
besloten te blijven...
Voor zich zelf wou hij 't niet weten dat het was om haar alleen; hij ging zich
voorhouden dat het toch ál te egoïstisch zou zijn, en te onhartelijk jegens zijn broer
en zijn moeder, als hij zoo maar in eens wegging. Ze zouden er ook mee verlegen
zitten natuurlijk... En zoo verschrikkelijk was 't nu toch ook weer niet! Het duurde
niet lang... Dan: Annie was er, die het interessant maakte te blijven... Hij zou met
haar kunnen praten,... haar in de oogen kijken, wat zoo'n heerlijk-diepe ontroering
gaf... Hij had ál den tijd; hij had vacantie; werken kon hij hier toch niet... En Louis
moest iedren dag op kantoor zijn... Hij zou misschien wel eens met haar kunnen
wandelen, alleen met haar, zij aan zij met haar, en dan praten, vertrouwelijk... Hij
zou dan ook van zelf te weten komen, 't zou hem klaar worden, welken indruk zij
eigenlijk op hem gemaakt had, wat dat was geweest, van avond, die
opgewondenheid...
Interessant, zoo'n meisje, zoo'n bruidje... Prachtig, zoo'n pure meisjesziel!... Wat
was hij toch altijd dom-verslaafd geweest aan zijn kunst, aan het zoeken... zoeken...
Blind en doof voor ál het andere!... Kunst-maniac!...
Intusschen bleven ze praten, de broers, over en weer. Paul gaf ten minste antwoord,
Louis was 't die vertelde en vroeg, aldoor opgewekt-vriendschaplijk van toon. Ze
waren nu al gauw in die societeit, een paar ruime zalen boven een winkel op de
Korte Hoogstraat. Het was er vrij leeg. Ze groetten een paar lui die stonden te
biljarten, maar gingen met z'n beiden, over elkaar, aan een tafeltje zitten. De warm
gelende schijn van het avondlicht stond koesterend om hun hoofden...
Toen ze ieder een grog voor zich hadden, vroeg Louis in-eens, zich wat
heenbuigend over de tafel, met animeerende vroolijkheid; ‘En wat was dat nou wat
je met me wou bespreken? Waar je over begon, weet je wel, even voor we 'r waren
van avond?....’
Paul had er heelemaal niet meer op gerekend dat zijn broer daar nog op terug
zou komen.... Wat ondoordacht, hoe stom ook, dat hij er over begonnen was!.... Hij
kreeg een kleur, hakkelde wat van ‘och nee!... niets bizonders....’ Maar de ander
drong aan met 'n goedig beschermende meerderheid: ‘Wel nee!... kom, gekheid!
Vooruit er mee!... Er is wel wat!... Geldt het jou zelf?....’
Paul merkte dat er geen ontsnappen aan was. Hij dacht er een oogenblik aan
brutaalweg te liegen, te zeggen dat hij naar de familie De Boogh had willen vragen
of zoo iets, maar daartegen kwam dadelijk verzet in hem op.
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Dat zou toch te laf zijn. En dus begon hij in-eens maar, blindweg: ‘Nou!... och, zie
je, we hebben elkaar in zoo'n tijd weer niet gesproken.... en.... nou had 'k je 's willen
vragen: hoe denk jij eigenlijk over trouwen en liefde.... Ik bedoel dit: geloof je dat je
werkelijk zooveel van Annie houdt, dat je denkt altijd.... gelukkig met haar te zullen
zijn,.... dat je haar eenvoudig nooit zult kunnen missen,.... dat is het toch eigenlijk!....
dat je haar noodig hebt.... Ik druk me belabberd uit, maar je zult me misschien wel
begrijpen....’
Louis lachte, eenigszins verbijsterd, licht kleurend: ‘Zóó!.... God! is 't zoo iets?’
zei hij, weifelend, ‘ik had gedacht dat er een ontboezeming van jou zou komen....
Hoe kom je daar zoo aan?.... Twijfel je of ik wel genoeg van Annie houd?....’
‘Ik twijfel volstrekt niet,’ ging Paul door, vaster van toon, nu hij eenmaal begonnen
was, ‘ik weet er immers niets van!.... Wat weten wij tegenwoordig van elkaar?.... In
't algemeen zou 'k willen weten: hoe denk jij over die kwestie, vindt je 't nóódig dat
man en vrouw zoo'n overwegende behoefte aan elkaar hebben?.... of vindt je dat
eigenlijk niet zoo noodig.... andere dingen de hoofdzaak....’
Wel nee!... Waarachtig niet!... Wie zal dat nou vinden?... De affectie is bij mij wel
degelijk 't voornaamste.’
‘En bij jou trouwen van weerszijden de eenige drijfveer? Ben je daar zeker van?....’
Met een verlegen lachje stak Louis een nieuwe sigaret aan. ‘God, God, kerel!’ zei
hij, schijnbaar vol aandacht voor die sigaret, ‘ik wist niet, dat je zoo zwaar op de
hand was geworden!.... Wat een gewichtig geklets!.... Wat dacht je dan eigenlijk
anders?.... Je houdt me, geloof ik, voor een soort geldwolf of zoo iets... Omdat ik
nou niet vies ben van een paar dubbeltjes als dat er nou toevallig zoo bijkomt!...
Stel je voor, dat je zoudt trouwen met een vrouw waar je niet van houdt!....’
Maar Paul liet zich nu niet van z'n stuk brengen: ‘Ja!... dat 's nu ook weer een
ander uiterste!.... De vraag is maar: Voel je dat jelie wederzijdsche sympathie...,
wat eigenlijk alleen is dat je elkaar begrijpt!.. zoo sterk geworden is en je behoefte
aan elkaar zoo.... intens, dat het je is alsof je op geen andere manier meer zoudt
kunnen leven dan met haar, voor haar!....’
‘Hoor 's,’ zei Louis, terwijl hij zijn broer even vast aankeek, ‘eerlijk gezegd: dat
weet ik nou niet!.... En dat kan toch ook eigenlijk niemand zeggen, gekheid!.... Hoe
kom jij daar toch in vredesnaam aan, ouwe vrijer!.... Ik houd verduiveld veel van 't
meisje.... Ik ben zelfs een beetje belachelijk verliefd op 'r geweest.... Ik geloof dat
ik met haar gelukkig zijn zal,.... zooals dat dan heet!... Ik hoop ook haar het leven
aangenaam te maken.... En.... en ik verzoek je daar niet aan te twijfelen, alsjeblieft!’
voegde hij er een beetje wrevelig bij.
Paul gevoelde iets van schaamte. Wát Louis zei, hoorde hij niet dadelijk, - doordat
het zoo precies was hetgeen hij verwacht had - maar wel een zekere
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eenvoud en directheid in 't zeggen van zijn broer, en een zuiverheid van toon, die
hem even raakte met sympathie... Een oogenblik had hij 't verlangen hem in
hartelijkheid de hand toe te steken,... maar hij deed het niet... Toen hij de woorden,
door 't naklinken, geheel verstond, proefde hij er ook weer het ordinaire van, en viel
zijn broer hem toch weer opnieuw tegen... Er was geen beginnen aan; 't was 't best
er maar dadelijk mee uit te scheiden... Jammer dat hij toch maar niet wat anders
gevraagd had. Hij zei nu alleen nog: ‘God, kerel!... ik twijfelde waarachtig aan niets...
Het kwam alleen maar even in me op, van avond, je daar zoo 's op den man af naar
te vragen... Als broer mag dat toch wel, niet waar?... Als jij er niet op terug gekomen
was, had ik er niet over gesproken...’
Dat was waar, Paul wist het. Toch had hij weer 't ellendige gevoel dat zijn broer
oprechter was geweest dan hij... Ook dat kende hij van vroeger... Louis kon zoo
gemakkelijk en brutaal oprecht zijn; hij niet, hij had bijna altijd het bewustzijn dat hij
onmogelijk precies kon zeggen, wat hij dacht,... veel minder wat hij voelde...
Zij rookten en dronken wat, zwijgend. Er kwamen meer en meer menschen binnen
en Paul begon maar eens te vragen naar dezen en genen, dien hij zag zitten: ‘Is
dat niet die?...’ Het was hem nu een aangename gewaarwording dat de grog hem
wat begon te benevelen en warm te maken; hij kreeg er de neiging door alleen nog
maar een beetje gekheid te verkoopen, onzin te kletsen... Eerst die wijn van avond,
en nu grog, hij was er niet aan gewoon in den laatsten tijd... Maar het was wel lekker
zoo, en gemakkelijk; hij wist, hij had altijd een vroolijken dronk, en het was toch
maar het eenige zich in een roes te brengen, zich desnoods maar wat dronken te
drinken, als hij dan wou blijven en meedoen... Hij nam nog een grog, ging er lui en
behaaglijk bij zitten, en langs-z'n-neus-weg moppen tappen, leuke verhalen doen,
zoodat Louis dacht: Wat een rare vent toch! maar hij vond hem zeer genietbaar zoo.
Er kwamen een paar vrinden van Louis binnen, die hij wenkte aan hun tafel te
komen en voorstelde aan Paul, die hen amicaal begroette. Eén van hen kende hij
van vroeger. Ook Jan de Boogh, de advocaat, kwam er bij, en het werd een troepje
luidruchtige heeren, dertigers allen. De Boogh en de andere vrienden hadden
blozende bon-vivant gezichten en waren opvallend gekleed. Ze dronken veel,
spraken over pikante geschiedenissen - in één waarvan Louis betrokken scheen te
zijn - ze lachten schetterig om schuine moppen, maar ‘de bruigom’ mocht daar niet
naar luisteren, zeiden ze.
Er was nog een andere reden waarom Paul zich maar liever een beetje dronken
maakte. Hij zou dan, meende hij, niet meer zoo voortdurend denken aan Annie en
de onrust van dien avond... Want 't vervolgde hem afmattend, het verwarrende
zien-zitten van haar met dien in de toekomst starenden blik... Toch was het er telkens
weer, in zijn verhitte hoofd,... zelfs nog scherper dan zooeven op straat...
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Toen ze eindlijk samen naar huis gingen, scheen Paul soms dwaze dingen te zeggen,
want Louis liep telkens te grinniken, hem van terzij aankijkend; hij geloofde, zei hij,
dat Paul er niet best meer tegen kon.
Maar toen hij in zijn kamer kwam - de sinds lang onbewoonde, kille logeerkamer
- waar het stil was en al de oude dingen in zoo'n vreemd-eigen sfeer schenen te
staan, toen werd hij weer in eens heel helder, verwonderlijk strak-helder...
Er was iets met hem gebeurd sinds hij van deze kamer was weggegaan... Het
was of al zijn denken was omgewoeld,... het vroeger onderste nu boven... Hij was
veranderd... Maar dit voelde hij ook... 't Was beter zich van dat alles nu geen
rekenschap te geven...
Dus zei hij maar aldoor tot zich zelf: ‘je bent dronken, ga naar je bed,... gauw...
slapen... gauw... morgen denken... nu niet... Maar hij kon toch nog langen tijd den
slaap niet vatten. Vreemd, hij was toch zoo moe. Koortsig draaide hij zich om en
om, zoekend vergeefs naar koele plekjes voor zijn hoofd. En heel de dag herleefde
weer in feller schijn; al die gezichten; en telkens het hare,... het hare...!

VI.
Er hingen harsige geuren van afgesneden groen in de vestibule van het huis op
den Mauritsweg; soms ook even de kil-duffige lucht van bederf, die vochtige aarde
geeft.
Al 's morgens in de vroegte waren de bloemistenknechts gekomen om sparren,
dennen, palmen en bloeiende planten te zetten in de groote achterkamer op de
bel-étage, de kamer, drie ramen breed, die uitzag op den tuin. Want daar zou de
receptie gehouden worden. Er was natuurlijk een volle hoek van groen en bloemen
gemaakt - donker sparrengroen, dahlia's en asters - achter de wijnroode sofa, waar
't bruidspaar vóór zou komen te staan. Maar ook waren er in den loop van den
morgen tal van bloemen-cadeaux - corbeilles, bouquetten, losse takken - daar
binnen gebracht, die nu, langs de muren geplaatst, op kastjes, tafeltjes en op den
schoorsteenmantel, het leeg-gemaakte middenvak van 't groot vertrek omvatten in
een wijden krans van natuur, welige weelde van frischheid en kleurengloeiing,
waarachter het leelijke, mat-bruinige behangsel vaal-armelijk verloren ging... Er
waren zóó veel bloemen, dat de geuren licht benauwden, ofschoon de ramen wijd
waren open gezet...
Buiten was Zondagstilte. Het was mooi najaarsweer, stil en helder. Over den
blauwen hemel dreven de wolken, hel-wit, heel hoog en langzaam voort...
's Morgens, toen de zonschijn nog bij breede bundels in de kamer stond,
sterk-lichtend, was de bruid al even binnengekomen. Maar ze schrok, ze werd door
ál dat licht, die volheid van kleuren, zon en bloemengeur tot diep ontroerens toe
bevangen... Ze had datzelfde wel gezien, bij anderen..., maar nu... voor haar... Het
was te overweldigend... Zij voelde er zich zoo klein, zoo onbeduidend en al te
onwaardig bij... Het drukte haar... Maar ze uitte dat niet, niemand in huis zou het
ook mee-gevoeld hebben...
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Want Willem en Marietje kwamen in een gansch andere stemming, kregen een
sensatie van driestheid, van overmoedig-vol-op rijkdom-en-weelde genieten, als ze
gingen over het zachte vloerkleed, langs dien ongetelden overvloed van glanzende,
zacht-gloeiende of tintelende bloembladen, wondervormige orchideeën en
fijn-gespriette varens in tientallen variëteiten, die schatten, achteloos verzameld om
in één dag te vergaan. Meer nog dan door het zien, kwam het door het zijn daar, in
die atmosfeer, en door de geuren, de licht bedwelmende geuren. Die maakten dat
ze in die kamer niet maar zoo gewoon-weg konden leven als in andere kamers, dat
ze er zuiverder, natuurlijker gedachten kregen, opwellend uit hun gemoeds- en
zinnenleven, zonder de alverdorrende verstandscontrôle van iederen dag en overal...
Niet dat ze daar bewustheid van hadden! Ze merkten zelf hoogstens dat ze vroolijker,
luchtiger en overmoediger waren dan anders...
Maar de ouders van de bruid kenden ook die stemming sinds lang niet meer, en
ze waren er ook zoo maar niet in te brengen met wat bloemen en zon; ze voelden
zich alleen nog wat ontevredener en kribbiger dan gewoonlijk... Mevrouw liep af en
aan, met een strak gezicht en een strengen stap om er vooral op te letten, dat alles
netjes en ordelijk in z'n werk ging, dat de meiden geen gekheid maakten met de
bloemisten-knechts, dat de waterdruppels, die van sommige bloemstukken lekten,
nergens vlekken op haar meubelen konden geven, en dat de kaartjes van de
schenkers - al naar mate hunner voornaamheid - meer of minder in 't oog vallend
werden geplaatst. Ze maakte haar aanmerkingen wel doorgaans met een soort van
glimlach, maar toch altijd min of meer hatelijk... Haar man zat op z'n kamer in een
slecht humeur. Hij rookte, wiebelde met z'n eene been, en las kranten. Hij was maar
even komen kijken beneden. Het tochtte er vreeslijk, vond hij, en van die
bloemenlucht zou hij zeker van middag al hoofdpijn genoeg krijgen. Ook waren die
mallotige meiden zoo in de uitgelatenheid dat ze maar half luisterden naar zijn
bevelen; het had er inderdaad veel van of hij niet meer gold voor de hoofdpersoon
hier in huis. Trouwens, hij was dat eigenlijk al lang zoo gewoon; aan de noodige
égards tegenover den heer des huizes ontbrak het hier maar al te dikwijls.
Daarbij kwam nog dat zijn vrouw en hij elkaar dien dag maar liefst uit den weg
liepen, want - in de prikkeling van de algemeene zenuwachtigheid - was hun omgang
al 's morgens op de slaapkamer hoogst onvriendelijk geweest; aan 't ontbijt was het
zelfs tot hooge woorden gekomen... En het was meneer's gewoonte na zoo'n ruzie
een paar dagen lang een houding van zwijgenden martelaar aan te nemen - althans
tegenover zijn vrouw en andere huisgenooten; voor vreemden bleef hij altijd dezelfde,
één en al kunstig voorgedragen jovialiteit -, hetgeen dan door de maar half
bedwongen ergernis, die 't mevrouw gaf, de spanning nog vergrootte...
Er werd, wegens de receptie, wat vroeger dan anders koffiegedronken, en
Mevrouw de Boogh, die nog veel na te loopen had, deed haar best er wat haast
mee te maken - ze wilde ook de eetkamer nog aan kant hebben vóór
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dat de menschen kwamen - maar meneer, nog maar altijd kranten lezend, at alleen
bij tusschenpoozen een stukje, zeer langzaam, schijnbaar verdiept... Er was een
gedwongen toon. Alleen de bruid - in plaats van zelf nu eens een beetje gevierd en
bewonderd te worden - begon telkens met vernieuwde animo te praten, zei ieder
op z'n beurt iets aangenaams. Ze had zoo graag ten minste op haar receptiedag
vroolijke gezichten om zich heen gezien... Maar de anderen bleven stil, de ouders
vervuld van hun grieven, Marietje en Willem van vage plannetjes voor van middag,
coquetteer- en veroveringsplannetjes... En Annie, schoon ze anders niet hield van
langdurige diners, bedacht nu toch met een gevoel van verlichting en
vooruitzicht-van-genot dat er 's middags gasten aan tafel zouden zijn - Mevrouw
Holman en Paul en nog eenige anderen - dat er dan ten minste uiterlijke vroolijkheid
zou zijn, en niet die drukkende last van booze humeuren en van angst voor twist...
Dadelijk na het koffiemaal verspreidde de familie zich om toilet te gaan maken. De
kamer van de bruid was vlak boven die van haar ouders, en Annie hoorde, met
schrik eerst, - toen met een snel opkomende verdrietigheid, die haar een prop in
de keel en tranen in de oogen gaf -, de schelle ruzietonen weer, opscherpend uit
het praatgebrom...
Waarom moest dat nu vandaag ook al, wat was er nu toch weer...? Neeltje, de
tweede meid, hielp aan haar japon; bruidsmeisjeswerk; maar Rietje had gevraagd
of Neel het niet doen kon - en Line, het andere bruidsmeisje, was er nog niet. Gansch en al verheerlijkt van blijdschap en vereering dat zij de juffrouw helpen
mocht, dribbelde de meid om haar heen, hurkte neer om den rak af te trekken, stak
handig spelden, rood van inspanning en aandacht, uitbundig in haar bewondering.
Ze deed of ze niets hoorde van de ruzie beneden. Maar ze moest het toch ook wel
hooren en Annie schaamde zich voor haar... Ze had moeite eenige aandacht bij
haar witte japon te houden; ze had 't wel uit kunnen snikken... Toch moest ze ten
slotte nog even lachen, nerveus trillerig, om die Neel, die zoo mal deed in haar
opgetogenheid...
Gelukkig! daar werd gescheld..., en de twistklanken verstomden. 't Was nichtje
Line, die, op één rennetje, naar boven liep. Ze kwam binnen met een rateling van
excuses en uitroepen van wanhoopige spijt dat ze niet vroeger gekomen was, maar
Annie zei dat het er niets op aan kwam, dat Neeltje uitstekend aan de japon had
geholpen en dat Line nu net van pas kwam voor den oranjebloesem in 't haar; dát
kon ze ook niet alleen...
Dadelijk daarop werd er weer gescheld, en, aan de deur luisterend, hoorde ze
de stem van Jan in de gang beneden, en even later ook die van haar bruigom en
van Paul... Ook hun moeder scheen er al bij te zijn... Ze werd nu erg gejaagd, vooral
doordat ze begreep hoe 't mama zou hinderen dat mevrouw Holman al zoo vroeg
kwam, dat er nog niemand beneden was om haar te ontvangen... Toch, midden in
haar getob daarover, terwijl ze zich intusschen geduldig helpen liet door het zeer
onhandige, al maar druk
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ratelende nichtje, had ze plotseling een vreemden wensch - ze betrapte er zich met
verbazing op; - ze zou wel willen dat Louis zoo sprak als Paul, dat zijn stem
eenvoudiger, natuurlijker klonk. Ze had nu uit de verte kunnen hooren dat hij z'n rok
aanhad; als hij zich zoo officieel gekleed voelde sprak hij altijd nog gemaakter dan
anders... Maar hij sprak eigenlijk nooit eens gewoon... Ze zou 't hem wel eens
zeggen, nam ze zich voor; o! hij deed altijd dadelijk alles wat ze vroeg. Eigenlijk
zelfs met al te veel ijver... zoodat ze haast niet dorst te vragen... Dat zoo dadelijk,
en met zekeren nadruk, alles goedvinden en toestaan van hem, zonder eens even
nadenken, eens even praten, belette zoo dikwijls intimiteit... En 't vermoeide haar
zoo... zijn galanterige ijver... Maar, God! hoe kwam ze nu vandaag aan die
gedachten?... Hoe kon ze nú daaraan denken, op haar heerlijken receptiedag, zoo
vol van zon en bloemen, die voor haar beduidden de intocht, feestlijk, in een nieuw
leven, een dagenverloop zonder angst en twisten, o! een nog bijna ondenkbaar
vrede-bestaan... Weg nu, weg! met iedere andere gedachte dan blijdschap en
dankbaarheid... vooral dankbaarheid.
't Was kwart voor tweeën toen de bruid naar beneden kwam. Line ging achter haar
om te zorgen voor den sleep. Er was een weerkaatsing van licht langs de trap, door
al 't glanzende wit, en een lispelende ruisching van zij. De meiden gluurden beneden
om den hoek met open monden en verrukt-strakke oogen, tot mevrouw ze zag, en
beval daar weg te gaan.
In de kamer kwam ze, waar 't nu schaduwig was en koel, maar vol van
bloemengeur. De bruigom kwam haar hoflijk buigend tegemoet, kuste haar toen op
beide wangen, reikte haar de bruidsbouquet. Ook mevrouw Holman moest haar
even een zoen geven, zei ze, en ze deed het met een eleganten lichaamszwaai;
haar vroolijke oogen hadden een vochtigen glans. Papa en mama De Boogh stonden
er wat onbeholpen bij, - ze hadden hun houding in de leege kamerruimte nog niet
gevonden, - Jan gaf haar een hand, Rie en Willem waren er nog niet.
Maar wèl Paul... Ze zag hem nu pas. Hij stond stil voor een van de hoog-open
ramen, bescheiden op een afstand, keek naar haar. Hij stond meer in de buitenlucht,
in 't vrije, warm-herfstige buiten dan in de kamer, en 't sterke middaglicht omvatte
hem geheel, tril-schemerig weerkaatsend op het wit van zijn overhemd, das en
boord. De punt van zijn blonden baard gaf bijna geen schaduw, en zijn gezicht stond
strak als het licht dat om hem was. Hij keek haar aan, en toen had ze 'n gevoel,
alsof hij - heel anders dan de anderen - niet hoorde bij de kamerdingen, maar bij 't
vrije, luchtige, bij 't licht en den wind en 't ritselige goud-bruin van de boomen... Toen
hij op haar toetrad, was 't alsof er nu iets van 't luchte-blauw en boomengroen, alsof
de zomersche natuur zelf tot haar kwam in haar kamer-leven... Doch die vervoerende
sensatie bleef maar een oogenblik zoo krachtig...
Toen hij dichtbij kwam was 't toch ook weer Paul, van gisterenavond, met
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zijn licht blauw-grijze oogen, die haar zoo geboeid gehouden hadden, en wiens
voorhoofd...
‘Kom! Geef je broer's bruid nu ook eens 'n zoen!’, riep Louis, jovialigluid-op,
boordevol van overmoed, zorglooze zekerheid... De anderen lachten...
Toen schrok zij, licht, en voelde tegelijk Pauls hand in de hare en op haar
voorhoofd even zijn lippen. Ze waren droog en gloeiend. Annie rilde; dof-duizelig
hoorde ze niets van wat hij zei, noch wat ze zelf prevelde... 't Was weer of een wilde
warrelwind in 't open buitene z'n sterke armen om haar heen geslagen had,
verbijsterend... De heele kamer was vol bloemengeur en zomersche lucht...
Paul had dien morgen doorgebracht in onrustig verlangen, en door zijn roezige
ongedurigheid tot in-zich-zelf-keeren niet in staat. Al vroeg op, was hij alleen
uitgegaan, had een wandeling in 't park gemaakt... Het was er stil geweest,... heel
weinig menschen,... zijn eigen stappen aldoor in zijn oor geluidend... Hij had zijn
oude plekjes opgezocht... Maar geen vredigende weemoed van herdenken was in
hem opgekomen; hij was er veel te hijgerig-onrustig voor, liep al maar verder...
Toen hij thuis kwam begroetten zijn moeder en Louis hem met hun lachend
spottende verbazing. Wat was hij matineus! Zeker de gewoonte van zoo'n buitenman
als hij ook was!... Maar ze zouden 't hem niet graag nadoen, dat was zeker!...
Louis stond juist op 't punt nog even naar kantoor te gaan, en in zijn onrust wilde
Paul weer dadelijk mee; hij ontbeet met een enkel beschuitje, had geen trek; alleen
op aandringen van mama ging hij er ten minste nog even bij zitten...
Louis was onderweg weer druk, praatte voortdurend, nerveus en lacherig, maar
Paul gaf niet veel antwoord. Hij luisterde maar met een half oor, aldoor aan Annie
denkend en het naderend weer-zien, in één-en-al verlangend ongeduld. Als 't hem
verbaasde, plotseling, verklaarde hij zich dat verlangen zóó: hij wilde haar goed
leeren kennen, haar trachten te doorgronden, hij wilde weten hoe ze door Louis zoo
sterk bekoord kon zijn, wat ze in hem... liefhad... Als hij dat uitsprak in zich zelf was
't hinderlijk,... er was een bij-gedachte - dat het eigenlijk niet kon - maar hij trachtte
zich die te verbergen... Hij begreep 't alleen maar niet, wou 't nagaan...
Dat hij gisteren nog zoo tegen die receptie op had kunnen zien!... De middag leek
er hem nu zoo belangrijk en zoo vol genieting door. Er zouden natuurlijk veel bloemen
zijn; hij zou staan bij haar, tusschen de bloemen, in de zon... Maar haar stelde hij
zich, ondoordacht genoeg, voortdurend voor zooals ze gisteren avond was geweest,
in 't simpel japonnetje, donker, glad...
En toen hij haar nu had zien binnenkomen, in die omruisching van witte zij,
oranjebloesem in het donkere haar, toen werd hij door een groote ontroering als
verlamd en verkild van 't hoofd tot de voeten, en dadelijk daarop begonnen zijn
hoofd en zijn polsen te gloeien, te kloppen... Willoos reagee-
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rend op de woorden van Louis, kuste hij haar... Maar dat was niets... ver-weg,
onwezenlijk...
Hij had, zoo voelde hij 't ál sterker, nog geen vaag begrip gehad van 't overstelpend
spiritueel-mooie van haar verschijning. Zoo heel in 't wit was ze eigenlijk pas te zien
zooals ze was. Nog was 't te glanzend wit, 't moest dof-wit zijn, 't donzige wit van
pasgevallen sneeuw in morgenlicht, of van een witte duif die klapwiekt... Dat zou
eerst zijn 't passend gewaad voor de ingehouden lijnen van haar maagdenlijf, slank,
fier, veerkrachtig, en zoo teer toch, en bij haar nobele trekken, engelrein en zwanger
van expressie...
Zoo heftig was zijn verlangen geweest... en nu al merkte Paul dat hij 't liefst weer
dadelijk weg zou gaan; hij wist niet waar naar toe, maar weg, en ergens heen waar
't stil was, waar hij lang zou kunnen mijmeren en wat snikken... Maar toen hij zich
er scherper indacht, dat hij werklijk weg zou zijn, alleen, ver van haar,.. toen
vóórvoelde hij 't verlangen dat hem dan doorfolteren zou in-eens in al z'n omvang
en z'n diepte, proefde hij de bitterheid en pijn er van...
Hij ging staan kijken in den tuin, met starren blik...
Tweemaal werd hij aangesproken vóór hij verstond..
Willem en Rietje waren nu ook binnengekomen. De klok sloeg twee, dus konden
er dadelijk bezoekers worden aangediend. Het werd wachten. Ze liepen allen door
de kamer te draaien, bewonderend de bloemen, er veel aan ruikend. Ook werd er
langwijlig over gepraat, hoe ze zouden doen met de ramen, maar meneer zei dat
ze dicht moesten zoodra ‘het begon’, daar dan immers verder de deur open moest
blijven en 't anders tochten zou. Een knecht in zwarten rok, die namen af zou roepen,
kreeg z'n laatste instructies...
Nog kwam er niemand. Louis en Annie gingen maar vast op hun plaatsen staan.
Grijnslachend stelde toen de oude heer De Boogh zich voor hen en bekeek zijn
dochter, top tot teen, knippend met zijn scheele oogen, en zelftevreden knikkende
met zijn rond, rood hoofd. Hij maakte flauwe complimentjes, die haar hinderden en
blozen deden... 't Was zoo'n groot verschil met anders...
Mama de Boogh zei nog eens precies hoe ze allen moesten staan. Paul en z'n
moeder - ‘is 't niet waar, mevrouwlief?’ - naast de bruid, zij en haar man aan den
kant van Louis, en dan de andere kinderen daarnaast... En ijlings stelden ze zich
zoo op toen de gerokte knecht in de open deur verscheen en de eerste namen
afriep...
Het waren een paar pas verloofden, die, tóch wat links en schutterig uit hun aard,
toen ze merkten dat ze de eersten waren, beiden bloosden en, na hun felicitatie, in
verlegenheid excuses stamelden, omdat ze zoo vroeg waren. Annie zette, met haar
grooten eenvoud, 't meisje gauw op 'r gemak, praatte opgewekt en hartlijk-intiem
met haar; maar 't jonge-mensch deed erg onhandig met z'n hoogehoed, en zwierf
van den een naar den ander door de kamer,
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aller handen drukkend, ofschoon hij eigenlijk niemand kende van de familie; zijn
meisje was een schoolvriendin van de bruid. - Maar dadelijk daarop kwamen meer
andere binnen. Een kwasterige neef en nicht, zij haastig trippelend voorop, hij al bij
de deur lachend en wuivend met breede gebaren; een paar vrienden van Louis, die
samen gedejeuneerd hadden, glazerig keken en erg overdreven bogen...
Toen kwam het los, - om half drie was de heele kamer vol met menschen... De
De Boogh'en waren een uitgebreide familie en de kinderen hadden veel kennissen;
mama groeide er in dat er zooveel minder kwamen van den kant der Holmans...
Aldoor werden weer nieuwe namen afgeroepen, 't werd bijna een optocht in zeer
verschillende groepen... Er waren opgeprikte heeren, die met een strak gezicht en
licht gebogen houding kwamen en vertrokken, alleen even glimlachend tegen de
bruid, en dominee-achtige, langzaam en rechtop een plechtige speech afstekend
en, als 't uitwas, dadelijk flauw-lacherig kwebbelend; er waren veel dikke dames,
zelfvoldane, gewichtige, die langzaam zeilend binnen ruischten, lippen op elkaar;
er waren er doodgewone die net deden of ze zoo maar even in kwamen wippen,
maar inderdaad niet altijd de minst verlegene waren. Schuchteren schuifelden aan
met kromme knieën en keken haast niet op, heel familjaren riepen hun
gelukwenschen al uit de verte, zenuwachtigen lachten aanhoudend alsof ze 't zelf
bespottelijk vonden dat ze kwamen. Oude familievrienden en gebuikte ooms gingen
niet zoo dadelijk weg, dronken, op 'n hoopje staande, achterin de kamer
quasi-heimelijk een glas port, pratend over effecten- of koffieprijzen, over een
candidatuur voor den gemeenteraad of een stuk in de ‘Nieuwe Rotterdammer’;
tantes bleven kalmpjes voor het bruidspaar staan, gaven hun spijt te kennen dat de
gewoonte van het cadeaux-uitstallen er zoo uitging, vroegen of ze soms niet straks,
éven, heel éven maar, een kijkje mochten nemen, merkten niet dat ze in den weg
stonden aan anderen die hun beurt afwachtten om te feliciteeren of afscheid te
nemen - of hielden zich zoo... Er was een Beurs-achtig druk praatgegons de kamer
door; het licht werd verdoft door de massa planten en bloemen, en de meest-ál
donkre lijven, 't werd benauwd, warm-benauwd in de kamer. Een luidruchtige neef
wou ‘een raam opengooien’, maar papa De Boogh verbood het, jovialerig, met luiden
schetterlach. Het ging waarachtig niet! ‘De tocht, begrijp je!... hè hè hè hè!’
Louis en Annie bleven langen tijd goed recht staan, met een glimlach handen
drukkend, bedankend voor cadeaux, voor bloemen, of alleen maar voor de ‘goede
wenschen’. De bruigom deed het deftigjes, sjiekerig; zijn glimlach werd een blijvende
grijns; hij boog veel, hief de handen die hij drukte tot de hoogte van zijn das, en zei
dan, vriendelijk kijkend ‘dank u zeer’. Maar Annie gaf zich moeite, was met iedereen
gewoon, had voor elk een aardige opmerkzaamheid, kwam soms wel even tegemoet
een oude dame of iemand die van buiten de stad kwam. Ze deed of 't
receptie-houden haar dagelijksche bezigheid was, wist ook precies wat iedereen
had gegeven of zelf gemaakt. En ondanks 't al maar af en aan gaan van die
feliciteerende
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menschen wist ze nu en dan nog tijd te vinden om wat te praten met Louis, of ook
om Paul, die zich soms bijna weg liet dringen, met 'n woord-of-wat weer naar zich
toe te halen.
Hij stond er meest zwijgend bij, de schilder. Er kwam haast niemand die hem
kende. Hij noemde alleen telkens weer zijn naam of zei: ‘ik ben de broer van den
bruigom’, en boog. Dikwijls ook stelde de bruid hem voor. Hij drukte weinig handen.
Hij voelde zich stil en stug worden, vreemd van al die Rotterdammers, er heelemaal
niet meer bijhoorend. Soms ook vond hij zich lummelig en saai, een dooie-diender.
De menschen spraken hem ook bijna nooit aan; hij scheen ze af te schrikken,
waardoor wist hij niet. Juist zij, die zeker wel eens hadden gehoord van hem als
schilder, keken hem aan, oplettend of schuw-vlug, maar zeiden niets. Een enkele
maar, een vriend met lange haren, artistiekerige kleeren en een aartsdom, baardeloos
gezicht bleef een poos staan praten met hem, luid, wat ruw, en
kameraadschappelijk... Hoe hij heette was niet te verstaan geweest...
Ofschoon Paul weinig naar haar keek - uit zekeren schroom die over hem gekomen
was - voelde hij toch Annie aldoor naast zich staan, dacht aan haar, luisterde naar
wat ze zei, innerlijk verrukt, telkens opnieuw, door 't geluid van haar stem en door
de stille gratie van haar neigen en bewegen. Nog meer vermeed hij 't kijken naar
Louis; hij kon diens zelfvoldane grijns niet goed meer zien. Z'n stem te hooren was
hem ergernis genoeg...
't Was bijna half vier. De warmte en de bloemenlucht benauwden. Ook Annie
kreeg er hinder van, bemerkte Paul.
Toen begon het wee gedraai van al die menschen met hun opschik, hun laf
gegrinnik en banaal gefeliciteer hem sterk te ergeren, stond hij driftig, in zich zelf
vloekend, te wenschen dat het nu maar uit zou zijn. Hij pruttelde er ook over tegen
zijn moeder, die verwonderd was, 't aldoor nog heerlijk vond, haar opgewekte houding
en haar glimlach geen seconde varen liet...
Maar eindelijk scheen 't toch wat te zullen luwen; er waren plotsling nog maar
twee bezoekers die met den ouden heer De Boogh aan 't praten waren. Louis liep
van z'n plaats, om achter-in de kamer, waar Jan hem heen riep, even gauw een
glaasje port te pakken... Annie keerde zich naar Paul en zijn mama. Hij vroeg haar
of ze niet erg moe was. ‘'n Beetje’, zei ze, lachend even, en blozend om het
broederlijk bezorgd zijn, dat in zijn oogen was. Op dit moment kwam stil een deftig
heertje binnen, die vóór ze 't merkten bij de bruid was en haar met een fluisterstem
gelukwenschte. Toen stak hij Paul de hand toe: ‘Bruigom’, zei hij, ‘wel gefeliciteerd!’
Paul stotterde verward: ‘Pardon!...’ en keek naar Annie. Die werd heel bleek en
scheen ook even zonder tegenwoordigheid van geest te zijn; ze zei geen woord.
Maar anderen wenkten lachend Louis, die grappig doende, haastig aan kwam
loopen. Ze lachten allemaal hardop behalve de bruid en Paul... Hij was geheel
verdoofd van verwarring. Hij liep naar den ouden heer De Boogh en vroeg of nu
dan de deur dicht mocht en 't ééne raam weer open, en 't werd hem toegestaan,
goddank! Bij 't open raam kwam hij weer eenigszins tot zich zelf, ten minste
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zóó dat hij weer denken kon en zich herinneren... En toen sloeg in-eens een warme
gloed van krachtbesef en vreugde naar zijn hoofd; de aderen aan zijn slapen deden
pijn van spanning, en een korte snik-lach schoot hem uit de keel, zoodat Jan en
Willem keken naar buiten, wat of Paul daar zag, en vroegen: ‘wat is er?’, maar hij
gaf geen antwoord... Hij wist het amper zelf... Maar 't kwam door haar verbleeken
van daarnet,... door haar ontstellen toen men hem had aangesproken als haar
bruigom...
Een wilde davering van gedachten door zijn warmen kop nu: Dat zij nog vrij was,
volstrekt nog niet getrouwd, dat het allemaal nog anders worden kon... en hij... hij..,
hij!... Hij kon haar schaken!... o! al moest hij er een moord voor doen!... Maar... zou
hij eigenlijk niet kunnen beduiden aan zijn broer, aan dien Louis, dat het niet kon,
eenvoudig-weg niet kòn, dat hij, Louis, en zij?... Neen, neen, neen, dat kón toch
niet, dat kón toch niet!... Het was bespottelijk, te razend onzinnig dat iemand het
zou kunnen denken... Louis en zij!... 't Was idioot!... Onmogelijk dat een mensch 't
zich voor kon stellen!... Ze speelden maar comedie, allemaal, al die familie en al
die andre menschen met hun grijnzende gezichten... Comedie!... Comedie!... De
werkelijkheid zou komen, de groote eenvoudige waarheid zou er in-eens zijn... en
zij, zijn Annie, zou met hem gaan, weg, naar Brabant, naar de bosschen en de hei,
zij zouden samen zijn onder den hoogen, wijden hemel..., en nooit meer denken,
dan misschien met een koelen glimlach, aan die potsenmakerij hier...
narrenvertooning!... vasten-avond-grap!... wat was het?...
Zoo had hij daar gestaan, een kwartier, of een minuut, hij wist het niet, toen zijn
moeder hem zag. ‘Hemel! Paul, wat heb je?’ riep ze, ‘ben je niet wel? je ziet
doodsbleek... hier, drink eens wat!’ Gauw kwam ze aan met een glas port...
Ontsteltenis!... Ook de anderen schoten toe. Paul dronk en voelde dat zijn tanden
rammelden tegen den rand van 't glas. ‘Hij heeft de koorts... Zeker door de
benauwdheid!... Ga wat loopen!... Heb je hoofdpijn?’..., hoorde hij zeggen. Ook
Annie zag hij, en haar teer-bezorgden blik... Toen lachte hij, droef-flauwtjes: ‘Ja!...
't is zeker van de bloemenlucht, 'k zal maar een eindje om gaan loopen..., 'k heb
ook wat hoofdpijn...’ Hij ging naar de deur..., door allen met meewarige verbaasdheid
nagekeken...
‘Kom gauw terug, Paul,’ riep Louis nog, ‘we zouden nog even naar mijn huis gaan,
weet je wel?’
‘'k Zal zien,’ zei hij, maar hij dacht er niet over; hij dacht niet aan terugkomen...
Loopen, ver loopen..., naar buiten, naar stilte..., en zich reken schap geven... als
een man!... Zich meester worden!...

VII.
Hijg-ademend liep hij voort..., en had een heel eind weegs al afgedraafd - eerst naar
links den Mauritsweg af, de brug over, en de Westersingel, vol van gelig-groen en
zon-gespeel, toen den hoogen weg naar 't park, maar het park met dadelijk in; de
laan uit, die er langs loopt, tot aan den Maaskant - voordat hij ook maar één gedachte
denken kon, zonder dat een woeste

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

133
stormvlaag van gevoel de golven van zijn diep-beroerd gemoed er op sloeg, en te
brijzel - als woedende branding - voordat hij andre woorden in zich hooren kon dan
gil-geroep, onsamenhangend, wilde snikken en vervloekingen van iedereen en van
zich-zelf het meest... De menschen zag hij niet, de zon, de wolken niet, en ook de
boomen niet; hij voelde het groen maar vaaglijk om zich heen; hij woedde, opgesloten
in zich zelf; hij voelde, hoorde, zag niets anders dan dat ééne in zijn eigen borst,
dat wreed besef, dat brandende gemartel, niet te blusschen meer, noch uit te
rukken.., wanhoop van machteloosheid...
Het heugde hem niet ooit zoo geweest te zijn... Want wel veel smart,... en wel 't
ellendig einde van kracht en geduld, de geestelijke moeheid... niet dit ópstaan tegen
het fatum, niet dit woedend rukken aan de ketenen van zijn lot wist hij doorleefd te
hebben... Dit voelen: slaaf, een makke, slappe slaaf te moeten zijn, ondanks zijn
moed en kracht, de schijn-volkomen vrijheid van zijn wil!
Een oogenblik had het voor hem gevisioend, - staande daar bij dat open raam, vrijheid, macht, op anderen neerzien, doen naar wil en neiging, leven als een god!...
Maar o! toen 't wegzonk!... toen daar weer de gezichten waren van zijn broer en al
die anderen,... toen werklijkheid en 't weten van zijn plicht weer rond hem stonden
- kerkermuren -; het was geweest als 't wakker worden van een slaaf-gemaakten
krijger, die, in een droom, zijn boeien had vergeten...
Maar Paul liep veel te hard om 't lang zoo vol te houden. Hij ging, den Maaskant
volgend, langs het park tot bij den ouden Heuvel. Toen kon hij haast niet meer van
warmte en moeheid - eerst, den heelen middag al, dat staan-te-hangen op die
receptie, nu dit jagende gedraaf! - Alles klopte en gloeide, zijn heele lijf; 't zweet
sloeg hem uit, hij hijgde... En 't waren warmte en vermoeienis, het was physieke
lamheid die hem eindelijk bedaren deed... Hij liet zich vallen op een bank in snakken
naar wat koelte en wat rust...
En meer en meer geregelde gedachten-reeksen kwamen... Toch moest hij zich
bedwingen, telkens nog, om niet weer op te springen, opnieuw te beginnen zijn
stormend geloop... Er was een sterke drang naar actie in hem, een afkeer van de
lijdzame bedaardheid... Maar 't moest... het moest... 't Gelukte hem, met kracht,
zich in te toomen.., te blijven zitten... en te denken...
Toen dorst hij 't luid-uit zeggen in zich zelf: Hij had de bruid lief van zijn broer...
Het was niet te verstikken meer, noch te loochenen, of te verkleinen, dit was de
liefde in haar breede volheid... Dit was de liefde-voor-een-vrouw, zooals hij die wel
altijd had gedroomd en vóórgevoeld, de hevige hartstocht, 't diep-innerlijk begeeren,
bedwongen door de heiligheid, de zalig-beklemmende, ademloos-bewonderende
aanbidding. Als hij aan haar dacht voelde hij zijn oogen opengaan, wijd staren, als
in extase, op iets schoons-nog-nooit-gezien; als hij terugzag, in herinneren, een
klein bewegen
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van haar maagdenlijf, een schokje in haar trekken, of een blik,... dan ging hem een
ril van verrukking kil over den rug...
O! hij had verliefdheden gekend, vluchtige passies, gemakkelijk bevredigd dikwijls...
Dit niet... dit nooit...
Maar zij was niet voor hem, was nooit voor hem... Zij was de bruid van een ander,
die - o God, o God! - zijn eigen broer was,... en zij hield van haar bruigom, zij had
hem lief... 't Was niet te denken dat het anders was... Hij had het in zijn dollen
overmoed, zijn dwaas-verwaten droom wel van zich af getrapt als iets onzinnigs en
gerings, maar dat was maar zoowat geraas geweest, zoowat gedweep en
zelfvergoding... Want zij was zij, in onverleidbare onschuld, onfeilbaar door haar
eenvoud, door 't spontane van haar doen... Wat hij bedacht had van haar willen
vluchten, van dat ze per se weg zou willen zijn uit haar ouders' huis, omdat ze 't er
niet langer uit zou kunnen houden,... dat kon niet zijn zoo... Nooit zou ze 't ideaal
daarvoor geofferd hebben, nooit had ze zonder liefde zich gegeven...
Daar greep zijn levenskracht nog grif de snel gerezen gedachte vast: zij hééft
zich ook nog niet gegeven,... alleen beloofd!... Maar onmiddellijk voelde hij ook zelf
de armzaligheid, het haar onwaardige van dat idee...
Dat was immers enkel een kwestie van tijd, van enkele dagen; zij was niet vrij
meer...
Zij had zijn broer Louis lief,... iets anders was ondenkbaar... Wie was hij toch, dat
hij betwijfelen zou of 't mogelijk was, of 't echt, waarachtig, groot en diep kon zijn!...
Wat opgeblazen trots, wat zeer bespotlijke verwaandheid!... Zij, met haar blik die
recht de ziel in ging, zij met haar kind-gemoed, ontvankelijk, gevoelig, had zeker
schatten in zijn broer ontdekt, die hij door 't altijd kennen nooit had leeren zien,
misschien ook, afgestompt door 't staren op zijn zelf-gevormde wereld, niet meer
zag...
Zij had Louis lief...
O! als 't eens niet zoo was geweest! Of als hij haar ontmoet had vóór zijn broer...!
O! stomme ezel die hij altijd was geweest,... een boer, een hannekemaaier, een
landlooper, een polderjongen!... Wat deed hij eigenlijk hier in de stad, in de
beschaafde maatschappij! Hij moest zich maar op het land een wijf uitzoeken, een
meid van achter den ploeg, waar je zóó mee in 't hooi kon rollen, of kon zwijnen in
een stal!... In bête afzondering zat hij maar op de hei bij den een of anderen
modderigen poel te smeuren en te kladden, liet zich 't menschelijk geluk stomweg
ontgaan... Gelijk hadden ze die hem uitlachten... Nu moest hij boeten, boeten voor
zijn dwaasheid...
Zij had Louis dus lief, en hij aanbad haar!... Hoe zou dàt anders mogelijk kunnen
zijn?... Ze hadden elkander lief en gingen trouwen... over negen dagen... Ze zouden
dan op reis gaan, in den middag,... 's avonds ergens aankomen,... in België of
Duitschland ergens,... een groot hôtel,... de kamer
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al vooruit besproken... En als ze samen op die kamer zouden zijn,... dan zou Louis,
glimlachend... Neen!... neen! neen!... daar niet aan denken!... daar nooit aan denken,
nooit!... O God! hij proefde 't al, 't opvretend leed dat dan beginnen zou;... de haat,
de brandend heete haat zou niet te keeren zijn,... want dan de fantasie, de wreede,
spottende verbeelding... Zijn leven was verbitterd,... ging in gal verteeren!...
O God! wat daaraan doen?... Hij moest zich redden met zijn eigen geesteskracht...
of wèg zijn... Nog negen dagen!... Wat te doen om na dien tijd te leven... Wat te
doen!...?
Die vraag herhaalde Paul zich onophoudlijk nu... 't Verdoofde hem... Hij hoorde
aldoor maar de woorden van de vraag maar kon onmogelijk aan een antwoord
denken... Het werden klanken zonder zin, een hol geroep... En aan iets anders
denken kon hij ook niet meer... Want met eentonigheid - het was als de metaalklank
van een hamer op een aanbeeld beukend, rythmisch, zonder rust - kwam altijd weer
die vraag terug: Wat te doen?... Meer en meer vervlotten zijn gedachten... Hij kon
ze maar niet vatten, werd er los van, bleef, versufd, maar zitten, achterover, voelde
niet meer dat hij zat... Het ging ál verder, alles,... heel ver was 't nu, en klein, en
lang geleden... Er was geen toekomst meer,... niets meer... dan altijd daar maar
zitten suffen...
Zijn lichaam kwam tot rust nu. Hij was ook niet zoo warm meer. Hij zat in 't koele
van een na-den-middag in 't laatst van September; van over 't breede water kwam
het aan, tegen zijn knieën, zijn borst en zijn voorhoofd aan... Stil was het in de wijde
lucht, nog altijd bijna zonder wind; soms ruischten de boomen, zacht, met fluisterend
geritsel van hun dorrende blaren... De rivier lag rustig, flauwtjes kabblend aan den
steenen oever... Hier en daar op stroom, een schip, in Zondagsstilte; aan den
overkant een paar gesloten loodsen en een drijvend dok, in onbruik... Wat verder
rijde een lange groene laan, niet af te zien... Blauwig grijs en rimpelig het breede
water als beslagen spiegelbeeld van 't hooge glanzige blauw...
Wijd... hoog... stil... was 't hemelblauw; weinig wolken, maar die heel groot, en
langzaam, haast onzichtbaar langzaam drijvend en veranderend van vorm... De
zon stond laag, doorgloeide rossig geel het wazig westen...
Eindlijk - 't zien was niet het eerste, veeleer 't voelen, 't zich er in gaan voelen
opgenomen - kwam toch Paul's bewustzijn tot het wijd-heelal rondom hem, hoorde
hij ook 't suizelen van 't gebladert, zag 't breede watervlak, en den overkant, en keek
naar boven, staarde naar het blauw dat aldoor wijder werd en glanzender - van
verten tintlend - onder zijn blik... Hij keek de wolken na die dreven in statigheid over
zijn hoofd...
En dit werd langzaam aan stil-innerlijk genot, een soort geluk, zeer zuiver en zeer
ernstig, ernstiger dan hartstocht is...
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Toen viel op eens het antwoord op die vraag recht in zijn ziel, en prevelde hij 't na:
Wees groot...
Hij bleef toen nog geruimen tijd zoo zitten, door zijn wijde ontroering zwaar en
langzaam ademend, zijn leven overdenkend, overziend... En telkens voelde hij zich
sterker worden, vaster staan; een diep besef van onverwinlijkheid kwam hem
doorgloren. Het levensinzicht, waar hij in zijn eenzaamheid toe was genaderd - na
veel smartelijk zoeken - en dat hem tot een leer en richtsnoer, tot zijn
bloed-warm-eigen toevlucht en hou-vast geworden was, kwam krachtig tot zijn hulp.
En ook zijn werk, zijn kunst, gedacht hij weer met trouw en fierheid...
Hij had een vrouw lief, rein, heilig, hartstochtelijk lief. Dat was goed en mooi, een
schoone opbloei van zijn beste neigingen... Dat niet trachten uit te roeien, noch te
ontvluchten. Geen angst, geen laf, vreesachtig schuilgaan. Blijven. Zien. Leven in
hoogheid en bewondering...
Maar als 't geen opbloei was, maar brand, een martlend en verteerend vuur?...
Dan zou hij dat trotseeren. Hij was sterk en groot. 't Kon jaren duren...
't Namiddaglicht verbleekte en werd mat, terwijl hij aldoor nog maar bleef en zat te
soezen... Maar plotsling zag hij al de dingen in de verte grijs omwaasd, de schaduwen
om hem heen verflauwd en uitgerekt; - de schemering viel in... Hij schrok er van,
stond op om gauw terug te gaan. Maar zwaar van soezerij en loomheid kon hij zich
niet dwingen hard te loopen... Hij ging het park door... Het was er stil; een kraakstap
hier en daar in 't kiezel, en wat kinderpraat, was alles wat hij hoorde, behalve 't
vogeltjielpen en het windgeruisch, maar dat waren geen geluiden die stoorden. Hij
voelde zich moe, en vreemd licht in z'n hoofd, alsof hij geslapen en druk gedroomd
had..
Hij kwam nu langs de vijvers, had zijn weemoeds-vol genot van 't zien, het stil
beoogen van dat ongerimpelde, geheimenvolle watervlak... Zóó, ja! zóó moest hij
ook zijn, stil en diep,... zich nooit verraden,... in zich zelf besloten blijven,... zich
enkel uiten in zijn kunst,... zijn liefde in zijn kunst... en ook zijn smart... Niet dadelijk
dat nog,... ook niet gauw nog... later... als hij 't heelemaal, voor altijd, zou bemeesterd
hebben... Dan zou hij - mocht dat wel, was 't niet profaan? - uit zijn smart zich
wondere harmonie van stemmingen en kleuren scheppen en die dan, zichtbaar voor
hem zelf alleen, in ademlooze aandacht, op zijn doek verdubbelen, een tweede,
langer blijvend leven geven... Als dat gelukte zou 't iets heerlijks zijn!...
Maar 't was verkeerd daar nu al aan te denken, zoo vol zelfverheffing... Hij moest
bescheiden zijn, trouw maar blijven werken naar natuur. Bescheidenheid is wijs, en
trouw is goed...
Zoo liep hij door, z'n hoofd nog van die droomerij en vage wijsheid vol... Hij waande
zich in evenwicht, in kalmte philosophisch... Toch kwamen telkens meer gedachten
aan haar zijn stap versnellen, 't verlangen jagen door zijn warmer wordend lijf...
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Hij naderde alweer, hij was al op de Westersingel... Nog een eindje en hij zou het
huis al kunnen zien...
Toen werd hij weer gejaagd en erg onrustig; zijn hoofd was gloeiend, zijn slapen
brandden onder zijn vilten hoed, en klopten met korte, doffe bonzen. Zijn voeten
waren koud; - en hij bleef even staan met een gevoel alsof hij stikken zou van
drukking op z'n borst... Het was bij zessen... Ja, hij moest nu gaan... 't Was tóch al
opvallend zoo lang als hij was weggebleven... Ze zouden verwonderd zijn en vragen:
Waar ben jij geweest... Hij zou dan maar zeggen dat hij had gewandeld, dat het
hem zoo goed gedaan had, dat hij nu eenmaal buitenman was en behoefte had aan
veel beweging in de open lucht... En 't huis van Louis,... nu dat zou hij morgen dan
wel zien, dat liep niet weg... Maar dan kwam 't diner... Hij zou natuurlijk zitten
tusschen dames,... jonge zeker... of een oude en een jonge... en dan zou hij moeten
praten...
Eten kon hij niet, maar dat was minder; praten was veel noodiger... Met enkel
stil-zijn, in zich zelf besloten blijven zou 't niet gaan... O! 't vreeselijke praten!... Maar
stil-zijn, dat was te eenvoudig!... Zóó gemaklijk was het niet... Zeker zou hij ook veel
te zien en te hooren krijgen, en moeten voelen, dat hem martelen zou,... maar dan
zou hij tóch maar aldoor moeten praten, lachen, vroolijk doen...
Maar... God! Waarom dan toch, waarom niet weggaan, dadelijk en voor goed,
voor altijd weg?...
Omdat hij groot wou zijn en sterk, zich zelf beheerschen...
Omdat hij leeren wou te lijden met een lach...
En ook... omdat... hij nog niet scheiden kon...
Maar, ál naderkomend voelde Paul 't ontzaglijk moeilijke, het haast onmogelijke van
zijn houding meer en meer... Het maakte hem koortsig van opgewondenheid...
Hij moest zich meester zijn, niets laten merken... aan niemand!... Maar hóé... hoe
zou hij zijn?... Hij moest dat maar verstandelijk vooruit bepalen, dat was 't beste;
het zou toch ál comedie zijn,... een rol!... maar wat voor rol zou hem 't gemaklijkst
afgaan?... Een misanthroop, een somber zwijger?... of iemand die zich dronken
praat?... Een redeneerder die met grooten ernst zich druk maakt over niets?... een
clown, een paardenspelpias, die 't volk doet juichen als hij enkel grijnst, hun botheid
cynisch exploiteert... Ja, dat was wel het beste masker, maar hij zou 't niet kunnen...
Zijn menschverachting was niet groot genoeg... O neen!... In godsnaam
waardigheid!...
Maar, och! wat kwam 't er eigenlijk op aan! Als zijn groot geheim maar verborgen
bleef... Als niemand daar maar iets van kon raden... Zij het minst... O, zij wel 't
allerminst... Want haar zou 't leed doen, de anderen zouden lachen of zich op z'n
best wat ergeren...
Hij zou dus maar zijn zooals 't viel!... vandaag zus, morgen zóó... Vandaag druk,
praatziek, opgewonden, morgen stil, bedrukt, overmorgen iedereen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

138
verlakkend, dan bijvoorbeeld weer 's aldoor glossen makend vol kwaadaardigheid,
en dan zoo lief-goedmoedig als een ouwe-meu... Zoodat ze allemaal zeggen zouden,
dat uit hem niet wijs te worden was,... dat hij een zonderling, een gek was...!
Als dan eindelijk alles zou gedaan zijn,... als hij weg mocht gaan... O! als dan
niemand maar iets wijzer was geworden over hem, als hij dan maar niets gezegd
had wat hij liever zwijgen wou!... Dan mochten ze hem voor gek verslijten!... Hij zou
van-zich-zelf gebleven zijn en alles in zich bij elkander hebben gehouden... tot zijn
eigen troost en bitterheid, als hij alleen zou zijn...
Het viel hem mee: ze vroegen niet veel. Ze schenen hem nu al voor veel zonderlinger
te houden dan hij wist, ze schenen maar blij te zijn, dat hij weer binnen was, dat ze
niet hoefden te wachten... Ook leidden de andere gasten-voor-'t-diner in ijvrig praten
de aandacht van hem af... Annie keek hem aan, bezorgd, aandachtig, - ze zag bleek
van moeheid - maar ook zij vroeg niets...
Zij tafeldame was bruidstante Bertha, een beminnelijke dame, kort-ademig van dikte,
maar toch lang van stof, en heel gemaklijk te onderhouden. Aan zijn andere zij zat
nichtje Line, 't druk-vroolijke bruidsmeisje. Die zat op een hoek; en aan den smallen
kant van de tafel waren neergezet: Johan, een vriend van Willem, met Margotje, de
vertrouwde van Rie de Boogh, een droomstertje, met groote oogen, ernstig. Nu had
nichtje Line, langs het stil Margotje heen, voortdurend drukke pret met dien Johan.
Paul was daardoor op tante Bertha aangewezen, maar die zat ook herhaaldelijk te
praten met Louis, haar rechter-buurman... Zoo kon hij nu en dan een poosje stil
zijn,... luisteren, door 't praten van de anderen heen, naar Annie's stem,... wat hem
benauwde soms, tot stikkens toe...
Hij had een paar zeer moeilijke oogenblikken. Tante Bertha merkte eensklaps
op, dat hij haast heelemaal niet at, en maakte daar, met goedige verbazing, drukte
over. Het werd een heet relletje, iedereen keek naar hem... Maar Paul, met - uiterlijk
- volkomen kalmte, hield maar vol dat zij zich inderdaad vergiste...
En, aan 't einde van den uitgebreiden maaltijd, toen al de oude heeren hadden
getoost en zaten na-te-gloren, blij dat 't goed was afgeloopen - papa De Boogh,
oom Hendrik - die voogd over Paul en Louis was geweest, - oom Koo de Boogh,
en daarna zelfs Jan en Willem ook al,... toen zaten ze blijkbaar te wachten op een
toost van hem... Hij zag het aan de oogen die nu en dan nieuwsgierig bevreemd
zijn kant op keken, hij hoorde 't aan het telkens hortende gepraat... Hij dacht er ook
een oogenblik wel over,... een toost,... maar gaf het dadelijk weer op. Dat kon niet.
Ze moesten dan maar denken wat ze wilden. Dat hij niet wist hoe 't hoorde...
Mama deed al haar best zijn blik te vangen,... kuchte... Maar hij deed als merkte
hij daar niets van,... sprak nichtje Line aan... Er kwam zelfs even algemeene stilte
aan tafel... Misschien hadden ze van hem juist iets
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zeer fraais verwacht... Mijnheer De Boogh trok, grappiglijk, zijn wenkbrauwen hoog
op en fluisterde met mevrouw Holman, die zijn tafeldame was, toen keken beiden,
hardop lachende, naar Paul... Maar hij hield zich kalm,... toostte niet...
Neef Herman kwam dan aan de beurt, met een komischen, berijmden heilwensch
- lange lijzige regels, het duurde wel een goed kwartier. - Ze waren allen blij toen
het uit was; moe van 't zitten maakte elk bewegingen van willen opstaan... Louis
bedankte kort, correct...
Na het diner werden diverse aardigheden vertoond, door Willem en Marietje, met
Johan, Margotje en Lina; een paar andere vriendinnen van de bruid zongen en
reciteerden fraaie verzen over liefde en trouw... rozen en doornen... Het werd gauw
laat... Men converseerde, dronk wijn, keek naar de vertooningen... De jonge meisjes
praatten wel van dansen, maar de gastvrouw ging daar niet op in... Haar man, die
van dezen naar genen ging, kwam ook even met Paul praten. Maar hij was lang
niet zoo overstelpend vriendlijk als den vorigen avond... Er lag zelfs nu en dan wat
meerderheidsgevoel in zijn manier en toon. Zij raakten over politiek aan 't praten...
Het oude heertje, nijdig roerend in zijn kopje thee, gaf, in zijn fel en krakerig geluid,
zoowat opinies van laisser-aller ten beste, ouderwets-liberale ideeën, gebruikte
termen waar hij zelf klaarblijklijk de porté niet van begreep... Paul maakte zich niet
warm, maar zei, spontaan en leuk, wat zinnetjes die recht daartegen in, en erg
socialistisch klonken. Toen draaide de oude heer zich kwasi lustig-lachend, inderdaad
hoog-rood van woedende ergernis, in eens om, liet hem zitten... Zijn vrouw, die z'n
beweging zag, glimlachte met haar pijnlijke berusting.
Tot Annie had hij haast nog niet gesproken, enkel nu en dan een woord of wat,
met zooveel mogelijk afgewenden blik. Maar toen bemerkte hij 't gevaar dat ze ging
denken: hij is boos om 't een of ander; ze keek wat angstig-ongerust zijn kant soms
uit. Dat mocht niet. Dus ging hij even zitten bij Louis en haar, en praatte wat, op
hartlijken, vertrouwelijken toon... Louis scheen een beetje stroef - omdat hij niet
getoost had zeker!...
Toen hij naar huis ging had hij een kleine blijdschap van tevredenheid over zich
zelf. Hij ging per rijtuig, met zijn moeder en Louis, en het ratelen belette dat er veel
gepraat werd. Toch zei mama nog iets van zijn niet ‘spreken aan tafel.’ Het speet
haar erg. Nu was 't haast enkel van den anderen kant gekomen. Paul zei dat hij 't
niet kon en 't ook niet noodig had gevonden... Louis zei niets...
Op zijn kamer viel hij dadlijk op een stoel neer, - een rechten stoel die aan den
muur stond -, bleef voorover zitten suffen... Totdat zijn rug hem pijn ging doen van
't lang gebukt zijn, zijn leden stijf en doof en klopperig waren, een drukking op zijn
hoofd het denken haast onmogelijk maakte...
Hij stond den volgenden morgen zeer laat op. Hij voelde zich zoo suf en
lamgeslagen, ópziend tegen alles wat nog kwam...
(Wordt vervolgd.)
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Parijsche tentoonstelling.
Door Eugène Bunge.
Te midden van de vele kermisvertooningen der Parijsche Tentoonstelling, zooals
die bij zulk eene gelegenheid moelijk kunnen ontbreken, verheft zich statig en
majestueus, minachtend neerziende op de wufte omgeving rondom - een
Boeddha-tempel. Twee leeuwen in steen, of althans dieren als zoodanig

Boeddha-tempel.

voorgesteld, bewaken zijn ingang, twee menschelijke, steenen wachters, de
Rakhsara, waken aan zijn voet. Aan zijn trotschen gevel vertoonen zich de figuren
van den Boeddha. De tempel vormt, met twee Sumatra-huizen der Padangsche
bovenlanden, de koloniale inzending - de trots - van Nederland. De voorbijgangers
staan er voor stil, soms verwonderd een zoo eerbiedwaar-
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dig gedenkstuk te ontmoeten op de ‘World's fair’; eenigen vinden het niet dol vroolijk,
niet ‘rigolo’ zooals de Franschman zegt; de kunstliefhebbers staren het aan in
verrukking - allen gevoelen zich min of meer getroffen. Zooals het heiligdom daar
staat, geeft het met eene getrouwe nauwgezetheid, die karakteristiek is voor
Nederland, zonder eenige fantastische aanvulling, die een ander land allicht niet
had laten ontbreken, de werkelijkheid weer. Gelijk de verwonderlijk schoone
overblijfselen der Hindoe-Javaansche bouwkunst op Java nog bestaan, zóó en
geheel nauwkeurig zóó, vinden wij die hier op het Trocadéroplein terug.
Om Nederland's Koloniale Tentoonstelling geheel te begrijpen, om haar volkomen
recht te laten wedervaren, dient men doordrongen te zijn van den geest, waarin zij
is opgevat. Het is der Commissie niet zoo zeer te doen geweest om een beeld te
geven van den materiëelen rijkdom van Nederland's Koloniën als wel van de
kunstschatten, die er aanwezig en verborgen, verborgen vooral voor het oog der
groote we eld, zijn. De materiëele rijkdom der Nederlandsche Koloniën is bekend,
bekend zelfs bij de Franschen, hoe zwak die op het stuk van aardrijkskunde ook
wezen mogen. Als een eigenaardig toebehooren van den Nederlander noemen zij
zijne ‘riches colonies’ ‘die de Duitschers (sedert den oorlog in Transvaal zeggen zij
‘de Engelschen’, want sedert dien tijd is de Engelschman meer de groote vijand
geworden) zoo graag ‘zouden willen hebben’. 't Is zelfs eene gangbare meening,
dat Duitschland Nederland wel zou willen inslokken, alléén om die ‘riches colonies’
te verkrijgen. Dat ‘riche’ staat dan in stoffelijken zin, in den zin van: overvloeiende
niet van melk en honig, maar van koffie, suiker en tabak. Men stelt zich Java
ongeveer voor als een Luilekkerland, waar men slechts heen behoeft te gaan om
die kostbare producten maar voor het grijpen te hebben, ze op rijkbeladen schepen
aan de vrienden die thuis gebleven zijn, te expediëeren en na weinige jaren als een
Nabob huiswaarts te keeren. Van kunstschatten in dat Eden hebben de Franschen,
en ook andere buitenlanders misschien, geen flauw begrip. Op het bestaan van
dien overvloed te wijzen; dien te leeren kennen en te doen bewonderen, wat één
en hetzelfde was; daardoor het verlangen op te wekken om méér daarvan persoonlijk
te gaan bezichtigen en zoodoende den kunstliefhebbers, den reizigers, die voor iets
anders gevoel hebben dan voor weelderige hotels, den weg te wijzen naar de ook
in dit opzicht zoo rijke Nederlandsche Oost, ziedaar voornamelijk, wat Nederland's
koloniale groep beoogt - en volbrengt.
De kunst, welke het gold, verdiende die zorg. Want de kunst der Hindoe's, op
Java onder den invloed der inboorlingen als Hindoe-Javaansche kunst tot hoogen
bloei geraakt, kende geen verval. Plotseling uit Java verjaagd, alvorens hun kunst
tijd gehad had om te lijden van de alle haar zusters dreigende ‘décadence’, lieten
de Hindoe's op Java hare werken na in voleinde schoonheid. Deze zijn er nog
aanwezig, verminkt misschien door baldadige hand, maar niet ontaard, zuivere en
onverzwakte vertegenwoordigers van den bloeitijd der kunst - onschatbare en te
weinig gekende modellen voor bouwmeesters,
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beeldhouwers en schilders. Voor eenigen tijd hadden wij hier te Parijs een aantal
lieden, die het Boeddhisme beleden; hoewel zij niet meer de begeerde aandacht
trekken, zijn zij er misschien nog (waarom niet? hadden wij niet voor weinige jaren
zelfs een afgevaardigde, die Mahommedaan was?); met meer nut wellicht zal de
Nederlandsche Koloniale groep bewonderaars en volgelingen aanwerven voor de
kunst der Hindoe's.Om ter Universeele Parijsche Tentoonstelling van 1900 uit Java te worden
overgebracht werd het meer dan duizend jaren oude klooster van Chandi Sari
gekozen. Bijna een ruïne, met zijn ingevallen dak, en zijn verdwenen vestibule,
waarvan de Chinezen de steenen gebruikt hadden als borstwering tegen de
Javaansche Prinsen, kon het klooster slechts weergegeven worden met behulp van
den ouden tempel, Tjandi Plasoan, welken men gelukkig uit de puinhoopen, die
hem bedekten, kon opdelven om er zijn grondvesten en zijn vestibule aan te
ontleenen. Uit deze samenwerking ontstond het gebouw, dat wij voor ons zien en
hetwelk, tempel of klooster, een der schoonste stalen is van den Hindoe-Javaanschen
bouwstijl.
Hiermede was de taak niet volbracht. Had men het gebouw niet zonder bezwaren,
maar toch zonder aan de waarheid tekort te doen, door middel van kaarten kunnen
daarstellen, om van zekere buitengemeen schoone bas-reliefs, die een anderen
tempel, dien van Boeroe-Boeddhoer, versierden, naar de natuur afgietsels te nemen,
ging een der Commissie-leden, de heer von Sáher, persoonlijk naar Java.
Aanschouwt zulk een bas-relief. Is het noodig de kunstwaarde nog te doen uitkomen?
Welk een leven daarin, ten spijt van den meer dan duizendjarigen ouderdom!
Zes-en-twintig in getal, verhalen deze bas-reliefs het leven van Boeddha, te beginnen
nog vóór zijne geboorte. Het ware interessant, bij allen afzonderlijk stil te staan,
daarvoor ontbreekt hier echter de plaats. Als decoratie zullen deze bas-reliefs, die
voor vijf-en-zeventig francs ieder verkrijgbaar gesteld zijn, een welkomen aanwinst
worden voor lieden van kunstzin en smaak; dat zij in den smaak vallen, blijkt uit den
herhaalden verkoop van verschillenden er van.
Onder de tentoongestelde Hindoe-Godenbeelden bevonden er zich eenigen in
het Museum voor Kunsten en Wetenschappen van Batavia of in de woning van den
Resident van Djokjokarta en ook treffen wij hier het fraaiste beeld van het Leidsche
Museum aan.
Van zijn terras, waar de bas-reliefs langs loopen, beheerscht de Boeddhatempel
zijn twee bescheidener buren: de Sumatrahuizen. Bescheidener, minder
hoog-artistiek, minder eerwaardig oud, modern zelfs en opgetrokken zooals de
bewoner der Padangsche bovenlanden ze ten huidigen dage voor zich bouwt of
laat bouwen, zijn deze woningen niet minder typisch. De plantaardige vezels, die
hen bedekken, het geschilderde hout waarmede de muren bekleed zijn en dat er
uitziet als mozaïek, de vooruitstekende, gekrulde daken geven er een gansch
eigenaardig uiterlijk aan, lang niet zonder bevalligheid en bij het heerschende zoeken
naar grilligheid zoude het mij niet verwonderen als deze of gene zoo'n Sumatra-huisje
liet nabouwen, als Chalet
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voor zomerverblijf. 't Zou zeker niet onoogelijker zijn dan vele der gebouwtjes, die
de exentriciteit nu buiten doet verrijzen. Van binnen is de inrichting dezer
Sumatra-huizen eenigszins anders als in werkelijkheid op Sumatra: wij zien er geen
Sumatreesche huishouding in nagebootst, hetgeen wij niet betreuren, daar er dan
waarschijnlijk noch qua confort, noch qua overvloed, noch qua kunstzin veel te zien
zou zijn geweest.
In één der beiden heel veel kaarten, heel veel platte gronden, heel veel
wetenswaardige, maar minder vermakelijke zaken, toch zóó geschikt, zóó geëtaleerd,
dat wij er ons zonder verveling doorheen werken kunnen en ik zelf geneigd zou zijn
om er hier eene beschrijving van te geven - als ik niet vreesde, dat die zaken,
waarvan het smakelijke schikken en etaleeren reeds

Interieur Sumatra-huis.

moeielijk was, door mijne beschrijving heel droog zouden worden.
Het tweede Sumatra-huis bevat een echt-Oosterschen overvloed en eene
verscheidenheid, waarin iedereen zijn gading zal kunnen vinden. Kunst, nijverheid,
handel, landbouw, jacht, alles heeft hier zijne bijdrage moeten leveren. Vooral de
kunst. De zeer artistieke poppen van den Wajang (het marionettenspel) van den
Sultan van Soerakarta, in tooneelmatige houding voorgesteld, als speelden zij de
groote heldengeschiedenis van Ramajana, geven ons eene proeve van decoratieve
en van dramatische kunst. Aan geen marionet, maar aan niemand minder dan den
prins van Solo behooren gindsche hofkleederen. En, afkomstig van de Balineesche
vorsten, prijken hier dezelfde Sarongs, door hen aangeboden aan Nederland's
Koningin bij H.M.'s Kroning. Aan de
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figuren van alles ontdekken wij als ééne familitrek: den invloed van het Hindoeisme
op de Javaansche kunst. Om een denkbeeld te geven van de godsdienstige
begrippen, die van de Hindoe's nog overgebleven zijn op Bali, het eenige eiland
van den Indischen archipel, waar hun godsdienst nog bestaat, heeft zich een ander
lid der commissie, de heer Pleyte, daarheen begeven en hij heeft er een geheel
Balineesch Pantheon, een bijna volledige verzameling van Balineesche
godenbeelden, van meegebracht, die wij hier tentoongesteld vinden.

Pithécantropus erectus.

‘Pas jolies, ces têtes à massacré’, hoor ik een fransch dametje zeggen, dat de
godheden heel oneerbiedig vergelijkt met de poppen, welke op de Parijsche
kermissen met een bal dood gegooid moeten worden. Mooi niet in uw oog, allerliefst
mevrouwtje, maar merkwaardig, heel merkwaardig voor eene vergelijkende studie
b.v. tusschen de godheden der oudheid, zooals wij ze straks zagen, en hetgeen
daar tegenwoordig van geworden is, zooals wij dat hier voor ons zien. Gelegenheid
naar zulk eene vergelijking had de commissie ook gaarne nog gegeven op een
ander gebied: op dat der dramatische kunst. Men had een uitstekenden
komediantentroep uit Java wíllen laten komen; - de vergelijking tusschen de
hedendaagsche dramatische kunst op Java en de oude, weergegeven in eenige
straks aangehaalde tafereelen uit het leven van Rama, ware interessant geweest.
Helaas is de uitstekende troep, dien men op het oog had, niet tot overkomen te
bewegen geweest. Grillig is het tooneelvolkje overal, ook op Java.
In het Sumatra-huis, waar wij ons thans bevinden, heerscht over alle deze fraaien merkwaardigheden als koning - de Pithécantropus erectus. Geen twijfel, hij is er
de heer en meester; niemand bezoekt het gebouw zonder voor hem stil te staan,
zonder over hem te spreken, zonder hem de hulde te brengen van zijne bewondering,
of van zijn ongepaste scherts. Indien iedereen het recht had om hem af te beelden,
gelijk dat van andere vorsten vergund is, zouden wij zijne photographie in de
winkelramen zien staan naast die van president Loubet, den Schach van Perzië,
Keizer Wilhelm II en de
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schoone Otero. Veel besproken, als alle groote mannen, heeft hij, ook als alle groote
mannen, zijn bewonderaars en zijn aantijgers. Iedereen blijft voor hem stilstaan,
maar niet iedereen neemt den hoed voor hem af (wat trouwens ook niet iedereen
voor president Loubet doet). Vereering of spot, hij aanvaardt ze beiden met dezelfde
hooghartige onverschilligheid...
‘Car il est en pierre, en pierre!’ zooals men van het standbeeld van Louis Philippe
zong.
Ik vergis mij: de pithécantropus erectus is niet van steen, maar van gips. Om kort
te gaan hij is het door Dr. Dubois (die onzen teekenaar welwillend veroorloofde hem
af te beelden) vervaardigde conterfeitsel van den eersten der menschen, of van
den laatsten der apen - van den mensch-aap of van den aap-mensch, - van het
wezen in één woord, hetwelk, volgens de school van Darwin, den overgang vormt
tusschen den aap en den mensch. Hij staat daar voor ons in al zijn glorie en in al
zijn ongekunstelden eenvoud; niet tevreden met aan Adam de eer van stamvader
der menschheid te zijn te ontstelen, ontfutselt hij dien ook nog het costuum 't welk
tot heden als Adam's monopolie gold.
‘Shocking’ blozen de deugdzame Anglaises. ‘Qu'il est laid!’ lachen de schalksche
Françaises.
Nu, mooi is hij niet, maar zóó leelijk toch ook weer niet. Oprechtelijk moet ik althans
bekennen, mij een wezen hetwelk den overgang tusschen aap en mensch moet
vormen, leelijker, meer aapachtig wil ik zeggen (want leelijkheid is een relatief begrip
en wat wij in den aap leelijk vinden, vindt een aap in den mensch misschien nog
veel afschuwelijker) te hebben voorgesteld. Of het beeld aan de werkelijkheid
beantwoordt? Of het lijkt? Of de pithécantropus er in werkelijkheid precies zoo
uitgezien heeft als hij ter Parijsche, universeele tentoonstelling van 1900 verschijnt?
Van eene photographie die met behulp der nieuwste uitvindingen der chemie naar
de natuur vervaardigd, van een standbeeld, dat naar het levend of naar een
nauwkeurig gevolgd model uit steen gehouwen wordt, kan men verlangen, dat zij
gelijken. Niet alzoo van het beeld van een onbekend wezen, dat opgebouwd is
moeten worden uit kleine fossiele stukjes, in Java gevonden.
Een tweede geleerde heeft, zoo wordt bericht, uit precies dezelfde elementen als
Dr. Dubois ook zijn figuur opgebouwd en hij moet tot hetzelfde resultaat gekomen
zijn. Daaruit ware met bijna volkomen waarschijnlijkheid de juistheid bewezen. In
allen gevalle verdient het wetenschappelijk streven, dat uit het tot stand gebrachte
werk spreekt, ernstige waardeering. Laten mannen van studie die niet ontbreken,
ter wille der waarheid moet ik wel bekennen, dat het groote publiek zich vaak te
buiten gaat aan oneerbiedige scherts. Vóór onzen stamvader hoor ik samenspraken
als deze:
‘Ik zeg je, dat hij niet lijkt.’
‘Ik zeg van wèl. Zou je 't er soms met drie stukjes been beter afgebracht hebben?’
‘Reikt je album van familieportretten ver genoeg om de gelijkenis te bewijzen?’
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Men moge 't den Franschen vergeven: niets is hun spotzucht heilig.
Wij willen dit Sumatra-huis niet verlaten zonder een blik te werpen op een stapel,
waar in bevallige en schilderachtige wanorde de handelsproducten der rijke Oost
en West zijn opeengehoopt. Koffie, tabak, kina, gommen, rotting, rusten er
ongedwongen op elkander. Die opzettelijke wanorde, die met zekere onverschillige
ruwheid gevormde hoop van kostbare waren geven, volgens sommigen, een goed
begrip van den overvloed, den grooten omzet der stapelartikelen. Door anderen,
handelslieden, heb ik die voorstelling onvoldoende hooren noemen, min. De
voorstelling van de rijke handelsproducten der rijke Oost en West had inderdaad
anders kunnen zijn... indien de medewerking zich niet tot enkele bekende
steunpilaren beperkt had: met het verkregene kon niet alles gedaan worden,
daarmede kon men niet op alle gebied flink voor den dag komen. Dat veroorloofden
de 2500 vierkante meter, in het geheel aan Nederland op de tentoonstelling
afgestaan, buitendien ook niet. Men heeft dus eene keuze moeten doen en zich,
zooals gezegd, in het bizonder - en met een algemeen erkend gelukkig gevolg toegelegd op de kunst-voortbrengselen, op de schoone en niet genoeg bekende
voortbrengselen der oude Hindoe-Javaansche bouwkunst. Zal men het wraken of
betreuren? Zeker neen, als men zich de moeite geeft, om het bereikte na te gaan.
Toen de jury, (die van de Rue des Nations, waar de verschillende naties hunne
typische gebouwen hebben, kwam en daar heel wat te zien en te bewonderen gehad
had), een der Sumatrahuizen, gedecoreerd in den geest van den
Hindoe-Javaanschen stijl, binnentrad, trok deze dadelijk hun toch zeker verwende
oogen: zij vonden 't aàrdig en origineel. Niet iedereen heeft hiervoor gevoel, dat is
zeker. Zoo zal ook menigeen de figuur van Boeddha vergeten voor dien van den
Pithécantropus en dezen laatsten tot den held van het feest maken - niet om het
wetenschappelijk streven, waarvan hij getuigt, maar om de koddige opmerkingen,
waartoe hij eene gemakkelijke aanleiding geeft.
Opzeilen tegen den stroom om van eene tentoonstelling een kermisboel te maken,
is de degelijkheid aan den Nederlander waardig. Toch heb ik verschillende
Nederlanders, en heel degelijke, onze afdeeling té degelijk hooren noemen; niet
vroolijk genoeg. Zij hadden er gaarne het een of andere pretje bij gehad: een
Indischen degenslikker, zeker, een ‘danse du ventre’, of zoo iets. Wál heeft - ik zeide
het reeds - het plan bij de commissie bestaan om een Indischen komedietroep te
vertoonen, maar dat zoude dan iets heel uitstekends geweest zijn, een der besten
van Java, niet te vergelijken met de minder dan middelmatige gamelang en de
Javaansche dansmeisjes, die zij in 1889 hier gehad hebben en die toen toch zoo'n
de

opgang gemaakt hebben. Het ondergedeelte van het 2 Sumatra-huis (het terrein
loopt hier sterk hellend af en vormt hier een daardoor belangrijke open ruimte) was
reeds aan de Parakansalak-maatschappij verhuurd, de Javaansche tooneelisten
van den eersten rang - niets minder dan een Théâtre français - waren reeds in
uitzicht, toen de heeren en dames om redenen, die wij hier niet na zullen gaan en
die misschien moeilijk te doorgronden zijn, niet over verkozen te komen.
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Het komedie-spel viel in duigen en het contract met de Parakansalak-maatschappij
werd overgedragen aan Bols en aan Blooker. In plaats van dramatisch kunstgenot
krijgen wij nu een heel prozaïsch glaasje half en half of een kopje cacao naast al
dat artistieke schoons. Onze ontevredenen van straks hadden het beoogde
Javaansche tooneel misschien nog wel te degelijk gevonden; wellicht vallen de door
mooie Zeeuwsche meisjes bediende ‘bars’ beter in hun smaak.

‘Bar’-meisje in Zeeuwsche dracht.

De meisjes zien er best uit, vooral in één der beide bars, die ik niet noemen wil
om de andere niet ijverzuchtig te maken. De groote witte kappen met de gouden
oorsieraden kleeden haar goed. 't Zijn frissche deerns, met een ‘teint’ van rood en
wit, waarvoor eene Parisienne heel wat zou geven. Vanwaar kwam toch het hier
loopende sprookje, dat de Nederlandsche vrouwen zulke leelijke tanden hebben...
omdat ze zooveel koek eten? Onze Zeeuwsche meisjes logenstraffen die
onvriendelijke meening, ze hebben de mooiste tanden, die men maar kan bedenken,
en ze vertoonen die gaarne. Maar ze zijn uit haar humeur; 't is leeg om haar heen,
het publiek komt niet opzetten. Nòch haar frissche kleur, nòch hare glinsterende
oorijzers, nòch hare blinkende witte kappen, even blinkend wit als hare tanden,
vermogen de bezoekers te trekken; het vaderlandsche half-om-halfje en de
voedzame kop cacao kunnen in Frankrijk de nu éénmaal gewilde àperitifs: het
absinth of de afschuwelijke met water aangelengde ‘bitters’ niet onttronen, of de
gunst met hen deelen: de stoelen, toch uitnoodigende tot nedervleien in het koele
lommer der platanen, welke Nederland's koloniale afdeeling overschaduwen, blijven
voor een te groot gedeelte onbezet. Alleen Oud-Nederland is zijn landgenooten,
zijn half-om-half en zijn cacao getrouw; het laat zich niet onbetuigd. De Nederlanders
ontbreken niet op het appèl, zij geven elkander rendez-vous ‘bij Bols’, de taal, die
hier weerklinkt, is de Nederlandsche en als men - zooals vaak in het buitenland
gebeurt - de slechte gewoonte mocht hebben aangenomen, (overtuigd, dat men
toch niet verstaan wordt,) om overluid in het Nederlandsch te spreken en eventueel
opmerkingen over zijne omgeving te maken, dan zal men wel doen met daarvan
hier terug te komen, want tien tegen een hebben de buren - Nederlandsche ooren.
Wat zoude die meneer daar naast ons, die zich zoo verwonderd betoont, dat een
‘glaassie half om half’ vijftig centimes, wat ‘zooveel als een kwarretje’ is, kost (een
prijs trouwens, hier te Parijs
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volstrekt niet buitensporig) wel gezegd hebben, als wij inplaats van zachtjes, hardop
in het Nederlandsch de onschuldige opmerking gemaakt hadden, die bij zijn eerste
slok zijn vreugde van het wederzien of liever van het wederproeven ons op de lippen
bracht?
Zeker, vele Nederlanders genieten van het artistieke schoon, dat hunne afdeeling
te aanschouwen geeft, maar er zijn er ook, die genieten van het Oud-Nederlandsche
glaasje half-om-half. Ik heb er ontmoet, die, en zeer terecht, verrukt waren over het
kunstschoon onzer expositie, maar ook heb ik er, - minder, toch ettelijke aangetroffen, wier opgetogenheid over het ontmoeten van het bittertje evenzeer uit
het hart kwam en die het drinklokaaltje begroetten als een oasis in de woestijn; ik
zou zelfs niet durven bezweren, of niet hier en daar een enkele, - de meneer van
straks b.v., de materialist! - de heele Hindoe-Javaansche kunst, met en benevens
Boeddha en den Pithécantropus op den koop toe, gegeven zou hebben voor het
heerlijke ‘slokkie’.
‘Meisje!’
Het meisje, anders heel vlug, laat zich wachten.
Waarom?

Liefhebbers-photografen.

Ik zie om mij heen, zoek naar de oorzaak en meen die te ontdekken. Er is een
vreemde eend in de bijt. Een photograaf braakt het glazige oog van zijn ‘Kodak’ op
de vreedzame omgeving. De photografen behooren tot de eigenaardige types der
tentoonstelling. Deze liefhebberij is in de laatste jaren ontzettend toegenomen,
iedereen doet er aan of wil er aan doen en mijn concierge - een man van zeer
bescheiden stand toch, zoo'n Cerberus der Parijsche woningen - heeft het tot een
aardige hoogte gebracht, laatst o.a. bij den laatsten wedstrijd, die jaarlijks door de
groote modemagazijnen aan het Louvre uitgeschreven wordt, een eervolle vermelding
gekregen. Voor al die liefhebbers was de tentoonstelling een welkom veld; zij zijn
er op neergestreken als sprinkhanen. Met hun instrument omhangen, dwalen zij er
bij hoopen rond, loerende en glurende naar een gezichtspunt, naar een voorwerp
om hunne onschuldige passie te bevredigen. Zoo'n Zeeuwsch meisje in haar
eigenaardige dracht is voor hen een aangewezen prooi; zij willen alle costumes ter
tentoonstelling zoo compleet mogelijk bijeen hebben en in het zweet huns aanschijns
verzamelen zij de collectie. Onze photograaf heeft het voorzien op onze witgekapte
en met goud omhangen dienstbare geesten. Zijne bedoelingen zijn de eerbaarste,
hij wil kennis maken in alle eer en deugd, zelfs op een
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afstand slechts. Toch willen de meisjes niets van hem weten, zij doen althans alsof
zij niets van hem willen weten. Zij stoppen zich weg.
‘Wat wil die vent?’ vraagt er eene, die het heel goed weet.
‘Ons photographeeren’, antwoordt eene andere.
‘Daar mot-ie om komen!’
Algemeene opschudding en algemeene verstopperij. Allen houden zich weg,
manen elkander hoofdzakelijk wederkeerig aan om zich weg te houden.
‘Och, akelige meid, laat je nou niet kijken!’
‘Pas op, hij draait het hoekje om naar jou toe’.
‘Och, 't is gedaan in een ommezien; voor dat je 't weet, sta je er toch op’.
Deze laatste berusting in het ‘er toch op staan’ schijnt mij toe allen uit het hart
gesproken te zijn. Ik meen zelfs te mogen vermoeden, dat wie er bij toeval niet op
mocht komen te staan, het zeer zou betreuren en het den ‘leelijken’ vent kwalijker
zou nemen dan zijn vrijpostigheid. Vrouwelijke coquetterie, gij verliest uw rechten
nooit; niet bij de groote dame en niet bij het ‘bar’-meisje, niet bij de Française en
niet bij de Nederlandsche!

Pousse-pousse.

Wij geven een teekening van een der bevallige Zeeuwinnetjes (die ons wel zal
willen vergeven, dat zij ook hierop komt te staan), één van de liefhebberende
photografen en een derde van een andere typische figuur der tentoonstelling, die
niet voor zijn liefhebberij optreedt: de pousse-pousse. De pousse-pousse is de man,
die in een gemakkelijk rol-wagentje (gemakkelijk vooral voor hem of haar, die er in
zit) oude of gebrekkige heeren en dames en soms ook wel jonge en gezonde luie
dito, door de tentoonstelling rolt tegen de billijke vergoeding van francs 2.60, een
gulden en een kwartje, per uur. Billijk zeg ik, want daar een rijtuig te Parijs twee
francs per uur kost (gesteld dat men er een vindt), acht ik francs 2.60 niet te veel
voor een voertuig ter tentoonstelling, door menschelijke armen voortbewogen en
waarvan men er altijd gemakkelijk een kan krijgen, zóóveel staan er bijna overal
ledig.
Om de bezoekers, zij het dan ook niet lichamelijk, voort te helpen, is verder de
‘interprête,’ de tolk of gids, een zeer nuttig man. Wij geven er geen teekening van,
daar hij zich door niets bizonders onderscheidt behalve door bovenstaand woord
in gulden letters op zijn pet. Verbazend is het, hoeveel menschen zich naar Parijs
wagen zonder een woord Fransch te kennen. Die brutale onverschrokkenheid is
niet het uitsluitend eigendom van Engelschen en Amerikanen gebleven; ik heb
andere landslui gadegeslagen en bewonderd,
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die in dit opzicht voor niemand onder behoefden te doen en voor wie de Fransche
woorden voor begrippen als brood en water geheimen gebleven waren, schoon zij
daarom toch niet op water en brood wenschten te blijven zitten. Hoe kunnen zulke
menschen zich beklagen als hun te Parijs 't een of ander overkomt, dat minder
aangenaam is? Voor hen is de interprête een waar redder, even onontbeerlijk als
genoemde levensmiddelen en 't is hun toe te wenschen, dat zij een eerlijk exemplaar
treffen. Reist zoo iemand met reisgezelschappen, dan gaat alles goed, maar maakt
hij geen deel uit van zoo'n karavaan, waagt hij zich alléén op weg, dan zijn zijne
beproevingen niet te overzien. Zijn eerste gang is gewoonlijk noch naar de musea,
noch naar de kerken, noch naar de schouwburgen, noch zelfs naar de tentoonstelling
- zijn eerste bezoek geldt gewoonlijk den bankier of den geldwisselaar. Daar loopt
alles naar wensch af want meestal kan men hem in zijn taal, of in een verwante, te
woord staan. Daarna echter is hij als verraden en verkocht. Voor eenigen tijd heb
ik door vreemdelingen hooren klagen over het onvoldoend aantal ‘interprêtes.’ Er
waren toen, eenige weken geleden, ongeveer zes honderd tolken te Parijs in functie,
niet meer. De meesten daarvan zijn tegen vast salaris aan groote hôtels, groote
bankhuizen, groote modemagazijnen en ook aan enkele openbare vermakelijkheden
verbonden, de overigen houden zich meestal aan den ingang der musea op. Zij
hebben eene vereeniging gevormd, die door de hotelhouders erkend is en wier
leden bij uitsluiting door dezen in dienst genomen worden. Buitendien zijn er echter
een honderd ‘losse’ gidsen en tolken, tot geene vereeniging behoorende en niet
altijd even sterk op het punt van eerlijkheid als op dat van vreemde talen. Meer
oplichter vaak dan gids of tolk. Vermoedelijk is het aantal ‘interprêtes’ thans wat
vermeerderd te Parijs en zijn er nu voldoende, want men ziet er met hun mooie
petten beschikbaar rondloopen in de tentoonstelling. Aan deze officieel erkenden
zal men zich wel zonder gevaar kunnen toevertrouwen; het moeten eerlijke lieden
zijn, al zijn het ook geen dienaren van Gods woord, zooals het boertje dacht, dat
hen voor een soort van priesters hield omdat hij het vreemde woord ‘interprête’ als
‘interprêtre’ verstond. (historisch en mij zelven onlangs vertoond.)
De Nederlandsche koloniale afdeeling uit, links, het hoekje om en men is bij de
tentoonstelling der Zuid-Afrikaansche Republiek. Zij werd na den val van Pretoria
geopend; dat geschiedde met opzet zóó. ‘Quand même,’ heeft men Déroulède na
willen zeggen: tóch bestaan wij, ziehier het bewijs. Wat dunkt u van dien stijven nek,
van die fiere onverzettelijkheid, die zich door niets uit het veld laat slaan? Zijn zij
niet karakteristiek voor de zonen der Batavieren?
Van de tentoonstelling der Boeren is door de goede zorgen van den
commissaris-generaal, den heer Joh. Pierson, die tevens hun consul-generaal te
Parijs is, iets goeds gemaakt. Hij ondervond daarbij de krachtdadige medewerking
van den heer Aubert, consul-generaal van Frankrijk te Pretoria, die de bijeenbrenging
en verzending hoofdzakelijk op zich genomen heeft; bijna
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alléén deze medewerking, want wie als Transvaalsche commissie-leden hadden
kunnen medewerken - stonden òf met de wapens in de hand om hun land te
verdedigen, òf zij waren met de wapens in de hand gevallen.
De Z.-A. Republiek heeft een groot Paviljoen, een woning der Boeren, en een
goudmijn. In het eerste valt dadelijk het borstbeeld van President Kruger in het oog.
Het rust op telkens vernieuwde bloemen. In Nederland werd eene inteekening
geopend om die bloemen nu en dan te verfrisschen; men maakt haar bijna overbodig,
want van heinde en verre betwisten ijverige handen elkander die taak. Een der
voornaamste leden der Russische aristocratie, de heer Leon Galitzine, zendt een
zilveren lauwertak met de woorden: ‘Aan den vertegenwoordiger van een klein volk
en van een groot idee;’ een groep werklieden van het departement der Seine, een
stamgenoot, die ‘Hulde aan het stamverwante volk’ brengt, eene ‘Française uit
Parijs,’ allen brengen

Paviljoen der Z.-A. Republiek.

zij bloemen aan. Men kan er bijna geen enkele maal komen zonder er nieuwe te
vinden.
Behalve eene volledige collectie uit het staatsmuseum van Pretoria, (waarvan Dr.
Gunning directeur is), de flora en fauna van het land betreffende, geeft de expositie
der Zuid-Afrikaansche Republiek ons een zeer duidelijke voorstelling van de
ongemeen snelle ontwikkeling van het land, van de moeilijkheden om eene
behoorlijke wettelijke en verdere organisatie daarmede gelijken tred te doen houden
en van de wijze, waarop men hierin heeft kunnen voorzien. Van Johannesburg b.v.
twee panorama's, een van 1889 en 1899, den rasschen groei aantoonende;
daarnaast het oud en het nieuw postkantoor. Reliefkaarten der spoorwegen; eene
zeer belangrijke inzending der Nederlandsch-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij;
teekeningen van locomotieven, goederen- en personenwagens, van het salon-rijtuig
van den President, van het
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gouvernementsgebouw; de artillerie-kazerne; het nieuwe paleis van Justitie en het
nieuwe postkantoor te Pretoria, photographieën betrekking hebbende op het
schoolwezen, (modelschool te Pretoria, waar de Engelsche gevangen zaten), op
publieke werken: modelbrug over de Olifantsrivier enz. Alles betuigt, hoe verbazend
snel het een met het ander vooruit is gekomen.

Borstbeeld van President Kruger.

Aan het Boerenhuis moeten wij ‘queue’ maken, d.w.z. wij moeten wachten vóór
wij er in kunnen. Een bordje met ‘ingang’ hier en ‘uitgang’ aan gene zijde is niet
overbodig om het gedrang te vermijden. Iedereen wil haar gezien hebben, iedereen
voelt zich aangetrokken tot de bijna armoedige woning, niet veel meer dan een hut,
van de stoere krijgslui, over wie in den laatsten tijd zooveel te doen is geweest en
aan wie de Franschen hun hart hebben geschonken. Toch is er niet heel veel fraais
te bekijken en een meubilair uit de moderne school, zooals onze hedendaagsche
meubelkunstenaars er op de Place des Invalides exposeeren, wel zoo schitterend.
Eigenaardig echter en geheel historisch juist, volkomen beantwoordende aan de
eenvoudige werkelijkheid. Cannemeijer zelf stond er verbaasd over, zoo getrouw
weergegeven als het was en Cannemeijer, de veelbesproken aan de handen der
Engelschen ontsnapte Boer, die pas van de Transvaal kwam, moet het weten. Hieruit
blijkt niet alleen de juiste reproductie, er blijkt ook uit, hoe onveranderd eenvoudig
de zeden van dit volk gebleven zijn. Want volgens het opschrift wordt voorgesteld
een woning der ‘eerste Boeren, die in het midden der achttiende eeuw naar
Zuid-Afrika getrokken waren;’ is die nú nog dezelfde, dan moet in die honderd vijftig
jaren de weelde wel weinig vat gehad hebben
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op hare bewoners. In de slaapkamers, in de woonkamer en in de keuken zal men
tevergeefs zoeken naar het engelsche ‘comfort,’ (dat de Britten met hun
overheersching de arme Boeren wellicht onzelfzuchtig bedoelen te leeren). Harde
legersteden, oude en ongemakkelijke stoelen, een vetkaars tot verlichting.
Dierenvellen, leeren tressen, ossenjukken, eigengemaakte paardentuigen. Een
klokje toch en, het mocht niet ontbreken, het Boek der Boeken, een Statenbijbel
van 1714. Ook een eigenaardige Boeren-kalender. Als een vriend des huizes, die
heengegaan is, hangt in het woonvertrek, omfloerst, het portret van kolonel de
Villebois Mareuil, den Franschen officier, die voor de Boeren den degen trok en
voor hen sneuvelde. Het fijne gevoel, dat dit portret dáár, in de huiskamer, heeft
doen plaatsen, wordt zeer op prijs gesteld door de Franschen.
Buiten, naast het nooddruftige verblijf, staat een groote zuil, een zuil geheel van
goud. Hij betuigt, dat de Boeren nog iets anders zijn dan arme herders, jagers en
visschers. Wij zien op tegen de blinkende kolom en lezen er op, wat hij voorstelt:
de hoeveelheid goud, van 1884-99 opgeleverd door de Zuid-Afrikaansche mijnen.
Ruim veertien meter hoog, twee-en-een-halve meter breed aan zijn basis, bevat hij
621.786 Kilo goud, eene waarde vertegenwoordigende van francs 2.141.709.418.
Meer dan een Milliard guldens. 't Is voor Chamberlain en Cecil Rhodes om te
watertanden.
Eene werkelijke goudmijn en eene volledige bewerking van het erts stelt ons
aanschouwelijk voor, wáar en hoe men het begeerde metaal verkrijgt. 800 Ton erts
uit den Witwatersrand werden aangevoerd, waarvan een gedeelte de wanden der
mijn bekleedt en het overige in het mijngebouw verwerkt wordt. De afdaling in de
‘Onderaardsche Tentoonstelling’, die de Transvaalsche mijn bevat, geschiedt langs
een glijbaan; een tochtje, dat er halsbrekender uitziet dan het in werkelijkheid is.
Angstige dames deinzen op het laatste oogenblik soms terug. Ten onrechte, want
het loont de moeite en de onbedenkelijke glijderij.
In het mijngebouw, boven, komt het erts eerst in een steenbreker, daarna onder
de stampers, die het tot poeder vermorzelen; 't poeder wordt geamalgameerd met
kwikzilver, waardoor zich eene verbinding van goud met kwikzilver - eene oplossing
van goud in kwikzilver - vormt; hier uit wordt het kwikzilver verdampt en in
spons-achtigen toestand blijft het goud over. Wij zien het voor onze oogen gebeuren
en iedereen kan hier de kunst om goud te verkrijgen, leeren. Een kleinigheid zooals
men ziet. Maar men moet eerst het goud-erts hebben.
Mijn vorig stukje zong een loflied op de boomen met het oog op de tentoonstelling
in het algemeen. De afdeeling der Zuid-Afrikaansche Republiek is hun een gansch
bizondere dankbaarheid verschuldigd. Een gewoon mensch begroet een boom met
vreugde; een exposant ziet er een leelijken sta-in-den-weg in. Zoo stonden er op
het terrein, der Zuid-Afrikaansche Republiek aangewezen, drie boomen, die den
Commissaris-Generaal van Transvaal erg hinderden in zijn plannen. Hij wilde ze
gaarne omgehouwen hebben; - maar men had
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er al zoovelen opgeofferd en de Parijsche bevolking knorde toch al, niet zonder
reden. Hoe véél men ook voor de Boeren over had, die drie boomen

Algiersche straat.

konden niet geofferd worden, zelfs niet op het altaar der Boeren-vriendschap. Na
lang aandringen stelde men allen tevreden,... niet door de boomen om te hakken,
maar door aan de Zuid-Afrikaansche Republiek een nieuw stukje
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terrein aan de overzijde van den weg toe te kennen. Wat nog veel beter was. Zoo
kreeg zij in plaats van 1000 1800 meter en waren de boomen in plaats van lastposten
kostbare medewerkers geworden. - Een andere boom, een, waarover zij zich te
beklagen had, verdween op even welkome als geheimzinnige wijze. Op een goeden
morgen vond men op het tentoonstellingsgebouw van het dappere republiekje een
- Engelsche vlag. Zij wapperde er wel niet, maar lag er op uitgespreid en was er in
allen gevalle niet op haar plaats. Wie de hatelijkheid of baldadigheid had uitgevoerd,
wist men niet; alleen bleek, dat de grappenmaker het dak moeielijk anders had
kunnen bereiken dan door op te klimmen langs een boom, die er voor stond. Den
volgenden morgen was de medeplichtige boom verdwenen, weggevaagd door
onbekende (hooger?) hand.
Op de groote plaats vóór het Trocadéro, waar wij ons heden bevinden, treffen wij
alles, wat maar eenigszins onder het hoofd ‘Koloniën’ gebracht kan worden, aan.
De verschillende Fransche koloniën, de Engelsche, de Portugeesche, Russisch-Azië,
Egypte - China zelfs, in afwachting, zeker, dat dit eene kolonie worde van het
vereenigde Europa. Van Algiers een geheele straat met de winkeltjes vol van de
bekende artikelen met goud en zilver bestikt, de straat, waarvan de daken elkander
van boven bijna raken, bewoond door de niet minder bekende Arabieren, die
gewoonlijk voor een gedeelte uit de Parijsche wijk Batignolles komen; daarbij
openbare vermakelijkheden met muziek en excentrieke dansen, waarvoor men de
sedert 1889 wat verflauwde belangstelling tracht te wekken, mysterieuse grotten
als anderszins. Iemand, die in de Oost geweest is, maakte mij de opmerking, dat
die straat evengoed een straat van Port-Saïd kon verbeelden. Intusschen had ik
evenmin te Algiers als op de Parijsche tentoonstelling één prijs verwacht zoo
goedkoop als die, waarvoor de Algiersche restauratie ons een ‘goûter’ (lichten
maaltijd) aanbiedt: voor vijftig centimes, een kwartje, krijgt men daar brood, twee
worstjes, een potje mosterd en een servet. Hoewel 't maal zóó licht is, dat men deze
mosterd in plaats van mosterd nà, wel mosterd zónder maaltijd zou kunnen noemen,
zijn die vijftig centimes toch ook al heel bescheiden. En men klaagt nog over het
dure leven te Parijs!
Wij willen hier de tentoonstelling verlaten gaande naar de bovenzijde. Zoo komen
wij het paleis van het Trocadéro - schoon overblijfsel van een vorige Expositie en
gewijd aan musea - dóór en kunnen nog even een blik werpen op het koepelvormige
gebouw, dat aan gene zijde, op de Place du Trocadéro, geheel voor Frankrijk's
nieuwe kolonie Madagascar bestemd is. Wij ontwaren er o.a. de ten onder gebrachte
inboorlingen, Hova's, Betsileo's, Sakalava's allen in natura, bij paren of groepen,
besloten in omheinde ruimten met kleine woningen, die eenigszins het denkbeeld
verwekken van een menschelijken dierentuin - rijker dan de verzameling van heusche
beesten in een omheining daarnaast opgesloten en eveneens uit Madagascar.
Buiten de tentoonstelling gekomen staan wij nu op het Trocadéro-Plein, waar van
alle tentoonstellings-uitgangen wel de meeste drukte heerscht. Een aantal
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omnibus- en tramway-lijnen kruisen elkander, rijtuigen en trams rijden af en aan,
ontlasten een stroom van nieuwe bezoekers of worden bestormd door de
vertrekkende. Ik maak mij verdienstelijk door een Engelsche dame - zoo bevallig
als Engelsche dames kunnen wezen als zij eenmaal bevallig zijn - terecht te helpen,
die naar de Rue Taitbout moet en 't met haar ‘Roeteijboe’ - met een verschrikkelijken
klemtoon op téy - den omnibus-conducteur maar niet aan het verstand kan brengen.
Voor haar betreur ik, dat er geen interpête bij de hand is.
Een oogenblik later bespeur ik, dat deze nuttige dienaren geheel overbodig zouden
worden als iedereen zoo zeer met zijn tijd meeging als de schoenpoetser, dien ik
iets verder ontmoet en die op zijn schoensmeerkastje in witte letters geschilderd
heeft staan: ‘English Spoken’.
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Spitsbergen in 1899.
(Herinneringen van een Toerist.)
Door L.J. van Voorthuijsen. (Slot.)
Op tafel lag een verzoekschrift van den heer Pike aan de personen, die tijdens zijne
afwezigheid zijn huis mochten bezoeken (waartoe hij elkeen permissie gaf, daar
zijn huissleutel buiten naast den ingang hing), om slechts in geval van nood gebruik
te maken van de hier voorhanden provisiën, maar anders er niet aan te willen komen.
Dit verzoek werd natuurlijk door ons gerespecteerd. Een der kisten was aangebroken
en wij zagen dat deze nog gedeeltelijk gevuld was niet fleschjes vruchten-jam van
Crosse and Blackwell.

Noordelijkste Huis der Wereld (gelegen op bijna 80° N.B.) Poolvilla van Mr. Pike op het
Denen-Eiland. In de omgeving is alles bezaaid met de overblijfselen van het Ballonhuis van
Andrée.

Nadat de Duitsche Director op een gevonden stuk papier een heilwensch voor
Andrée had neergeschreven (in het Noorsch) en wij dien door onze handteekeningen
bekrachtigd hadden, verlieten we de woning na het geschrift op eene in 't oog
vallende plaats te hebben gedeponeerd. (Het bevatte slechts de woorden: ‘Andrée!
wij gelooven aan uw terugkeer!’) Ik kan echter niet nalaten te vreezen, dat dit ‘geloof’
zal ‘beschaamd worden.’
Op tafel lagen eenige ledige couverten met het hoofd: ‘Andrée's Polar-expedition
1897.’ Het spreekt vanzelf dat wij, om der curiositeitswille ons elk van een exemplaar
daarvan meester maakten, alvorens de woning te verlaten. De kapitein sloot de
deur zorgvuldig (uit vrees voor inbraak?) en hing den sleutel weer op zijne plaats,
en nu maakten wij een onderzoekingstocht in de omgeving van het huis
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Hier en daar verspreid lagen groote kisten met levensmiddelen opgestapeld,
waarvoor zeker binnen geen plaats meer was, en vlak achter het huis bevonden
zich de gasketels en andere ijzeren toestellen die gediend hadden tot vulling van
den ballon. Van het ballonhuis, dat om den luchtbol was opgetrokken, om dezen te
beschermen, zoolang de wind ongunstig was voor de opstijging, stond absoluut
niets meer overeind. In twee jaar tijds had de poolnatuur kans gezien het hooge,
stevige gebouw te veranderen in eene onkenbare massa hout, balken, latten, enz.
De houten ‘goot,’ van het ballonhuis naar zee, was nog het best geconserveerd,
maar de rest was een chaos. Het spreekt vanzelf dat we er talrijke photographische
opnamen van deden. Tot onze verbazing en vreugde vonden we onder de houten
overblijfselen eenige lappen zeildoek, die volgens de plechtige verzekering van den
kapitein, behoord hadden tot het omkleedsel van Andrée's ballon. Ook lagen hier
en daar stukken vilt verspreid, die gediend hadden, om het ballonhuis inwendig te
bekleeden, opdat de ballon door het schuren tegen de ruwe houten wanden niet
beschadigd zou worden. Een en ander werd ‘eerlijk’ tusschen ons, toeristen,
verdeeld. We ontdekten in de nabijheid der hut eenige overblijfselen van graven,
welke gelijk ik reeds dadelijk vermoedde, afkomstig waren van de Hollanders, die
de

in de 17 eeuw eene bloeiende zomer-nederzetting (‘Smeerenburg’) gevestigd
hadden op het eiland Amsterdam en in de omgeving daarvan. Deze Spitsbergensche
kolonie werd zelfs door den enormen buit dien men met de walvischvangst behaalde
(vandaar de naam Smeerenburg,) van gelijk belang beschouwd als Batavia in onze
O.-Indische bezittingen!

Gastoestel, gediend hebbende tot vulling van Andrée's ballon. (Denen Eiland, ten N. van
Spitsbergen).

Toenmaals verrezen talrijke huisjes aan de kusten van die noordelijke eilandjes
en gedurende 2 maanden van het jaar heerschte er eene levendigheid en drukte,
die men in die streken niet zou verwacht hebben, maar daarop volgde telkens een
winternacht van 10 maanden. Dan was Smeerenburg geheel uitgestorven en
verlaten, want ongeveer alle bewoners keerden met het invallen van den poolwinter
(einde Augustus) naar Holland terug. Er schijnen gedurende de halve eeuw, dat
Smeerenburg bloeide, vele Hollanders gedurende hun zomerséjour aldaar gestorven
te zijn, want overal op Amsterdam-Eiland ziet men de overblijfselen van houten
graven en kisten uit de sneeuw te voorschijn komen als eenige herinnering aan het
eens zoo bloeiende
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Nederlandsche walvisch-station. Dat Smeerenburg betrekkelijk spoedig werd
verlaten, vindt zijn oorzaak voornamelijk hierin, dat de walvisch, om de overdreven
vervolgingen te ontkomen, van die kusten verdween en meer westelijk zijn heil
zocht, waardoor Smeerenburg terstond zijn reden van bestaan verloor en
prijsgegeven werd. Jammer genoeg voor den toerist is er van huizen of woningen
geen spoor meer te vinden.
Op sommige graven vindt men steenen met Hollandsche opschriften, zooals:
‘In memoriam
Spits-bergen of Nieù-land
entdekt
tot 79° 30′ N. Breedte
door de Hollanders.’
Hier overwinterden 1633-34
Jacob Seegersz
en zes anderen.
Hier overwinterden
en stierven 1634-1635
Andries Jansz
van Middelburg
en zes anderen.
Na een verblijf van een 4-tal uren op het Denen-Eiland, gaf de kapitein ons in
overweging naar boord terug te keeren, om voor het laatst den voorsteven
Noordwaarts te wenden! We zouden nu nl. niet meer stoppen alvorens het pakijs
bereikt te hebben, dat alle verder doordringen onherroepelijk zou verbieden....

Overblijfselen van Andrée's ballonhuis, twee jaren na de opstijging (11 Juli '97 - 2 Aug, '99).
Denen-Eiland (Dansk öer).

We namen eerst nog als aandenken eenige stukken hout van Andrée's stellage's
mee, en plukten eenige kleine, teere, witte bloempjes, die op een enkel beschut
plekje, vlak achter 't huis, hunne kopjes uit den grond staken (bloempjes van den
sten

80
graad!) en lieten ons naar onze goede ‘Lofoten’ roeien, die statig midden in
de Virgo-haven op ons had liggen wachten. (‘Virgo’ is de naam van het schip van
Andrée, bijna even beroemd als de ‘Fram’ van Nansen).
Nog een laatste blik op de schilderachtige baai en de Poolvilla van mr. Pike en
Dansköer lag reeds achter ons en we stoomden langs Amsterdam-Eiland
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(Smeerenburg, thans ‘het noordelijkste kerkhof der wereld’), Vogelzang en Norsköer,
om daarna heel in de verte.... de Noordkust van Spitsbergen aan den Zuidelijken
horizont te zien verdwijnen.... In volle zee....
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O, dat was nog een geheel ander gevoel, dan toen we Hammerfest verlieten en het
Europeesche vastland langzaam in het Zuiden zagen verdwijnen! Bóven Spitsbergen!
Noordelijker dan Spitsbergen! Wat lag dáár? niemand kon het zeggen.... alleen een
vaag voorgevoel van héél, héél in de vèrte iets enorms, iets
onnoemelijk-mysterieus.... de Pool!
We waren allen doodstil; niemand sprak, toen we weer niets dan lucht en water
om ons heen hadden. Daarginds, ver in 't Z., was het laatste bekende land
verdwenen.... Spitsbergen. Uren lang stoomden we verder, steeds noordelijker. Nu
en dan stiet de boot tegen groote ijsklompen, die ons langzamerhand aan alle kanten
begonnen te omringen. Drijfijs! De kapitein kwam ons meedeelen, dat we een
sten

kwartier geleden den 80
breedtegraad hadden overschreden.... Hier en daar
doken walrussen tusschen de ijsklompen op, maar ze werden steeds zeldzamer:
Vogels hadden we reeds lang niet meer gezien. Eindelijk scheen het ons toe, dat
alle leven had opgehouden. De lucht was stil en droog-vriezend koud; nergens eenig
geluid hoorbaar, behalve de schroef van de boot, die zich door de steeds talrijker
opkomende ijsklompen heenwerkte.
Fantastisch van vorm waren die schotsen en schotsjes: sommigen leken groote
blauwe vazen, andere monumenten, weer andere reusachtige champignons. Ze
waren alle van eene licht blauw-groene kleur. Daar zagen we plotseling héél in de
verte eene lange, breede witte streep, die zich langs den geheelen horizon uitstrekte,
het leek één gróóte witte muur: het pakijs! Een schok voer ons door de leden, toen
de kapitein, die de brug verlaten had, waar hij had staan kommandeeren, ons kwam
mededeelen dat we in een uurtje het eindpunt der reis zouden bereikt hebben. De
natuur riep ons als 't ware uit de verte een dreigend: ‘tot hiertoe en niet verder!’ toe.
Nóg bewoog de ‘Lofoten’ zich naar het Noorden, de ijsschotsen met een hard
gekraak vaneensplijtend, ze scheen geheel ingesloten door de witte massa; steeds
nader kwam de ijsmuur, we konden dien thans duidelijk onderscheiden. Het was
eene ruwe, onmetelijke vlakte die zich onafgebroken naar het N. uitstrekte, hier en
daar stak een grootere of kleinere klomp boven den ijsspiegel uit; een heldere
lichtblauwe lucht overspande het Poollandschap. Plotseling klonk door den vèrspreker
een krachtig ‘Halt’ van de kommando-brug, de machine verminderde haar vaart en
een oogenblik later lag de ‘Lofoten’ stil aan den voet van den Poolmuur....
Onvergetelijk oogenblik! Onze tongen, die de laatste uren als geboeid waren,
kwamen nu los en op allerlei wijzen trachtte men zijne impressie's weer te geven.
De schilder nam een vluchtige schets van het ijslandschap en de
amateur-photographen zetten hunne kodaks in werking; de kapitein raadpleegde
kaarten en instrumenten en constateerde, dat we ons bevonden op ruim 80° 30′
N.B., boven Moffeneiland.
Tachtig en eene halve graad Noorderbreedte! ‘Vér in 't Zuiden’ lag Spitsbergen,
in 't Noorden lag niets... dan de Pool. Het is niet weer te geven, welke emotie's zich
van ons meester maakten bij deze gedachten! En wij
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Nederlanders, die òns landje al tot de ‘Noordelijke landen’ rekenen! Mijn geboortestad
's-Gravenhage (± 52° N.B.) lag ongeveer 30 breedtegraden ten Z. van de plek, waar
ik mij thans bevond, en we waren minder ver van de Pool verwijderd dan van...
Hammerfest, het uitgangspunt der expeditie! Maar hier riep de geheele natuur den
toerist dan ook onherroepelijk: ‘Halt!’ toe; slechts eene goed uitgeruste,
wetenschappelijke Pool-expeditie, van sleeden en honden voorzien, zou het
misschien hebben kunnen wagen, over het vaste pakijs noordwaarts door te dringen.
Zooals men wellicht weet, ligt het noordelijkste punt dat tot dusverre ooit door den
mensch bereikt werd op 86° 13′ 10″, 7 April 1895 door Nansen bereikt, ten N.O.
van Frans Jozefsland; indien er wellicht onder mijne lezers zijn, die belang stellen
in de lezing van Nansen's avonturen op zijne Pooltochten, dan kan ik hun geen
mooier, boeiender en uitvoeriger werk recommandeeren dan: ‘In Nacht en IJs, de
Noorsche Poolexpeditie 1893-1896 van Fridtjof Nansen, met een bijdrage van
Kapitein Sverdrup, bewerkt onder toezicht van Dr. Maurits Snellen’, 2 deelen met
211 Afbeeldingen, 8 Chromoplaten en 5 Kaarten. (Leiden, A.W. Sijthoff, 1897; Prijs
f 12. -).
Wij hadden dan het doel van de reis (het pakijs) bereikt, maar in tegenstelling met
gewone reizen, waar men ‘uitstapt’ als men ‘aangekomen’ is, bleven we hier kalm
op ons ‘vervoermiddel’ heen en weer loopen, om alles van het grootsche ijslandschap
te genieten alvorens de tijd daar zou zijn om terug te keeren. Het was 's avonds 10
den

uur van den 2 Augustus, den verjaardag onzer geëerbiedigde Koningin-Moeder,
dat wij daar voor dien Poolmuur lagen en ik dacht zoo bij mij zelven, dat ik op 't
oogenblik zonder twijfel de ‘Noordelijkste Nederlander’ was.

Houten goot, gebruikt bij de vulling van Andrée's ballon.

Ongeveer een uur lagen we voor den muur, toen de kapitein voorstelde de
terugreis te aanvaarden. Daartoe was echter nog niemand genegen en zoo bleven
we nog een poosje turen naar den verren ijshorizon, die zich als een witte streep
scherp afteekende tegen de strak-blauwe lucht. Allerlei hypothesen werden
sten

opgeworpen: zou die verste streep daar aan den gezichteinder reeds over den 81
graad liggen? Dan waren wij slechts 5 breedtegraden verwijderd van het noordelijkste
punt, dat ooit bereikt werd! Een van ons was zelfs zoo enthousiast, dat hij in ernst
den kapitein vroeg of het niet mogelijk zou zijn, de reis te voet over het ijs nog wat
voort te zetten! De gezagvoerder
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sten

antwoordde dat hij, wat hém betrof, de reis wel tot den ‘91

graad’ (sic) wilde
sten

voortzetten, maar dat hij zeker was, zonder hulpmiddelen, den 81
niet te zullen
bereiken! Eindelijk tegen middernacht werd het sein tot terugkeeren gegeven.
Langzaam wendde de ‘Lofoten’ haar voorsteven en werkte zich niet zonder moeite
tusschen de groote ijsschotsen door, die overal haren voortgang belemmerden. Met
regelmatige schokken baande ze zich een weg door het drijfijs, terwijl we allen op
sten

het dek stonden en een laatsten weemoedigen blik wierpen op den ‘81
graad’
daar in de verte!
Naar huis! De eerste schrede op den weg huiswaarts was ‘gezet’ en we gingen
naar kooi in een hoogst dankbare en voldane stemming over het buitengewone
geluk dat we op dezen geheelen noordelijken tocht hadden gehad. De kapitein zelf
verklaarde de reis nog nooit onder zulke gunstige omstandigheden volbracht te
sten

hebben; het komt nl. niet zelden voor, dat de schepen den 80
graad niet kunnen
bereiken, doordat het pakijs zich tot Spitsbergens noordkust uitstrekt, en ook gebeurt
hef dikwijls dat een dikke mist alle uitzicht beneemt. Nu spreek ik nog niet eens van
de zware stormen, die op deze hooge breedten zeer te duchten zijn, of van andere
ongunstige omstandigheden die zulk een reis volkomen kunnen doen mislukken.
Neen, we konden niet dankbaar genoeg zijn, dat alles zoo gemakkelijk gegaan was,
alsof we een Rijnreisje maakten in plaats van eene reis door de Poolzee!
Toen we den volgenden morgen (3 Aug.) opstonden en uit de raampjes der cabine
keken, zagen we de W. kust van Spitsbergen weer aan onze linkerhand; het gaf
eene soort van geruststelling, dat we tenminste weer land zagen, al heette dat land
dan ook Spitsbergen!
We waren gedurende den nacht langs het Noren-eiland, Vogelzang, Amsterdam,
(Smeerenburg) en het Denen-eiland gestoomd en bevonden ons even ten N. van
Prince Charles-Foreland in de Groenlandzee (zoo heet de zee ten W. van
Spitsbergen; die ten O. heet Barentszee).
Om niet in herhalingen te vervallen zal ik slechts vermelden, dat we op onze
terugvaart evenveel, zoo niet méér nog, genoten als op de héénreis, want nu waren
de kapen, baaien, fjorden en eilanden aan Spitsbergen's West-kust oude bekenden
voor ons en we trachtten elkaar den loef af te steken in het geven van bewijzen,
hoe goed we al die namen onthouden hadden, naarmate we een kaap, baai etc.
passeerden. Hier en daar zagen we gletschers van roode sneeuw, wat een hoogst
merkwaardigen indruk maakte. We vernamen later dat de roode kleur veroorzaakt
wordt door millioenen mikroskopische plantjes of mossen, die door de sneeuw
heengroeien. Het schijnt (volgens een artikel in de ‘Spitsbergen-Gazette’) dat er
ook groene sneeuw bestaat. Deze hebben we echter nergens kunnen ontdekken.
's Avonds om half zeven waren we weer ‘thuis’, d.w.z. in Advent-Bay, waar we
reeds van uit de verte de Noorsche vlag op het hôtel zagen wapperen, als een
welkomstgroet voor de ‘pak-ijsreizigers’ en als een bewijs, dat daar weer een stukje
‘bewoonde wereld’ lag! Er lagen nog drie andere schepen voor anker in de baai,
wat een ongewone levendigheid bijzette aan
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deze doodsche gewesten, te meer daar zich op de aanlegplaats voor het hôtel eene
tamelijk groote menschenmassa bewoog, die naar onze komst stonden uit te zien!
Het eene schip bleek een Russische ‘ijsbreker’ te zijn, onder commando van den
vice-admiraal Makaroff, met eene talrijke bemanning; het tweede was een
‘Engelschman’ met pleizierreizigers aan boord, en het derde (last no least!) een
jacht van Z.K.H. den Vorst van Monaco.
Is de bewering nu nog te vermetel, dat Advent-Bay best nog eens een up-to-date
badplaats kan worden?!
De vice-admiraal Makaroff is een ‘habitué’ van Spitsbergen; hij komt er bijna elk
jaar met den op zijn initiatief gebouwden ‘ijsbreker’ van 10000 paardekracht,
waarmede hij zoover mogelijk door het pakijs tracht heen te breken. Hij informeerde
natuurlijk terstond bij ons, op welken graad wij het pakijs hadden aangetroffen en
vertrok den volgenden dag met zijne officieren en bemanning om, naar hij beweerde,
sten

sten

‘tot den 89
graad door te dringen’ (!) (waarom dan maar niet in ééns tot den 90
oftewel de Pool, is mij niet duidelijk).
De Vorst van Monaco kwam zelf niet aan land, maar zond eenige zijner officieren,
om in het hôtel eenige informatie's naar de ijsgesteldheid enz. in te winnen. Hij was
van plan om van Spitsbergen over Jan Mayen-eiland naar IJsland te stoomen,
voorwaar geen onaardig uitstapje! Denzelfden avond verliet het elegante, witte jacht
Advent-Bay en verdween in de onbestemde verten van den IJs-fjord.
Wij vonden onze drie vrienden, de Schotten, weder, doch keken vergeefs uit naar
onzen Duitschen rendierjager; wij vernamen echter spoedig, dat deze op een
dagenlange jachtexpeditie naar Sassen-bay uit was getrokken en dus ook niet den
volgenden dag met ons huiswaarts zou keeren. Hij wenschte nog een tiental dagen
op Spitsbergen te vertoeven om op zijn gemak te kunnen jagen en was van zins
de

met de volgende (3 ) expeditie terug te keeren. Pourvu qu'on s'amuse! Wij
gebruikten aan de ‘noordelijkste table d'hôte der wereld’ een copieus souper en
maakten daarna, voor de digestie, een avond- of liever nachtwandelingetje om het
hôtel, beschenen door de mysterieuze stralen van een fellen
middernachtszonneschijn. Wij voelden ons weer geheel in de bewoonde wereld en
verbaasden ons nauwelijks toen we bij onze terugkomst bespeurden, dat men voor
de hut bezig was... eene partij voetbal te spelen! Engelschen en Russen draafden
schreeuwend dooreen, en het was een lieve lust om te zien, hoe uitstekend het
terrein op Spitsbergen ook voor sportdoeleinden geschikt is. Van dezen
Spitsbergenschen football-match bij middernachtszonneschijn werden natuurlijk
ettelijke kieken genomen, evenals van de croquet-partij, die achter het hôtel aan
den gang was.
Het schijnt zelfs dat ‘de fiets’ op S. geen onbekende is! Ik heb mij nl. laten
wijsmaken, dat een der leden van de eerste expeditie in '99 (natuurlijk een
Amerikaan), bij zijne ontscheping in Advent - Bay een rijwiel mêetorschte, dat hij,
aan land gekomen, besteeg om er met bovenmenschelijke inspanning en groot
levensgevaar voor het karretje zèlf, (vanwege de enorme keien en
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steenbrokken, waarmee de grond als bezaaid is) een tiental meters op af te leggen.
Vervolgens liet hij het ding weer naar boord terugbrengen, terwijl hij stralend van
trots de gevleugelde woorden sprak: ‘Ziehier de eerste fietsrijder op Spitsbergen!’
Het verhaal vermeldt niet, of er een standbeeld voor hem opgericht is, of wel een
collecte gehouden, om hem in een ‘maison de santé’ geplaatst te krijgen.
Resumeerend zijn er dus, voor zoover ik kan nagaan, op Spitsbergen 10 soorten
van sport te beoefenen, nl. jacht, visscherij, wandelsport, sneeuw- en ijssport,
‘luchtsport’ (Andrée), football, croquet, wielrijden, zwemmen en roeien. Wie weet of
men er niet binnen kort opschriften zal vinden als: ‘hier stalt men automobielen’, of
iets dergelijks?
Tegen 2 uur ging ik dien nacht naar mijn kamertje No. F, waar ik mijn eerste en
eenige nacht op Spitsbergen in een rustigen slaap doorbracht, en schreef 's morgens
met potlood op den wand: ‘L.J. van Voorthuijsen, the Hague, Holland, slept here in
the night of the 3-4 August, 1899.’
In het ‘vreemdelingenboek’ in de eetzaal had ik de ontdekking gedaan, dat ik,
sedert de opening van het hôtel, eerst de derde Hollander was, die aldaar logeerde.
Ik schreef dan ook onder mijne handteekening, in het Nederlandsch: ‘een der weinige
Hollanders, die, na Barentsz, Spitsbergen schijnen te bezoeken!’
Na het ontbijt in de goed verwarmde eetzaal bezochten we eerst gezamenlijk de
‘merkwaardigheden’ van Advent - Bay als daar zijn: een tiental ijzeren
gedenkteekenen, aldaar door vroegere expeditie's opgericht, o.a. door de Augusta
Victoria, eene groote Hamburger passagiersboot, die elk jaar Spitsbergen met een
bezoek vereert (van 1896 af.) Voorts een drietal graven, voorzien van houten kruizen
met de namen en sterfdata van kapitein Holm en 2 zijner mannen, die in '95-96 in
Advent - Bay trachtten te overwinteren doch deze poging met den dood moesten
bekoopen. Vlak bij hunne graven liggen de overblijfselen van de hut, waarin zij tot
hun dood gewoond hebben (het hôtel werd eerst in den volgenden zomer door het
‘Vesteraalens Dampskibsselskab’ gebouwd. Hierin bevonden zich nog een ijzeren
haard, een houten bedstee en eenige kleedingstukken, die aan de ongelukkigen
hadden toebehoord, o.a. een broek en eenige bonten wanten.
Reeds verscheidene malen heeft men getracht, op Spitsbergen te overwinteren,
doch bijna altijd zijn deze pogingen mislukt door de onverdraaglijke koude en
strengheid van den Poolwinter. In den ‘zomer’ (Juli, Augustus) is het klimaat er
betrekkelijk gematigd: de temperatuur is nu eens precies 0° dan vriest het weer
eens eenige graden, en soms (begin Aug., de ‘Spitsbergensche hondsdagen’!) wijst
de thermometer zelfs wel eens eenige graden boven het vriespunt aan. In den zomer
koketteert het kwik dus zoo'n beetje met het vriespunt, maar in den winter! dan is
het zelfs voor een Eskimo totaal onmogelijk het op Nieuwland uit te houden, vandaar
dan ook dat Spitsbergen behoort tot de onbewoonde en onbewoonbare landen.
De naar verhouding zachtere zomertemperatuur wordt veroorzaakt door
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invloed van den Golfstroom, die de geheele Westkust van 't eiland bespoelt; de
Oostkust daarentegen is nooit vrij van ijs en dus per schip ontoegankelijk.
Van 17 April tot 23 Augustus (128 dagen) gaat de zon in 't geheel niet onder, van
26 October tot 16 Februari (113 dagen) daarentegen in 't geheel niet òp, zoodat
men op Spitsbergen per jaar 4 maanden dag, 4 maanden nacht en 4 maanden
afwisseling van dag en nacht heeft.
Gedurende den langen poolnacht moet het noorderlicht een onvergetelijk schoonen
indruk maken; in den zomer komt het niet voor, zoodat ik daarvan geene beschrijving
kan geven.
Na ons bezoek aan de ‘merkwaardigheden van Advent - Bay’ lieten de oude
Director, de Noorsche student en ik ons in een bootje naar den z.g. Vogelberg
roeien, die ongeveer 2 uur van het hôtel verwijderd is. Dat was eene koude expeditie!
Met de kragen van onze pelzen en jassen tot over de ooren opgetrokken, zaten we
daar gedoken onder plaids en wollen dekens (van de bedden uit de hut
meegenomen!) in het open bootje en namen van tijd tot tijd een slokje brandewijn
uit een daartoe opzettelijk meegenomen flesch, om zoowel in- als uitwendig warm
te blijven.
We werden geroeid door een paar stoere Noord-Noorwegers, tot het personeel
der ‘hut’ behoorende, en die den vorigen winter ('98-'99) in Advent-Bay hadden
overwinterd met hunne vrouwen en het dochtertje van een hunner, een aanvallig
meisje van 8 jaren!
De Vogelberg was hoogst merkwaardig door de groote massa daar nestelende
ijsvogels en door de uitgebreide steenkoollagen waaruit haar basis en die der
omringende bergen bestaat. Jammer dat de kosten van vervoer eene exploitatie
daarvan onmogelijk maken.
Om 2 uur waren we in 't hôtel terug en vereenigden ons aan een hoogst gezelligen
gemeenschappelijken maaltijd, waaraan de volgende nationaliteiten
vertegenwoordigd waren: Noorwegen, Duitschland, Nederland, Schotland, Engeland,
Rusland en Amerika. We waren allen in een hoogst opgewekte stemming, hoewel
het ons galgemaal was, want onmiddellijk daarna zouden wij Advent-Bay verlaten,
doch we lieten ons hierdoor volstrekt niet uit de stemming brengen en deden het
maal, benevens den wijnkelder der Turisthytten alle eer aan. Ziehier het officieele
menu:

Advent Bay, den 4 Aug. '99.
Spitsbergen.
Menu.
Bouillon mit Ei.
Fischfricadellen in brauner Sauce.
Gebratene (Selbstgeschossene) Eidervögel.
Ochsenzunge mit Gemüse.
Dessert: Sagopudding mit Rothweinsauce.
Studentenfutter, Brod und Käse, Café.
Onze Director verklaarde echter de benamingen dezer spijzen te alledaagsch, niet
‘Spitsbergen-achtig’ genoeg en componeerde een tweede (humoristisch) menu,
waar dezelfde gerechten prijkten met de volgende namen:
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Eismeersuppe mit Möweneiern.
Bollen von Walfisch.
Alkenküken mit Rennthiermoos.
Walrosszunge (von gesundem Thier; nicht belegt).
Eskimofutter wie an Feiertagen.
n

Kaek à la 80 Grad.
Café mit Bärenmilch.
Na het diner bracht de Duitsche restaurateur, Herr Jens, ons de rekeningen (het
verblijf in de Turisthytten bedraagt 10 kronen = f7 per dag, alles inbegrepen) en
daarna kwamen eenige mannen onze bagage halen, om die naar boord te
transporteeren.

Het Hôtel (Turisthytten) te Advent-Bay verdwijnt uit het gezicht.

We wierpen voor 't laatst een weemoedigen blik op het aardige hotelletje, waarvóór
een drietal schapen (uit Noorwegen geïmporteerd) droomerig rond liepen te dwalen,
bewaakt door een goedigen herdershond, den eenigen van zijn soort op Spitsbergen,
en begaven ons met veel tegenzin naar de landingsplaats, om vandaar in een bootje
naar de ‘Lofoten’ geroeid te worden. Op het oogenblik van vertrek klonk onverwachts
een oorverdoovend kanongebulder, van 2 kanten tegelijk: het was de afscheidsgroet
van de beide stoombooten, die in Advent-Bay voor anker lagen. Wij beantwoordden
deze beleefdheid van den Rus en den Brit, door onzerzijds ook een afscheidssalvo
te lossen, en zagen weldra schepen en hôtel héél in de verte als drie zwarte stipjes
uit ons oog verdwijnen.
In den IJsfjord gekomen, werd de koers, tegen onze verwachting, Noordwaarts
genomen, omdat er nog 2 Spitsbergensche merkwaardigheden waren, die de kapitein
ons wilde toonen vóór onzen definitieven terugkeer naar Noorwegen, nl. den
Tempelberg en Nordenskjölds Huis op K. Thordsen.
De Tempelberg ligt vlak bij den mond van Sassenbaai en is een hoogst
merkwaardige rots met groote zuilen en gaanderijen die aan een Indischen tempel
doen denken, en door menschenhanden vervaardigd schijnen. We voeren er vlak
langs naar Kaap Thordsen, een vooruitspringende rotsmassa tusschen Klaas
Billenbaai en Dicksonsbaai. Boven op deze kaap lag een ‘gehucht’ van een 10-tal
houten huisjes, met één grooter hoofdgebouw, een en ander in zeer goeden staat
verkeerende.
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We lieten ons aan land roeien en begonnen goedsmoeds de bestijging naar de
huisjes van de Nordenskjölds-expeditie 1872-'73, die nog minstens een uur van de
landingsplaats verwijderd waren.
We stonden al dadelijk voor eene moeielijkheid: een woeste bergstroom sneed
ons onverwachts den weg af! Wat te doen? De 3 Schotten hadden groote
waterlaarzen aan, welker kappen hun bijna tot aan het middel reikten, maar de
anderen waren niet zoo goed uitgerust en stonden besluiteloos aan den kant van
het water.... Plotseling word ik ‘met pak en zak’ (photographietoestel, bergstok, etc.)
opgetild en als een baby, in de armen van een der Schotsche dominees, naar den
overkant gedragen!
Ook de anderen kwamen op deze practische wijze tot eene oplossing van de
‘water-kwestie,’ en met dankbare gevoelens jegens de eerwaarde Herculessen werd
de tocht voortgezet. Wat zien we daar? Waken of droomen we? Het is te gek, het
kan niet waar zijn.... Ja, waarlijk, het zijn wel degelijk.... spoorwegrails!! Een ‘heuzige’
spoorbaan slingert zich van Dicksonsbaai naar den top van de Kaap! We volgen,
één-en-al verbazing, deze rails, die wel hier en daar verbroken worden en soms in
den grond zijn weggezakt, maar toch den kortsten weg aanwijzen naar het
Nordenskjölds-Station.
De kapitein (voor wien Spitsbergen geene verborgenheden schijnt te bezitten)
legt ons uit, dat deze spoorbaan indertijd werd aangelegd, omdat men boven op de
Kaap rijke guano-lagen ontdekt had, en voornemens was, deze geurige waar naar
Europa te exporteeren, om er zoodoende een winstgevend zaakje van te maken.
De spoorbaan zou dus dienen om de vogelmest van den bergtop naar den voet der
rots te vervoeren, om ze vandaar in schepen over te laden. Toen echter de baan
gereed was, zag men in (wel wat laat!) dat de kosten van vervoer zóó ontzaglijk
hoog zouden zijn, dat men door de exploitatie zware verliezen zou lijden, zoodat
het plan werd opgegeven. De rails, en zelfs een houten telegraafkantoortje (!) waar
nog 4 porceleinen geleiders op zitten, bleven echter bestaan, als een treurig bewijs
van menschelijke overijling en overdreven ondernemingszucht.
Langs de eerste en eenige Spitsbergensche spoorbaan bereiken we eindelijk het
gehucht, dat reeds 25 jaar onbewoond is, en desniettemin volstrekt niet in vervallen
staat verkeert. Achter het hoofdgebouw vinden we een reusachtigen grafheuvel,
voorzien van een houten kruis met de namen van 15 Zweden, die hier in den winter
van '72 op '73 om het leven kwamen en allen bij elkaar begraven liggen in
Spitbergens ongastvrijen bodem. Niet één deelnemer aan deze overwintering
ontkwam den dood, alweer een ontzettend bewijs voor de verschrikkingen van den
Poolwinter.
Nordenskjöld-zelf overwinterde dat jaar in de Mosselbaai met de hoofdmacht der
Zweedsche expeditie en was gelukkiger dan deze onderafdeeling zijner
manschappen, die als proef, zich aan eene overwintering op K. Thordsen gewaagd
hadden.Het is zoo treffend, dat men op Spitsbergen bijna nooit stuit op overblijfselen van
menschelijke woningen, of men vindt in de onmiddellijke nabijheid....
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een graf. ‘Waarom beproeft men dan toch telkens weer, zich te verzetten tegen
natuurkrachten en weersgesteldheden, die den mensch te machtig blijken te zijn?’
vraagt men zich onwillekeurig af, telkens wanneer men weer staat voor zoo'n houten
kruis, met eene lange rij namen van slachtoffers.
In het hoofdgebouw vonden we allerlei voorwerpen, die aan de ongelukkige
Zweden toebehoord hadden, o.a. vele timmermansgereedschappen als veilen,
beitels, hamers, enz. Op een ijzeren haard stonden nog overblijfselen van spijzen,
stukken berenvleesch, reuzel, beschuit, waarschijnlijk het laatste middagmaal van
den laatstovergeblevene! Vijf en twintig jaar lang liggen die spijzen daar nu al, en
nog zijn ze door de koude voor bederf bewaard!
We namen eenige pakjes Zweedsche lucifers mee, die ik in een donker hoekje
onder een bedstee ontdekte: ze brandden nog uitstekend, een bewijs dat ze van
vocht niets te lijden hadden gehad.
Terwijl we daar in de houten huisjes alles aan 't nasnuffelen waren, weerklonken
buiten eenige geweerschoten. Bij onderzoek bleken deze veroorzaakt te worden
door de ‘rifles’ van de Schotsche ‘reverends’, die aan 't vogelschieten waren.
Eenige prachtige pikzwarte alken met roode pooten en bek lagen reeds te
stuiptrekken in de sneeuw en bij elken knal kwamen er nieuwe slachtoffers uit de
lucht vallen, want de eerwaarde heeren waren uitnemende schutters.
Nadat we alles door en door onderzocht hadden en Nordenskjölds Station op K.
Thordsen geene geheimen meer voor ons bezat, aanvaardden we den terugtocht
naar de roeiboot, die ons weldra zonder ongevallen over de woelige wateren van
den IJsfjord naar onze stoomboot terugbracht. Het was voor 't laatst geweest dat
we op Spitsbergen voet aan wal gezet hadden, want nu gingen we linea recta naar
het Zuiden, om eerst bij den beroemden Noordkaap van Noorwegen weer grond
onder de voeten te krijgen.
den

De dag van den 5 Aug. ging tamelijk vervelend voorbij daar er, na de verdwijning
van Spitsbergen's Zuidkaap aan den Noordelijken horizon, niets te zien was dan
eene grauwe wolkenlucht bòven, en de woelige IJszee ònder ons. Door den korten
golfslag in de noordelijke zeeën, ‘werken’ de booten op eene alleronaangenaamste
manier, zelfs bij kalm weer, zoodat we ons allen min of meer raar voelden, hoewel
gelukkig niemand tot buitensporigheden kwam.
In den nacht van 5 op 6 Augustus passeerden we Beren-eiland en ik bleef tot 4
uur aan dek, om het geheele eiland nogmaals te zien en voornamelijk de plek, waar
we vroeger geland waren. 6 Aug. Zondag. 's Middags om 4 uur werd eene
Presbyteriaansche godsdienstoefening aan boord gehouden, die geleid werd door
onze 2 eerwaaarde Schotten, in jachtkostuum, korten broek, sportkousen, bruin
flanellen hemd, gestreepte das en jachtschoenen. Een en ander was zeer
‘eerwaardig’. Alle passagiers, de stuurman, machinist en steward namen aan den
dienst deel; alleen de kapitein was door ambtsplichten verhinderd.
7 Augustus. 's Nachts om 2 uur werden we plotseling gewekt door het stoppen
van de machine: we kleedden ons inderhaast aan, vlogen naar dek,
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en wat zagen we daar vlák vóór ons uit de zee oprijzen?.... De Noordkaap! Daar
lag dan Europa's Noordelijkste uiteinde voor onze oogen (de Noordkaap ligt op het
eiland Magerö) en met een dankbaar gevoel staarden we naar die steile rots die,
als een voorpost van de beschaafde wereld, de Noordelijke IJszee beheerscht.
Onze gewaarwordingen weken echter in vele opzichten af van die der meeste
toeristen, welke voor het eerst de Noordkaap aanschouwen, wel te verstaan van
dié toeristen, die uit het Zuiden komen en over Hammerfest de Kaap bereiken. Deze
hebben dan, als ze op die rots staan en hunne blikken wenden naar de Noordelijke
IJszee die daar vèr, vèr voor hen uit, hare golven naar het Noorden stuwt, een
gevoel, alsof ze nu ‘aan het einde der wereld’ gekomen zijn en er verder naar het
noorden niets is dan een groot Nirwana, een gapend Néant.
Als men echter (zooals met ons het geval was), meer dan de helft van den afstand
heeft doorloopen, die genoemde Kaap van den Noordpool scheidt (70°-90° N.B.)
en men komt dan op de terugreis, na vele dagen naar het Zuiden gevaren te zijn,
bij de Noorkaap aan land, dan beschouwt men die Noordkaap volstrekt niet als een
‘erg-noordelijk’ punt, maar daarentegen als ‘het Zuiden’, den aanvang der beschaafde
wereld.
Het was noodweer toen we de Kaap bereikten: het regende dat het goot, en
stormde vervaarlijk, zoodat de kapitein aanvánkelijk bezwaren maakte om eene
boot af te laten om ons aan land te zetten. We drongen er echter zoo krachtig op
aan dat dit zou gebeuren, dat de gezagvoerder er eindelijk in toestemde. De Director,
de Noor, een der Schotsche dominé's en ik werden nu onder het woeden der
elementen ('s nachts om 2 uur) naar land geroeid en afgezet in de z.g. Hornvik, aan
de N.O. zijde van ‘de Kaap’. Hier staat het noordelijkste huis van EUROPA (let wel!),
alleen des zomers bewoond door 2 gidsen, die dag en nacht klaar moeten staan,
om reizigers naar den top van de Kaap te vergezellen. Beide Noordkapers stonden
ons dan ook reeds op te wachten en zouden vooraan loopen, om ons den weg te
wijzen. 't Was waarlijk wel noodig!
Nooit in mijn leven, zelfs in Zwitserland niet, heb ik onder zulke ongunstige
omstandigheden eene bergbestijging ten uitvoer gebracht. De keien, waarmee het
pad bezaaid was, waren door de nattigheid zóó glad, dat men ieder oogenblik op
zijne knieën viel; daarbij kreeg men voortdurend een ijskouden regen in 't gelaat en
bulderde de storm zóó vervaarlijk, alsof hij zijne afkeuring wilde te kennen geven
over dezen nachtelijken tocht. Aan de linkerzijde van het voetpad liep een ijzeren
draad, dien men voortdurend moest vasthouden, om niet van het paadje af te raken;
in één woord, het was bijna ondoenlijk onder deze omstandigheden den top te
bereiken, hoewel deze nauwelijks 323 M. hoog is. Mijn bergrecord stond op 3061
M. (‘Grand Moeveran,’ bij Les Plans, Canton de Vaud), zoodat ik nu een bergje voor
mij had dat ± 10 maal zoo klein was als de Zwitsersche kolos, dien ik in '95 besteeg,
maar toch geloof ik, dat deze korte bestijging bij zulk noodweer, nòg lastiger
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in zijn werk ging dan de lang niet gemakkelijke ascensie van den Grand Moeveran
(hoogste berg van 't Canton de Vaud, 9183 voet.)
Het duurde dan ook niet lang, of eerst de Director maakte rechtsomkeert, weldra
gevolgd door den Noor en ten slotte ook door den stoeren Schot, zoodat ik met
mijne 2 gidsen alleen was. Ik had van deze achtereenvolgende retraites niets
bespeurd, want ik liep met de 2 geleiders een heel eind voor de anderen uit, zoodat
we alle 3 in de meening verkeerden, dat onze metgezellen nog achter ons waren!
Eindelijk en ten laatste dan kwam ik met mijne gidsen boven. Maar nu hadden
we nog een half uurtje te loopen tot we op het voorste deel van de enorme rotsmassa
waren aangeland, waar een soort koepel stond, die ons, uitgeput, en door en door
nat en verkleumd, eene welkome beschutting verleende. We verwachtten elk
oogenblik de komst onzer tochtgenooten, weinig vermoedende, dat ze het alle 3
hadden opgegeven en reeds lang rustig in hunne kooien lagen te slapen!
In genoemden koepel is niets anders te krijgen dan Champagne en zoo dronk ik,
steeds in afwachting van de anderen een half fleschje voortreffelijken ‘Mumm’ en
schreef eenige briefkaarten met ‘Ansicht’, die voor mijne oogen met het stempel
‘Nordkap’ voorzien werden (noordelijkste postkantoor van Europa). Ik teekende
vervolgens mijn naam in het ‘vreemdelingenboek van de Noordkaap,’ en begaf mij
daarop naar buiten, om onder stormgebulder en hagelbuien de beide
gedenkteekenen te bezichtigen, die op den voorkant der kaap zijn opgericht als
herinnering aan de bezoeken van Koning Oscar II (1873) en Keizer Wilhelm (1891).
Het uitzicht van het Noordkaap-plateau over de IJszee werd eenigszins door
zeedampen beneveld en van een zichtbare middernachtzon was natuurlijk dien
nacht geen sprake, maar ondanks dit alles had het eene eigenaardige bekoring,
juist in zulk noodweer, van het noordelijkste randje van het oude Europa naar de
woelige IJszee te staren, op welks grauwe wateren wij zoovele dagen hadden
rondgedobberd. Het was een heerlijk gevoel, zich weer veilig aan wal te weten, en
de dreigende, zwarte Noordkaap kreeg daardoor iets vertrouwelijks, iets
beschermends; zij was als 't ware de eerste die de reizigers uit het verste Noorden
tegemoet kwam en ze op haar breeden, rotsigen rug nam, waar ze konden uitrusten
van de doorgestane vermoeienissen....
Ik werd uit mijn gemijmer opgeschrikt door de beide gidsen, die door mijne lange
afwezigheid verontrust, kwamen zien, of ik soms van het randje van Europa was
afgetuimeld. Daar onze makkers niet kwamen opdagen, besloten we terug te keeren.
De beide mannen sloten den koepel weer zorgvuldig, waar ze in dien tusschentijd
alles hadden opgeruimd, en met verschen moed werd de terugtocht aanvaard. De
afdaling was door de gladdigheid nog lastiger dan de bestijging, maar met de noodige
omzichtigheid kwamen we zonder ongelukken beneden in de Hornvik aan. De
‘Lofoten’ lag rustig en statig in de baai op mij te wachten en een der mannen stiet
een scherpen kreet uit als sein dat wij terug waren en er een roeiboot van de Lofoten
moest
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afgezonden worden om mij naar boord terug te brengen. Het sein werd begrepen,
want spoedig daarop kwam er beweging op de ‘Lofoten’ en zagen we een bootje
naderen met 2 roeiers. Daar het nog steeds stortregende, wachtte ik de komst van
de roeiboot af in het houten woonhuisje van de 2 gidsen, die de ambten van
restaurateur (van den Koepel op de Kaap, waarvan alleen zij den sleutel hebben),
postmeester en gids in zich vereenigen. Om half zes was ik terug aan boord, waar
ik onmiddellijk te kooi kroop, om niet voor elf uur te voorschijn te komen. Mijne
reisgenooten waren niet weinig verbaasd, dat ik er in geslaagd was, den Koepel te
bereiken en hadden, naar ik geloof, niet weinig spijt, dat zij de expeditie hadden
opgegeven!
Om half twaalf stopte de boot bij het walvischstation Rolfsö in den Trolfjord; hier
gingen we aan land ter bezichtiging van de uitgestrekte werkplaatsen voor
traankoken, huidbereiding, baleinsnijden, enz. Een en ander was zeer interessant;
alleen ‘riekte’ het er zóó ‘kwalijk’, dat men er bijna ziek van werd, zoodat het bezoek
zoo kort mogelijk werd gerekt en ieder ten zeerste verheugd was, toen hij weer aan
boord was, en de frissche zeelucht hem in 't gezicht woei!
Om half 4 des namiddags eindelijk stoomden we de haven van Hammerfest
binnen, na 10 uur te voren de N. Kaap verlaten te hebben.
Het is mij niet mogelijk de dankbare gevoelens te beschrijven, die ons bezielden
toen we daar ‘de Noordelijkste stad der wereld’ weer voor ons zagen liggen! Den
sten

den

30
Juli hadden wij haar verlaten en den 7 Augustus liepen we de haven weer
binnen, zoodat de reis naar de Poolstreken juist 9 dagen had geduurd. Negen dagen!
Het scheen ons toe, dat er 9 weken verloopen waren, sinds wij de houten huisjes
van Hammerfest in den vroegen morgen hadden verlaten!
Het spreekt van zelf dat onze eerste gang naar het Postkantoor was, om de talrijke
brieven in ontvangst te nemen, die daar ‘poste restante’ op ons lagen te wachten.
Te Drontheim had ik voor het laatst berichten uit het Vaderland ontvangen, want op
de héén-reis waren wij zóó vroeg in den morgen (en nog wel op Zondag) te
Hammerfest aangekomen, dat het Postkantoor aldaar nog gesloten was, en wij dus
vóór ons vertrek naar Spitsbergen geene gelegenheid hadden, de voor ons gereed
liggende brieven in ontvangst te nemen. In geen 14 dagen had ik eenig bericht uit
Holland ontvangen, zoodat het niet te verwonderen is dat ik met waren ‘leeshonger’
op het voor mij bestemde paket brieven en kaarten aanviel!
Nadat we allen onze respectieve familieleden hadden gerust gesteld door een
telegram van behouden aankomst, namen de Engelsche schilder en ik afscheid van
onze medereizigers, die reeds een uur later met dezelfde boot naar het Z. wilden
vertrekken, daar ze het te Hammerfest niet amusant genoeg vonden, om er langer
te blijven.
De ‘Lofoten’ (die anders uitsluitend den dienst Hammerfest - Spitsbergen
onderhoudt) had nl. van het ‘Dampskibsselskab’ order ontvangen, dat eiland niet
meer te bezoeken, om de treurige reden, dat voor de volgende excursie
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naar Spitsbergen geen enkele passagier was ingeschreven! Van de zes
Spitsbergen-expedities die in 1899 volgens het reisplan moesten plaats hebben,
zijn er dus twee volvoerd! (ook de andere vastgestelde vaarten in '99 gingen niet
door, wegens totale afwezigheid van passagiers!) De maatschappij heeft alleen
tegen het einde van Augustus een klein stoombootje naar Spitsbergen gezonden,
om den jongen rendierjager en de overige tijdelijke bewoners van Advent-Bay (den
restaurateur met familie en personeel, den postmeester en eenige matrozen) af te
halen en naar de bewoonde wereld terug te voeren.
Men kan zich voorstellen, hoe die menschen daar in ongerustheid hebben moeten
zitten, toen ze eene week lang tevergeefs naar de ‘Lofoten’ hebben uitgezien, en
onderwijl geen enkel bericht konden krijgen omtrent de redenen van dit
verontrustende wegblijven! De jonge Duitsche jager schreef mij later, dat zij gemeend
hadden dat de ‘Lofoten’ tusschen Noorwegen en Spitsbergen schipbreuk geleden
had en reeds begonnen te denken aan de ontzettende noodzakelijkheid eener
overwintering!
Na het afscheid onzer reisgenooten, begaven de Engelsche schilder en ik ons
naar ‘Jensens Hôtel’, het beste en eenig bruikbare logement te Hammerfest. In
Baedeker's ‘Norway, Sweden and Denmark 1899’ stond als eerste Hôtel te H.
opgegeven: ‘Hôtel Nordpolen’; bij onderzoek bleek echter, dat dit logement reeds
in 1890, tegelijk met de geheele stad was afgebrand! Toen begon ik voor het eerst
te twijfelen aan Baedekers onfeilbaarheid!
Jensens Hôtel is eenvoudig, maar zeer goed. De kamers zijn klein, maar zindelijk
en de keuken is uitstekend. Het deed ons goed, na onze lange zeereis, bij een lustig
snorrend vuur in het gezellige eetzaaltje te zitten, waar een zeer gemengd
gezelschap aan de table d'hôte vereenigd was. Het idee dat men daar zoo te zamen
bijeen zat in het hoogste Noorden van Europa, in dat merkwaardige, kleine, houten
stadje, dat velen misschien nooit gedroomd hadden te zullen bezoeken, gaf eene
zekere vertrouwelijkheid aan het onderling verkeer der gasten, waardoor zelfs het
standsverschil tijdelijk scheen opgeheven. Zoo zaten aan de overzijde der tafel een
Attaché van de Russische Legatie te Stokholm, die voor zijn pleizier een reis naar
de N. Kaap gemaakt had, en een Noorsch commis-voyageur in druk gesprek over
de oorzaken van de gespannen verhouding tusschen de Noren en Zweden.
De Engelschman en ik hadden de onvoorzichtigheid aan onze buren iets los te
laten over onze Spitsbergensche reis, en onmiddellijk werden wij van alle kanten
zoo overstelpt met vragen en informaties dat het eten er voor ons haast bij inschoot
en wij een half uur na afloop van het diner nog aan 't vertellen waren over 't Hôtel
sten

te Advent-Bay, de Poolvilla van Mr. Pike en den 81
graad! 's Avonds liet Mr. B.
(de schilder), in zijne kamer een groot vuur aanleggen (7 Aug.), en met ons beiden
brachten wij, onder het rooken van menig sigaartje, den avond door met het
bezichtigen van de schetsen, die hij tijdens ons verblijf op Spitsbergen had
vervaardigd.
Hoe heerlijk was het, na zoovele nachten in een scheepskooi doorgebracht te
hebben, weer eens in een ‘gewoon bed’ te slapen! Het beviel ons zóó
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goed, dat wij den volgenden morgen geen van beiden aan het gemeenschappelijk
ontbijt verschenen, en eerst om 10 uur beneden kwamen. De eetzaal was geheel
verlaten, maar op tafel stond de koffie te pruttelen en een overvloedig déjeuner was
voor ons in gereedheid gebracht. We namen voor alles onzen tijd, dien dag, en
hadden een gevoel als schipbreukelingen, die na lang rondgezwalkt te hebben,
eindelijk in behouden haven zijn aangeland.
Naar buiten ziende, bemerkten we dat het weer nog precies zoo was als den
vorigen dag: een ijskoude regen plaste met eentonig geklater uit den grijzen hemel,
vergezeld van hagel en heftige rukwinden, echt ‘Hammerfestwêertje’.
Ik vroeg aan de eigenares van ons hôtel, eene zeer welwillende, steeds
glimlachende jonkvrouw van een vijftigtal lente's, die te Hammerfest ‘geboren en
getogen’ was, of dit de gewone zomer-temperatuur van haar vaderstad was, waarop
zij verzekerde, dat het ook wel eens een enkele keer voorkwam, dat het bepaald
mooi, droog weer was. Tien jaar geleden had de thermometer zelfs eens op een
dag in 't begin van Juli op 70° F. gestaan! Een groot deel der Hammerfestsche
bevolking was toen flauw gevallen en een ander deel ijlde naar de kerken, in de
meening dat de wereld zou vergaan.
Ondanks het jammerweer trokken we er al spoedig op uit. Eerst werd ‘de stad’
bezichtigd, die uit een tiental straten met houten huisjes en 2 houten kerken bestaat
(benevens 2 lokalen voor de Baptisten en Wesleyanen). De Protestantsche kerk
(Luthersch) is van binnen bizonder mooi, en bevat een prachtig uitgevoerde
altaarschildering, voorstellende Christus en Petrus, wandelende op de zee. Het
gebouw wordt geheel electrisch verlicht.
De Roomsch-Katholieke kerk is meer dan tweemaal zoo klein en bevat niets
merkwaardigs.
Hammerfest bezit betrekkelijk veel aardige winkels, o.a. die van Hagen, die als
volgt in de ‘Spitsbergen-Gazette’ adverteert: ‘G. Hagen, Hammerfest. Book- &
Paperseller, Tourist-Office, established 1855, Photographs, Stamps, letter-cards &
other articles from the northern Norway & Spitsbergen, Money exchanged’. Als men
bovendien weet dat men ook bij Hagen zijn moet om den sleutel voor de kerk, en
dat hij inlichtingen geeft omtrent alle merkwaardigheden van H. en omgeving, dan
komt men zoo langzamerhand tot de conclusie dat die meneer een bijzonder nuttig
lid der Hammerfestsche maatschappij is, en tevens de Noordelijkste ‘Manus van
Alles!’
We kochten er een groot aantal photographieën, een rendierhuid etc. etc. en
gingen daarna op weg naar ‘het Noordelijkste beukenwoud der wereld’. Dit ligt een
uur buiten de stad, tegen de helling van een berg en bestaat uit een 50-tal
akelig-kleine, vergroeide beukeboompjes, zorgvuldig rondom afgesloten door een
ijzeren hek, met 3 toegangen, waarvan de sleutel te krijgen is in een nabijgelegen
restaurant. Verschillende houten waarschuwingsborden bedreigen dengene die het
wagen mocht een takje van dit merkwaardige ‘woud’ als aandenken af te breken
en mee te voeren, met strenge straffen. Ik moet tot mijne schande erkennen, dat ik
mij hield of ik de in het Noorsch
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gestelde waarschuwing niet begreep, waardoor ik indirect medewerkte tot den bloei
der stad Tromsö, in N. Noorwegen, waar ‘op één na het noordelijkste beukenwoud
der wereld’ te vinden is.
Behalve zijn woud heeft Hammerfest nog een ‘great attraction’, nl. zijn
‘Meridiaanzuil’, een monument van graniet, gekroond met een bronzen aardbol, ter
herinnering aan de graadmeting welke van 1816-1852 is ondernomen door geleerden
van 3 verschillende natie's, op bevel van Koning Oscar I en de Czaren Alexander I
en Nicolaas I. - Dit merkwaardige feit wordt op het graniet in gulden letteren vermeld,
in 't Latijn en in 't Noorsch. Het monument verheft zich te Fuglnaes aan de overzijde
der haven van Hammerfest en wordt bereikt langs een bijzonder schilderachtigen
weg. (20 min.)
Ik verzuimde nog melding te maken van ons bezoek aan het kerkhof, dat zich
halverwege het bosch en het monument bevindt. Het merkwaardige van deze laatste
rustplaats was, dat de graven meest alle met fraaie bloemen versierd waren, die
sten

ondanks het klimaat van den 70
graad, welig schenen te tieren. Trouwens het
was niet voor het eerst, dat wij te Hammerfest bloemen te zien kregen! Voor de
vensters in de eetzaal van Jensens hôtel nl. stonden eenige rozen in bloei, die ons
als groote merkwaardigheid getoond waren.
Langs de Grönnervolds-Gade bereikten wij ten slotte ons hôtel, waar we konden
uitrusten van onzen onderzoekingstocht door regen, hagel en modder.
Vlak achter de stad verheft zich een heuvel, op welks top zich een witgeverfd
stevig gebouwd huis bevindt. Dit gebouw (welks bestemming van beneden af niet
te bepalen is) had reeds bij mijne aankomst te H. mijne nieuwsgierigheid gewekt.
In den laten namiddag besloot ik nog even in mijn ééntje te gaan onderzoeken, wat
dat voor een woning was.
Ik besteeg het bergje onder het gebulder van den storm en het gekletter van den
regen en kwam tot de gewichtige ontdekking, dat het huis dat reeds van uit zee de
attentie op zich vestigt en Hammerfest door zijne verheven ligging beheerscht, niet
meer of minder is dan... een restaurant met kegelbaan! En daar had ik nu zooveel
moeite voor gedaan!
Bij mijne thuiskomst, even vóór het diner, kreeg ik bericht dat de stoomboot naar
Trondhjem 's avonds om half twaalf zou afvaren, zoodat mijne uren in de
Noordelijkste stad der aarde geteld waren.
Ik zou nu voor het eerst sinds het begin mijner reis, alleen zijn, want de Engelsche
schilder was van plan, nog eene week te H. te blijven, in de hoop dat het wêer zou
opklaren en hem veroorloven, een aantal schetsen van deze streek te vervaardigen.
Ook nu twijfelde ik niet, of ik zou op de boot wel spoedig nieuwe kennissen maken
en ten tweedenmale bleek mijne verwachting gelukkig niet ongegrond.
Hier moet ik echter tot mijn spijt afscheid nemen van de(n) welwillende(n) lezer(es)
die mij tot zoover heeft willen volgen in mijne omzwervingen door de Arctische
gewesten.
Zooals ik reeds in den aanvang mijner schets mededeelde, zal waarschijnlijk
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het verslag van het eerste deel mijner reis (binnenland van Noorwegen) in een ander
tijdschrift verschijnen, aangezien de redactie van ‘Elsevier’ kort geleden eene
reisbeschrijving van Noorwegen heeft opgenomen, en zijn talrijken lezers niet
tweemaal hetzelfde kan voorzetten.
den

Ik zal volledigheidshalve nog slechts even aanstippen, dat ik na den 12 Aug.
Drontheim (Trondhjem) per spoor verlaten te hebben, den volgenden dag te
den

Christiania arriveerde, waar ik tot den 15 bleef. Noorwegens Hoofdstad met hare
breede elegante squares, bloemrijke villa's en heerlijke omstreken maakte op mij
een onvergetelijken indruk. Het heeft, dunkt mij, geen nut, mijne lezers te vermoeien
met eene beschrijving van al de musea, paleizen, en kerken, die ik bezocht. Als
men die dingen zelf niet gezien heeft, kan eene beschrijving ervan weinig bekoren,
en heeft men ze wèl zelf gezien, welnu! dan heeft men geene beschrijving noodig!
Van Christiania bracht de trein mij in ruim 12 uren naar Stockholm, waar ik 3
dagen bleef, om de merkwaardigheden van stad en omstreken te bezichtigen.
Stockholm is veel grootscher dan Christiania en maakt meer den indruk van eene
hoofdstad. Het heeft een enorm verkeer en uitgebreide handelsrelatie's en wordt
door zijne ligging aan het Mälar-meer en de Baltische Zee wel eens het ‘Noorsche
Venetië’ genoemd. Niettegenstaande dit alles, heeft Christiania véél aangenamer
den

souvenirs bij mij achtergelaten dan Stockholm, welke stad ik den 18 ('s avonds
om 9 uur) zonder grooten spijt verliet, om 12 uren later te Malmö uit den trein te
stappen. Hier zeide ik Zweden vaarwel en arriveerde 1½ uur later in Denemarken,
op een Deensche passagiersboot, die de gemeenschap tusschen Malmö en
Kopenhagen onderhoudt. Deze laatste stad herbergde mij gedurende 4 onvergetelijke
dagen, die voornamelijk aan het bezichtigen van kunstschatten gewijd werden
(Thorvaldsen-Museum! Slot Rosenborg!)
ste

De 22 Augustus zag mij voor 't laatst op Deenschen bodem. In ruim 2 uur
spoorde ik het geheele eiland Seeland door, arriveerde 's avonds om 10 uur te
Korsör, en stak vandaar per nachtboot ‘Skirner’ (in 7 uren) naar Kiel over. Via
Hamburg voerde de Duitsche trein mij nu naar Bad-Cleve, het bekende ‘Luftkurort’
bij de Hollandsche grens, en dáár was het dat ik nog eenige kalme daagjes
doorbracht, om mijne geheele Noorsche reis nog eens op mijn gemak te overdenken,
alvorens naar Den Haag terug te keeren, waar bij mijne aankomst (26 Aug.) het
Scheveningsche badseizoen nog in volle fleur was, zoodat ik mij van de
Spitsbergensche ijswoestijnen met eenige overgangen verplaatst zag in het weelderig
gewoel van eene moderne badplaats.
Met groote voldoening en dankbaarheid zie ik op deze reis terug en kan ze aan
elk toerist, die eenigszins tegen vermoeienis en temperatuursveranderingen gehard
is, met vertrouwen aanbevelen, hetzij in haar geheel, hetzij gedeeltelijk.
Den Haag, 1899-1900.
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Laatste dag.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
O blonde zee van blauwdoorwemeld koren!
O lila heuvels, die naar Droomland voeren!
Hoe kan uw mooi zóo diep mijn ziel ontroeren,
Die, lang, vervreemd, zich nooit meer liet bekoren?
Nu voel ik wreed den scheidensweemoed loeren,
Uit vijverzwart, waar tijdverweerde toren
En somber treurloof sluimren, als verloren
Geluk.... o hoor die droeve duiven koeren!
Den laatsten dag van dit mijn aardeleven,
Zal ik in 't leven louter schoonheid vinden?
Zal dan, uit wraaklust, wijl ik 't wil begeven,
't Verachte Zijn met waan mij de oogen blinden
En drukkend neer mijn ziel, die óp wil zweven,
Met weedom zwaar haar teedre vleugels binden?
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Buitenlandsch overzicht.
Wat gebeurt er te Peking en wat is er gebeurd? Wie weet de oplossing van dat
casse-tête chinois? De telegrammen uit China zijn even raadselachtig alsof ze ons
waren voorgelegd in die grillige, vlot en vinnig gepenseelde karakterteekens, die
voor ons begrip op alles lijken behalve op leesbaar schrift.
En zie nu weer eens hoever we nog van de almacht af zijn, met al ons snoeven
op moderne uitvindingen, technische hulpmiddelen en geweldige werktuigen van
vernieling. In een stad van millioenen inwoners, op niet meer dan 150 kilometers
van een goed toegankelijke kust gelegen, zijn sedert zeven weken een kleine duizend
Europeanen opgesloten. Men heeft een eerbiedwaardige vloot op die kust, en een
vrij aanzienlijke legermacht een eindje het land in gebracht, men onderhoudt nog
officieele en officieuse betrekkingen met hooggeplaatste ambtenaren, waaronder
er ongetwijfeld zijn die heel goed weten wat er met die vreemdelingen gebeurd is en over hun lot is men nog evengoed in het onzekere alsof het hier gold een
wetenschappelijke expeditie van een man of wat, verloren in een uithoek van de
Sahara.
Eerst heette het dat de sombere geruchten over een algemeenen moord op de
vreemdelingen te Peking, van wie men na het einde van Juni geen authentieke
berichten meer had ontvangen, lasterlijk waren, volkomen lasterlijk. De gezanten
waren in veiligheid. Wel werden zij door de opstandelingen in het nauw gebracht,
maar prins Tsjing had hun partij gekozen, en zij hielden het nog uit in de Britsche
ambassade. Ja zelfs hadden zij een gebouw veroverd op de Boksers, die
gedemoraliseerd waren, nu zij zagen dat hun toovermacht gebroken werd door de
Vreemde Duivels. Daarna bereidde de gouverneur van Sjantoeng, Joean-tsji-kai,
ons héél langzaam op het ergste voor. Eerste telegram: de vreemdelingen kregen
het benauwd, zij hadden geen patronen en geen eten meer. Tweede telegram: de
vreemdelingen hielden het nog wel uit, maar hun toestand werd wanhopig geacht.
En eindelijk viel de groote slag: in den vroegen ochtend van 1 Juli (datum onzeker)
waren alle vreemdelingen vermoord, nadat er met zwaar geschut een bres geschoten
was in den muur die de Britsche legatie omringde.
Het was echter nog niet uit. Daar had Joean-tsji-kai, gouverneur van Sjantoeng,
zoowaar bericht ontvangen, dat de vreemdelingen den zooveelsten Juli nog in leven
waren! Den volgenden dag een dergelijke mededeeling, maar met een anderen
datum. Om zulke berichten vooral niet te duidelijk te maken, werd gewoonlijk niet
opgegeven of de West-Europeesche tijdrekening gebruikt was, of de Chineesche.
De Chineezen zijn namelijk op enkele dagen na een maand bij ons ten achter. (Zoo
weinig maar? Booze tongen zeiden wel, dat China al eeuwen stilstond) Al die
mededeelingen, onrustbarende zoowel als geruststellende, kwamen uit den koker
van Sjeng, den
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administrateur van het spoorwegdepartement te Sjanghai, die ze van Joean-tsji-kai
had, die zeide ze te hebben van een koerier, die beweerde te Peking geweest te
zijn... En de koerier, of Sjeng, of een ander, vertelde er nog wat bij aan de
dagbladcorrespondenten; geen wonder, nadat een ondernemend reclame-blad
duizend pond had uitgeloofd voor ‘het laatste nieuws uit Peking’. Zoo kreeg men
uitvoerige verhalen over den grooten moord, wel is waar nog al afwijkend, maar in
elk geval gedetailleerd en afgrijselijk genoeg. En men geloofde ze maar, want als
het vandaag niet waar was, zou het morgen wel waar geworden zijn, helaas.
Ook de oude Li-hoeng-tsjang, die zich te Kanton bereidwillig leende tot een
gesprek met de consuls, verzuimde niet, nog wat te roeren in de troebele nieuwsbron.
Hij wilde het niet gelooven dat de gezanten vermoord waren. Maar men kon toch
niet weten. En, het speet hem, maar hij moest weg: zijn regeering (welke regeering?)
had hem naar Peking ontboden. Te Kanton zag men hem heengaan met schrik:
zou daar nu ook de anarchie uitbreken? Te Hongkong omhelsde men zijn knieën.
Maar Li bleef onvermurwbaar. Hij informeerde alleen, of de vreemdelingen hem
geen kwaad zouden doen. Neen, volstrekt niet, en men was zeer viendelijk: te
Hongkong werd hij zelfs plechtig uitgeleid, ofschoon men te Sjanghai beweerde dat
Li naar Nanking ging om daar met den onderkoning te konkelen, of zelfs dat Li onder
één deken lag met prins Toean, den overweldiger, en dat hij de eigenlijke aanstoker
was van de beweging.... Maar zooveel Engelschen zien in Li den invloedrijken man
van het zuiden, dat hun heel wat nader aan 't hart ligt dan de noordelijke helft van
China, en men keert niet graag den rug toe aan de opgaande zon. De oude vos liet
zich alles aanleunen, precies zooals hij zich de belangzuchtige vleierijen had laten
welgevallen op zijn reis door Europa. De vraag blijft, wat Li-hoeng-tsjang in den zin
heeft. Dat hij zich uit Kanton, waar hij goed en veilig zat, zou laten weglokken als
hij niet wist, te Peking of waarschijnlijk elders iets beters te mogen verwachten,
gelooft niemand.
Niet alleen over het lot der vreemdelingen te Peking hebben de Chineezen ons
zonderlinge en tegenstrijdige dingen te hooren gegeven. Li verzekerde bijvoorbeeld
ook dat hij de meeste andere onderkoningen had overgehaald, aan den Keizer een
verzoekschrift te richten, waarin het sparen van de gezanten werd voorgesteld als
een zaak van het hoogste belang, en verder de regeering te Peking in overweging
werd gegeven, een brief met verontschuldigingen wegens den moord op den
Duitschen gezant v. Ketteler (deze moord is altijd erkend) te zenden aan keizer
Wilhelm. Een excuusje voor een gezantenmoord onder zulke omstandigheden,
jawel! Maar kort daarop werd het nog fraaier; de Fransche regeering ontving van
den keizer van China - het heette nu weer van den jeugdigen Kwang-su te komen,
niet van Toean - een verzoek om bemiddeling. Dat ziet er wel uit alsof Toean den
ongelukkigen Kwang-su als schild gebruikt, om zich eens vroolijk te maken over de
vreemde gouvernementen. Het verbazingwekkende geval doet

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

179
zich hierbij voor, dat de gezanten van de eene partij allen nog op hun post zijn alsof
er niets bijzonders gebeurd was, terwijl de gezanten der andere partij - ook die van
de mogendheid wier tusschenkomst gevraagd wordt - vermoord zijn, of althans
buiten gemeenschap met hun regeeringen gehouden worden.
Wat dit laatste betreft, de Chineezen zouden dan, op den dringenden eisch der
Amerikaansche regeering, eindelijk het bewijs geleverd hebben dat ten minste één
van de gezanten nog leeft; zij hebben een telegram van den Amerikaanschen gezant
Conger doorgelaten; maar dat telegram geeft geen nieuw licht, en de dagteekening,
waar het op aankomt, ontbreekt. Joean-tsji-kai zegt, dat Conger het den 18en Juli
uit Peking verzonden heeft - men kan het gelooven, als men lust heeft. Conger zou
dan gemeld hebben, dat men in de legatie hevig beschoten werd. Twee dagen later
drie of vier hoogst officieele telegrammen tegelijk van ‘de Chineesche regeering’,
dat de gezanten beschermd werden en veilig waren. Maar wat authentieke
bewijsstukken betreft, zoo makkelijk te leveren - niets.
En welk een zotte toestand: de regeering te Peking wisselt officieele stukken met
de regeeringen wier gezanten onder haar oogen belegerd worden, terwijl zij dan
toch voor het overbrengen van berichten wederzijds schijnt te kunnen zorgen!
Wat voor beweegredenen er nu ook tot al dat parlementeeren en schipperen
mogen bestaan, dit is zeker dat als de Chineezen de bedoeling gehad hebben, de
mogendheden aan de praat te houden, het hun voortreffelijk gelukt is. Het is wel
opmerkelijk dat Joean-tsji-kai zijn jobstijdingen wereldkundig maakte, toen de positie
der vreemde troepen te Tiëntsin hachelijk was, en de commandanten ervan spraken
dat zij alleen Takoe zouden kunnen houden, misschien. De overtuiging dat zij te
Peking op zijn best de lijken van hun landgenooten zouden vinden, kon een stootje
geven ten minste aan het bij sommige vreemde mogendheden opkomende
voornemen om er vooreerst de expeditie naar Peking maar aan te geven. Maar toen
de verbonden troepen ten koste van groote verliezen de forten en de inlandsche
stad van Tiëntsin veroverd hadden, kon het voor de Chineezen zijn nut hebben, de
mogendheden aan het lijntje te hebben en hen zachtmoediger of voorzichtiger te
stemmen. Tegelijk zou de inval in Mantsjoerije Rusland noodzaken, eerst naar zijn
eigen belangen om te zien, en men kon dan nagaan of er, met onderhandelingen,
met beloften, met vreesaanjaging, niet wat te tornen zou zijn aan het beroemde
concert van de mogendheden.
Het staat echter vast, ook als men aanneemt dat althans een gedeelte der
Europeanen aan de slachting ontkomen is, dat de partij die nu in de grootste helft
van China de macht in handen heeft, het toelegt op de vernietiging van alle
vreemdelingen in het Rijk van het Midden. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is,
dat de gezanten en de andere vreemdelingen te Peking daar niets van bemerkt,
niet bijtijds hun maatregelen genomen hebben.
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Maar vertrouwdheid met het gevaar maakt zorgeloos. Die vreemdelingen te Peking
leefden grootendeels even afgezonderd van de Chineezen als de Chineezen van
de overige wereld. Archibald Colquhoun, die er pas geweest is, vertelt hoe onbezorgd
de kleine kolonie van Westerlingen zich den tijd kortte:
De winter wordt in een roes van feesten doorgebracht. Een Fransche
comedie, in de Britsche legatie vertoond (er is daar een kleine
schouwburg) wordt gevolgd door een gecostumeerd bal in de Russische,
en daarna is er weer concert bij Sir Robert Hart. De diné's vormen een
onafgebroken reeks, van het deftige officieele pronkmaal bij een der leden
van het diplomatencorps, tot de jolige fuif van de jongelui, waar de
speeches al beginnen vlak na het gebraad, de anecdotes bij de kaas, en
de comic songs om één uur 's nachts nog ten volle gewaardeerd worden.
Ook de kaartavondjes zijn talloos, en ze ontaarden soms in een partij
poker die in de kamer van een attaché den heelen nacht duurt. Ook
moeten vermeld worden de plechtige bijeenkomsten van de Oriental
Society, waar diepzinnige Chineesche geleerdheid placht tentoongespreid
te worden voor een publiek dat er maar bedroevend weinig aandacht aan
schonk, en thé-dansant's en uitstapjes te paard, en avondfeesten in de
skating-rink en allerlei sport...
En daarbuiten smoort het volk ternauwernood zijn vervloekingen tegen de
vreemdelingen:
Men voelt dat het alleen de voortdurende vrees voor lichamelijke kastijding
is, die het volk in toom houdt, zoodat het enkel maar stille verachting
toont, of, op zijn best, beleefde onverschilligheid; maar de ware gevoelens
die het bezielt verneemt men uit den mond van kerels die, altijd op veiligen
afstand, de vreemdelingen scheldwoorden toeschreeuwen, zoo liederlijk
dat 't minst onbehoorlijke, dat men elken dag hoort, hier niet weergegeven
kan worden. Als er een vreemdeling in de nabijheid is, roept Wang tot
Soeng: ‘Ni tsjioe tsjioe lai la!’ - een bedekte beleediging, niet aan het
adres van den aangesprokene, maar aan dat van de zuster van den
vreemdeling!
Colquhoun had den indruk gekregen dat behalve de Russen en de Japanners
niemand in de legatiën veel afweet van hetgeen er in China omgaat.
Intusschen heeft het dezen keer niet ontbroken aan voorteekenen en
waarschuwingen van den naderenden storm, en uit de laatste brieven van den
Japanschen en den Franschen gezant te Peking, alsook van onzen voortreffelijken
vertegenwoordiger aldaar, den heer Knobel, kan men zien dat er ook onder het
diplomatencorps mannen waren die zich rekenschap gaven van het gevaar; maar
hoe gaat het, als zij die den toon aangeven, niet voorgaan? Men wil niet het
monopolie van de voorzichtigheid hebben, dat zoo licht voor bangheid kan worden
aangezien.
Het tafereel dat voor ons oprijst, als wij ons dat groepje aanzienlijke mannen en
vrouwen denken, weldra vermeerderd met honderden vluchtelingen, omringd door
detachementen bewakingstroepen die wel weten dat hun aanwezigheid evenmin
bescherming kan verleenen tegen die woeste horde van millioenen, als het dijkje
van zand dat een kind in het strand uitgraaft, bestand is tegen den opkomenden
vloed; enkele honderden mannen, vrouwen en kinderen, verraderlijk opgesloten,
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elkaars hebzucht en onbetrouwbaarheid dat er geen den ander wil laten voorgaan
om allereerst te doen wat mensche-
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lijkheid en eergevoel eischen, advienne que pourra; die ongelukkigen, half
verhongerd, radeloos van angst, op elkaar gepakt binnen vier muren waar nacht
en dag de granaten ontploffen; eindelijk, op een nacht, in een wanhopigen uitval de
belegeraars terugdringende, maar dan neergemaaid door de kogels, aan stukken
gehakt, terwijl de overlevenden in doodsangst met hun laatste patronen hun eigen
vrouwen en kinderen neerschieten om ze niet levend in handen van de woestelingen
te laten vallen; het overschot terugvluchtend in de brandende gebouwen, waar allen
omkomen, vervolgden en vervolgers - dat is een tafereel, waarvan men, als de
vreemdelingen werkelijk vermoord zijn, nog maar hopen moet dat het de waarheid
nabijkomt, want stukgeschoten te worden door granaten of levend verbranden moet
een zachte dood zijn in vergelijking tot wat den vreemdeling te wachten staat, wien
een Chineesche beul de ziel uit het lichaam foltert.
Maar wie weet, misschien heeft de lezer, als hij dit onder de oogen krijgt, de
zekerheid dat de Chineezen zichzelf belasterd hebben; dat de vreemdelingen te
Peking tòch nog behouden gebleven zijn.
De Chineezen hebben in de gebeurtenissen van de laatste maanden beestachtige
wreedheid en ergerlijke kwade trouw aan den dag gelegd; zij hebben zich misdragen
als het uitvaagsel der maatschappij. Hun reputatie heeft een leelijken knak gekregen.
Maar hoe is dat te rijmen met de gewone opvatting die men van de Chineezen had:
wreed en trouweloos wel is waar, gelijk de meeste Oostersche volkeren, maar
daartegenover toegerust met benijdenswaardige deugden: vlijtig, sober, ordelievend,
lijdzaam, wijsgeerig, vrij eerlijk onder elkaar, al missen zij ook in deze den zin van
verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap? Ziedaar toch een stelletje goede
hoedanigheden dat alle elementen voor een bescheiden levensgeluk schijnt te
bevatten.... Maar breng hem niet in aanraking met vreemdelingen.
De Chinees heeft eerst geleerd die te minachten. De volkeren die zijn natuurlijk
en kunstmatig afgesloten stuk wereld omringen, zijn bijna alle ver zijn minderen.
Met de wapenen zijn de Chineezen wel overwonnen maar niet onder het juk gebracht:
zij hebben den zegevierenden stam in zich opgezogen. Daarna kwamen er, op
schepen, van ver weg, andere vreemdelingen. Dat waren pas echte barbaren.
Gewelddadig, onrustig, gejaagd, voorwerpen van afschuw voor den Chinees, met
zijn wijsgeerige berusting in het tegenwoordige, zijn afkeer van geweld, zijn vormelijke
beleefdheid. Die harige, opdringerige lieden moesten hun wel den indruk geven
dien wij krijgen van een tabakpruimenden en spuwenden boer, op zijn klompen een
salon binnenklotsend. En bij de handelsbetrekkingen en politieke relaties die
onvermijdelijk ontstonden, zoo heel verschillende begrippen van eerlijkheid en
welvoegelijkheid.
Een Chinees die zich respecteert, moge zoo eerlijk zijn als goud en bij zijn
transacties geen geschreven stukken noodig hebben om zich aan een overeenkomst
te binden, hij heeft een heel ander begrip dan wij van de draagkracht van het
gesproken woord. Dat mag men niet letterlijk opvatten, evenmin als bij ons
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de betuiging van dienstwillig dienaarschap aan den voet van een brief; alleen breidt
de Chinees die hoffelijke vermomming uit over heel zijn maatschappelijk verkeer.
Een Chineesch geleerde heeft eens geschreven dat men een verzoek nooit
rechtstreeks mag afslaan. Integendeel: ‘Willig het in voor den vorm, al is dat ook in
strijd met uw bedoeling; zeg dat gij het morgen doen zult; dan overmorgen; zoo zult
gij rust geven aan het gemoed van wie u iets vraagt.’ Vandaar natuurlijk voortdurende
botsing bij zijn betrekkingen met Europeanen. Maar het is vooral de ongemanierdheid
van den Westerling, naar Oost-Aziatische opvatting, die den Chinees hindert en
ergert. De nu veelgenoemde Chineesche gezant te Washington, Woe ting-fang,
schreef onlangs in een tijdschriftartikel: ‘Vreemdelingen maken zich dikwijls
impopulair in China, door het verwaarloozen van de dagelijksche beleefdheid, die
bij ons van groot gewicht geacht wordt, en door het aannemen van een air van
hooghartige minachting. De Amerikanen hebben den naam van kort-aangebonden;
de toon van de Engelschen is meesterachtig.’ In scherpe tegenstelling daarmede
is de Chineesche gezelschapstaal, die een heele reeks van uitdrukkingen bevat
welke ieder fatsoenlijk mensch moet kennen, en die al wat op den spreker betrekking
heeft, vernederen, den aangesprokene daarentegen in de hoogte steken. De
beschaafde Chinees spreekt bijvoorbeeld van zijn vrouw (als hij niet vermijden kan,
over haar te spreken) als van ‘het domme mensch’; op het platteland zegt men:
*)
‘mijn stinkende vrouw’ . Dat het slechts aan zeer weinig vreemdelingen gelukt zich
in gezelschap van Chineezen ‘fatsoenlijk’ te gedragen, kan de lezer zich voorstellen.
Het past ons echter, de hand in eigen boezem te steken. Zijn wij zelf zoo welwillend
voor menschen en dingen die buiten de schaduw van onzen kerktoren en den rook
van onzen schoorsteen liggen? Schelden de Zwollenaars de Kampenaars geen
‘kielschieters’, en verwijten niet de Delftshavenaars hun naaste buren (die hen nu
hebben opgeslokt) dat ze klokkendieven zijn? Een Chinees behoeft zich maar in
onze Nederlandsche metropolis op straat te vertoonen om een volksoploop achter
zich te krijgen, die hem hardhandig beduidt dat Westerlingen wel hun vrouwen
vergunnen een haarvlecht te dragen, maar mannelijke vreemdelingen, die het doen,
niet met rust kunnen laten.
Dat alles neemt natuurlijk niets weg van den gruwel van zooveel bloedvergieten,
indien het werkelijk geschied is. Maar wie weet wat wij zouden doen indien
zonderlinge wezens uit een ver land ons met de gepantserde vuist hadden
gedwongen, hen toe te laten waar wij hen niet verkozen te hebben;

*)

Een aanzienlijk Chinees zat eens - zoo vertelt men - in zijn gala-kleeding te wachten op de
komst van zijn gastheer in diens ontvangkamer, toen een rat, door het binnenkomen van
menschen verschrikt, een op een bord staande oliekan omverwierp over de beste jas van
den bezoeker. Deze wist echter zijn schrik zeer goed te verbergen, en na de formeele
begroeting verontschuldigde hij zich bij zijn gastheer aldus: ‘Toen ik uw verheven kamer
binnentrad en op uw geachte rustbank ging zitten, had ik de domheid, uw geëerde huisrat te
verschrikken, die vluchtte en den kostbaren inhoud van uw oliekan over mijn nuttelooze,
ellendige kleeren uitstortte. Wil dus mijn erbarmelijk voorkomen in uw hooggewaardeerde
tegenwoordigheid verontschuldigen.’
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ons leerstellingen opdrongen, in strijd met den godsdienst onzer vaderen; opzettelijk
een vreemden tempel oprichtten in een heilige stad (gelijk bisschop Anzer deed in
de stad van Confucius); de begraafplaatsen omspitten ten einde er afschuwelijke
machines overheen te kunnen jagen; in vollen wedstrijd Bremen of Rotterdam in
bezit namen onder het bedriegelijke voorwendsel dat men ons die havens nog wel
eens zou teruggeven - wie durft mij verzekeren dat onder zulke omstandigheden
de meest flegmatieke Noord-Hollandsche boer gaan amok zou maken?
Het meest verbazingwekkende in de Chineesche crisis is wel de strijdvaardigheid
die deze geminachtige langstaarten plotseling aan den dag leggen. De Chineezen
hebben maar al te goed geprofiteerd van de lessen der militaire instructeurs, die de
Europeesche staten hun om strijd hebben opgedrongen. Het zijn niet meer de met
pieken, gongs en maskers gewapende benden die een jaar of wat geleden wegliepen
voor de Japanners: zij zijn gemetamorfoseerd in voortreffelijke artilleristen en handige
schutters met het onvolprezen Mausergeweer. Wat meer zegt: het zijn strategen
geworden, zij hebben de onbeschaamdheid, aanvallend op te treden tegen de
Russen!
Of Rusland die aanvallen op zijn Siberische grens niet wat overdreven voorstelt,
om de handen vrijer te hebben tegenover Peking?
De oorlog in Zuid-Afrika was eigenlijk een maand geleden al uit, volgens zekere
Engelsche optimisten. Men kon het geen oorlog meer noemen, als president Steijn
met een handvol aanhangers nog wat heen en weer bleef trekken in een hoekje
van den Vrijstaat, pardon, de Oranjerivier-Kolonie; of als de desesperado's die Botha
gevolgd zijn, voortgaan met hinderlagen te leggen aan de onweerstaanbare
Engelsche troepen: die paar duizend Transvalers en vreemde ‘huurlingen’ wachtten
eigenlijk maar op den genadeslag.
Wij moesten wel onder den indruk komen van al dat hameren op één aanbeeld,
en langzamerhand gelooven dat zoo goed als alle Boeren huis-toe waren, en de
oorlog was uitgegaan als een nachtkaars. Gelijk mijn voorganger op deze plaats
de vorige maand terecht zeide: de belangstelling werd slechts met moeite levendig
gehouden.
En zie, daar komen enkele berichten die men te Pretoria en te Londen niet langer
kon verzwijgen, deze illusie der jingo's wreed verstoren en ons goed vertrouwen in
de standvastigheid der Boeren op eens verlevendigen. Zoo bleek dat de Transvalers
en

den 11 Juli op het onverwachts - voor ons tenminste - Roberts' stellingen om en
bij Pretoria van drie zijden tegelijk hadden aangevallen, en met vrij veel succes: een
aantal Engelschen bleef op het slagveld, en een grooter aantal ging als
krijgsgevangenen op weg naar Nooitgedacht (om later weer losgelaten te worden?).
En die Vrijstaters! De ongelukkigen heetten hopeloos omsingeld, gedemoraliseerd
en wat niet al. Daar breekt plotseling De Wet bij Bethlehem door den ring van
insluitingscorpen heen en brengt zijn tegenstanders verliezen toe, en een andere
afdeeling Boeren breekt weer eens den spoorweg op ten noorden van Bloemfontein.
Haast tegelijker-

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

184
tijd wordt door de Transvalers bij Heidelberg een aanval op den Natalschen spoorweg
gedaan - die nog altijd niet hersteld schijnt te zijn, hoe Buller ook mocht snoeven en zelfs de lijn Klerksdorp - Johannesburg is door de Boeren verontrust. Ziedaar de
echte guerrilla. Als de Boeren die nog maar een poos kunnen volhouden (en waarom
zouden ze niet?) dan ziet de toekomst er voor hen nog zoo kwaad niet uit.
Voeg daarbij dat de Engelschen toch al moeite hebben met het onderhouden van
een zoo groot leger in een vijandelijk land - hebben de trotsche regimenten van
Hare Majesteit onlangs niet als va-nu-pieds rondgeloopen, omdat er niets dan de
noodzakelijke levensmiddelen konden aangevoerd worden, maar geen schoenen
of dergelijke geriefelijkheden? - dat ziekten ouder de troepen huishouden, en het
stilzitten, het uitblijven van de gelegenheid om groote dingen te doen,
demoraliseerend werkt. Telkens komt dan de herinnering weer op aan den leeuw
uit de fabel, die het ten slotte moest afleggen tegen de nijdige vlieg.
Misschien dringt dan langzamerhand ook onder het Engelsche volk het besef
door, dat het slecht strijden is voor een onrechtvaardige zaak. De macht van het
Recht, heeft ook de Tsaar daaraan geen welsprekende woorden gewijd op de
Vredesconferentie? Waar het op daden aankomt, gaat het wel is waar anders, dat
bewijzen de nieuwe gewelddadige maatregelen waarmede de grootvorst van Finland
bezig is, de heiligste rechten van zijn volk te vertrappen.
23 Juli.
C.E.
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Van de redactie.
Uit ‘de Oost’.
Terwijl men in het moederland ernstige pogingen doet om belangstelling en liefde
voor onze koloniën te wekken, schijnen de schrijvers van romans, novellen, schetsen
en zedenstudies over ‘de Oost’ het er op toe te leggen, het met eenige moeite
verkregen begin van belangstelling te vernietigen. Het moet voor menschen als,
bijvoorbeeld, de stichters der vereeniging ‘Oost en West’ in de hoogste mate hinderlijk
wezen aldus te worden tegengewerkt en wij kunnen ons voorstellen dat ook
menigeen, in onze Oost zelf werkend en strevend, evenals een groot aantal hunner,
die dat hebben gedaan, zich ergeren aan een menigte boeken die, van over zee
ons toegezonden of hier te lande geschreven door Indische oudgasten, maar luttel
goeds en veel kwaads bevatten over de Indische Maatschappij.
Meer dan eens werden ons Indische dagbladen toegezonden, waarin hevig werd
geprotesteerd. Wij konden hier over die protesten niet spreken. De aanleiding daartoe
ontbrak; want men heeft erkend dat de redactie van ons tijdschrift, bij de beoordeeling
van Indische romans, omtrent de waarheid der donkere schilderingen geen oordeel
uitsprak. Hare belangstelling in leven en lot der landgenooten ginds mag bekend
worden verondersteld. Schilderingen van Indische toestanden en schetsen uit het
leven onzer militairen in de Oost worden zooveel mogelijk opgenomen.
Ofschoon wij ditmaal enkel spreken over een verschijnsel, niet over een bepaald
boek, zij toch erkend dat de verschijning van een werk over Indië de aanleiding was
tot het schrijven dezer weinige regelen.
De heer B. Veth heeft toch in ‘Het leven in Nederlandsch Indië, dat werd
uitgegeven door de firma P.N. van Kampen en Zoon te Amsterdam, nagenoeg alles
gezegd wat wij alzoo voor akeligs over de Indische maatschappij vernamen. Wie
een distel-lezing mocht gaan samenstellen uit verschillende moderne Indische
romans, novellen en schetsen, zou een boek leveren, dat zeer veel overeenkomst
hebben moet met dat van genoemden schrijver. Hiermede is reeds gezegd, dat hij
niet alléén staat met zijne beoordeeling en tevens dat hij ons niet veel nieuws heeft
medegedeeld. Bij hem vindt men het gemopper echter nagenoeg kompleet en zijn
werk heeft eene onmiskenbare strekking. De heer Veth wil jonge menschen er van
terughouden naar de Oost te gaan. Hij meent dit te mogen doen, niettegenstaande
er in onze Oost nog immer frissche, jonge krachten kunnen worden gebruikt en
deze zelfs, indien de nijverheid voortgaat met zich te ontwikkelen, al noodiger en
noodiger zullen zijn. Wie ònze jonge menschen terughoudt, speelt den vreemdeling
in de kaart. Krachten moeten er zijn en krachten zullen er voorloopig ook komen,
zij het dan vreemde.
Bovendien is het bestaansprobleem moeilijk op te lossen voor tal van jonge
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mannen hier te lande. Zij kunnen nog wel ergens anders terecht dan in de Oost,
misschien, maar het behaagt niet iedereen vrijwillig te gaan leven in vreemde landen,
waar sommigen zich nooit waarlijk thuis leeren gevoelen. In die zoo verschrikkelijk
afgeteekende ‘Oost’, moet men dan toch zedelijk lang niet zoo ver van huis wezen
als in andere landen, die veel minder mijlen van onze grenzen zijn verwijderd.
Intusschen, dit geven de verbolgen veroordeelaars van het Indische leven niet toe.
En, welk denkbeeld moet nu de alles voor waarheid houdende lezer wel krijgen van
die Indische maatschappij? Een verschrikkelijk denkbeeld, inderdaad.
De Europeaan, die in de Oost zich gaat vestigen, moet er aan. Hij gaat lichamelijk
en zedelijk te gronde, hetzij de man ongetrouwd blijft, hetzij de man een meisje laat
uitkomen of wel huwt met zijn Indische huishoudster of dapper zijn best doet om
gelukkig te worden met een Indisch meisje. Hij ontgaat zijn noodlot niet.
In onze Oost, wordt gestolen, gekonkeld, geknoeid. De eerlijke man komt niet
vooruit, de vleier, de huichelaar, de man met een ruim geweten verkrijgt daarentegen
rijkdom en aanzien. Maar hij heeft daaraan niet veel. Want men kan in de Oost niet
van zijn rijkdom genieten. Alle genot is maar van slechte qualiteit. Tot de
veelgeroemde rijsttafel toe, is niet meer dan vuiligheid. Wie eerzuchtig is, kan voor
zich laten buigen; maar een bewustzijn van wezenlijk hoog te staan krijgt hij toch
niet. Daarvoor staan alle anderen te laag en doen zij te kruiperig.
Wat aangaat de zeden, daarvan kan geen kwaad genoeg worden gezegd. In de
romans, wordt gedaan aan overspel, aan ontuchtig gevrij, aan vergiftiging, aan
kwaadsprekerij, diefstal, kuiperij enz. enz. In het boek van den heer Veth, leest men
daar ook van. We zeiden immers reeds dat het een distellezing uit Indische romans
kon zijn!
Wat betreft het landsbestuur, dat zou, indien alle mopperaars waarheid spraken,
voor inboorling en Nederlander in de hoogste mate rampzalig wezen, erger
wanbestuur zou in 1900 eigenlijk niet denkbaar zijn. Turkije moet het land der
voorbeeldige ambtenaren zijn, indien men het vergelijkt met Nederlandsch Oost-Indië,
zooals het door bedoelde schrijvers wordt geteekend. Wat aangaat de
niet-inlanders.... en wat betreft de inlanders.... niets dan vreeselijke dingen. Wij
zullen maar niet langer blijven opsommen. De lezer kent het geklaag zelf.
Wij herhalen het: zelf kunnen wij geen oordeel uitspreken, nòch over de Indische
toestanden, nòch over de waarde van al die bedoelde geschriften als getuigenissen
omtrent den werkelijken toestand. Maar het komt ons nuttig voor toch ook uit het
moederland een waarschuwende stem te doen opgaan. Het schijnt ons namelijk
toe dat vooral romanschrijvers het zwart maken der Indische toestanden noodzakelijk
achten om te worden gelezen. Wie niet met wat heel ergs aankomt, schijnt in de
Oost geen aandacht te kunnen krijgen.
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Het genre ‘Indische roman’ zou dan meêbrengen het beschrijven van narigheden
en onzedelijke toestanden. Zonder een paar gevallen van overspel, niet al te sober
behandeld, zou men niet komen tot het publiek, maar ongelezen blijven als een
blaadje van 't Leger des Heils, in een Societeit rondgevent door een juffertje van
wie men kocht om haar genoegen te doen. En zoo'n niet piquant boek zou dan nog
niet eens worden aangeschaft. Mocht dit zoo wezen, dan zou het schrijven van die
speciaal ‘Indische’ romans wel zijn de allermiserabelste manier om eenige guldens
te verdienen. Zijn zij getuigenissen van de zuivere waarheid, daarentegen, dan is
de Indische maatschappij ernstig aangetast en valt er inderdaad te vreezen voor
eene niet meer te stuiten decadentie.
Dit alternatief is niet uit lust tot puzzelen gesteld. Het dringt zich aan ons op. Men
dient dat in ‘de Oost’ goed te weten en wèl te bedenken. Wij trekken hier onze
conclusies, erger nog, het zeer bonte en zeer leelijke beeld, dat men ons geeft al
maar weêr, al maar weêr, wordt een nachtmerrie: het laat ons niet meer los, het
maakt dat wij aan de Oost niet kúnnen denken zonder weêrzin van al het leelijke,
dat aan ons begrip van Indië vast is geraakt, dat er een element in is geworden. De
Oost - bah! Iemand, die daar is rijk geworden - bah! - Dat zou toch wat héél erg zijn,
dat is toch een resultaat waarnaar niet is gestreefd door de begaafde en niet
begaafde Indische romanschrijvers. Er is misschien maar een mensch, die zou
wenschen dat het zóó werd: de heer Veth, die zijn boek schreef uit wraak, als een
afrekening met een door hem verafschuwd leven tusschen menschen, die hij verfoeit.
Een middel tegen het kwaad? Wij weten het niet aan te geven. Indien de schrijvers
van Indische romans, nog versterkt door anderen, zoo blijven voortgaan - dan zullen
zij dit rustig kunnen doen en met voordeel.... tot de Indische lezers eindelijk genoeg
krijgen van die soort lektuur. Zijn die romans onwaar en geschreven op effekt, dan
schijnt het bevorderen, het door zijn belangstelling al maar aanmoedigen van zulk
geschrijf ons gevaarlijk, bijna misdadig toe. Reactie moet komen uit Indië zelf en
spoedig ook!
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Het Boek van Nagadrah den Balling, door Dr. A. Kempe, Leid. A.H.
Adriani, 1900.
Vooral bij de beoordeeling van een werk als dit, moet men zich duidelijk rekenschap
zien te geven van hetgeen de schrijver heeft meenen te leveren. Alvorens te letten
op den uitslag, dient men te letten op het doel. Het Boek van Nagadrah is een
didaktisch geschrift, dat de schrijver zoo welsprekend, zoo dichterlijk heeft willen
maken als hij maar kon. Zijn bedoeling was: tegenover de wereld te gaan staan om
te getuigen van hetgeen daar leeft in zijn ziel. Het boek is dan ook eene uitdaging
aan de menschen, die vrede hebben met de tegenwoordige maatschappelijke
toestanden. Zijn bedoeling was ook: in profetische taal tot de menschen te spreken:
zijn boek werd daarom geschreven in een stijl, waarvan de schrijver zal vinden dat
hij in kracht den Bijbelstijl nabij komt. Hij wilde verder optreden als dichter: zijn boek
bevat dan ook het een en ander, gedrukt in korte regeltjes, wat de schrijver houdt
voor hooge poëzie en de opzet van het werk is die van een parabel in 't erg lang.
Ofschoon het in den regel verkeerd is de persoon van den schrijver te
vereenzelvigen met den held uit een boek, mag men gerust aannemen dat Nagadrah
is de verdichterlijkte Dr. A. Kempe, zich plaatsend buiten de werkelijkheid, maar
niet zóó ver of hetgeen er in Nagadrah omgaat is nog maar even versterkt dàtgene,
wat er omgaat in den schrijver. Mocht dit niet het geval wezen, dan zou deze
schepping weinig meer zijn dan eene mystificatie en dit kunnen wij onmogelijk
aannemen.
Nagadrah heeft aan de menschen te zeggen, wat zij al door zeer velen hebben
hooren verkondigen. Daarom wekt dit boek verbazing, noch ergernis bij hen, die
eenigermate op de hoogte zijn van hetgeen door socialisten en anarchisten over
den godsdienst en de maatschappij werd geschreven.
Nagadrah, dan, beweert het volgende:
Jezus moet niet vereerd worden als Gods zoon. Hij was mensch als wij en hij
dwaalde soms. De christelijke leer is niet in haar geheel te aanvaarden. Het is
bovendien moeielijk uit te maken in hoeverre zij volkomen zuiver tot ons gekomen
is. Godsdienst moet niet aan de kinderen worden geleerd. Zinnelijke begeerte is op
zichzelf niet verkeerd. Men moet er dus geen afschuw van veinzen en dien
aankweeken. Het huwelijk moet niet bindend zijn voor het leven; doch aangegaan
worden voor den tijd van vijf jaren. Gescheiden echtgenooten kunnen nog eenmaal
na de scheiding hertrouwen. Omtrent de huwelijksgoederen en de voogdij moeten
andere wetten gemaakt worden. Nagadrah geeft een ontwerp huwelijkswet ten
beste. De regeering, die het verraad beloont en in de koloniën des lands opium en
sterke dranken laat invoeren, is onzedelijk. De grond moet het eigendom blijven
van de gemeenschap. Over de vrouwenbeweging laat Nagadrah zich in gematigden
zin uit. De doodstraf moet weer ingevoerd worden.
Zulke stellingen hebben wij reeds vaak vernomen. We schrikken daarvan niet
meer. Dat Nagadrah wordt verbannen uit zijn land, omdat hij ze verkondigt aan den
volke, doet ons vermoeden dat hij leefde in Rusland of in Perzië of in een zoodanig
rijk van despotisme. In Nederland mag men deze dingen zeggen.
Het boek is een parabel of een sprookje, zoo men wil. Nagadrah heeft te doen
met allegorische wezens: de Zinnelijke Liefde, de Hoogere Liefde, den Geest, die
klaagt enz. Hij is gelukkig getrouwd, maar kijkt wel eens met begeerte naar andere
vrouwen. Hij noemt zich Natuur-
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wijsgeer en heeft waarschuwende vizioenen, waardoor zijn wijsheid nog grooter
wordt.
Het proza van Dr. Kempe is niet correct en erg leelijk. De schrijver wil verheven
zijn, maar slaagt op geen enkele bladzijde. Het is niet voldoende maar zinnen te
maken met ‘hij antwoordde, zeggende’ om statig proza te schrijven dat het proza
der Bijbel-overzetting nabij komt. De verzen - zijn geen verzen. Van zijn
machteloosheid, legt Dr. Kempe herhaaldelijk de naïve bekentenis af. Telkens deelt
hij mede iets niet te kunnen beschrijven, o.a. op pag. 32, 45, 51, 58. Vaak wordt
een volzin niet afgemaakt en eenige ruimte gevuld met puntjes. In de als poezië
gegeven stukken, komen belachelijke regels en episoden voor. Ik bedoel niet de
correcties op de bijbelwoorden alleen, maar ook verhalende fragmenten. Menschen,
die door kuiperij ridderorders machtig zijn geworden, moeten die oprapen, na hun
dood, uit ‘het vuilste vuil.’ Een is er bezig: Hij vindt zijn kruisje.
‘Hij was verrukt en hoe onooglijk
het ding er uitzag, toch was hij gelukkig.
Doch zie, een Sperwer daalde neder uit den hooge
en greep het weg.
Het deftige gelaat hief smeekend d'oogen opwaarts, doch
een kwalijk riekend vocht viel op hem neer
en bloed en tranen huilend kroop hij verder’.

Zoo worden ‘ministers, gouverneurs, grootwaardigheidsbekleeders’ behandeld.
Dominees, pastoors en pausen moeten het eveneens ontgelden. Aristoteles rekent
af met Gregorius den Zevende.
Dr. Kempe mist gevoel voor het potsierlijke. In zijn vlagen van verheven doen,
wordt hij niet gewaarschuwd wanneer dwaze gezegden hem ontsnappen. Bij 't
herlezen merkt hij die niet op. Enkele voorbeelden.
‘In het land van Nagadrah werd de geest vaardig over de vrouwen en zij stonden
op tegen de mannen... Gelijk het rund, dat lang onverdiende, slechte behandeling
verdroeg enz. (pag. 114). ‘Gelijk in den loop der eeuwen de vrouw in het huishouden
iemand geworden is van gewichtige beteekenis, zoo is ook nu de tijd gekomen enz.
(pag. 115). Hoort, gij vrouwen hier vergaderd, gehuwde en ongehuwde, oudere en
jongere, hooger geplaatste in stand en mindere, hoort mijne woorden (pag. 123)...
‘als van een kermis-goochelaar’, kon er bij staan! ‘Wetten, waarin de
onmenschelijkheid in plaats van de gerechtigheid schijnt te hebben voorgezeten
(pag. 123) elders: aan de hand der wetgeving’. Nagadrah zegt deze dwaze
onbeleefdheid in eene vergadering van vrouwen: ‘Gij zegt: Wij spreken over de
ongehuwden, maar wie waarborgt U dat dezen niet trouwen? Trouwen dan alleen
de schoonen? (pag. 126)’. ‘Een enkele vuurproefhoudende doffer werd nog gehoord’
(131) enz. enz. Op de meeste bladzijden, misschien, zijn dergelijke dwaasheden te
vinden. Dit zou nu nog zoo erg niet zijn, indien de schrijver in poëzie en proza, hoe
leelijk dan ook, in een sprookje, hoe buitengewoon onhandig ook samengesteld,
ten minste wat nieuws had verkondigd. Wij zouden dan het erg pretentieuse van
den vorm maar vergeten om te genieten van zeer persoonlijke denkbeelden.
Ongelukkig, naar wij boven zeiden, heeft het Dr. Kempe behaagd zijn ‘Natuurwijsgeer’
niet anders te laten verkondigen dan wat stellingen, die een ietwat belezen
jongmensch van buiten kent. Er zijn er zoo te lezen in Dageraad, in boekjes van
Jean Grave en andere anarchistische werken. Hoe iemand, die niet meer te vertellen
heeft er toe komt dat zóó omslachtig te doen, op een toon, die ons in 't begin iets
heelemaal ongehoords doet verwachten, met een omhaal van allegorische figuren,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

die den lezer doen schrikken, is haast onbegrijpelijk. Deze natuurwijsgeer heeft
eene zeer vreemde mentaliteit en zijn boek zou diensten
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kunnen bewijzen aan den psycholoog, die lust mocht hebben te onderzoeken, hoe
de meest eenvoudige en minst oorspronkelijke gedachten op de minst natuurlijke
en minst origineele wijze tot uiting kunnen komen.
Over de strekking van dit werk behoeven wij ons hier niet uit te laten.
Eene groote inconsequentie ligt in het plaatsen van het motto, waar de schrijver
beweert in het boek dat wij niet precies weten wat Jezus heeft geleerd. Wie dit zegt,
mag maar niet kiezen wat hem goed voorkomt. Dat is al heel onwetenschappelijk
voor een natuurwijsgeer.

De liefde van een Boer (roman uit Transvaal) door Louise Stratenus,
Utrecht, A.W. Bruna en Zoon. (Zonder jaartal).
Een roman in twee deelen, waarvan niet veel goeds te zeggen valt. Louise Stratenus
moet worden gerangschikt onder de vrouwen, die het allerminste begrip hebben
van schrijfkunst en tevens onder haar, die het allernaarstigst omgaan met de pen.
Haar specialiteit is de actueele spektakelroman. We kregen er onlangs een over de
Boeren, we zullen er waarschijnlijk dezer dagen weêr een ontvangen over Het
bloeddrama in China of zoo wat.
Intusschen, valt toch iets te roemen, in dit boek van de snelschrijvende dame:
het eerste gegeven. Een zeer ernstige, jonge Transvaler gaat hartstochtelijk houden
van een Engelsch meisje en nu heeft freule Stratenus waarschijnlijk eventjes het
plan gehad ons aan te toonen hoe de Engelsche, eerst bezield met het voornemen
den hoogstaanden boer zoo min mogelijk ongelukkig te maken, tòch al meer en
meer afschuw krijgt van het boersche gezin en het bestaan in de eenzaamheid der
velden. Ongelukkig, heeft zij dit plan al gauw laten varen en is het oorspronkelijke
gegeven bedorven door allerlei geknoei er bij; zoodat wij inééns diep in de akeligste
vulgariteit zitten. Verraders, een geheim genootschap, een tooverheks, Cecil
Rhodes(tan) komen uit het leelijke tooverdoosje te voorschijn. Waar eerst heel
eventjes een spoor van psychologisch en ernst viel waar te nemen, komt al gauw
de reeks grove bedenksels, die het allerminste soort van lezers moeten boeien.
De menschen uit de Stratenus-romans praten tegen elkander als rederijkers uit
den ouden tijd op de planken van een achterhoeksch herbergtooneeltje en waar de
schrijfster ons wat had moeten laten zien, krijgen wij uitroepjes en beschrijvingen
als uit een haastig geïmproviseerden kinderbrief.

Parias door Mina Kruseman, J.P. Revers, Dordrecht. (Zonder jaartal).
Wekt het boek van dr. A. Kempe een voor den schrijver niet vleiende verbazing, de
tweedeelige roman, die Mina Kruseman dezer dagen de wereld inzond, doet hen,
die bij de schrijfster althans eenig begrip van literatuur hadden verondersteld, een
oogenblik twijfelen aan de identiteit van de romancière. Is dàt nu van ‘de’ Mina
Kruseman?! Och ja, het staat ook in de opdracht aan de ‘liplapjes en de
chineesinnetjes, met wie (zij) dagelijks omging als met jongere zusjes, die (haar)
begrepen en met (haar) samenwerkten aan de verheffing der vrouw.’
Parias is een onmogelijk boek. Wij weten het niet anders te kenschetsen. Het is
onmogelijk als avonturenroman, onmogelijk als pleitroman, onmogelijk als
psychologische roman, onmogelijk als ‘Indische’ roman. Het is een samenstel van
onmogelijkheden, die we moeilijk hier kunnen resumeeren, omdat zij te groot in
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aantal zijn. Er wordt in dezen roman ook gepreêkt vóór de vrije liefde, tegen den
oorlog, vóór de preêkende dramatische kunst.... alles lang, banaal, vervelend. De
avonturen zijn zóó dwaas, dat die een mensch nog aan 't lezen
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houden, nieuwsgierig wat de schrijfster in een volgend hoofdstuk weêr voor
onmogelijks zal laten gebeuren. 't Is jammer voor Mina Kruseman dat zij voor dit
werk een uitgever gevonden heeft. En als men nu bedenkt dat de dagbladen hebben
meêgedeeld hoe Mina Kruseman het handschrift zelf is gaan brengen van Boulogne
sur Seine naar Dordrecht, omdat zij redenen meende te hebben de fransche post
niet te vertrouwen van wege het cabinet-noir, dan zou haast eene minder vleiende
veronderstelling bij ons opkomen. Laat ons gelooven aan onbegrensde naïveteit.
Mina Kruseman schijnt het beneden zich geacht te hebben haar drukproeven
behoorlijk na te zien. Het boek is vol tergende fouten.

Om de Keizerskroon (leven en daden van Graaf Willem II van Holland,
Roomsch koning, stichter van 's-Gravenhage, anno 1250) door J.R. van
der Lans, 1900. Stoomdrukkerij, Langendam en Co., Nijmegen.
Dit is ook al een actueele roman, in één deel, maar in een dik. De heer Van der
Lans heeft al heel wat historische romans geschreven, over tijdperken uit de
Vaderlandsche- en uit de Wereldgeschiedenis. Zijn jongste werk werd uitgegeven
met het oog op het feit, dat 's-Gravenhage weldra 650 jaar zal hebben bestaan. De
oprechte Hagenaar denkt dus, dezer dagen, veel aan ‘den roemrijken
Roomsch-Koning, Graaf Willem II van Holland, door Alberdingk Thijm gerekend tot
de voortreffelijkste vorsten, die in ons Vaderland bewind hebben gevoerd.’
De schrijver heeft willen geven ‘een breed tafreel van middeleeuwsch leven’, naar
hij zegt in zijn lange voorrede, waarin ook wordt aangeteekend: ‘op het oogenblik
dat men te 's-Gravenhage de aloude stichting van den Roomsch-Koning, zijn
vorstelijke ridderzaal weer in haar edelen luister poogt te herstellen, mag dit boek
zeker actueel heeten.’ Wij noemden 't al zoo. Wat de hoofdpersoon aangaat, zegt
de schrijver: ‘hier is gepoogd zijn ridderlijke, koninklijke gestalte in al haar reine
grootheid en hooge majesteit te doen schitteren als een der onvergankelijkste gloriën
van het Nederlandsche volk.’
Wat den heer Van der Lans ontbreekt is allerminst liefde voor zijn onderwerp,
maar - helaas! - uitbeeldende kracht.
Hij gebruikt een overvloed van groote woorden, hij toont ijverig te hebben gelezen
over zijn held, hij toont alles op zijn mooist te willen voorstellen tot eer van Willem
en tot glorie van Holland, maar met dit al geeft hij niet meer dan een aangelengd
verhaal van Willems regeering, volgens de opvatting van vroegere geschiedschrijvers,
benevens daarbij passende romantische avonturen.
We krijgen, na den roman, twee toevoegsels over De ridderzaal te 's-Gravenhage
en De herstelling der grafelijke zalen.
Van dit boek geeft de schrijver-uitgever een tweede druk, naar Het Vaderland
bericht.
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Nieuwe Boeken.

Opstellen door Henri Borel, L.J. Veen, Amsterdam.
- Dit is een bundel met artikelen uit De Gids, Nederland en Indische couranten. Met
bewondering moet men lezen, in Een kroningsfeest op Java, de beschrijving van
de gamêlan; vreemd doet dat Iets over kritiek aan, in een boek, waarin ook enkele
ongemotiveerde beweringen te lezen staan, die niet minder erg zijn dan de door
den schrijver gewraakte. Goed is de omschrijving van ‘de éénige kunst van schrijven’
aan het eind der causerie, edelmoedig warm is het stukje over Otto Knaap.

Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in
Nederland, door H. Scheepstra en H. Walstra, (tweede druk) Groningen,
J.B. Wolters, 1900.
- Dit werkje moet ook worden gelezen door hen, die met punt D van het programma
voor de hoofdakte tot hun rust geen zier hebben uit te staan. De geschiedenis van
ons onderwijs en van de opvoeding vormt een der allerbelangrijkste onderdeelen
van de beschavingsgeschiedenis, die tegenwoordig, door vele dilettanten ook, met
grooten ijver wordt beoefend. Zoo nog iets mag worden gezegd, nadat hetgeen de
samenstellers van dit nuttige boek ons hebben gegeven, dankbaar is genoten,
zouden wij wenschen, dat eene grootere uitgave verscheen, waarin meer bladzijden
konden worden gewijd aan de opvoeding, handelend niet over de theorie in de
eerste plaats, maar over de praktijk der opvoeding in school en huis. Er moet veel
over dit onderwerp te vinden zijn, dat, samengevoegd door de heeren Scheepstra
en Walstra, van het hoogste belang zou worden voor den gewonen lezer. Wij missen
noode een alphabetisch register.

Opstanding, roman van Leo Tolstoy,
naar den volledigen tekst bewerkt (twee deelen. Drukkerij ‘Vrede’ te 's-Gravenhage,
1899. - Zeker de belangrijkste uitgave der speciale drukkerij Vrede. Een, naar wij
vernemen, zeer getrouwe vertaling van Tolstoys aangrijpend boek, werd door haar
zeer fraai uitgegeven.

De witte Dorothea door Ernst von Wildenbruch. Utrecht, H. Honig, 1900.
Vertaling van een in Duitschland zeer druk gelezen roman. De vertaler, die zich niet
noemt, behoeft zich allerminst voor zijn werk te schamen.

Ludwig Ganghofer's In de stilte van het woud (twee deelen, bij Bruna
en Zoon, Utrecht) is overgezet door J.v.M.
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Het is een boeiend boek, vrij vlot vertaald. Wij stuitten op enkele fouten: bist Du
verrückt? is niet ‘ben je verrukt?’ en Seil is niet zeil, maar touw.
***
Bij Bruno en Zoon te Utrecht verscheen de goed leesbare vertaling (twee deelen)
van Donkere Schaduwen uit het Duitsch van Nataly von Eschtruth met portret van
de schrijfster op den omslag.
F.L.
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Kreml van Nowgorod.

Een fiets-tochtje in Rusland.
Door Chr. H.J. van Niftrik.
Ik maakte eens een reisje per fiets door 't gouvernement Nowgorod, laat ik liever
zeggen in 't gouvernement Nowgorod, want ik had op geen stukken na 't heele
gouvernement doorgefietst, zóó'n fietser ben ik niet, want deze provincie heeft een
oppervlakte zeven maal zoo groot als Nederland. Op 't platteland, waar een rijwiel
een nog tamelijk vreemd en zelden gezien instrument is voor de bevolking, zijn de
wegen allerminst voor fietsrijders aangelegd. Ik zal dus maar, zonder meer, zeggen,
dat de wegen ellendig slecht zijn, gezwegen nog van de kleinere zijwegen, zelfs
voor voetgangers niet zonder gevaar. Daarom ook wil ik den lezer niet vervelen
door 't aantal kilometers op te geven dat ik den eersten en den tweeden dag aflegde,
en waar ik toen kwam, en hoe dit en hoe dat dorp heette. Dat zijn dingen, die mij
zelf ook zeer weinig interesseeren, en die ik ook niet meer met juistheid zou kunnen
vermelden. Laat mij u dus 't een en ander vertellen van wat mij trof op mijn tocht
door 't eenzame land.
't Gaat langs den grooten heirweg van Petersburg naar Moskou, een breede
gemacadamiseerden weg, die in het jaargetijde van warmte en droogte, in tamelijk
goeden staat verkeert. Wel doet de minste beweging in de lucht zware stofwolken
opvliegen en wanneer ge gaat langs den door karrenwielen uitgereden rand van
den weg, dan dekt 't loome stofpoeder u telkens de voeten toe, maar denk eens
hoe zoo'n weg er in regentijd moet uitzien, met al die gaten en groeven en
losgewerkte kluiten. Merkwaardig dat alle wagens en karren en voetgangers steeds
de kanten van den weg houden! Aan beide zijden zijn diepe voren, terwijl 't midden
van de straat door allen gemeden wordt. Elk fietsrijder weet 't bekende smalle
voetpaadje langs de landwegen naar waarde te schatten, door grove boerenvoeten
zoo hard getreden klei. Maar grillig zijn soms de wegen van 't goede landvolk, en
hun voetpaadje nam dikwijls heel willekeurige richtingen naar beneden aan, en
soms door
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greppels en over smalle plankjes, en heel dikwijls moest ik dan weer afspringen.
Beter was 't soms midden op den weg, al was 't wat hard en stooterig. Aan
weerskanten strekken zich moerassige grasvlakten ver uit en hier en daar teekent
zich de horizon met een blauwig boschverschiet af. Eenzaam en verlaten is de weg,
zoover ik zien kan langs den steeds matter wordende grauwe streep, die in 't stoffige
blauw van den horizon wegsmelt. Geen boom die schaduw werpt, ja zelfs geen
telegraafpaal. Om een minuut of vijf een

Uit de stofwolken doemen een drietal paardekoppen op....

paal, waarop de afstand in wersten naar Petersburg en naar Moskou. Heel aan 't
eind van den weg verrijst een stofwolk, die als een witte damp afsteekt tegen de
lucht. Grooter en grooter wordt de naderende wolk. Ik kan enkel vermoeden wat ik
daarin zie. Is het een mensch, een dier, een fiets, een rijtuig? Ondoordringbaar dicht
blijft de stofwolk, tot eindelijk 't gerammel van bellen en 't schokken en geknars van
wielen zegt, dat het een voertuig is. Uit de stofwolken doemen nu een drietal
paardekoppen op met
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sufferige uitdrukking. Mat en moe sukkelen de paarden onder 't versleten stoffige
tuig voort. Dat is een troika, drie magere paarden waarvan 't middelste tusschen de
boomen en onder het kromhout gespannen is, terwijl de beide andere er los naast
springen, met een paar lijnen aan den wagen gebonden. 't Is of alleen het grootere,
paard in 't midden, trekt, de beide andere huppelen er zoo slap bij. Roestig zijn de
bellen en 't tuig. De koetsier met zijn ouderwetsch hoedje en lang en dichtgebonden
kaftan, slingert heen en weer op zijn bok, nu eens schreeuwt hij zijn paarden toe,
dan dommelt hij weer in slaap, tot een groot gat in den weg hem verschrikt doet
opspringen. Met een snelle beweging naar zijn hoedje, en een ruk aan de teugels,
doet hij zich zelf de gelofte, zijn waardigheid beter op te houden, en weer gaat 't
voort in 't zelfde sukkeldrafje. De koetsiers bekommeren zich er meestal heel weinig
om of 't wat zachter of harder gaat. Wat helpt dat op zoo groote afstanden? En bij
het harde rijden is het schokken haast niet uit te houden. Veel plaats is er niet in
den wagen, hoogstens voor twee

Veel plaats is er niet in den wagen.

menschen. De groote wielen en lange balken waarop het wagenbakje staat, geven
den wagen toch een tamelijken omvang, hoewel er maar zoo weinig plaats voor
reizigers in is. De stofwolken en de snelheid waarmee wij elkaar voorbij gereden
zijn, hebben mij natuurlijk verhinderd al deze bijzonderheden op te merken, wel zag
ik dat de koetsier dommelde en de passagiers er heel weinig opgewekt uitzagen,
en dat de paarden ook haast ingeslapen waren. Doch toen dekte de grijze stofmantel
't voertuig weer toe, en 't duurde een tijdje vóór ik weer vrij ademen kon, zóo bleven
nog zware stofwolken hangen. Dit soort wagens is veel in gebruik. De lange balken
doen dienst als veeren. 't Gerammel van den wagen sterft langzamerhand weg en
het is weer stil en eenzaam langs den weg als te voren. Hier en daar schitteren
onder 't felle zonlicht plassen in 't moerassige land en nu en dan ontwaar ik een
enkele mageren denneboom, die zich grillig tegen den hemel afsteekt. Kraaien
vliegen met spottend gekras voorbij, een groote spookachtige schaduw op den weg
teekenend. Langzamerhand wordt 't water rechts en links van den weg breeder,
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de plassen schijnen saam te vloeien in een groote watervlakte, waardoor heen de
weg over een dam en soms over een brug verder leidt. Op de plaatsen waar een
brug over 't water gebouwd is, schijnt een sterke stroom te gaan. Een tamelijk breede
rivier die in het Ilmen-meer vloeit, met al zijn uitwassen van water en drasland. In
Rusland doet men nog maar heel weinig aan rivierdijken, wat misschien voor 't land
nog zoo slecht niet is. De planken van de bruggen liggen alle los en rammelen al
wanneer ik er met de fiets over rijd, wat zal dat een leven maken, wanneer daar een
zwaar beladen kar over gaat! De rivier en al dat water lijken al even uitgestorven
als de heele streek en de weg. Geen zeil, geen roeibootje, geen enkel menschelijk
spoor. Met loomen wiekslag vliegt een reiger op, en laat zich een eind verder weer
in het riet neer. Hij is de heer van 't gebied. Deze weg door dit natte land is bijzonder
mooi aangelegd, ik heb zulk soort wegen in Rusland gezien, die er heel anders
uitzagen, maar dit is nu ook de keizerlijke poststraat van Petersburg naar Moskou.
De wegen, die elders door de moerassen worden gelegd, bestaan meestal uit
balkjes, die over de breedte van den weg naast elkaar liggen. In de lengte gelegde
grootere balken dienen tot bevestiging der dwarsleggers. Zulk een weg is dikwijls
honderd wersten lang en 't rijden daarover in een van die primitieve Russische
voertuigen is een ware foltering voor een reiziger. Ik kwam nu zonder ongelukken
over de laatste brug. Weer volgde een dam met riet en water aan beide zijden, en
dan begon de straatweg een beetje te stijgen. Er waren meer boomen te zien en
tegen den gezichtseinder zelfs een dicht bosch. Het land langs den weg werd
drooger, in plaats van gras vertoonde zich heidekruid, alles kenteekenen van een
drogeren, hoogeren bodem. 't Duurt niet lang, of ik rijd in een donker bosch, dat
zich aan beide zijden van den weg - wie weet hoe ver - uitstrekt. Een vochtige
moslaag van 't fijnst goudachtig groen tot donkerrood, bedekt den bodem. Geen
geluid is hoorbaar. Als kaarsen zoo recht gaan de meeste dennen omhoog. Slechts
hier en daar een knoestige en krom-omhoog geworstelde boom. Soms een paar
berken, die met hun witte stammen zich scherp afteekenen tegen den donkeren
achtergrond, of een ander boompje met loof, maar overigens slechts dennen en
sparren. Donker als de nacht is het achter die woudreuzen, waarvan alleen de
voorsten nog wat licht opvangen. Ik heb al zoo dikwijls door uitgestrekte bosschen
mijlen en mijlen ver gereden, dat ik wel weet, dat beren en wolven zich maar heel
zelden dicht aan den straatweg wagen, maar onwillekeurig wordt de lust naar
avontuur op zoo'n eenzame tocht wakker, en telkens weer hoopte ik op een
bovennatuurlijk wonder, dat 't een of ander vreeslijk roofdier over den weg zou laten
springen, of al was het maar een eland, die hier zou opstuiven. Zulke jachtavonturen
zijn zoo zeldzaam, en al gaat men er ook opzettelijk met geweer en hond op uit,
van de wrede bewoners der noordelijke bosschen zijn haast nooit meer dan de
sporen te ontdekken. Met mannen van 't vak, met beroepsjagers, ja, dan is het wat
anders. 't Is mij maar eens gebeurd, dat ik een eland voor me uit op den weg zag
gaan, dat was in Finland, en ook heb ik in den winternacht eens de gloeiende oogen
van een wolf zien fonkelen,
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die onze sleê op een afstand vervolgde, maar dat kan ook verbeelding geweest
zijn. Vossen daarentegen ziet men dikwijls genoeg, vooral in den winter. Een beer
heb ik in natuurstaat nog nooit gezien. In dit bosch gebeurde er nu heelemaal niets,
dat eenige afwisseling bracht, een koekoek zong zonder ophouden zijn eentonig
lied en scheen me te vervolgen, want ik hoorde hem wersten lang. De koekoek zingt
tot den langsten dag, en dan verandert hij in een havik, zoo heb ik boeren uit het
Noorden dikwijls hooren vertellen, maar ik heb den koekoek nog wel midden in Juli
hooren slaan. Bij een heldere, ruischende beek ben ik wat van de fiets afgegaan.

Twee moesjiki bekeken nieuwsgierig mijn fiets.

't Was daar heerlijk zitten en daar groeiden zware breedgetakte eiken, onder wier
schaduw zich de heerlijke geur van het loof verspreidde. 't Water lispelde en klaterde
tusschen de verwrongen wortels door en mooi varenkruid wees met zijn zachtgroen
de richting aan vanwaar 't water uit 't binnenste van 't bosch gestroomd kwam. Een
omgevallen berkeboompje lag dwars over 't beekje en diende als brug voor
karavanen van groote boschmieren, die onvermoeid heen en weer reisden. Wat die
kleine diertjes wel tot zulke groote tochten beweegt; waartoe die haast? Honderden
meters lang kunt ge zoo'n mierenloop vervolgen, éen trein in deze, de andere in
tegenovergestelde richting. Ze houden behoorlijk rechts en komen nooit met elkaar
in botsing. Sommigen slepen met veel ijver een krijgsbuit, maar de meesten gaan
schijnbaar zonder doel
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heen en weer. Een paar fluisterende stemmen deden mij naar boven kijken naar
het bruggetje, dat den straatweg over de beek leidde. Twee moesjiki bekeken
nieuwsgierig mijn fiets en toen ze mij ontdekten, klonk het vriendelijke, welgemeende
Idrast' je batjoesjka eigenlijk zdráwstwoeitje, zij gezond, de gewone groet, batjoesjka,
vadertje zeggen de Russen haast tegen iederen onbekenden zoowel als tegen
bekenden. Batjoesjka bij uitnemendheid is de priester, de Tsaar heet ook batjoesjka.
Ze zagen er vermoeid uit evenals alle moesjiki: stoffig in 't gezicht, dat maar
gedeeltelijk te zien was onder den verwarden haarbos en de diep neergetrokken
pet, droegen ze een rood hemd los over schouders en borst, boven de heupen met
een snoertje opgenomen, een broek van grof linnen, van onderen omwonden met
banden en lappen, die aan sandalen waren vastgemaakt. Deze sandalen zijn
schoenen uit de schors van elzetakken gevlochten. Natuurlijk ontwikkelde zich al
gauw een gesprek tusschen deze boertjes en mij, want Russen zijn meestal erg
praatziek. De in Rusland al zoo dikwijls gehoorde aardigheid op een fiets: ‘een goed
paardje, en 't eet geen hooi’ werd door een van hen natuurlijk gedebiteerd. Ze lachten
gemoedelijk, maar dom. Zij reisden naar 't een of ander dorp, waarvan ik de naam
al een minuut later vergeten was, daar zouden ze werk krijgen, bij 't bouwen van
een stal, en zij verwonderden zich, dat ik dat dorp niet had bemerkt, daar ik toch
van dien kant kwam, en of ik dan niet gezien had, dat daar nieuwe huizen gebouwd
werden. Nadat ik nog aan hun wensch voldaan had, eens te schellen, namen we
afscheid van elkaar, ik steeg weer op de fiets, en zij gingen welgemoed verder met
bijl en met zaag. Veel nieuws bood de weg niet, ik moest gauw aan een dorp komen,
hadden de boeren mij gezegd. Het duurde dan ook niet lang, of 't bosch werd dunner
aan weerszijden, een paar armzalige huisjes met akkertjes er om heen vertoonden
zich en daarachter strekte zich weer het bosch uit, als ware 't hier maar voor een
oogenblik door menschenhand op zij gedrongen. Hoe u een beschrijving te geven
van de grijze kleurlooze armoede van een Russisch dorp! Schilderachtigs ligt er
absoluut niets in, alle huizen zijn uit dezelfde grijze balken en planken, ongeschaafd
en ongeschilderd, samengetimmerd. Alles ziet er oud en vuil uit, alsof 't nooit nieuw
geweest was. Het stof van den weg bedekt huis en venster en 't gras voor de deur.
Alles is in denzelfden toon, overdekt met die fijne poederlaag. Er vertoont zich
niemand, alle inwoners werken op het veld of weiden ergens hun vee, en zelfs de
kinderen, die 's avonds in zoo grooten getale voor de deur spelen, zijn allen mee
op 't veld. Het heele dorp ligt langs den straatweg, zooals alle Russische dorpen.
Wegen zijwaarts, waaraan nog huizen, zijn er niet. Daarom is 't dorp tamelijk
uitgestrekt, al wonen er misschien niet meer dan honderd menschen. Sommige
huisjes hebben een klein tuintje naast of achter zich, waarin te midden van 't stoffige
groen meestal een paar groote zonnebloemen pronken, wanneer de tijd van 't jaar
dat meebrengt. Maar nu bloeiden de seringen, en die stonden, ondanks 't stof en
de smerige omgeving, prachtig. 't Was laat in den namiddag en ik had lust in dit
dorp wat te blijven, en als het kon te

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

199
overnachten. En waarom zou dat niet kunnen? De beste plaats op den haard zou
iedere boer graag afstaan, maar dat denkbeeld lachte me toch niet erg aan; dan
slaap ik liever in 't hooi. Ge wilt weten waarom? In Rusland is zindelijkheid ten
opzichte van bed en slaapplaats een totaal onbekend begrip. Zelfs in de groote
steden is er geen huis te vinden, dat zuiver is van weegluizen, kakkerlakken en
ander ongedierte, waarvoor alleen in 't Russisch namen bestaan. En een Rus laat
zich er heel weinig aan gelegen liggen, of vlooien en luizen hem 's nachts al bijten,
hij voelt 't blijkbaar nauwlijks, want behalve de Westersche vreemdelingen, zijn er
weinig menschen, die dit ongedierte vervolgen. Ja 't volk houdt dat zelfs voor een
zonde, deze nuttige huisdieren, die volbloedigheid voorkomen, te dooden. Ik heb
dan ook nog de onaangenaamste herinneringen aan mijn eerste ervaringen in
Russische woningen, en aan onvermoeide jacht met insectenpoeder en andere
wapens heb ik het te danken, dat ik op bekend terrein tenminste vrij ben van
dergelijke ongenoode gasten. Daar zaten een paar

Het heele dorp ligt langs den straatweg.

kleine kinderen in den greppel naast den weg en toen ik naderde, vluchtten ze, over
't grasveld voor de deur, naar huis en bleven dan nieuwsgierig staan tegen den
wand. ‘Schel eens, schel eens djadjinka’ (oompje) schreeuwden ze me toe. Dat
willen zulke kinderen altijd, wanneer een fietsrijder passeert. Ik steeg hier af, om te
zien of er nog iemand behalve de kinderen thuis was. Hals over kop vlogen de kleine
dreumesen weg, toen ze merkten dat ik in ernst naar binnen wilde gaan. Een meisje
van een jaar of acht kwam schuchter van om den hoek terug en wachtte tot ik haar
vroeg of er nog iemand thuis was. ‘Ja baboesjka is thuis’ heette het. (Baboesjka is
grootmoedertje). Deze oude dame kwam dan ook al te voorschijn en noodigde mij
vriendelijk en erg onderdanig uit, binnen te treden.
‘Ik breng dadelijk melk en brood’, zei ze, zonder dat ik haar nog naar eenige spijs
gevraagd had. ‘Zoo vette melk hebben we, en versch brood’, en ze ratelde den
heelen tijd door, terwijl ze in den kelder ging om melk te halen, ik had geen tijd te
antwoorden, haar mond was voortdurend in beweging. Een groote steenen schaal
met melk waarop een dikke roomlaag
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dreef, dan nog een houten lepel en een kroes. Ik lepelde den kroes vol en moest
dien op aandringen van de goede ziel nog een paar malen vullen. De melk smaakte
uitstekend, en het brood was niet minder goed. Ze hadden werkelijk pas voor een
paar dagen gebakken. Toen ik me wat versterkt had en weer wat opgefrischt was,
ging ik naar buiten en zette mij in de deuropening, waar baboesjka bij me kwam
zitten en toen waagden zich de kinderen ook een beetje dichterbij, de haren
heelemaal wit, door de zon uitgebleekt, de gezichten verbrand, evenals handen en
voeten, die bovendien nog met een behoorlijke laag leem bedekt waren. Ze waagden
het dicht bij de fiets te komen, maar toen ik er een op wou zetten, schreeuwde hij
moord en brand van angst. Wat mij die oude vrouw niet verteld heeft! O, erg veel,
maar van dingen, die mij belang inboezemden, wist ze niets te melden. Of er in den
winter wel eens wolven in 't dorp kwamen? Neen, we hebben zoo'n goeden hond
en dan een heel verhaal over dien hond, maar een wolf kende ze maar van uit 't
sprookje, maar gehoord had zij hem dikwijls en dan huilen de honden in 't dorp zoo
angstig. Groote stofwolken die door de lage zonnestralen als stofgoud doorschenen
werden en het geloei van runderen, kondigden de thuiskomst van mensch en dier
aan. Uit het stof doemden koeienruggen en schaapsvachten op, en jongens en
meiden sprongen in de stofwolken heen en weer om het weerspannige vee op te
drijven. Schapen blaatten, koeien loeiden, 't volk schreeuwde en achteraan kwamen
nog gillende en knorrende varkens.
't Was eensklaps een leven van belang in 't stille dorp. 't Was als een inval van
een Nomadenvolk. En telkens kwamen nieuwe horden. Het stof wolkte steeds hooger
en hooger ten hemel, en de zon vlamde met zóoveel kracht en gloed in al dat
opgewaaide zand, dat 't leek of de hel zelf geopend was en allerlei balkende monsters
vrijliet. Langzamerhand houdt het geraas wat op, ieder dier schijnt zijn plaatsje
gevonden te hebben, de schapen zijn in den stal, de koeien worden gemolken.
Ik heb nu ook kennis gemaakt met de moeder der kinderen, een flink, sterk wijf.
Ze is met de oudste dochter thuis gekomen, na het vee verzorgd te hebben. De
vader komt ook thuis, de kinderen springen hem tegemoet. Hij kwam aangereden
in een stofwolk en om zich heeft hij nog een vijftal saamgekoppelde paarden. 't Tuig
wordt afgenomen en de dieren vrijgelaten voor de deur, waar ze zich dadelijk na
hun bevrijding behagelijk rondwentelen in 't stof. Ondanks zijn vermoeidheid, begroet
de vader van 't gezin mij vriendelijk, met die zachtheid aan 't Russische karakter
eigen. En nadat hij gegeten heeft, komt hij weer naar buiten en vertelt mij allerlei,
ten antwoord op 't geen ik hem vraag. Een paar werst verder ligt een groot dorp,
met een kerk, en nog een paar werst verder is een groot klooster. Ik nam dus het
besluit naar dat groote dorp te rijden, dat ik werkelijk na vier werstpalen bereikte.
Daar was ook een rivier, en aan deze zijde van die rivier lag dan 't dorp, maar ik
merkte later, dat het geen rivier was, maar een lange smalle plas, waaromheen de
landstraat een grooten omweg maakte. Op een dicht begroeiden
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heuvel die blijkbaar tot begraafplaats diende, verhief zich een oud kerkje in licht
groene en rose-tinten geverfd. Bij den geestelijke, had men mij gezegd, zou ik
kunnen overnachten. Ik zette mijn machine zoolang bij een winkel neer, waar ik
meteen het een en ander inkocht, wat ik evenwel niet noodig had. Zoo'n Russische
laafka (winkel) kan men 't best vergelijken bij een Javaansche toko. De koopman
moet wel verstand hebben van een heele boel artikelen, tenminste hij verkoopt alles,
wat maar verkocht worden kan, van tabak tot vleesch en brood, van garen en band
tot koffiekannen en slaapkamerserviezen, vischhaken, paardentuigen, koffiemolens,
jassen, mutsen, pelzen enz. enz., te veel om op te noemen. Tusschen de huisjes
van 't dorp lagen overal onder water geloopen weilandjes, en de huizen waren ook
alle op vluchtheuvels gebouwd. Wáarom zoo'n dorp nu juist in zulk een moeras
staan moet? In den hooitijd komen heel veel vreemde maaiers naar deze streken,
zooveel gras is er te snijden in den omtrek, en de bevolking van 't dorp is dan nog
veel grooter.

Ik teekende 't kerkje.

De meeste weilanden stonden wel al mooi in het gras, maar waren nog erg nat. Ik
merkte gauw, dat ik een heel onaangenamen nacht in dit dorp zou doorbrengen,
want de lucht zag letterlijk grijs van de muggen, die tegen den avond uit al die natte
weiden opvlogen. De menschen liepen allen gewapend met takken, om de
kwaadaardige muggen weg te houden, maar ik zag kinderen, die er zich weinig om
bekommerden, of die muggen hun wat bloed uitzogen, sommigen zagen vuil van
de muggen op hoofd, handen en voeten, en soms hadden de muggen zelfs toegang
tot nog andere lichaamsdeelen, want veel kleeren hadden ze niet aan. Ik zag zelden
of liever ik voelde zelden zulke bloeddorstige dieren als deze muggen: door kousen
en hemd boorden zij hun zuigangels heen en zetten zich in zoo groote scharen
telkens op hals, en handen en alles wat maar
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bloot is, dat men ze onmogelijk verjagen kon. Stilstaan of zich ergens neer zetten
stond gelijk met een vrijwillige foltering. Ik teekende 't kerkje, maar wat heb ik staan
schoppen en trappen van woede, en met 't hoofd geschud en met de handen
geslagen! de lijnen kwamen dan ook aardig scheef. Een afwerend middel, al hielp
't niet veel, vond ik nog in rooken.
Een smal bruggetje over en ik kwam op 't kerkhof, omgeven van een laag, ruw
geverfd muurtje. Seringen- en vlierboomen bloeiden in volle pracht over de stille
graven. Een Russisch kerkhof onderscheidt zich van onze begraafplaatsen
opmerkelijk door een zekeren bonten opschik. Op rijke graven wordt veel weelde
uitgestald en armere menschen trachten die weelde na te bootsen met bonte
opzichtigheid. Kakelbonte en vergulde kruisen, kleurige heiligenbeeldjes in kransen
van bonte papieren bloemen staan op de armste graven. Om den hoek achter de
kerk, vond ik den geestelijke, die zijn avondluchtje schepte, in gesprek met een
boer, zooals ik later hoorde den Stárost (de oudste, d.i. voorzitter van het Zemstwo,
dus zooveel als Burgemeester) van het dorp. De priester was nog een jonge man,
ontzettend mager, zijn schouders staken spichtig uit het lange, verschoten kleed.
De mannen groetten mij beleefd, en de gemeentezaken, waarover ze het hadden,
waren niet van zoo groot belang. ‘Ik stoorde hen ten minste heel niet’, zeiden zij. Ik
moest vertellen wat ik hier in het dorp kwam doen, en ze vonden het een erg mal
antwoord: ‘zoo maar eens rondkijken’. Wat is er in ons dorp te kijken? dachten zij.
Bij den priester kon ik slapen. Hij wees mij een kamertje aan, dat er uitzag alsof het
van bordpapier saamgelijmd was, een soort veranda was 't dan ook. Het avondlicht
scheen door reten en kieren, die het zedig gebloemde behangselpapiertje mee
opengescheurd hadden. Niet die luchtigheid joeg mij angst aan, maar wel zekere
verdachte vlekken in het behang. Als kenner ziet men daarin dadelijk de sporen van
die bloeddorstige dieren, waarvan ik u hierboven vertelde. Ik vond het in ieder geval
raadzaam te trachten eenige voorzorgen te nemen tegen nachtelijke overvallen en
ging naar de apotheek, die ergens midden in het water lag. Met een schuitje kwam
ik er heen: het rook er in-vies op dit apotheek-eiland, en toen ik de donkere gang,
waarboven op een vuil papier ‘Apteka’, inging, kwam mij een vette etenslucht,
vermengd met de eigenaardige duffe medicijngeuren, tegemoet. En het stonk verder
in 't binnenste van deze menschenredderswoning zóó, dat ik grooten lust voelde,
maar weer om te keeren. Ik moest nog een trap op, waar 't erg donker was. Een
paar slepende, sissende stemmen, waaraan dadelijk de vertegenwoordigers der
oude natie te herkennen waren, kwamen uit den wand. Dan kwam er wat achter
me aangesloft naar boven, en op een portaaltje gekomen, hield het sloffen vlak bij
mij op. 't Gekraak van een lucifersdoosje, en pff daar vlamde een houtje, waarbij
het roode schijnsel mij een ouden vent te zien gaf: een paar groote brilleglazen
fonkelden, een neerhangende onderlip glansde. Die glazen oogen en die glanzende
lip begonnen zich te bewegen: Of ik in de apteek moest wezen? Hij zou dadelijk
openmaken. Nog een eindje geslof, nadat 't lucifertje weer uitgedoofd
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was. Toen opende hij een deur, waardoor ik eensklaps de heele apotheek in al zijn
heerlijkheid te aanschouwen kreeg. 't Was ook werkelijk mooi, want 't avondlicht
glom langs flesschen en potjes als levend vuur. Maar wat zag er alles vuil uit, en
wat stonk het er! Voor de beide vensters stonden ballons met rood en blauw water,
maar een dikke laag vuil verduisterde die kleuren.
De vensters waren beplakt met stukjes krantenpapier en spinnewebben trilden
door de gaten in 't glas. De potten en glazen waren haast allen gebarsten en
gesprongen, de weegschalen roestig, om kort te gaan, 't was een

De apotheker.

volslagen beeld van ellende en vuilheid. Ik zei dan dat ik om insektenpoeder kwam,
de bewapening die ik mij voor de nacht bezorgen wou. Maar dat had hij niet. Toen
hij aan mijn stem hoorde, dat ik geen Rus was, antwoordde hij mij in 't Duitsch. Maar
wat voor een Duitsch! De Russische joden spreken allen Duitsch, evenwel doorspekt
met Russische, Tartaarsche en Hebreeuwsche uitdrukkingen. In plaats van
insektenpoeder nam ik dan maar benzine, daar ik bij ondervinding weet, dat de door
mij zoo gevreesde roofdieren, dat vocht heel slecht verdragen kunnen. De benzine
deed hij in een fleschje, waarin geloof ik glycerine geweest was, tenminste hij gooide
er iets uit weg,
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en ondanks zijn uitspoelen, kleefde 't nog sterk, toen ik 't in de hand kreeg. De kurk
die er op kwam had ook al meermalen dienst gedaan, maar de benzine was echt,
al zag zij erg geel. 't Geld betalen en terugbetalen duurde ook weer erg lang, wat
me ongeduldig maakte; en 't stonk er zoo, en 't was er zoo warm, en honderden
kleverige vliegen gonsden rond en kriebelden me in 't gezicht! - Ik was dus blij, toen
ik weer in de lucht kwam en spoedde me naar mijne woning, waar ik allen in diepe
rust vond, maar de deuren waren allen geopend, zoodat ik zonder iemand te wekken,
in mijn kamertje komen kon. Ik kleedde mij maar niet uit, en legde me neer,... en
mijn vrees was niet ongegrond geweest. Een vurig jeuken aan den hals, dat me uit
den eersten slaap wekte zei me reeds hoe het er mee stond. Denk niet, lezer, dat
het muggen waren; die waren er ook, ja zeker, maar daartegen had ik me al zoo
gehard, dat ik ondanks hun dreigend gebrom, ingeslapen was. Ik sproeide nu in 't
donker mijn benzineflesch om mij heen leeg en sliep in dien bedwelmenden reuk
weer in, maar voor hóe lang? Die venijnige bloedzuigers zijn zoo taai, en ze komen
in zulke sterke legers, dat alle weermiddelen maar van tijdelijken aard zijn.
Met dankbaarheid begroette ik 't aanbrekende morgenlicht en in een verweerd
spiegeltje kon ik, vol verbolgenheid tegen die ellendige insekten, de geleden schade
opnemen: roodaangezwollen waren hals en gezicht. Een geluk, dat die lastposten
zich nooit tusschen de kleeren wagen, maar alleen de naakte plaatsen aanvallen.
Lievelingsplekken van dit ongedierte zijn de voeten, enkels, polsen en hals der
slapenden. Genoeg nu van mijn leed. Ik voelde het jeuken nog dagen lang. - Ik
doodde den vroegen morgen, zoo goed als 't ging, en 't duurde niet lang of ik hoorde
al kuchen in den tuin. Dat was batjousjka werkelijk al. Hij was erg matineus. Zou hij
ook zoo'n onrustige nacht gehad hebben? Welneen, die voelt dat niet meer. Hij ging
met de spade naar zijn kool, om de aarde onder de planten wat op te hoogen en
rupsen te vangen van de bladeren. Nadat we door 't venster elkaar begroet hadden,
en hij gevraagd had hoe ik had geslapen, waarop ik natuurlijk ‘uitstekend’
antwoordde, liep hij weer naar binnen om voor mijn samowar te zorgen. Een samowar
- 't woord beteekent zelfkoker - is een ketel van blinkend geel koper, waarin het
water voor de thee gekookt wordt. In den ketel is een koker voor gloeiend houtskool
in 't midden en de dubbele wand daaromheen is gevuld met water, dat zeer snel
kookt, nadat 't vuur is aangeblazen. 't Zingen van den samowar is voor den Rus een
even vertrouwelijke muziek als voor een Hollander 't slaan van den ouderwetschen
koekoeksklok in den schemeravond, thuis. Ga bij den armsten man, een samowar
zult ge steeds vinden, en 't zingt haast den ganschen dag, want thee drinkt de Rus
den geheelen dag door. Korten tijd later bracht de geestelijke vader mij zelf den
samowar binnen, vroeg of ik thee bij me had. Dat is n.l. zoo de gewoonte, dat ieder
zijn eigen thee op reis meeneemt. Ik zei dat ik graag van zijn thee gebruik wilde
maken en verzocht ook om wat brood. Zijn vrouw was al op en met de meid bij de
koeien. Mijn priester
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was, bij nadere kennismaking, heel weinig spraakzaam, en daar ik me, naar mijn
meening, genoeg geamuseerd had in dit muggendorp, trok ik tegen negen uur
verder, in den hoop, den avond van dien dag in een aangenamer omgeving door
te brengen. Weer ontmoette ik wagens en voetgangers in stofwolken gehuld als
den vorigen dag. Maar ik kwam ook bij een klooster, waar ik een paar uur zoek
bracht. Aan den straatweg stond een klein kapelletje, vanwaar een lommerrijke laan
naar 't klooster voerde. Een monnik, die zoo sterk door de zon verbrand was, dat
hij veel op een Turk leek, kwam met een presenteerblaadje in de hand op mij af,
niet om me iets te presenteeren, maar om een aalmoes. Van elk voorbijtrekkend
voertuig of reiziger wordt deze aalmoes als een tol geheven. Ik sprong af en zat al
gauw naast den Turkschen monnik. De rand tot waar de kap hem op 't hoofd zit
was duidelijk op 't voorhoofd afgeteekend door de bruinende zonnestralen. Zijn
lange slobberige pij was verschoten en hij ging blootsvoets. Hij had een innemend
gezicht, met dat naïve in de oogen zoo typisch bij den Rus. Zijn lange bruine baard
en haren strengelden zich naar beneden samen in vette krullen, smerig van 't stof
van den weg. De man woonde in zijn kapelletje, waar een groote ikóno met een
eeuwig lampje tegen den wand stond, naast 't bed van den monnik. Iedere twee
weken kwam een van de andere broeders uit 't klooster, de post van bedelmonnik
aan den straatweg vervullen. 't Was een eenzame post, en veertien dagen lang
moest zoo'n kluizenaar leven van den mondvoorraad die hem meegegeven werd,
want 't klooster lag wel een half uur van den weg af. Tot mijn groote verrassing zag
ik, toen ik bij 't klooster aankwam, dat een breede rivier er langs stroomde. Dat is
de Wolchof, de rivier waaraan de hoofdstad Nowgorod ligt. Een droge gracht omgaf
den kloostermuur in zijn geheelen omtrek, zoodat in vroeger jaren 't klooster van
alle zijden door water omsloten was. In den modernen tijd dient evenwel een klooster
niet meer tot burcht voor de landbevolking uit den omtrek, die zich in den ouden tijd
binnen de kloostermuren terugtrokken, bij vijandelijke invallen. De ringmuur was
van een eerbiedwaardige dikte, en de poortjes waren zoo klein, alsof men naar
binnen kruipen moest.

Een monnik kwam met een presenteerblaadje.

Boven 't donker geboomte, dat over den ringmuur heen keek, staken tallooze
koepels en torens uit, in allerlei kleuren; daar waren blauwe en groene koepels

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

206
met gouden sterren bezet, enkele geheel en al van goud, die 't omliggende land in
warmen gouden toon weerspiegelden. De muren van alle gebouwen en torens
waren krijtwit, zooals haast bij alle Russische kerken 't geval is. Op den ringmuur,
eveneens wit, stonden op verschillende punten, als bastions op een vesting, spits
toeloopende torentjes met roode daken. Fel scheen de zon op al dat wit als op een
sneeuwveld, goud licht en blauwe schaduwen schilderend. Door een laag poortje,
dat half door een verweerde houten deur gesloten was, kwam ik naar binnen.
Weldadig was die koelte onder 't donkere groen, geen zonnestraal viel door het
dikke bladerendak op de voetpaden in den kloostertuin. Het was er doodstil en geen
levende ziel vertoonde zich. Ik ging door de laantjes als door de gangen van een
doolhof, nu eens langs hooge witte muren, dan weer uitkomend op een pleintje,
waar de zon fel brandde op een groote witte kerk. Dat was de hoofdkerk: een groote
gouden koepel kroonde, tusschen vier kleinere ultramarijnkleurige koepeltjes, het
massieve gevaarte. Achter de kerk lag een lommerrijk kerkhof, een begraafplaats
van voorname en rijke menschen, wier laatste wil geweest was, op de
kloosterbegraafplaats begraven te worden.

Op den ringmuur stonden spits-toeloopende torentjes.

Op een der graven, waar in een glazen kast een lampje brandde voor een rijk
heiligenbeeld, zat een monnik, ijverig bezig met bidden en kruisen slaan. Dat is de
taak van dien monnik en de nabestaanden van den doode moeten 't klooster daarvoor
rijk beschenken. Zoo gauw als de monnik mij bemerkt had, maakte hij een eind aan
zijn gebed, en kwam me vriendelijk tegemoet. Of ik dorst had en moe was, vroeg
hij me, hoe of ik reisde en waar mijn paarden waren. Groote verwondering toen ik
vertelde, dat ik met een rijwiel gekomen was, en dat 't bij de poort stond. Zoo'n
voertuig wou hij zoo graag eens van dichtbij zien, hij had ze wel eens zien voorbij
rijden langs den weg. Als een kind zoo nieuwsgierig was hij. Maar eerst wou hij me
wat te drinken geven, en hij vroeg me mee te gaan naar zijn cel. Een van die
doodsche witte muren, waar langs ik al eenige malen was gegaan, had een ingang
achter een donker boschje, daarin ging de monnik mij voor, 't was of die man daar
alleen woonde, heel alleen heer en meester van al die witte muren zonder vensters.
Zoo stil was het in de gangen, waardoorheen hij me voerde, maar er kwamen wel
veel deuren uit
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op die donkere gang, waar mijn begeleider woonde. Daar moesten overal cellen
zijn, waarin monniken woonden. Tusschen een paar steenen van den muur haalde
hij een grooten sleutel te voorschijn, en opende de deur van zijn kluis, waaruit een
vieze wierooklucht me tegemoet kwam, maar het was er overigens koel. Alles kwam
me erg vuil en smerig voor. Er stonden weinig meubels in 't vertrek. Onder een hoog
venster, waardoor alleen de blauwe lucht zichtbaar was, stond een ruw houten tafel
en een bank, aan den wand hingen een paar vettige pijen, en in den hoek een ikóna,
waarvoor een lampje brandde. De muren waren zóo vies beduimeld, dat ze alleen
van boven nog een beetje wit zagen. Waar de man sliep, kon ik onmogelijk begrijpen.
Er lagen een paar oude dekens in een hoek, maar ach zoo dun!
Ik was nieuwsgierig, vanwaar hij mij te drinken zou brengen. Een luik in den vloer
werd opengemaakt en mijn vrome vriend daalde in zijn kelder af, waaruit hij
terugkwam met een nap kwas en een paar stukken grof bruin brood. ‘Kwâs’ is een
drank uit brood gekookt en dan gegist. Hij zette 't mij voor, haalde van uit 't
vensterkozijn, hoog boven me, een zoutvaatje en zoo begon mijn sober maal van
kwas, brood en zout. Maar het smaakte uitstekend, dat kloosterbrood, en de kwas
was zeer verfrisschend. Wat brave menschen toch, die kloosterlingen, dacht ik bij
mezelf, iederen dag zich zulk eene onthouding op te leggen, steeds te leven van
brood en zout en water! Ik had me laten vertellen, dat arme reizigers gratis in
kloosters worden opgenomen, en daar van al 't noodige voor de verdere reis worden
voorzien. Zou deze monnik mij ook voor zoo 'n armen pelgrim aanzien, een pelgrim
op een fiets! Maar als hij me niet voor een armen pelgrim hield, zou hij dan een
kleine vergoeding verwachten voor 't geen hij mij voorzette? Ik wist werkelijk niet
hoe ik van dien man zou afscheid nemen. 't Viel me in, hem te vragen, of 't duur
kostte het klooster te bezichtigen. Nu, toen gaf hij een antwoord, waaruit het bleek,
dat hij me verstaan had. Ik liet me nu door 't klooster rondleiden door den
vriendelijken monnik, en bij den ingangspost moest hij de fiets zien en hij vroeg om
eens te mogen schellen. In 't klooster waren veel merkwaardige dingen. Donkere
grafkelders met sarcophagen, beslagen met zilverblik, en met edelsteenen bezet.
Daar lagen heiligen begraven en milddadige menschen, die hun heele kapitaal aan
't klooster vermaakt hadden. Op sommige tomben brandden kleine lampjes en hier
en daar prevelden monniken gebeden, die zij opdreunden uit een dik boek, waarvoor
zij neergeknield lagen. Die gebeden dienden om gestorven heiligen steeds hooger
te brengen in de hemelsche zalen. Zoo legde mijn geleider mij de zaak uit. God zit
in zijn troonzaal en de gestorven heiligen reizen na hun dood door alle hemelzalen
naar God, maar de snelheid waarmee zij de reis naar God volbrengen hangt af van
't aantal gebeden, die aan hun graf worden opgezegd. Daar de troonzaal van God
nu oneindig ver ligt, duren deze gebeden tot in 't oneindige. Al heel wat generaties
hadden aan die graven geknield gelegen, lange dagen en nachten, en steeds heiliger
werd wel de heilige, maar nooit bereikte hij den Hemelschen Vader. In de groote
kerk liet mijn gids mij allerlei
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reliquien zien; onoogelijke lappen en een verdroogde hand van den een of anderen
heiligen man, maar ook waren daar prachtige kleinodiën met de heerlijkste juweelen
bezet. Ieder klooster - en er zijn er heel wat in Rusland - heeft, naar 't zeggen van
de monniken, de mooiste steenen, die er ter wereld gevonden zijn. In rijke kloosters
treft men dan ook onmetelijke schatten aan, groote diamanten in madonna-kronen
en allerlei edelgesteente in de heilige kransen. En dan moeten er nog zooveel bare
schatten bewaard worden in schatkamers, waartoe niemand toegang gegund wordt.
Fijn klepte eensklaps een klokje door de lucht, waarop mijn monnik zei dat hij voor
de avonddienst geroepen werd. Hij was uiterst dankbaar voor een
twintig-kopeken-stuk, dat ik hem in de hand stopte, zegende mij en liep weg om zijn
rozenkrans te halen. Met hun rozenkrans gewapend togen nu alle monniken naar
de kerk, waar mooi gezongen werd. De prior was een eerwaardig man met langen
grijzen baard en hij werd door de mindere broeders met veel eerbied behandeld.

... en me zei dat hij wel een leelijk smakend drankje had.

Later bezocht ik nog andere kloosters en hoorde ik van de bewoners minder
vleiende dingen vertellen. Sommige monniken offeren maar al te dikwijls aan Bacchus
en ook aan de Godin der liefde brengen ze gaarne offers, wanneer zij daartoe in
de gelegenheid zijn; de nonnen zijn niet veel beter, maar die zien er veel
onsmakelijker uit, dan ik ooit had kunnen denken. Ik heb eens een proef genomen
met een monnik om te zien of hij brandewijn in zijn cel had. Toen hij me n.l. als
gewoonlijk weer kwas voorzette, wendde ik buikpijn voor en vroeg of hij niet een
soort droppels of een ander medicament voor mij had, waarop hij een erg bedenkelijk
gezicht zette, en me zei, dat hij wel een leelijk smakend drankje had, dat hij innam
als zijn maag van streek was. Uit een kast kwam de brandewijnflesch te voorschijn,
en hij had waarschijnlijk dikwijls maagpijn, er stonden nog veel leege flesschen ook
in de kast. Als een geleerde arts keek hij ernstig naar de flesch, en zei dat het een
duur vocht was, een wenk dien ik verstond. De kwas, die hij anders voorzette, kost
den braven man nl. niets, die levert 't klooster, maar dit ging uit eigen middelen. Om
hem niet verlegen te maken, trok ik een leelijk gezicht na het glas brandewijn te
hebben gedronken en zei dat de drank erg bitter smaakte. ‘Ja, kwas smaakt veel
beter’ zei hij. Maar hij roerde die ondertusschen ook niet aan. Van uit dit klooster
reisde ik een eind verder langs de rivier, tot ik aan een dorp kwam, met een langen
steiger in den stroom. Over een paar uur zou
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daar een stoomboot aankomen, waarmee ik van plan was verder te reizen naar
Nowgorod, de gouvernements-hoofdplaats. Aan den steiger ontstond al spoedig
een bont leven. Alle oude wijven uit 't dorp, wier eenigste vreugde van den dag het
was, de boot te zien aankomen en vertrekken, kinderen, die manden en zakken
sleepten voor een enkelen bewoner van 't dorp, die naar de stad zou vertrekken,
kwamen daar kijken. Wanneer een moesjik naar de stad vertrekt, is dat maar niet
voor een paar dagen. 't Is om daar werk te zoeken, en hij blijft gewoonlijk een jaar
of meer weg, al naar den afstand van zijn woonplaats. Een reizende moesjik heeft
dan ook steeds zoo'n berg van vuile pelzen en schaapsvachten bij zich, alsof hij
een reis door Noord-Siberië gaat ondernemen. Tegen den avond kwam de boot
aan, een ouderwetsch bootje van allergekst model met groote raderkasten, een
dunnen schoorsteen met een groote ijzeren korf er op, en de voorsteven van de
boot was grappig uitgesneden met een blikken mannetje erop, dat een

... een ouderwetsch bootje van allergekst model.
ste

de

vlaggetje in de hand hield. Het dek was in drie afdeelingen verdeeld voor 1 , 2
de

en 3 klasse passagiers. Toen de boot vastgemeerd werd, waarbij de steigers en
alle palen schudden en kraakten, sprongen wilde kerels met woest uiterlijk al aan
wal, waarna een hartelijke begroeting volgde van hunne vrouwen en kinderen. De
boot vervolgde zijn reis en nadat 't dorp langzamerhand verdwenen was, achter
vooruitspringende oeverlijnen, kon ik mijn reisgezelschap eens monsteren. In de
eerste klasse waren eenige officieren, die naar de manoeuvres reisden. Beneden
was een kajuit, waar allerlei slapende figuren lagen op de banken; ze sliepen
onrustig, zich telkens krabbend en met de handen slaande naar lastige muggen.
De tweede klasse, die zich tusschen de raderkasten om de machinekamer bevond,
telde maar weinig menschen. Daar zaten een paar dikke matrones, met dikke
parapluies en dikke pakken waschgoed, in druk gesprek met een erg mageren
dorpsgeestelijke, en een elegant gekleed juffertje met een kolossalen hoed vol roode
klaprozen, en misschien waren er nog
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meer menschen daar, maar dan toch heel gewone. Vooruit evenwel, in de derde
klasse was alles bezet.
Daar lagen en zaten ze door elkaâr, de mannen uit 't grijze volk, en vrouwen in
schamele kleeding. Daar schenen allerlei Russische rassen vereenigd. Poolsche
joden, sluw maar bescheiden; blonde, rossige en zwarte Russen, in hun grove
kaftans en schaapspelzen. Allen lieten zich koesteren door de laatste zonnestralen,
met 't gezicht gewend naar 't Westen, waar de zon met rooden gloed in den stroom
neerdaalde. Zoo sliepen die reizigers den heelen dag en den heelen nacht, die de
reis nog zou duren. Dat volk was zeker nooit aan een zacht bed gewoon geweest,
want allen sliepen blijkbaar heerlijk op 't ijzeren dek. De rivier was eenzaam als 't
geheele Russische land; enkele houtvlotten, waarop kerels in roode hemden lui
lagen uitgestrekt, zakten langzaam den stroom af; smalle schuitjes, als
Indianen-kano's uit een boomstam gesneden, brachten

Zoo sliepen die reizigers den heelen dag en den heelen nacht.

nu en dan een reiziger aan boord. Ook stopte de boot eenige malen, om reizigers
van boord te zetten, die in de schuitjes werden opgewacht. De oevers waren hier
en daar heuvelachtig, met uitgestrekte bosschen bezet, maar anders was het meestal
grasland, waar wij voorbij voeren. Reigers vlogen verschrikt op met breeden wiekslag,
en lieten zich verderop weer langzaam neer. 't Was al avond, maar 't werd haast
niet donker. Een vrouwtje, dat aan boord gebracht was, liep naar achter in de eerste
klasse, om over de leuning te wuiven naar een paar menschen, die in het schuitje
terugvoeren. Met een boeket van gele acacia's wuifde zij naar 't kleine bootje, dat
de oever al weer bereikt had en al lang in 't avondgrauw verdwenen was. Ze snikte
luid, 't afscheid was wel heel zwaar geweest, en machinaal wuifde zij nog steeds
met de gele bloemen. Eindelijk kwam de conducteur haar halen en bracht haar naar
de

de 3 klasse terug, waar zij huilend ineenzonk. Hoe meer wij de stad Nowgorod
naderden, des te lichter werd het aan den hemel. 's Morgens
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tegen drie uur moesten we de stad bereiken. Kloosters lagen er veel langs de oevers,
en hoe dichter wij de stad naderden, des te talrijker werden zij. Sommige kloosters
waren rijk met gouden koepels op de torens, maar de meeste, met hun witte muren
en gebouwen in 't donkere geboomte, hadden lichtgroene daken en koepels. 't Eene
klooster was nauwelijks achter ons verdwenen, of vóór ons doemde uit 't fijne
morgenlicht al weer een ander op, met tal van torens en spitsen. Eindelijk leek het
of er geen eind meer kwam aan al die torenspitsen, die daar verrezen. Als een stad
van enkel torens en kerken strekte zich Nowgorod langs beide oevers uit.
Klokketorens van de meest barbaarsche vormen reikten boven de muren van het
Kreml uit. Iedere oude Russische stad heeft een kreml, zooals Moskou, Nisjni, enz.
't Kreml was de vesting, waarbinnen zich de bewoners der stad terugtrokken bij de
overvallen der Tartaren. Dit kreml lag op een heuvel, en had hooge muren van
verweerde rooden steen, waarin hier en daar lage poorten. Bij de aanlegplaats van
de stoomboot stonden bedelnonnen en bedelmonniken, die allerlei zelfgemaakte
snuisterijen te koop aanboden. En er waren ook gewone bedelaars, in smerige
lompen gekleed, met roode druipende oogen en hangende kwijllippen. Als in eene
groote stad stonden er bij den steiger iswosjtsjiki (voerlieden), die ook werkelijk door
de reizigers genomen werden. Ik liet me naar een hôtel brengen, dat me aanbevolen
was. De koetsier, die, zooals in Rusland de gewoonte is, vooruit den prijs bepaalde,
waarop ik nog afdong, reed me voor een geldstuk, waarvoor ik wel vier werst had
kunnen rijden, geen honderd meter ver in de eerste de beste straat, waar zich 't
bedoelde hôtel bevond. Toen ik hem aanmerking daarop maakte, zei hij: ja, maar
met een vélocipède is 't ook duurder. De wagen van een iswosjtsjik ziet men in
Russische steden voor alle mogelijke doeleinden en dingen gebruiken. Fietsers,
die knieën of machines kapotvallen, maken ook veel gebruik van iswosjtsjiki; zoo
ook menschen, die verhuizen, met de zwaarste koffers en meubels; ja, zelfs voor
't vervoer van bedden, schilderijen, en alles wat maar vervoerd kan worden, worden
deze rijtuigjes gebruikt. De iswosjtsjiki van Nowgorod onderscheiden zich van die
te St. Petersburg door een veel grootere vuilheid, ook waren de paarden veel
slechter, de rijtuigjes veel ouder en ouderwetscher, en ze rammelden zoo vreeselijk
over de hobbelige straatkeien, dat hooren en zien ons verging. Het hôtel was een
echte Russische herberg uit den goeden ouden tijd, toen nog al het verkeer langs
de straten per rijtuig ging; toen geen spoorwegen nog het land doorkruisten; toen
alle reizigers van Petersburg naar Moskou daar afstegen om te overnachten. De
groote straatweg leidde juist langs de herberg. De benedenverdieping, waarboven
met groote gouden letters ‘traktier’ geschreven stond, was ingericht als herberg en
kroeg voor het mindere volk. Daar zaten moesjiki bij hun thee, en speelden anderen
kaart onder 't gebruik van hun brandewijn. De kelners waren in 't wit gekleed, witte
broek en witte kaftan. Maar de bovenverdieping, waarop met gouden letters aan 't
balkon: ‘hôtel-restaurant’ stond, gaf zich in alle kleinigheden moeite er echt
Europeesch uit te zien. De kelners gingen in het zwart, al kwam 't roode hemd
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er ook onder uitkijken, en er zat ook niemand aan de net gedekte tafeltjes met
fluweelen stoelen er bij. Op elk tafeltje stond een kaars en een schel, die evenwel
heelemaal overbodig was, want de kelners kwamen, zooveel en zoo snel als men
maar wilde, aangedraafd op iederen bezoeker, die binnenkwam. Maar deze snelheid
scheen alleen maar vertoond te worden bij de aankomst van nieuwe gasten, later
heb ik bij langdurig schellen soms geen kelner te zien gekregen. Hun werkkring was
ook heel uitgebreid, want ik zag hen als kok en als kastelein, als portier, als
kamerknecht en als koetsier, en steeds in dezelfde kleeding, of misschien had de
portier nog een gouden pet, en wie voor kok speelde, kreeg misschien telkens een
witte sloof voor. In de restauratiezaal, stond een reusachtig orgel dat als een
speeldoos opgewonden werd en waarin men telkens een nieuwe rol schoof, bij elk
nieuw stuk, dat een muziekvriend beliefde te laten spelen. De bediening van deze
reuzenspeeldoos, waarin o.a. een levensgroote kapelmeester van was de maat
stond te slaan, was ook nog een ambt, dat de verschillende veelzijdige kelners bij
beurten vervulden. Maar het orgel speelde lang niet altijd, en voor ieder stuk van 't
programma moest extra betaald worden. Ik brandde van nieuwsgierigheid om het
kreml dichterbij te zien, en wachtte dan ook niet lang.

Het Kreml van Nowgorod.

Een straat door en een brug over, de eenige brug die de beide oevers verbond.
De straatweg van Petersburg naar Moskou leidde over deze brug. 't Was
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een rare brug. Eerst begon zij ernstig als een werkelijke brug, maar bij den eersten
peiler boog zij plotseling naar rechts, en ging over in een krakende, dansende
schipbrug, die zuchtte en knarste onder iedere kar, die er over heen gereden kwam.
De eigenlijke brug bestond uit louter peilers zonder dek. Een dek was er zeker nooit
op geweest en zou er wel nooit op komen. Tusschen die droevig alleen staande
peilers door, die vergeefs er op wachtten met elkaar vereenigd te worden, stroomde
met wilde kracht de Wolchof, die men hier in majestueuze breedte uit het Ilmen-meer
komen ziet. Aan den anderen oever draaide de schipbrug weer naar links naar 't
bruggehoofd, dat naar den hoofdingang van 't Kreml leidde. 't Was een lage maar
zeer breede poort in den ouden wal, van rossig verweerden steen, met vlekken wit
en geel en groen van droog mos, en boven op de kanteelen groeide gras en onkruid.

Rechts boven de poort stak een eigenaardige klokketoren omhoog.

Boven die oude muren uit, was 't een weelde van wit en goud en groen en blauw,
dat op torens en kerken flonkerde in 't sterke zonlicht. Rechts boven de poort stak
een eigenaardige klokketoren omhoog. Een plat breed gebouw, van massief
metselwerk. Er scheen geen ruimte binnen die muren te zijn, of beter 't heele ding
was niet anders dan een dikke muur met een klein torentje er op en vier gaten,
waarin klokken hingen. Dadelijk rechts achter dit vreemde bouwwerk de
Sophiski-kathedraal, de oudste kathedraal van Rusland. Een groot vierkant, wit
gebouw, met een ouden gedeukten gouden koepel in 't midden, omgeven door vijf
licht-grijze koepels. Deze kerk werd gebouwd door Rusland's eerste christenvorst.
Het binnenste van de kerk wordt gerestaureerd, enkele oude schilderingen dateeren
de

uit de 12 eeuw. Grieksche kunstenaars werden door de eerste Russische
christenvorsten naar Rusland geroepen. Vandaar dat deze schilderingen lang niet
zoo primitief zijn, als b.v. de zulke, die door 't volk zelf vervaardigd werden, zooals
men er vindt in arme streken van 't Noorden en in Finland, en daar drong 't
Christendom nog wel later door. De architectuur is ook een zuiver Byzantijnsche;
hier en daar is oud-Duitsche invloed waar te nemen. In die oude tijden toch kwamen
ook vele kunsthandwerkslieden uit 't Duitsche rijk naar Rusland. Zoo zijn de
beroemde bronzen deuren van de Sophiski-kathedraal, de zoogenaamde
Chersonsche deuren, hoewel in Byzantijnschen stijl door Duitsche werklieden
de

vervaardigd. Wladimir Weliki (de groote) heette de Tsaar, die tegen 't eind der 10
eeuw de Sophiski-kathedraal liet bouwen. 't Russische volk was in de Dnjepr gedoopt
geworden. Bij groote scharen waren de bekeer-
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lingen in de rivier gedreven, om als gedoopte Christenen daar uit te komen. Deze
Wladimir was een nazaat van den Koning Rjoesik, die uit 't land der Waragers
(Noorwegen) naar Rusland geroepen werd, om te heerschen over de verschillende
oorlogszuchtige stammen, welke in die tijden de Noordwestelijke provinciën van 't
tegenwoordige Rusland bewoonden. Rusland was toenmaals niet veel grooter dan
de gouvernementen Nowgorod, Jaroslaw, Pskow, Mohilew en Kiew te zamen. Dat
Russische rijk bestond uit drie deelen, waarover de drie steden Nowgorod, Pskow
en Kiew, de drie oudste steden van Rusland, de heerschappij voerden.

Hoofdingang van de Sopheskikathedraal.

Nowgorod was de machtigste van de drie, en werd naderhand de hoofdstad van 't
rijk, dat zich steeds meer naar 't Oosten uitbreidde. De andere oude steden van
Rusland, zooals Moskou, stammen uit latere jaren. De Tartaren-heerschappij
verhinderde overigens de opkomst van de meeste Russische steden. Maar Nowgorod
lag zoo gunstig midden in 't drassige lage land, dat de Tartaren met hun zware
wapenrustingen en paarden de stad niet naderen konden. De machtige stad
Nowgorod telde in de middeneeuwen vijf maal honderdduizend inwoners, dreef een
levendigen handel met de Oostzee-havens en behoorde later tot den Hansa-bond.
Hoe dichter ik de oude wallen naderde, hoe ongenaakbaarder leken me die hooge
muren, langs welker steile wanden wilde hangplanten en mosvlokken neerhingen.
Een paar bidkapelletjes, natuurlijk, aan 't eind van de brug en bij den ingang

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

215
van de poort. Op 't groote open plein, de oude vergaderplaats der Droesjini (dat
waren de raadslieden des Konings) staat 't grootsche monument ter herinnering
aan het 1000-jarig bestaan van 't Russische rijk.

De Chersonsche deuren.

't Monument, waarop allerlei Russische helden, Koningen en Tsaren zijn afgebeeld,
is in een reusachtigen klokvorm gegoten. Juist op de plek waar nu 't monument
staat, hing n.l. in den ouden tijd de klok, waarmee de Droesjini te zamen geroepen
werden. Verder naar rechts is een waar gewirwar van torens, klokketorens en
poorten, die toegang geven tot geheimzinnige kloosterhoven en tuinen, waarin een
grafstilte heerscht, alleen verbroken door 't kirren van duiven en gekauw-kauw van
roeken.
Machtig over al die torens uit steekt de ranke klokketoren, boven de woning van
den aartsbisschop. De aartsbisschop Joan van Nowgorod woonde in die oude,
donkere tijden in die zelfde woning, en in zijn arbeidscel spoken nog allerlei
griezeligheden langs de wanden, die er overdag maar als gewone muurschilderingen
uitzien, maar 's nachts verlaten al die fresco-poppen en duivels en vlammendraken
de kalk van den muur en worden louter geesten, die elkaar slaan en met elkaar
vechten, en iederen morgen met 't aanbreken van den dag, gaan de goede geesten,
onder leiding van den braven heiligen Joan, weer op hun plaats, en de overwonnen
booze spoken kruipen weer in de hel en in 't vagevuur, dat daar zoo afschrikbarend
is afgebeeld. De duivel speelde in die oude tijden ons menschen nog leelijke parten,
en daarvan kon zelfs de heilige Joan ook meespreken. Wat wist de bokkepoot hem
niet te treiteren en te plagen! Maar toch kreeg de aartsvader Joan den duivel eens
te pakken, en niet alleen dat de muurschilderingen 't geval vermelden, maar, er is
nog heel wat meer, dat de onomstootelijke waarheid van de gebeurtenis moet
vaststellen.
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De klokkeluider, die mij de cel liet zien, verzuimde dan ook met, mij als inleiding tot
het verhaal, en om van te voren al mijn ongeloof op zijde te zetten, een ouderwetsch
bronzen keteltje met twee tuiten, te vertoonen. Dat keteltje, een zoogenaamde
roekomojnik, (handenwasscher) heeft alles gedaan, in die heele lijdensgeschiedenis,
dat keteltje is 't grootste bewijs van een waarheid, want hoor, in dat keteltje lag eens
op een keer, toen Joan zijn handen wasschen wou, de duivel te slapen. Nu heb ik
je, plaaggeest, denkt Joan, en hij slaat een kruis over 't keteltje. Daardoor kon de
duivel er natuurlijk niet uit, want aan kruisen heeft hij 't land, en hij is er blijkbaar ook
machteloos tegen. Al het bidden en smeeken van den duivel geeft niets. Joan is
veel te blij, dat hij dien aartsschelm vast heeft. Maar eindelijk komt de duivel op de
gedachte, om met Joan te kapituleeren. Nu goed, wanneer de duivel den
aartsbisschop in éénen nacht naar Jeruzalem heen en terug brengt. Hij gaat er op
in, en verandert zich in een koddig paardje, dat Joan bestijgt, en waarop hij vroolijk
en welgemoed naar 't Heilige Land rijdt. Maar mondje toe, heeft de duivel gezegd,
aan niemand wat vertellen, want zie, de duivel was bang, dat de menschen hem
zouden uitlachen om zoo een dommen streek.

Klokketoren van de aartsbisschopswoning.

De aartsbisschop zag alle wonderen van 't Heilige Land, leerde alle vreemde
landen en allerlei vreemde volken kennen op zijn reis. En hij was werkelijk denzelfden
nacht weer thuis. Maar 't was moeilijk voor den braven man, om te zwijgen over al
dat schoons en vreemds dat hij gezien had en hij vertelt dan ook aan zijn getrouwen
al zijn wedervaren in dien wonderlijken nacht. En er wordt duchtig gelachen om den
duivel, die er zoo was ingeloopen. De duivel laat zich dat niet welgevallen en bakt
den aartsbisschop een leelijken poets. Hij richt feesten en bacchanalen aan in de
eenzame woning van den geestelijke, noodigt wereldsche vrouwen en vreemde
potsenmakers uit naar het kreml en iederen avond klinkt muziek uit de anders zoo
stille kremltuinen en vuurwerk verlicht den hemel. 't Volk van Nowgorod vindt het
natuurlijk een schandaal, dat een aartsbisschop zich zoo vergeet, en iederen avond
daar festijnen aanricht, en de goede Joan weet er toch niets van wat daar gebeurt
in zijn huis, nadat hij zich 's avonds tot bidden in zijn cel opgesloten heeft. 't Volk
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komt ten slotte in oproer en verdrijft dien goddeloozen aartsbisschop uit zijn woning.
Met 't luik van een poortje, waardoor hij ontvlucht, springt
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hij in de rivier, en op dat luikje drijft hij tegen den stroom in, naar het
Joerjewskiklooster aan het Ilmenmeer.

... een zoogenaamde Roekomojnik (handenwasscher).

Daar zijn de broeders allen overtuigd van zijn onschuld, en komen hem met
kerkevaandels en heiligen-beelden tegemoet, als hij aan wal stapt. Van uit 't klooster
weet men 't volk van Joans onschuld te overtuigen, en hij wordt weer in eere hersteld.
De duivel wordt terdege getuchtigd. Iedere kerk, elke kapel, elk klooster, dat ik
bezocht heb, had zoo zijn eigen wondergeschiedenisse, die meestal in bonte kleuren
op de wanden en zuilen afgebeeld staat. Van uit den hoogen klokketoren naast de
aartsbisschopswoning geniet men een prachtig gezicht over de stad met haar
tallooze daken. De Sophiski-kathedraal met haar gouden koepel schijnt in hoogte
te willen wedijveren met den langen bisschops-klokketoren. Ik zie op de licht groen
geschilderde, platte daken tusschen de torens, waar duiven koerend en doffend
heen en weer draaien, en af en aanvliegen. Op 't grootste gouden kruis van de
kathedraal zit een uit hout gesneden duif. De volkssage gaat, dat iederen morgen
de duiven deze houten zuster komen begroeten, en haar uitnoodigen mee te vliegen.
Zoodra echter die houten duif van 't kruis wegvliegt, is het met Nowgorod gedaan.
De oude beroemde stad is dan ten ondergang gedoemd. 't Zelfde zal ook gebeuren,
zegt de volksmond, wanneer de hand van den Christus binnen in den grooten koepel
zich geopend heeft. Oorspronkelijk werd dit Christusbeeld n.l. geschilderd met
gesloten hand, en nu is die hand al half geopend. Wee als die hand geheel en al
open gaat! De torens van den wal zijn erg oud en vervallen, de houten daken zijn
ingestort en dienen uilen en valken tot woonplaats. Beneden gekomen, zag ik nog
allerlei ouderwetsche gebouwen met interessante poortjes en trappen, die in ijskoude
gewelven voeren. Het eene oude huis loopt uit in 't andere. De eene hof komt uit
op den anderen, en overal scheen 't uitgestorven, en onverklaarbaar vond ik het,
waartoe al die witte muren en witte huizen hier dienen. En 't bleef nu ook een raadsel,
wat daar achter die antieke smalle venstertjes met gebogen ijzertralies schuilde. In
een donkeren kelder, waaruit ik meende geluid te vernemen, vond ik werkelijk een
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levend wezen: - een man die bezig was uit een reusachtige open kuip kwas over
te scheppen in een ton. Voor wien hij dat wel deed? Was dat alleen voor
nieuwsgierige indringers toch niet? Maar zonder mij iets te vragen, nog haast voor
ik hem goeden dag gezegd had, reikte hij mij den emmer met kwas, die ik dan ook
maar aan den mond zette. Kwas had daar blijkbaar niet meer waarde dan water;
dat is ook werkelijk 't geval; want de man wilde niet eens een fooi daarvoor
aannemen. Een troep seminaristen zag ik spelen in den hof, toen
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ik weer uit den kelder kwam. Er was daar een geestelijke school. Als alle scholieren
in Rusland, droegen ook deze jongens een uniform. Voor die jongens werd dus
zeker die kwas gebrouwen. Er zijn heel wat van zulke geestelijke scholen in
Nowgorod en ook veel zangscholen, waar kinderen tot kerkezangers opgeleid
worden. De koren der Russische kerken bestaan n.l. uit een aantal zangers, van
de zwaarste bassen af tot de hoogste kinderstemmen toe. In groote kerken zijn de
koren wel een veertig man sterk. Handelsbeweging ziet ge heel weinig in Nowgorod,
langs de rivier wat visschers en wat voorbijtrekkende houtvlotten, in den zomer wat
hooihandel, maar overigens lijkt het of er in deze stad aan niets anders gedaan
wordt dan aan godsdienst.

De eene hof kwam uit op den anderen...

Op iederen hoek van straten en wegen zijn bidkapelletjes, met verkoop van
heiligenbeeldjes, rozenkransen, godsdienstige prentenboekjes, wierookvaatjes en
nog veel meer. Maar ook handelaars, herbergiers, en andere niet geestelijke
menschen, hebben jaarlijks groote verdiensten die zij aan de godsdienstigheid van
vele pelgrims uit alle oorden van Rusland te danken hebben. In de oude stad zijn
velen van de oudste en machtigste beschermheiligen der orthodoxe kerk begraven,
en in de kloosters worden de wonderdadigste relikwieën bewaard. Een paar maal
in 't jaar vinden groote ommegangen plaats, waarbij alle heiligenbeelden en relikwieën
te voorschijn worden gehaald en omgedragen worden in plechtige processies. Bij
die gelegenheden is er jaarmarkt in de stad. De bedevaartgangers komen hier dan
inkoopen doen, en zich vermaken. Daar nu 't vermaak van deze pelgrims meestal
in drinken bestaat, en er in Nowgorod ook niet veel ander vermaak te vinden is,
eindigen deze godsdienstige processies meestal met geduchte bacchanalen. Niet
ver van de stad lag een klooster, waarin de heilige Goetjin begraven is. Hij bouwde
dit klooster
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met een beer uit 't woud als eenigen helper. 't Bouwcontract, dat de man met den
beer sloot, wordt nog bewaard onder de relikwieën. Ik zag den ommegang van het
Goetjinskiklooster, die gehouden wordt op den dag, den eersten Vrijdag in Juni,
waarop de oude Goetjin met een sleê met vier paarden over de sneeuw naar
Nowgorod gereden kwam, om zijn vrienden te bezoeken. Hij had 't laten sneeuwen
om 't ongedierte des velds te dooden, zei hij tot de jammerende landbevolking, en
zij waren hem daarvoor ook dankbaar, want alles bloeide en groeide schooner dan
voorheen. Goetjin

... lammen, kreupelen, blinden, melaatschen, beheksten en idioten.

moet dus wel als een beschermheilige van den landbouwer beschouwd worden, en
heeft waarschijnlijk wel zijn ontstaan te danken aan heidensche overleveringen. De
relikwieën van 't Goetjin-klooster weren ziekte en onheil, bevrijden den mensch van
duivelsche macht en van hekserij en blinden werden weer ziend en lammen weer
krachtig, na met de relikwieën in aanraking geweest te zijn. Het waren ellendigen,
lammen en kreupelen, blinden, melaatschen, beheksten en idioten, die aan de
processies deelnamen. Het ging de éene poort in, de andere poort uit, en de ikónas
werden meegedragen en wierookvaten geslingerd, en er werd gezongen en gebeden.
De voornaamste
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relikwie is het hemd van haar, dat de heilige droeg. Wie dit hemd aantrekt, wordt
genezen van elke besmettelijke ziekte. Maar de patiënten hebben in hun
zenuwachtige overspanning zulk een angst voor dit geneesmiddel, dat zij gillen en
schreeuwen en zich tot het uiterste verweren, wanneer hun 't hemd omgehangen
wordt. Ook wordt een druk gebruik gemaakt van de ketenen, waarin de heilige, ter
zelfkastijding, gewoon was te bidden. Wien in deze ketenen bidt, worden alle zonden
vergeven. Er komt op zoo'n dag heel wat geld in, want de menschen hebben er veel
voor over om hun zonden af te wasschen, en de armzaligen en idioten en
melaatschen en gebrekkigen hangen heel wat zilveren en gouden lichaamsdeeltjes
om 't oude heiligenbeeld. Daar hangen zilveren oogen, en gouden harten, beenen,
armen, borsten, ruggen, neuzen, teenen, vingers, knieën, ooren, ja geen
lichaamsdeel is er, of het hangt hier in edel metaal nagebootst. En er

... de winkels in overdekte galerijen.

hangen gouden ringen en oorbellen en doekspelden en alles, wat menschen maar
voor moois dragen, over de schouders van den heilige. Er wordt ieder jaar zeker
wat van die snuisterijen in den smeltkroes geworpen, anders zou 't heiligenbeeld
niet meer te herkennen zijn onder al die offeranden. Om de zorgen en akeligheden
te vergeten waarschijnlijk, geven de pelgrims zich den volgenden dag aan uitbundige
vroolijkheid en beschonkenheid over. Er staat een draaimolen op de jaarmarkt en
er wordt dreinzerige muziek gemaakt en er zijn dansers met tamboerijnen en
balileikas (een soort guitaar met 3 snaren). In de tentjes wordt van alles verkocht:
bonte doeken, paardentuig, koeken, houtwerk en nog veel meer. Er is leven in de
stad. Ook de winkels hebben het druk. Zooals in alle Russische steden, zijn hier de
winkels in overdekte galerijen, die van de straatzijde geopend zijn. Rijen worden
deze winkelgangen genoemd. In de groote steden zijn deze rijen
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weelderig ingericht, in een kleine stad als Nowgorod evenwel ziet het er weinig
proper uit onder deze bogen. De handelswaren liggen tot op de straat, en wat zien
ze smerig en oud! Die bedden en ledikanten, en tafels en stoelen zien er uit, of ze
nooit nieuw zijn geweest, en zijn als het heele magazijn, en de handelaar mee, met
een laag dikke stof bedekt. Nu moet ik nog eens wat vertellen van een
nonnenklooster. Ik heb er verscheidene gezien, want er zijn wel vier nonnenkloosters
in de stad en daar buiten nog meer. 't Was al laat, toen ik een klooster binnenging,
waarvan ik mij den naam niet meer herinner. Een nonnetje, dat me dicht bij de poort
tegenkwam, zei dat het eigenlijk al te laat was, want dat ze om zeven uur sloten,
maar wanneer ik bij haar een glas thee wou drinken, dan kon de poort wel wat later
dichtgemaakt. Dat was heel wat anders dan ik verwacht had. Ik was nog wel tamelijk
schuchter de poort binnengaan en had niet anders gedacht, of de toegang zou heel
wat bezwaren en moeilijkheden geven, maar een uitnoodiging om thee te drinken,
bij een non, in haar cel, met een non alleen, neen, daaraan had ik nu heelemaal
niet kunnen denken. Ik ging dus mee, achter de kerk om, door den moestuin, naar
de woningen der nonnen, elk met een bloementuintje onder 't venster. In haar zwarte
kleedij, de avondlucht genietend, zaten ze daar te babbelen, maar nauwelijks hadden
ze gezien, of allen kwamen op mij af. ‘Batjoesjka, bij mij een glaasje kwas!’
‘Batjoesjka, bij mij lekker brood!’ ‘Bij mij krijg je lekkere koolsoep, Batjoesjka!’ Weer
een andere had visch voor me, ja, er was er eene, die me beloofde wat te zullen
klaarmaken, dat ik nog nooit geproefd had. Die toenadering van al die
vrouwspersonen bevreemdde mij zeer, en vooral van nonnen. Dat lonken en lokken
deed aan heel wat anders denken dan aan een klooster. Maar nu moet ik toch eerst
even vermelden, dat die meeste nonnen er aller-onsmakelijkst uitzagen; 't waren
waarachtig geen lokkende sirenen met zilveren stemmen, maar grove boerenwijven.
- Jong waren ze ook niet meer, en allen hadden ze zoo een doordringenden reuk
van wierook, knoflook en uien bij zich, dat ik liefst zoo ver mogelijk van haar
verwijderd bleef. Dat was walgelijk. Maar ze drongen zich steeds meer aan mij op.
't Nonneke dat mij meegenomen had, een erg bijdehand menschje, met een spitsig
neusje en levendige sluwe oogjes, wist alle mededingsters handig op een afstand
te houden, en ik ging dan ook op geen andere uitnoodiging in, omdat zij de eerste
geweest was, die ik ontmoet had. Zij loodste mij in haar cel binnen, waar het akelig
muf rook naar olijfolie en uien. 't Was mij evenwel meer te doen om 't klooster te
zien en ik dankte voor de thee. Haar was 't dan ook niet zoo zeer daarom te doen,
om mij te laten drinken, als wel om mij allerlei prullen aan te smeren: - inktlapjes,
naaldenkokers, beursjes, die zij zelf uit kraaltjes gemaakt had. Sommige van die
dingen waren niet onaardig. De prijzen waren zoo bescheiden, dat ik nog niet begrijp,
hoe die menschen zich voor zoo weinig geld zooveel moeite geven. En de koopers
moesten zij nog met zooveel list en moeite in haar cellen sleepen! Dat aanbieden
van die thee, van die koolsoep, van al dat lekkers, was slechts
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een lokmiddel geweest om mij hun kunstvoortbrengselen op te dringen. In de andere
cellen, waar overal dezelfde reuk was, en waar dezelfde heiligenbeeldjes aan den
wand hingen, dezelfde portretten van Tsaar en Tsaritsa, en waar dezelfde lampjes
stonden, werd mij ook overal dezelfde waar aangeboden. Alle beursjes, en doosjes
en mandjes en naaldenkokers waren naar hetzelfde model gemaakt. Geen der
kunstenaressen had eenige individualiteit in haar werk gelegd, en alles was zoo
zuiver en precies afgewerkt of 't fabrieksarbeid ware. Toen ik zei, dat alles hetzelfde
was en ik van die dingen al genoeg had, schenen ze met elkaar iets te overleggen,
en vroegen mij toen, mee te gaan naar de kerk. Een hooger geplaatste non werd
er bij gehaald en die kwam met de sleutels. Uit schuifladen in de vensterbank werden
nu allerlei

Nu kon ik uitzoeken, meenden de brave vrouwen.

doeken en lappen en gebreide handschoenen en sokken en hemden en
kinderkleedjes en gehaakte mutsjes voor den dag gehaald, en nu kon ik uitzoeken,
meenden de brave vrouwen. Nu, er was toch niets bij dat mij aanstond. Hier scheen
een stapelplaats van handwerkjes en haakwerkjes en kant en snuisterijen te zijn,
die ten algemeenen nutte vervaardigd werden, en waarvan de opbrengst aan 't
klooster zelf kwam, want nu was de onderlinge concurrentie plotseling verdwenen.
Allen prezen mij dezelfde doeken aan, en voor mijn kinderen, die zij vonden dat ik
toch hebben moest, hadden zij jurkjes en sokjes en mutsjes aan te bieden. Eindelijk
werd ik de koopvrouwen toch kwijt door een doek te koopen, en ik liep nog eens
door 't klooster rond. Op 't kerkhof trof ik jongere nonnen aan, die erg onderdanig
schenen
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te zijn aan de ouderen in jaren. De arme meisjes zagen er bleek en zwak uit. Daar
waren nonnetjes van zes jaar, vertelde mij het bijdehande vrouwtje, dat ik bij den
ingang aangetroffen had en dat me maar niet verlaten wilde. Die kleine kinderen
werden zorgvuldig opgesloten gehouden, opdat ze het leven daarbuiten niet zouden
leeren kennen, dat leven vol duivels en boozen. Eerst wanneer ze ouder waren en
voldoende gewapend met afstootelijkheid en leelijkheid en onsmakelijkheid, werden
ze wat meer vrijgelaten, en hadden ze al 't vrouwelijke, wat ze misschien nog aan
zich gehad hadden, heelemaal verloren, dan mochten zij de wijde wereld intrekken
met hun bedelzakje om als armzalige bedelaressen rond te zwerven van de éene
stad naar de andere, om maar geld bijeen te schrapen ter verrijking van haar klooster.
Een van Rusland's rijkste kloosters is het Joesjew-klooster aan de Wolchof, juist
waar de rivier uit het Ilmen-meer komt. Het straalt in de zon als een stad van goud
en marmer. Zooals een bloem met haar geur bedwelmt, zoo verwart de aanblik van
zooveel rijkdom het oog. Duizelig kneep ik de oogen toe, en als ik ze weer opende,
scheen het daar nog altijd te koken en te barnen onder dien gloeienden hemel, als
een wel van vloeiend goud. 't Heele landschap, de heete lucht, de witte muren liepen
in sidderlijnen uit op die groote gouden zon, die daar scheen geboren te worden uit
de aarde. Dat klooster was een christelijk klooster, die kerken met hun gouden
daken waren Christenkerken. Ik was in een christelijk land. Maar ik kon me even
goed duizenden van jaren terug wanen in Assyrië of Babylonië. Die oude volkeren
kunnen moeilijk tempels en afgodsbeelden gehad hebben, die meer op de zinnen
werkten dan de gouden kerken van Rusland. Een prachtig park ligt binnen de
kloostermuren. Daar zijn rijke bongerds, en achter de groote hoofdkerk, (de
zoogenaamde warme kerk van 't klooster, daar 's winters gestookt worden kan) ligt
een groote begraafplaats. In de tuinen van 't klooster kon men uren lang ronddolen,
zoo uitgestrekt waren zij. Een zekere gravin Orlof vermaakte haar heele vermogen
aan dit klooster, dat uit den eersten Christentijd dagteekent. In den grafkelder onder
de koude kerk (dat was de kleinere, waar 's zomers dienst is) was de graftombe der
gravin. Een sarcophaag, geheel en al uit gedreven goud, op een kleine verhooging.
Den geheelen dag worden gebeden gelezen in dezen kelder voor de onsterfelijkheid
harer ziel. Naast haar graf stond nog een sarcophaag van een zekeren patriarch,
met wien de milde vrouw in haar leven zeer bevriend was geweest. Zijn graftombe
was niet minder rijk.
De rijkdommen van dit klooster te beschrijven, vind ik voor mij eene
onmogelijkheid. Ieder heiligenbeeld had diadeemen van geweldige steenen, in de
brutaalste kleurensamenstelling, kransen van flonkerende diamanten om de oude
heiligenkoppen, en het altaar van de hoofdkerk leek me een woud van een
tooverpaleis uit de sprookjes van Duizend en een Nacht. In schatkamers van
Koningen en Keizers zijn niet zulke onmetelijke rijkdommen te vinden als in dit
klooster. Men vertelde mij dat de steenen, die hier uitgestald worden, allen onecht
zijn, en dat de echten boven in een koepel bewaard worden,
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daar men bang is voor diefstal. Hoe dit zij, die onechten maakten op mij dan toch
ook een enormen indruk. Ik voelde mij, als een kind, de oogen wijd opensperren.
Zooals ik vroeger met groote oogen naar sproken van gouden paleizen geluisterd
had, zoo staarde ik nu op die sprookjesachtige schatten, als of die kinderdroomen
werkelijkheid geworden waren. Maar in plaats van een prins of prinses of een
rondleidenden toovenaar met spitsen tulband, ging een in donkerzwart gekleede,
vies riekende monnik naast me, die mij alle heiligen opsomde die hij kende, en zich
alle mogelijke moeite gaf, om mij tot de overtuiging te brengen, dat zijne diensten
maar niet zoo onnoodig en een flinke fooi waard waren. Boven den hoofdingang
van 't klooster was een slanke klokketoren met klokken van allerlei grootte, van
zwaar dreunende tot zilverklinkende kleine klokjes. Van uit dien toren had ik een
wijdsch gezicht over het Ilmenmeer, dat zich met een onbegrensden horizon uitstrekt
als de zee. Enkele lichte visschersbooten dreven langzaam voort. Dit meer is erg
ondiep, en wanneer het er spookt bij hevigen wind in den herfst, vergaan er jaarlijks
heel wat van die scheepjes. - Er grensde een visschersdorp aan het klooster, in
ligging herinnerend aan een visschersplaatsje aan de Zuiderzee. Een hooge glooiïng
die hier evenwel door de natuur zelf opgeworpen was, beheerschte het water, dat
daar vóór zoo kalm rimpelde. Op die glooiïng, arme hutten zwart van roet,
omgekeerde schuiten pas geteerd, netten die te drogen hingen, en hier en daar
kinderen, die stoeiden en naar beneden rolden, of een groepje van oude visscherslui,
die met dien echt visscherachtigen onbestemden blik zitten te turen naar een
onbestemd punt op onbestemden afstand in onbestemde richting. Maar kom nu
mee terug naar de oude stad, waarachter de zon gaat neerzinken, silhouetten
teekenend van bronzig metaal met goudpoeder bestrooid.
De zomeravond duurt lang in 't noorden van Rusland en we hebben nog volop
tijd om eens door Nowgorods oude straten en hoven te slenteren. Het schemeruur
maakt die oude gebouwen en grijze torens nog geheimzinniger. Nog meer als te
voren leek mij deze stad alleen uit kerken, kloosters en kerkhoven te bestaan. Door
den tuin van een klooster kwam ik op een kerkhof, en weer door een poort op een
plein, dat weer toegang gaf tot een heel oude kerk met een ouden muur er omheen,
en telkens bleef het oog wijlen bij nieuw oprijzende torens en spitsen, al naar ik
verder doordrong door poorten en gangen. Gewone huizen waren er ook wel, maar
ik sloeg daar geen acht op, ik vond zelfs dat ze mij ergerden, met hun platte groene
daken en hun lichtgetinte gevels. Waarom woonden niet alle menschen in oude
kerken en kloosters? Naar ik hoorde, zijn er al heel wat niet profane gebouwen
afgebroken, na de verovering van Nowgorod door Iwan den Vreeslijken. De kerken
die nu nog in Nowgorod staan, schijnen of nog noodig te zijn of als heiligdommen
bewaard te worden voor het nageslacht. Maar voor de 25.000 Nowgorodters zijn
er in ieder geval kerken genoeg, naar me voorkwam; terwijl ook voor de
bedevaartgangers voldoende is gezorgd.
Op een van mijn avondwandelingen kwam ik tot mijn groote verbazing plotseling
in een tuin waar naar wereldsche genoegens werd gestreefd. Zang
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en dans en geschreeuw klonk van onder de boomen uit, en licht van lampions
wiegelde in 't donker. Het was vlak bij een ouden vreedzamen kloostertuin, waaruit
ik juist gekomen was. Een tuin voor vermakelijkheden, zouden wij op zijn echt
Hollandsch zeggen. Er was een volkskomiek, en een zangerskoor en een paar
dansers, de onmisbare artiesten van 't Russische café-chantant. Het ging er vroolijk
toe en er werd geducht gedronken. Bij een loket stond een potsierlijke kerel in een
oude Poolsche gala-kleedij. Voor tien kopeken mocht ik dezen muzen-hof betreden.
Het volk dat buiten den tuin stond, zag naar 't me voorkwam, van de voorstelling
evenveel als zij, die daar binnen stonden, en ze behoefden maar een fleschje
brandewijn te koopen in een winkeltje in de stad, om hetzelfde kunstgenot te genieten
als zij die hun tien kopeken geofferd hadden. Voorwaar een heel democratisch
beginsel om geen schuttingen en muren te bouwen om lustoorden en schouwburgen!

Op de schrijftafel zat een politieagent.

Een dienaar van den heiligen Hermandad zat gemoedelijk op het tafeltje van den
kassier, en liet zijn neerhangende beenen schommelen. Wat hij daar voortdurend
knabbelde en uitspuwde, waren zonnebloemzaden, het geliefkoosde snoepgoed,
dat op een Russisch snoeptafeltje zoo min mag ontbreken als 't maatje okkernootjes
bij onze snoepgoedmoeders in pothuizen of met kruiwagens op de straathoeken.
Die politie hier leek me evenwel niet erg vertrouwenwekkend. Toevallig had ik de
gelegenheid haar van naderbij te leeren kennen. Ik werd n.l. in 't heilige Nowgorod
bestolen en vervoegde mij bij de politie. Het kabinet van den inspecteur was een
leeg vierkant vertrek. De wanden waren eens wit waarschijnlijk. Boven een
schrijftafel, die even goed een schaafbank kon wezen, hing een voorwerp, dat wel
een schilderij moest zijn, tenminste er was een lijst omheen, die hier en daar onder
de alles bedekkende laag van vliegenvuil een vlekje goud liet schemeren. De
schilderij was zoo bruin als een ongefixeerde photographie wordt, die lang in 't licht
heeft gelegen.
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't Moet wel een keizerportret geweest zijn, maar in geen geval van den
tegenwoordigen Tsaar. Op de schrijftafel zat een politie-agent, die er in zijn
kazernetenue nog veel onoogelijker uitzag dan gewoonlijk op straat. Waarom de
man niet op een stoel zat? Misschien dorst hij niet op den stoel van zijn superieur
gaan zitten, want dat was de eenige stoel, die daar stond. Maar wel op zijn
schrijftafel? De man zal wel tevreden geweest zijn met de plaats die hij toevallig
innam, want gemakkelijk bewegen scheen hij zich niet te kunnen, en zijn hoofd zat
ook zoo merkwaardig slap op zijn schouders. De politieagent die me binnengeleid
had, was weer verdwenen en had gezegd dat de inspecteur dadelijk komen zou.
Dat dadelijk was ongeveer na een half uur. De veiligheidsman, die al dien tijd
zwijgend op de tafel had zitten knikkebollen, sprong verward overeind en trachtte
zich in een mooie militaire houding te stellen. De inspecteur mat hem van hoofd tot
voeten, gaf hem een geduchten draai om de ooren, en beval hem in te rukken en
verder zijn roes uit te slapen. Als een getrapte hond ging hij de deur uit, om misschien
nog een borrel voor den schrik te nemen. De strenge inspecteur zette nu 't gezicht
in een anderen plooi. Hij was nog jong en buitengewoon vriendelijk. Ik vertelde hem
mijn lijdensgeschiedenis, hij noteerde wat in zijn boekje, waarvan de hoofdzaak mijn
naam, voornaam, godsdienst, ouderdom, geboorteplaats bleek te zijn. Waartoe dat
alles wel noodig was, begreep ik niet. Misschien de inspecteur zelf ook niet. Hoewel
ik een uitstekend signalement geven kon van den dief, interesseerde hem dat heel
weinig. Er werd een proces-verbaal opgemaakt met veel gewichtigheid op een half
velletje, dat aan den anderen kant al eens gebruikt was, en ik moest dat
onderteekenen. Telkens als ik weer op 't signalement terugkomen wilde, antwoordde
de vriendelijke inspecteur: ‘O dat hoeft niet eens,’ als vreesde hij dat ik me te veel
moeite gaf. Zoo gauw hij den dief vond, zou ik een boodschap krijgen en anders
wanneer ik hem zelf soms op straat zag, moest ik hem maar stevig beetpakken en
een pak slaag geven. Dit leek me wel, want ik ben tot heden nog nijdig op dien kerel,
door wien ik me zoo dom bestelen liet. Een vriendschappelijk handje kreeg ik nog,
en, als ik den dief zag, moest ik hem maar stevig beetpakken! Een boodschap kreeg
ik niet en iets beet te pakken op straat kreeg ik ook niet, hoewel ik op dit laatste
middel nog de meeste hoop had. Veel moeite heeft de politie zich voor mijn zaak
zeker niet gegeven, de boodschap is steeds uitgebleven. Alleen zag ik hoe de
inspecteur mij, een paar dagen later, handig uit den weg ging, om lastige vragen te
vermijden. Bij Nowgorods bevolking staat de politie niet al te best aangeschreven,
wat trouwens met de politie van alle kleinere Russische steden 't geval is. Het is
niets buitengewoons wanneer het aan 't licht komt, dat een diefstal door den
veiligheidsbewaarder zelf gepleegd is. Maar zoo wat komt in de beste families voor,
en ook in groote steden profiteert de politie graag van een voordeeltje, als er kijk
op is. Laat ik eindigen met de politie. Daar ik bericht ontvangen had, onverwijld naar
Petersburg te komen, zette ik me nog dienzelfden avond met fiets en al op den trein,
moest onderweg toegeven dat deze manier van reizen
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toch makkelijker en sneller is, en den volgenden morgen, was ik in deze noordelijkste
wereldstad, die me, nu ik van 't Russische platteland kwam, zoo uiterst modern leek,
als nog nooit te voren. Goeie olifant met je langen snuit, die onze oude naaister
altijd te hulp kwam, wanneer haar fantaisie uitgeput was, blaas nu ook mijn vertelling
uit. Uit de middeneeuwsche rust werd ik door een gillenden spoortrein plotseling
teruggesleurd in 't wroeten en jagen van een negentiende-eeuwsche wereldstad.
De vreemdeling, die Ruslands hoofdstad voor de eerste maal bezoekt en op wien
het vele ongewone misschien een oosterschen indruk maakt, reize nog een paar
uren verder het land in, om zich te overtuigen, dat Petersburg een West-Europeesche
stad is, in vergelijking van hetgeen hij daar te zien krijgt.

(De duivel) verandert zich in een koddig paardje.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

228

De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
(Vervolg.)
VIII.
Maar Annie had 't druk dien Maandagmorgen. Want, ofschoon mevrouw de Boogh
zich stijfhoofdig verbeeldde - en dat hield ze ook voor niemand verborgen - dat zij
van allen in huis het moeilijkste leven had, door al wat ze daaglijks had na te gaan,
door de honderden kleinigheden van netheid en fatsoen waar ze over denken
moest..., het eigenlijke werk placht ze toch heelemaal over te laten aan Annie en
de twee meiden.
Dat zou nu wel gauw uit moeten zijn, daar Annie ging trouwen, maar er was dan
ook al een meid-huishoudster aangenomen, die dadelijk na den trouwdag in dienst
treden zou. Over die nieuwe regeling was heel wat voorgevallen. Mijnheer de Boogh
vond het nonsens, drie meiden voor een huishouden van evenveel personen - want
meer zouden ze voortaan niet zijn onder normale omstandigheden. Hij had er zich
een paar maal heftig-nijdig om gemaakt. Maar mevrouw, met beleedigde fierheid,
ging plagerig bedaard haar gang.... Alleen in zóóver kreeg mijnheer zijn zin: de
nieuwe zou niet in huis komen voor dat Annie er uit was. Zoodoende zou hij er
althans in zijn beurs niet veel van merken....
Dus Annie had nog veel te doen; de kamers waren op den receptiedag alle in
gebruik geweest, en ook het meerendeel van 't fijn kristal en 't kostbare, geërfde
Sèvres-porcelein. Gelukkig hadden Neeltje en Jans veel voor haar over, zoodat het
altijd vlug genoeg ging zoolang mama er zich niet mee bemoeide, maar als die
bevelen geven kwam op haar gewonen toon van aanmatigende minachting, of met
slijmerig slepende woorden, die vriendelijke terechtwijzingen moesten verbeelden,
met een meelijdenden glimlach, of vol gehuichelde verbazing over hun
ondoordachtheid, dan werden de meiden kribbig en zenuwachtig, ruw-hardhandig
of loom-onverschillig. Dan brak er veelal wat, of er viel iets om, waardoor mevrouw
altijd erg schrok, en dan waren er telkens felle standjes; Neeltje en Jans lieten zich
alles zoo maar niet zeggen. Toch zwegen ze ook dikwijls, stuursch - en dan voelde
Annie heel goed dat het was om harentwil... Zoo was 't altijd gegaan daar in huis.
De meiden liepen soms in-eens weg, - en als ze lang bleven was het ‘alleen om de
juffrouw.’
Dien Maandagmorgen was het humeur van mama de Boogh alleronaangenaamst.
Haar man had lang getalmd met naar kantoor gaan, - dat was
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iets wat op zich zelf al in staat was haar morgen te bederven. Maar bovendien was
Marietje aan 't ontbijt, in haar landerige moeheid na den feestdag, bizonder snibbig
tegen haar geweest; ja, 't brutale kind was zoo ver gegaan mama's bestudeerde
stem van lieve-dame, op onuitstaanbaar overdreven wijze na te bauwen. En 't ergste
was: Willem bleef den heelen morgen in zijn bed liggen, met de deur op slot, zoodat
zijn kamer niet op tijd gedaan kon worden. Annie zei, om te sussen, dat het best 's
middags even gebeuren kon, maar daar gaf haar moeder niet eens antwoord op...,
ze ging telkens opnieuw kloppen en roepen.... Eindelijk kwam er heelemaal geen
antwoord meer..., en daar mevrouw de Boogh geen schandaal in huis wou maken,
kon ze de spanning van haar ergernis enkel temperen door ál maar hatelijk te zijn
tegen Annie en de meiden.
Het bruidje was er aan gewoon, aan die stemming en aan die standjes. Toch trok
ze 't zich altijd weer aan. Toch viel het haar altijd opnieuw tegen. Het hopen-op-beter
was haar een behoefte; ze hield van haar huisgenooten en geloofde in de liefde als
de eenige kracht die alles in de wereld beter maken kon. Dit geloof was zeer vast
en sterk in haar; het was er geweest zoolang ze zich haar leven herinnerde; lectuur
en nadenken hadden het wel versterkt, maar het sentiment zelf, daar scheen ze vreemd genoeg - wel mee geboren, dat had ze altijd gekend, altijd dat innige houden
van ‘de liefde’, die vroome vereering van de liefde, als het hoogste, het mooiste en
grootste.... Er was een vacantiemorgen geweest, lang geleden, maar dien ze nooit
vergat - ja, ze proefde, als ze er aan dacht, nog precies de tonen en tinten van dien
zomerschen dag -, toen had ze voor 't eerst hooren zeggen dat God liefde was....
Het was geen dominee die 't had gezegd, maar een onbekende dame, die met een
paar kinderen naast haar was komen zitten op een bank in 't park, een
fijn-bleeke-en-blonde dame.... Ze had haar nooit meer gezien na dien tijd, en ze
twijfelde wel eens of 't niet een verschijning geweest kon zijn....
Vóór dien dag had ze altijd geleerd van ‘God den Vader’ en van een ‘persoonlijken
God’, die de menschen had ‘geschapen naar zijn beeld’... en van het laatste oordeel,
den hemel, de hel.... En ze had zich een onbestemde, toch angstig-starre voorstelling
gemaakt van een vreeslijk ouden, straf-strengen en rechtvaardigen grijsaard, die,
ergens hoog in de wolken, op een troon zit, met een gulden staf en een heel langen
witten baard, áldoor maar roerloos-recht vóór zich kijkend.... Daaraan te denken
had haar dikwijls bonzend-bang gemaakt, en ook wel bedroefd voor al die arme,
doode menschen, die door God met zijn staf waren teruggewezen, en daarom nu
altijd, altijd branden moesten in de hel.... Ze had wel dikwijls vaag gevoeld dat ze 't
eigenlijk niet goed gelooven kon..., maar nooit had ze in haar kinderziel flinkweg en
hardop durven denken aan dat ongeloof.... Toch was ze altijd heimelijk blijven hopen,
dat er in-eens iets heerlijks met haar zou gebeuren, dat ze iets hooren of iets zien
zou, waardoor al haar angsten en benauwingen zouden vervliegen tot droomen, tot
niets.... En dat was gebeurd dieu zomer-mor-
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gen.... Een paar lichte woorden hadden 't gedaan. ‘God is liefde!... God is liefde!...’
liep ze aldoor in-zich-zelf te zeggen en bij iedren keer dat ze 't zei, werd het warmer
in haar binnenste, en lichter, zonniger om haar hoofd.... Ze was zóó blij geweest,
zoo opgewonden blij als nooit te voren. Het leven had haar zoo eenvoudig en
gemakkelijk, zoo goed en mooi, zoo vol geluk van voldoening geschenen dien dag....
Dat was nu al lang geleden. Sedert had ze veel over het leven en de wereld
gedacht, gelezen... en ook zelf wel gemerkt dat het allemaal zoo eenvoudig niet
was,... maar haar liefde-vereering was gebleven, was vaster en dieper geworden
zelfs; het was haar een dringende behoefte lief te hebben, daarin op te gaan, geen
uur te zijn, geen daad te doen zonder liefde.... Dat was haar eeredienst; zóó geloofde
ze met God te zijn....
Gemaklijk had ze 't niet gehad, vooral niet in de latere jaren. Toen ze van
kostschool thuis gekomen was - geen dril-pensionnaat was 't geweest, maar een
juffrouwen-school, ergens buiten, met weinig leerlingen, waar nog zoo'n
ouderwetsche toon van zachte ernst en stille innigheid werd aangehouden, een
vredige atmosfeer, misschien wel eens wat zeurig, maar dan door een bui van jonge
joligheid weer opgefrischt -, toen had ze 't ruzie-leven thuis geheel gevoeld zooals
het werklijk was, en 't had haar eerst verschrikt, verward nog dikwijls, en bedroefd,
maar nooit verkild. Als een roeping, als een heilige taak was ze 't gaan beschouwen
dat gezin, van kijven ziek en futloos, te genezen door haar liefde. Met de echte
wijding van 't geloof, met de blijmoedigheid van een overtuigde had ze zich gegeven,
meer en meer. Wat ze doen kon om haar huisgenooten beter, milder, hun leven
gelukkiger, hun omgang hartelijker te maken, dat hád ze gedaan. Op dank had ze
nooit gerekend,... maar wel op sukses,... en dat was zoo uiterst gering geweest....
Ze had zich ontelbare malen opgeofferd en er bijna niets mee gewonnen.... Toch
hoopte ze nog altijd....
Vooral toen ze negentien, twintig, één-en-twintig jaar geworden was, waren er
moeilijke dagen gekomen. De drang naar die andere, nog óngekende liefde was
niet te weren geweest, - hoezeer ook haar gedachten werden afgeleid, werden
bezig-gehouden door zorgen en angsten -; illusies waren in klanken en kleuren, in
winterkou en in zomersche luwten, ze waren in wegwazende wolken en in donkere
kamerhoeken, ze brachten tranen mee of een lichten lach...; vage verlangens
beklemden of deden zwellen en gedijen het jonge lijf; vizioenen van geluk verdoofden
en verblinden met vreemd-zalige ontroering.... Ze hechtten zich niet aan personen,
ze bleven onbestemd.... Maar o! zoo moeilijk viel het haar soms helder bij haar taak
en bedrijvig te blijven, haar dagen niet te verdroomen.... Al haar geestkracht had
ze noodig om zich op te rukken uit bedwelmende soezerijen, die er waren vóór ze
't wist.... Haar toewijding was er des te ernstiger en forscher door geworden, maar
had ook iets dors gekregen.... En hoe lieflijker haar droomen waren, hoe meer ze
wel voelen moest het minne en valsche der krachten waartegen ze daaglijks had
op te tornen....
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Zoo was ze twee-en-twintig jaar geworden, en mama, die nooit had opgehouden
haar lessen te geven met betrekking tot de netheid en het fatsoen, scheen nu wat
vrijer in haar wijze van denken te worden; haar wenken kregen een andere richting
en betroffen ook meer dan vroeger den omgang met mannen - met jongelui, zei ze
altijd. - Ze scheen soms moeite te hebben met het preciese aanduiden van wat ze
bedoelde zonder in vierkante tegenspraak te komen met haar oude, bekende
vermaningen; ze werd dan onrustig en daardoor van zelf weer kribbig en lastig....
Papa gaf begrijpelijker wenken; maar die gaven zijn vrouw weer ergernis.... En de
broers, daar blijkbaar toe aangespoord, brachten telkens nieuwe vrienden mee, die
met zekeren oplettenden ijver aan Annie werden voorgesteld.
Niet zonder bitterheid en tranen van teleurstelling was Annie toen gaan voelen,
dat ze haar - tot dank voor al wat ze gedaan had en daaglijks nog deed! - 't liefst
maar gauw getrouwd en de deur uit hadden. Toch trachtte ze zich nog te overtuigen,
dat het om haar geluk te doen was....
Ze merkte dat de wenschen van haar ouders op 't punt van haar trouwen nogal
uiteen liepen. Papa was hooglijk ingenomen met gefortuneerde jongelui die égards
voor zijn persoon hadden, mama lette meer op stand, afkomst, familie-relaties en
een groote mate van onbesprokenheid.
Toen was er plotseling iets afschuwelijks gebeurd. Geheel onverwacht, zonder
dat ze den dommen jongen ook maar in 't geringste had aangemoedigd, was ze
gevraagd. En de pretendent vereenigde de eischen van beide haar ouders in zijn
onbekoorlijke persoonlijkheid. Hij was zeer rijk, en dom genoeg om den ouden heer
de Boogh als een wonder van verstand en degelijkheid te beschouwen; zijn familie
genoot een roep van voornaamheid - men moest tot zijn overgrootvader opklimmen
om den kruidenier te vinden - en hij was altijd veel te laf en te saai geweest om den
beest te spelen.
Zij had hem natuurlijk bedankt, en papa en mama hadden er zich in moeten
schikken, maar van dien dag af waren ze zeer onaangenaam tegen haar geworden;
ongeduldiger, nukkiger en nijdiger dan ooit. Zoodat Annie zich over hun
belangeloosheid geen illusies kon blijven maken....
Toen had ze - in bijna-wanhoop - een tijd lang gedacht dat het werkelijk beter zou
gaan als zij 't huis uit was. In plaats van te verteederen, te verzoenen, gaf ze
aanstoot. Op een morgen met haar moeder alleen had ze er van gesproken een
betrekking te zoeken.... Mama had een soort van flauwte gekregen van schrik. Toen
ze weer tot-zich-zelf was gekomen had ze gezegd dat zoo iets nooit zou gebeuren
zoo lang zij er nog was om te waken over het fatsoen der familie. En Annie had
berust, had enkel, huilende, gevraagd: of mama dan een beetje vriendelijker voor
haar zijn wou voortaan.... Dat scheen werkelijk even getroffen te hebben; mama
was toen wel bijna een week poeslieverig geweest....
Dadelijk na dat gesprek had ze zich krachtig aangepakt, zich al die bitterheden
en twijfelingen weer uit 't hoofd gezet, was ze weer begonnen te werken aan de
betere verstandhoudingen in huis, alsof ze er nog nooit iets aan gedaan had,
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zoo energiek, zoo frisch -, zóó ten minste had ze 't toen gevoeld; als ze er later aan
dacht zag ze de overspanning in die strak-gehouden wakkerheid -; van alles had
ze weer verzonnen om de menschen maar tot elkaar te brengen, hun egoïste
stugheid te doen breken. Weer had ze haar eigen lusten en wenschen voor niets
geteld, op hatelijkheden geen acht geslagen, ruwe minachting beantwoord met
zachte, voorkomende liefheid.... 't Was ten slotte een roes van opoffering, een star
volhouden zonder twijfelen of tobben, bijna een manie geworden. De grove zelfzucht
en de onverschilligheid waarop ze altijd stuitte schenen haar te sterken, te stalen.
Ze las niet meer, deed niet meer aan muziek, verwaarloosde haar vriendinnen; er
was niets meer dat haar interesseerde dan het doen en laten, de nukken en
humeuren van haar huisgenooten. Voor ieder klein sukses - een vredig uur aan
tafel, een geslaagd plannetje van avond-huiselijkheid - dankte ze in de eenzaamheid
van haar slaapkamer met diepe innigheid haar ‘God, die liefde was’....
Maar toen - 't was kort nadat Jan, met hevige twisten, het huis uitgegaan en ook
Willem weg was, naar Leiden verhuisd, dus juist toen er van-zelf doordat het gezin
nu zooveel kleiner was, wat kalmte scheen te zullen komen - daar waren zich haar
dagen gaan versomberen; ze werden lang en triestig, grijze wacht-tijden, en 's nachts
lag ze uren te huilen in bed en te woelen-om en-om, in koortsig getob. De anderen
hadden daar geen schuld aan, 't was uit haar zelf gekomen. Het was iets aloms en
aanhoudends, iets zwaars en onverzettelijks, waar ze niet tegen-op kon. Soms deed
ze wel haar best zich er uit op te rukken, zooals vroeger altijd gelukt was, als ze,
bijna wanhopig van verdrietige teleurstelling, lang en hartstochtelijk had uitgesnikt,
maar nu voelde ze dadelijk dat het niet ging, dat ze 't dragen moest, en lijdzaam
wachten of 't weg zou willen gaan....
Het was of er in haar binnenste ergens iets gebroken of verlamd was. Ze kon zich
niet meer opwinden tot hopen en verlangen, tot geestdrift voor liefde en goedheid...;
haar gedachten waren traag en zwaar, loodzwaar als haar leden; ze zag op tegen
de dagen als tegen een pijniging, en telde de uren en minuten tot het soms scheen
of de tijd stil-stond. Alleen in eenzaam snikken vond ze verlichting en wat zoetheid;
als ze dát niet had kunnen doen, als ze 's nachts niet alleen was geweest om te
huilen in haar kussen, te staren in de diepe, stille duisternis, die om haar heen was,
als zwart fluweel dof flonkerend, om zich zóó te geven, zich te begeven - zonder
den wil en zonder de kracht tot verzet - in de ongemeten wereld der melancolie...,
dan was ze zeker ziek geworden, gek misschien.... Er was veel wonderlijks in haar
omgegaan in dien tijd.... Hoe 't gekomen was en waar het weer heen was gegaan,
had ze nooit geweten. Snel was het gekomen... en langzaam, heel langzaam
weggegaan.... In den volgenden zomer, toen ze met Marietje - die toen veel in de
buitenlucht moest - daaglijks ging wandelen, was ze zich beter gaan voelen, was 't
weer lichter en ruimer in haar hoofd geworden, de dagen niet meer zoo grauw en
somber, en dat gevoel - waar ze al heelemaal aan gewend geraakt was - alsof er
altijd iets dreigde, iets
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gebeuren ging... had ze op een zonnigen morgen gemist, zooals men plotseling de
leegte merkt van iets dat al een tijd lang weg is.... Dit besef was op-zich-zelf niet
zonder weemoed, maar toch van een ijle heerlijkheid die haar diep had ontroerd....
Ze werd nu ook weer wakker 's morgens zonder dat matte en loome en zonder
die stekende pijn in haar oogen.... Meer en meer begon ze te begrijpen dat het over
was.... Toch dacht ze nog maar liever niet veel aan dien vreemden tijd, dien ze nu
achter zich voelde liggen als een eenzame, dorre landstreek vol zwijgend-dreigende
gevaren, waar ze door had moeten trekken met looden voeten, zooals soms in een
droom.... Want 't was toch soms wel of er iets uit over was gebleven, dat ze, door
veel er aan te denken, misschien weer dichterbij, weer over zich zou brengen....
Dikwijls leek 't alles onwezenlijk, een hallucinatie, die vervlogen is, voor altijd, weg!....
Maar soms ook zag ze weer in-eens die oogen waar geen gelaat om heen was, en
die hand die wenkte, wenkte met zachten, onweerstaanbaren aandrang.... Juist nu,
in deze laatste dagen, haar bruidsdagen, had ze dat een paar maal sterk gehad....
Er lag een schaduw achter haar, die ze altijd voelde; zij was nog nadenkender
dan vroeger geworden, en ze miste soms wat van de oude veerkracht en de oude
liefde-vergoding; het redeneeren met zich-zelf was haar een gewoonte geworden,
die afbreuk deed aan de geestdrift....
Haar huisgenooten schenen van de veranderingen in haar gemoedsleven niet
veel gemerkt te hebben. Het daaglijksch getwist was doorgegaan met stijgende
eentonigheid. Soms keken ze haar er even bij aan, met zekere verwondering, omdat
ze niet trachtte te kalmeeren, of bij te leggen, maar ze waren er blijkbaar niet rouwig
om dat ze ongehinderd ruzie mochten maken. Een van de broers zei wel eens dat
ze er slecht uitzag, gelig van tint en magerder. Maar dat was ook alles. Ze
antwoordde dan dat ze zich toch heusch heel goed voelde.
't Was geweest in dien tijd toen haar melancolie aan 't overgaan was, in dien zomer
toen ze zoo veel wandelde met Rietje, dat ze Louis voor 't eerst met bewustzijn had
gezien. Eerst was haar opgevallen dat ze hem zoo dikwijls tegenkwam, daarop had
ze al gauw gemerkt dat hij haar dan altijd sterk fixeerde en toen, op een
Zondagmiddag, had Jan hem meegebracht en voorgesteld. - Er moest een soirée
gegeven worden ter eer van een nichtje dat ging trouwen, en daarvoor werden wat
jongelui gezocht. - Louis was dien avond dan ook gekomen en hij had dadelijk laten
merken dat het om haar was, had aldoor om haar heen gedraaid, en na dien avond
was hij veel blijven visite-maken, eerst met Jan mee, toen ook alleen.... Hij was bijna
acht maanden lang druk aan huis gekomen voor hij haar had gevraagd. En in dien
tijd had hij altijd met eerbiedige aandacht, stage oplettendheid, spoedig ook met
hartelijke vertrouwlijkheid in vriendschap met haar omgegaan; hij had ook wel eens
een beetje gecoquetteerd en verliefd gedaan maar hij had 't haar nooit lastig gemaakt
met dringende hofmakerij.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

234
Al lachte ze in 't begin om de groote aandacht waarmee hij haar placht aan te hooren,
alsof haar woorden orakelspreuken waren, en om zijn zoeken naar deftige woorden
en naar een zekere statelijkheid in zijn lange figuur die zich daartoe niet te best
leende, zij mocht hem toch al dadelijk wel lijden; hij was geen flauw jongetje, maar
een heer, iemand van goede manieren, hij was niet - als de meesten - uit
verlegenheid ruw, of grappig, of stil, hij was zich meester, hij was iemand zooals je
in Parijssche romans leest dat ze daar allemaal zijn, maar voor Holland wel iets
bizonders. Hij kon, ook met een meisje, langdurig praten zonder lastig intiem, al te
vertrouwelijk te worden, en ook al had hij een glas wijn gedronken. Hij gooide niet
alles dadelijk in 't gekke, wist toch zijn gesprekken in zulk een toon te houden, dat
het altijd mogelijk was zich met een scherts er af te maken. De meeste jonge mannen
die Annie ontmoet had, plachten cynisch te pochen op hun ongevoeligheid, Louis
was zacht en meelijdend; de meeste anderen wisten of merkten wel wat haar ouders
voor menschen waren en praatten over hen op oneerbiedig ironischen toon, ook al
was zij er bij, iets wat haar altijd erg hinderde; Louis deed dat nooit, hij liet nooit
merken dat hij begreep hoe de verhoudingen waren in dat huis, toch was 't soms
of hij haar wilde troosten door hartelijken omgang en stille hulde. Zoo voelde zij 't
althans.
Ook al maakte hij haar niet direct het hof, zij was toch natuurlijk al gauw gaan
vatten wat zijn doel was; trouwens de anderen zouden 't haar wel verteld hebben
als ze 't zelf niet begrepen had. Haar ouders waren erg met hem ingenomen, spraken
bijna daaglijks over hem, en bemerkend dat Annie hem ook graag lijden mocht,
werden ze wat minder nurksch tegen haar. Zij moest er soms om lachen - en andere
keeren hinderde 't haar weer - zooals Louis haar huisgenooten in wist te pakken;
hij fêteerde hen soms meer dan haarzelf; dat had veel van vleierij, 't was niet oprecht,
en zij begreep ook niet dat hij 't zoo noodig vond haar ouders niet alleen, maar ook
haar broers en zelfs haar zusje voor zich te winnen.... Ben ik dan zoo afhankelijk
van hen allemaal, vroeg ze zich af.
Daaglijks trachtte ze in zich-zelf na te gaan of ze nu eigenlijk verliefd op hem was,
of niet.... Ze wou het heel gaarne gelooven, want liefde voor een man - echte, groote
liefde - en dan later voor haar kinderen.... O! daar kon ze haast niet aan denken
zoo schitterend licht, zoo stralend van heerlijkheid was dat!... Soms, als ze zich
wegdroomde in die illusie, en ze dacht aan hem daarbij, dan voelde ze op-eens een
emotie van milde rijkheid in zich zwellen, dan zei ze, geëxtasieerd, in zich-zelf: Ja,
ja, hij is 't... hij heeft mij lief en ik.... Maar als ze dat uit wou spreken: ik heb hem lief,
dan was er weer een vreemde twijfel, die de extase neersloeg, iets onvasts,
schoorvoetends in haar denken. Ze voelde dat ze 't niet hard-op zou kunnen zeggen
zonder stotteren. Dat verontrustte haar dan,... dat was toch niet het ware, overwoog
ze, en 't verdroot haar ook dat ze zoo kalm overwegen, zoo met zich zelf redeneeren
kon. O! ze was zoo graag door 't dolle heen verliefd op hem geweest! Zij
beschuldigde zich-zelf van ongevoeligheid; hij hield toch blijk-
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baar zoo enorm veel van haar; hij die zoo vrij, zoo onafhankelijk was en letterlijk
iedereen kende, had háár opgemerkt, háár uitgekozen; alleen van haar te zien op
straat was hij verliefd geworden, dat had ze begrepen; werd ze daar dan volstrekt
niet door getroffen?... Wat wou ze dan eigenlijk nog meer?....
Het verlangen naar zijn komst kon haar dagen doorgloeien,... maar als hij kwam
dan was 't ook in-eens zoo anders in huis, zoo vredig, bijna gezellig; alle twisten
verstomden; zelfs papa en mama gingen vriendelijk met elkaar om. Zij keek hem
ook graag in de oogen, vond hem knap, was een beetje ijdel-trotsch op hem
daarom,... maar toch... dat zekere mysterieus ontroerende, - dien teeren ziele-schok,
dien wel eens een gelaat haar had gegeven, dat langs haar was gegaan -, dat gaf
haar 't zijne niet....
Toen hij haar eindlijk vroeg was ze verward, toch nog overvallen, vroeg uitstel
van een week.... Hij had loom-verslagen gebaren, sprak woorden van echte
teleurstelling, kreeg groote tranen in z'n oogen, die stonden kinderlijk-oprecht-treurig,
en bijna had ze dadelijk weer van het uitstel afgezien en toegestemd. Maar toen
trok hij tersluiks zijn das recht.... Ze vond het monsterlijk dat ze zoo kalm was, zijn
bewegingen zoo precies zag,... maar 't was niet anders.... Ze verzekerde hem op
heel hartelijken toon dat ze er sterk overdacht ja te zeggen, maar toch nog wat
denken wou.... Het was zoo'n gewichtig besluit....
En in die week overdacht ze veel: dat, hoeveel goeds ze misschien thuis nog zou
kunnen doen, niets toch blijkbaar haar ouders meer verheugen kon dan dat ze een
huwelijk deed naar hun zin,... en wie wist ook, of die twee niet juist als ze meer en
meer op elkaar werden aangewezen, elkaar beter zouden leeren verdragen; dat
het eigenlijk wel heerlijk was weg te gaan uit het ruziehuis en zich een eigen
omgeving van zachtheid en liefde te gaan maken; dat zij toch ook nooit geslaagd
was thuis, en dat Louis zei dat zij hem gelukkig maken kon.... Gelukkig maken!...
Maar ook dat ze daar zelf niet zeker van was, want als het waar was - wat zij vreesde,
waar ze in zorg over was - dat ze niet genoeg van hem hield, dan zou hij dat ten
slotte toch wel moeten voelen... en dan zou het uit zijn niet zijn geluk....
Ook deed ze haar best zich er in te denken: getrouwd leven met hem... Maar dat
gelukte haar niet. Dat denken werd dadelijk troebel door een schaamteachtige
verwarring,... ze aarzelde,... ze dorst het zich niet te verbeelden.... Ze werd er
zenuwachtig, verdrietig van....
Intusschen bleef hij weg, bescheiden, correct. Dat maakte haar weer trotsch op
hem; hij was toch een werkelijk kiesch, fijn-voelend mensch, iemand van tact en
goeden smaak!... Van een nichtje, dat bij hem aan huis kwam en lief-meelijdend
over hem kwam praten, hoorde ze dat hij zich goed hield, maar in de spanning van
't wachten erg nerveus was.... In de kamers en gangen was alles stil en afgekeerd;
haar huisgenooten, niet precies op de hoogte, verbaasd-angstig, maar vooral
verbaasd, vermeden er over te spreken; er hing een zwaar zwijgen, en al de dingen
keken haar koel verwijtend aan, de meubels, de platen aan de
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muur, 't houten gezicht van een oude pop die ze in haar handen kreeg, een kast
opruimend.... Ze kreeg een gevoel van doodsche leegte om zich heen toen ze hem
een paar dagen niet had gezien, ze begon te merken, dat ze hem niet goed meer
zou kunnen missen voor langen tijd. Ze was erg gewoon geraakt aan zijn omgang,
hij had er haar mee verwend; hij was ook zoo iets nieuws en bizonder aangenaams
voor haar geweest. Dat ze nu zoo naar hem begon te verlangen verklaarde ze voor
zich-zelf, met een gevoel van innige voldoening als dan toch wel werkelijk:
verliefdheid. Dat zei ze nu maar voortdurend tot zich-zelf tot ze 't eindelijk ook vast
geloofde, tot ze leefde in een roes van vreugde over die ontdekking, die eindlijke
zekerheid! En toen ze hem den zevenden dag op den Eendrachtsweg tegenkwam
sprak ze hem aan - blozend, verward - nam hem mee naar huis en stelde hem daar
ineens als haar aanstaande voor. Ze waren beiden zenuwachtig, hadden beiden
een gevoel of 't nu plotsling te gauw was gegaan, was geforceerd.
Thuis zag alles er nu anders uit. Er was een andere toon van licht, er waren
blijdschapsklanken, er hing een atmosfeer van feestlijkheid. Haar vader kuste haar,
wat hij anders alleen deed als ze jarig was, maar nu scheen 't inderdaad een zoen
uit hartelijke gezindheid. Hij kreeg een schoonzoon zooals hij er zich een gedroomd
had, zei hij.... En mama behandelde haar met zeker respect... wel tien of twaalf
dagen lang!...
Zelf had Anna ook een gevoel van groote blijdschap en vooral van verlich ing.
Toch was 't haar of ze veel ouder was geworden in korten tijd, ze voelde zich erg
wijs en verstandig, en ze herinnerde zich in-eens hoe heel anders dat vroeger was
geweest toen ze zoo dikwijls het besef had gehad dat ze veel te weinig redeneerde,
altijd maar deed zooals haar hart het haar ingaf....
Toen volgde hun verloofd zijn; een periode van amper vijf maanden; er was geen
reden langer met trouwen te wachten, ofschoon Annie 't aanvankelijk wel had gewild.
Een vreemde tijd..., heel anders dan ze zich ooit had voorgesteld, een tijd van
veel ervaringen zonder de rust om ze te verwerken, een tijd van verwardheid....
Verbazing, teleurstelling, vage angst en stil-gedragen leed.... Ook wel voldoening
en veel zacht genot van liefheid, gezelligheid, van de hartelijkheid van anderen, 't
besef de menschen hun zin te geven....
Maar nooit vrede.... Geen uur van inwendige stilte.... Altijd nog, telkens weer, die
behoefte aan zekerheid, en dan een gejaagd zoeken in hem en in haar zelf, een
ingespannen trachten naar opmerken, kennen, waardeeren en aankweeken.... Vaak
een gevoel van gemis, leegheid.... Verdriet om veel wat zij verwacht had... en dat
niet kwam, maar ook wel een vroom-innige blijdschap omdat hij zich goed liet doen,
omdat hij dankbaar was, en wel werkelijk veel van haar hield, omdat zij invloed op
hem had.... Dat was iets heerlijks, nog ongekend.... Vroeger zou 't haar gelukkig
gemaakt hebben, maar nu schoot het tekort, nu gaf het geen blijvende voldaanheid....
Zij had een innige gemoeds- en gedachten-intimiteit verwacht, een zich vrij
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en volledig uiten van hen beiden gelijkelijk.... Maar dikwijls ontdekte ze in zich-zelf
een vreemde stugge terughoudendheid..., en zijn gepraat bleef bijna geheel in
denzelfden toon als 't geweest was vóór hun verloving.... Ze noemden elkaar al
vroeger bij den voornaam. Nu gaf hij haar ook liefkoozingsnamen, de geijkte, banale
verliefdheidsnaampjes, schat, hart, engel en zoo.... Maar hij sprak ze niet veel anders
uit dan vroeger haar naam.... 't Was dikwijls alsof hij 't deed omdat het nu eenmaal
zoo de gewoonte was, en al gauw hoorde zij 't eigenlijk niet meer of hij engel zei of
Annie. Zij noemde hem nooit anders dan Louis.
Dikwijls deed ze met groote wilskracht pogingen tot echte intimiteit, trachtte ze
hem tot een gesprek te brengen over hetgeen haar 't meest ter harte ging in de
ideeën-wereld, en vooral op wandelingen, als hij bedaardelijk naast haar aan stapte,
en zij, recht voor zich kijkend, zijn gelaat en gebaren niet kon zien, gelukte 't haar
ook vaak een stemming van hoogen ernst in zich op te roepen, en, als met zich-zelf
sprekend, woorden te vinden voor dat wat zij de waarheid geloofde over het leven
en de eeuwigheid, God en de menschen, en voor de gevoelens bij haar opgewekt
door diepe gedachten, gevonden in dierbare boeken.... Dan scheen er in hem een
hartelijk streven te zijn haar te volgen en een vriendlijke neiging haar te begrijpen,
maar veel moeite deed hij er niet voor. Hij praatte mee, sprak haar bijna nooit tegen.
Soms alleen scheen 't hem wel wat heel lang te duren, kreeg hij een licht air van
verveling. Toch, als ze hem dan, af en toe, in-eens recht in de oogen keek, dan was
daar wel dikwijls onrust in, een zekere ongedurigheid, maar nimmer spot, noch
eenige moedwillige vijandigheid. Hij deed ook niet onverschillig, integendeel, hij
scheen zoo'n gesprek zeer belangwekkend te vinden en ook wel te begrijpen dat
zij het heel ernstig bedoelde, zelfs was hij er blijkbaar trotsch op dat hij zoo'n
intelligent meisje had, - zijn mooi denkkopje noemde hij haar. Maar dat de dingen
die zij ter sprake bracht groot gewicht voor hem zelf konden hebben, dat hij
persoonlijk er iets mee noodig had, scheen niet in hem op te komen. Hij vond het
leven blijkbaar niet zoo moeilijk, vooral niet geheimzinnig of verontrustend, er
plaagden hem geen raadselen, en van veel ideeën, opvattingen, strevingen waar
zij met vuur van getuigde, scheen hij het schoon wel even áán te voelen, - zooals
hij ook van menig schilderij met zijn vluchtige nervositeit het mooie wel opmerkte in
't langzaam er langs gaan -, maar 't nimmer op te nemen in zijn ziel, tot iets
blijvends....
En toch geloofde zij vast dat hij den goeden aanleg had. Dat was nu eenmaal
haar aard; zooals in 't alvermogen van liefde, zoo wilde ze ook in hem gelooven, en
zooals zij bouwde op dat vermogen, zoo zocht ze ook steun in haar vooropgezet
idee van hem. Kon niet zijn opvoeding die enkel op de praktijk van 't leven was
gericht geweest, den wasdom van veel goeds hebben belet, en was 't nu niet haar
schoone taak na jaren van verwaarloozing dat vele tot groei en bloei te brengen?
Maar in haar jeugddroomen had ze een man verwacht tot wien ze zou opzien als
tot een half-god,... en een plotselinge kwelling was haar telkens
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het bewustzijn van geestelijk boven Louis te staan. Zij drong dat op zij, wilde het
niet.... Maar 't kwam terug, verraderlijk, langs ongekende wegen van haar ziel. En
zij herkende 't nu ook wel, dat superioriteitsgevoel, schoon 't vroeger nooit zoo
straf-helder geweest was.... Had ze er niet een groot deel van de kracht uitgeput
die ze noodig had in den omgang met haar huisgenooten?... Maar nu was 't wreed...
afschuwelijk..., een pedanterie die haar werd opgelegd.... Zij leed er onder....
Maar 't ergste was 't nog niet.
Zij wandelden vrij veel samen, en gingen 's avonds dikwijls uit, naar concerten,
comedie, soireetjes, maar overigens waren ze, in huis, weinig alleen. Er kwam
van-zelf niet van, en mevrouw de Boogh vond ook dat het niet paste. Dit nu was
het ergste dat zij 't ook niet zocht met hem alleen te zijn tusschen de muren van
een kamer, dat zij er zelfs dikwijls tegen op zag. Het gebeurde altijd wanneer ze
samen bij mevrouw Holman gegeten hadden. Dan ging de oude dame naar haar
kamer om wat te slapen en bleven zij alleen in de huiskamer; en dadelijk als zij die
kamer waren ingegaan en zijn moeder weg was, kwam dat onrustige, bijna angstige
over haar, met korte nerveuse rillingen soms. 't Was of er een drukkende atmosfeer
in de kamer hing; zij vroeg wel eens de deur open te zetten, maar hij wou dat dan
niet, hij verweet het haar zelfs op zijn vriendelijk-zachten toon, vragende of ze dat
prettig vond zoo'n open deur in 't eenige uurtje dat ze 's hadden samen alleen. Hij
was dan gewoon op de canapé te gaan zitten met z'n arm om haar middel, en dan
trok hij haar vaak op z'n knie, drukte haar tegen zich aan, kuste haar op wangen,
haar en hals, en als ze 't niet ontweek ook op de mond. Zijn zoenen werden dan
dikwijls droog, met iets branderigs, en datzelfde was in zijn oogen; zijn handen
tastten op haar armen, haar zij en heupen met iets onrustig-zoekends en dringends,
en om zijn mond was een lachplooi die somtijds een wanhopig gevoel van angst
en afkeer in haar op deed komen....
Het was in die uren dat de twijfel of ze wel werkelijk genoeg van hem hield haar
het meest verontrustte en kwelde. Ze kon dan onmogelijk vroolijk doen - wat hem
dikwijls scheen te verdrieten - en ook de herinnering aan zoo'n alleen zijn met hem
gaf haar een stil, scherp-knagend leed....
Soms, als hij haar stil tegen zich aan deed liggen, overkwam haar een benauwde
volheid, een gevoel alsof ze stikken zou, - het kwam door de lauwe warmte van zijn
arm om haar hals, van zijn schouder tegen haar gelaat aan, en door de weeë lucht
van 't warm-wollige jassengoed -, en dan trachtte ze, altijd zacht, diep-blozend en
verlegen zijn armen van zich af te duwen;... maar ook dat gaf haar tobberij om hem,
die er toch immers 't volste recht toe had haar te kussen, te omhelzen.... Soms ook
werd ze kil-koud, rillerig van zenuwachtigheid, bleef ze willoos in zijn arm, bleek,
met gesloten oogen, en een pijnlijken trek die hem ongerust maakte, hem dringend
vragen deed wat haar toch scheelde... Eénmaal zelfs was ze in een plotselingen
heftigen toorn opgesprongen, had hem krachtig op zij geduwd.... Hij was erg ge-

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

239
schrokken, had haar gansch ontsteld aangekeken en met vragen overstelpt, maar
toen ze geen antwoord gaf, alleen een tijd lang droevig snikkend voor zich kijken
bleef, was hij haar in-eens zacht-vriendelijk toe gaan spreken, op een toon van
begrijpen.... Alsof ze 'n kindje was had hij haar op het hoofd geklopt en het toen
weer tegen zijn schouder gelegd, dat hoofd, zoo zwaar-vol van leed en twijfel, en
hij had haar zijn preutsch liefje, zijn mooi nonnetje genoemd....
Als ze, een uur later, weer kalm met hem en zijn mama zat te praten aan de
theetafel, kon ze 't zich haast niet begrijpen dat het zoo was geweest. Zijn stem had
dan weer dien nu al zoo lang bekenden klank van eerbiedige hartelijkheid, wel wat
geaffecteerd, maar niet onwelluidend, altijd beschaafd, en zijn manieren en blikken
waren zoo heelemaal daarmee in overeenstemming; hij was zoo gedienstig en
attent, zoo goedhartig en beminnelijk, dat ze zich er over schaamde zoo onaardig
met hem geweest te zijn, zoo belachlijk stijf en prude.... Toch, als ze zich er weer
indacht, dan was 't er ook dadelijk weer, dat afkeersgevoel.... Het verontrustte haar
dikwijls erg. Hoe moest dat toch gaan als zij getrouwd zouden zijn?...
Zij ging er zich lange redeneeringen over maken, meisjes-theoriën over
zinnelijkheid, waaraan het weten ontbrak, de ervaring van hartstocht. Hadden
misschien niet alle verloofde meisjes met dat gevoel van weeheid te kampen,
veranderde dat misschien van-zelf... later?... Zij kende er wel, waarvan ze zeker
wist dat ze getrouwd waren zonder veel verliefdheid, en die toch blijkbaar niet
ongelukkig waren geworden... en kinderen hadden.... Zij bloosde in haar
eenzaamheid bij die gedachten....
O! maar zij had haar Louis wel degelijk lief, dat voelde ze, dat wist ze. Haar
huwelijk móést gelukkig zijn. Het zou een al te wreede teleurstelling zijn als 't niet
zoo was. Maar 't was niet anders mogelijk, want ze zou er immers haar gansche
leven aan wijden, dat het iets hoogs en moois worden zou en hij een goed man in
den nobelsten zin. Zij zou hem en zich-zelve, hun beider gansche zijn verdiepen,
verbreeden; door haar toewijding, haar liefde, de kracht van haar ziel zou het hunne
worden een ideaal samenleven....
Zoo redeneerde zij... en wist zich vaak te overtuigen; vol vast vertrouwen op
zich-zelf en 't onfeilbaar liefdevermogen zag ze den snel-naderenden huwelijksdag
tegemoet....
Maar de oogen-blik waarin ze Paul voor 't eerst gezien had - in dat
vaag-schaduwende, trillerig matte licht van de grijs-witte vestibule - had haar
veranderd; ze voelde 't nu weer, dezen Maandagmorgen, namijmerend, naspeurend
haar denken en voelen der laatste dagen.... Die avond, de gansche receptiedag,
en ook zelfs deze Maandag, zoo nuchter en gewoon door de huiselijke drukte,...
daar was iets vreemds en onwezenlijks in, 't was soms of ze droomde, of ze straks
wakker zou worden, en dan moest de receptie nog gehouden worden en Paul was
er nog niet.... Het was of er iets met haar was gebeurd, ze wist niet wat.... Ze had
het zwakke, lichte in 't hoofd van iemand die lang ziek geweest is.... Ze wist nu ook
niet
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meer hoe ze toch gevonden had die rustigheid, dat vaste willen en helder vóór zich
zien van haar toekomst;... ze kon nu niets meer helder afdenken of voor zich zien;
ze leefde maar, van minuut tot minuut, van uur tot uur, in een soort van roes, waar
het materieele, het gewone daaglijksche doen geheel en al buiten bleef.... Het was
of er een gordijn was geschoven voor 't verschiet van haar denken,... somtijds
scheen het een mooi, glanzend gordijn, een voorhang van blauw en goud,
doorfonkeld van zonnestralen.... Ze voelde den dag van haar huwelijk niet meer
naderen, zeker zou ze er vóór staan eer ze 't zich bewust was.... Want 't was alles
even onwerkelijk....
Telkens overmijmerde ze weer haar indruk van Paul; - ze had volstrekt geen
vermoeden dat ze daar iets verkeerds of gevaarlijks mee deed... Ze dacht aan Paul
Holman, den schilder, die haar broer zou worden nu; was het geen groote
gebeurtenis hem te leeren kennen?....
Wat was hij groot en goed!.... Het verwonderde haar nu achteraf wel niet als ze
dacht aan de aandoeningen, die zijn werk haar al gegeven had voor ze hem kende,
maar ze had zich toch heelemaal geen voorstelling van hem kunnen maken.... Ze
had dan van-zelf altijd aan Louis gedacht.... Ofschoon ze begreep dat hij anders
moest zijn....
Telkens als hij bij haar was, had ze zich volkomen onbeduidend en nietig gevoeld,
en toch, als hij haar aanzag, kwam er een heerlijke trots in haar opbloeien, want
dan scheen hij haar in zijn sfeer op te nemen, haar met zich op te voeren, tot heel
hoog.... Er was een ernst in zijn gelaat waarbij zij al haar eigen denken, haar leed
en haar vreugde, klein en kinderachtig voelde, en een groote ruimte was in zijn blik,
iets heilig-wijds.... Hij scheen duizelig veel te weten van 't leven, waar zij zelfs niet
naar gissen kon, en dat toch alles waar en goed en diep-noodzakelijk was.... Ze
wou dat hij nooit meer wegging, dat ze van hem zou kunnen leeren, altijd leeren....
Ze had een onverklaarbaar vermoeden dat ze 't allemaal wel dadelijk begrijpen zou,
als hij het haar maar wilde zeggen....
Maar in den laten avond van dien Maandag - Louis was weg en zij naar haar kamer
gegaan - overviel haar in-eens een zwaar-drukkend, toch onbestemd gevoel van
bittere onvoldaanheid over zich-zelf, van zondigheid bijna en berouw, een besef
van leven-in-de-laagte.... Zij zag zich loopen, hand in hand met Louis, in angstige,
gebukte houding over de donkere aarde,... en ergens in de hoogte was een lichtsfeer,
waar ze niet naar op dorst zien, maar waar ze wist dat Paul was.... Het was als een
nachtmerrie vóór ze nog sliep, hevig bonsde en benauwde de angst haar, diep in
haar keel; ze zat op een stoel in haar nachtlijk-stil kamertje en drukte zich de handen
op de borst om het te doen bedaren....
't Ging weg..; ze lei zich te bed, koortsig-kil en rillerig; ze hield een gevoel van
sombere verlatenheid, wat haar zacht deed schreien in haar kussen.... Eindlijk,
uitgeput van overspannen tob-gevoelens, kon ze enkel nog wat na-
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snikken en in-zich-zelf herhalen: Waarom is hij vandaag ook in 't geheel niet
gekomen....

IX.
Het verwonderde Annie, als ze, den volgenden ochtend, druk met al haar
huishoud-plichtjes bezig, even terugdacht aan dien triestigen avond, dat ze nu weer
zoo opgewekt, zoo vlug en pinter was van doen, en ze was er blij om, ze meende
dat die bui dus over, en dat ze weer net als altijd vroeger was, vol lichten moed, en
lust in 't rustloos bezig zijn, voor de anderen en voor de goede orde en rust in huis,
- maar toen ze, na een roezemoezige bereddering met verschillende leveranciers
en met de meiden, even stil wou zitten denken over alles wat ze nog moest doen er was zoo'n boel, ook voor haar-zelf in deze dagen - toen merkte ze dadelijk dat
ze eigenlijk heel óngewoon was.... Ze kon het niet..., ze dwaalde telkens af, ze was
gejaagd en zenuwachtig. Ze was wel opgewekt en had daarnet nog hard gelachen
met Neeltje - maar eigenlijk kon ze even goed een beetje uit gaan huilen in een
hoekje, voelde ze.... Ergens stil blijven zitten kon ze ook niet; ze had geen rust; ze
moest maar doen de dingen in een roes, zonder denken; ál maar bezig zijn, dat
was het beste en het eenige....
De afspraak was dat ze bij Holman zou gaan koffiedrinken; er was nog 't een en
ander dat ze koopen moesten voor hun huis, wat meubelen, een paar portières en nog meer versiering, maar dat had geen haast vond zij -; ze zouden daar na de
koffie samen op uit gaan; Louis kon dien eenen dag de Beurs wel eens overslaan....
Maar als ze aan dat plan ging denken, was 't telkens enkel Paul dien ze voor zich
zag, want ze zou hem bij Holman zeker wel ontmoeten.... 't Verheugde haar..., en
deed haar tevens opzien tegen 't koffieuur als tegen iets moeilijks. Het was ook nu ze Paul den ganschen vorigen dag vergeefs verwacht had - alsof er tusschen
hem en haar iets hing wat een ontmoeting lastig maakte....
Maar door haar jachterigen ijver was ze nog vroeger klaar dan 't hoefde; ze kwam
al éven twaalf uur in de Westerstraat en vond er nog alleen haar aanstaande
schoonmama, die haar als altijd vroolijk-vriendelijk ontving en dadelijk druk begon
te praten, kameraadschappelijk, vooral over de danspartij die ze Donderdag zou
geven, en over de japon die ze daar zelf zou dragen. De naaister was er juist geweest
voor 't overpassen, o! hij zat zoo prachtig, innig-snoezig en echt gekleed; een ruche
om de hals die was om te stelen! dól, dól elegant!... Louis zou tegen half één komen,
maar hij liet zich wachten. Zijn moeder vond het noodig hem te excuseeren bij zijn
bruid - haar armen goeien jongen, hij had het ook altijd zoo vreeslijk druk!... 't Was
wel gebonden, hoor, zoo'n leven, maar enfin! 't Moest er van komen, niet waar?...
de zaken moesten 't 'm doen?... En mevrouw Holman schudde haar grijze hoofd
van louter beweeglijke vroolijkheid, en begon telkens weer over dat feest, zóó was
ze er van vervuld.
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Intusschen was Paul thuis gekomen. Annie had zijn stap gehoord in de gang, en
verwachtend hem dadelijk daarop te zullen zien had ze een vage beklemming
gevoeld, een klopping in haar keel, - maar hij was blijkbaar naar zijn kamer
doorgeloopen; pas later kwam hij binnen, toen Louis er ook juist was. De bruigom
kwam tien minuten vóór eenen. Hij was erg gehaast, praatte rad, zenuwachtig en
nog gemaakter dan anders. Het speet hem ontzettend, zei hij dadelijk, maar hij kon
onmogelijk nu mee naar de winkels, hij moest absoluut op de Beurs zijn, van middag,
er was niets aan te doen, en later kreeg hij iemand bij zich op kantoor. Ze rekenden
uit of het dan nog op een anderen dag zou gaan, maar er waren er, behalve de
Zondag, nog maar vijf, en den eenen dag was er dit, den anderen dat, uitgesteld
kon het ook niet. Mevrouw Holman vond dat nu vreeslijk jammer, zat er wat over te
zeuren. En Louis, knikkend, beamend - ja, 't was jammer! - bediende zich intusschen
haastig, schoon niet zonder aandacht, van al wat op tafel stond, maakte een paar
glimlachende aanmerkingen op de koffie die te slap en de boter die te hard was,
en zei in-eens, luid animeerend en met een coquette gemaaktheid in zijn stem en
zijn lachje, dat Paul dan voor van middag de honneurs maar eens voor hem moest
waarnemen, zijn bruidje chaperonneeren en helpen kiezen. Hij had zoo'n
uitnemenden smaak, Louis liet het dolgraag aan hem over....
Hij was stil binnengekomen, de schilder, en had nog niet veel gezegd. Hij scheen
kalm, eenigszins abstract en gedrukt; Annie had al een paar maal oplettend naar
zijn bruinig bleek gelaat gekeken.
Hij schrok toen hij 't Louis hoorde zeggen van dat meegaan met haar. Hij gaf er
niet onmiddelijk antwoord op.... Want zijn plannen kwamen er plotseling geheel door
in de war, op zoo iets had hij heelemaal niet gerekend.... Wel meende hij er in
geslaagd te zijn zich in een geestes- en gemoedstoestand te brengen, waarin het
mogelijk was haar te ontmoeten zonder al te zeer ontroerd te worden. Maar hij had
zich Annie ook weer aldoor voorgesteld, zooals hij haar tot dusver had gezien, in
gezelschap van anderen.... Met haar alleen zijn, lang, dat was geheel iets anders,
daar was hij niet voor gereed....
Paul had in den nacht van Zondag op Maandag, en toen dien Maandagmorgen op
een rustelooze wandeling veel nagedacht, gestreden met zich-zelf, getobd, geleden.
't Verlangen weg te gaan, te vluchten naar zijn eenzaamheid in Brabant, was weer
teruggekomen met telkens krachtiger vlagen. De stadsomgeving werd ál harder,
hatelijker; hij voelde zich een erge vreemde in Rotterdam.... In de gezichten van de
menschen die hij tegenkwam zag hij telkens de trekken van Annie's ouders en
broers, van Louis en de grijnzende receptie-dames en heeren. Herhaaldelijk meende
hij iemand te herkennen, maar de gezichten blikten hem koud tegen, met een
vijandige strakheid.... Toch wilde hij niet weg; 't zou laf zijn; hij moest blijven, geen
stoornis geven, getuige zijn bij 't huwelijk van zijn broer....
Maar wel was hij gaan begrijpen, dat ondanks al zijn wilskracht en zijn
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zelfbeheersching, zijn verblijf in Rotterdam onmogelijk worden zou, wanneer hij niet
vermeed de bruid te zien, te spreken, de in-straling van haar oogen te ondergaan,
haar stem te voelen klanken naar zich toe, haar hand, of zelfs de wijde plooien van
haar mouwen aan te raken. Het zou wel niet geheel te ontwijken zijn, maar 't moest
zooveel als 't kon zonder in 't oog te loopen, want Annie mocht vooral, vooral niets
merken. Dat was 't voornaamste. Daaraan moest hij al den tijd gedachtig blijven,
dat was de plicht die door 't gehamer van zijn al-door-denken werd tot rotsig vaste
noodzaak. Verlieven op een bruid, dat was al zwak en oneerbiedig - schennis
eigenlijk al! - maar 't haar laten merken, haar er mee ontrusten en verwarren, den
weemoed van haar laatste maagdendroomen storen, vertroebelen de reine wijding
harer bruidsgedachten, de stille klopping van haar wachtend staren op den hoogtijd....
dat zou een daad van louter ruwe zelfzucht zijn, een laffe wreedheid,... ploertig...
ploertig....
Het zou dus noodig zijn dat hij zich, niet - zooals eerst zijn voornemen was geheel ging geven aan de bruiloftsplannetjes van z'n familie, aan hun urbaniteit,
hun vriendenmalen en hun onder-onsjes, hij moest zich daaraan trachten te
onttrekken, en andere dingen doen, naar lichaam en naar geest zich zoeken
af-te-leiden. Werken ging natuurlijk nu nog niet, hij kon er heel eenvoudig niet aan
denken, daartoe was noodig innerlijke rust, geheel beheerschen van je zelf, je
aandacht, je emoties, en dat.... O! 't zou wel weer komen, want het moest, want
zonder dat zou alles uit zijn,... maar het zou nooit gaan zoo dicht in haar nabijheid.
Dus ander bezig-zijn; het kwam er niet opaan, alles was goed, als zij er maar niet
bij betrokken was....
Zoo liep hij dien Maandag door de drukke stad te dwalen, zocht eerst den
Maaskant op, liet de herrie aan de havens zich tot suffrig wordens overdaveren het schril gefluit en hoornig toeteren, van zwaren weemoed vol, der
groot-zwart-ijzeren booten, het koe-geloei, het schaapgekerm, het heesch gegil der
opgeheschen varkens, 't snerpende gepiep der kranen, de kolossen die hij dreunend
draaien zag; hij luisterde naar 't rauw geschreeuw, het vloeken van de sjouwers,
naar 't krakend donderen der tonnen in het ruim der booten, naar 't bolderen van
de hooggeladen sleperswagens, 't vonken slaand getrap der paardenhoeven tegen
de nijdige keien..., maar altijd hoorde hij in zijn ziel haar zachte stem, licht trillende
van innigheid...; toen ging hij naar 't hart van de stad, over den altijd glibberig zwarten
vloer der half-duistere straten, vermijdend op te kijken naar den sterrenhemel, om
zich zóó heelemaal gevangen in het stadsgewoel te voelen; hij bekeek het rommelige
moois der stoffige uitstalkasten, lang, zijn best doende alles goed te zien,... maar
dadelijk vergeten wat er lag, want ieder voorwerp keek hem aan met Annie's oogen.
Hij dwaalde ook de buitensingels af, de nieuwe straten, gansche nieuwe wijken, die
hij nooit gezien had, - of misschien ook wel, 't was alles zoo éénder, en doodend
banaal, en hij dacht zelfs daar: die huizen heeft ze ook gezien, deze straten beloopen,
dit is haar stad, hier leeft ze, ademt ze, en was 't of in de atmosfeer iets hem
herinnerde aan haar....
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's Avonds ging hij er weer alleen op uit, zocht oude vrienden op en maakte nieuwe
kennissen, meest allen artiesten, en had het druk met hen over kunst en over hun
toekomst. Hij had er nooit van gehouden te praten over kunsttheorieën, maar nu
zat hij er over door te slaan in 't wilde, zei wat hij voor waarheid hield, maar ook
allerlei paradoxen, dolle dingen; ze lachten er om.... Hij zat met die lui in bierhuizen,
hij maakte zich vroolijk tot schaterens toe, hij wond zich op, hij ergerde zich, vloekte,
wrokte, treurde met hen. 't Kon hem allemaal geen zier schelen, maar 't hield hem
bezig; bij die ruwe oppervlakkigheid was zij het verst en was het mogelijk te leven...
maar toen hij naar huis liep was hij moe en lam, alleen nog in staat zich zuchtend
te herinneren dat hij tóch den heelen dag aan haar gedacht had..., en dat het
voortaan wel altijd zoo zijn zou.... Hij had een afspraak gemaakt voor den volgenden
morgen; hij ging naar den Kunstkring met een van zijn nieuwe vrienden. Maar tegen
tijd van koffiedrinken werd hij onrustig en liep naar huis. Hij had er van gehoord dat
Annie komen zou.... Onderweg maakte hij zich verwijten; wat was dat nu stom, hij
had zoo gemakkelijk uit kunnen blijven!... Maar och! hij zou zich toch aan een houding
moeten wennen. Hij nam zich met beslistheid voor zich kalm en koel te houden,
een beetje abstract-stil, alsof dat zoo zijn aard was, en op een afstand van
bescheidenheid....
Zoo kwam het dat hij schrok, zich even voelde als verlamd en suf, en dat hij,
kleurend, enkel langzaam zeggen kon, dat het hem goed was... dat hij 't gaarne
doen zou..., toen Louis in-eens dat voorstel deed aan 't koffiemaal.
Ook Annie was een oogenblik verward en vreemd ontroerd. Het eerste wat ze voelde
was een blijdschap, sprankelend in haar hoofd, - want heimelijk had ze er op gehoopt,
dat iets dergelijks eens zou gebeuren, éen van die dagen, dat ze 's ongestoord een
paar uur lang met Paul alleen zou kunnen zijn -, maar 't was er zoo in-eens nu, zoo
onverwacht...; dadelijk kwam een vaag belemmerend tegen-op-zien haar verheuging
storen.... Er was zooveel waar ze naar vragen wou aan Paul, waarover ze zijn
meening wilde weten... maar gek! ze herinnerde zich er plotseling niets meer van...
Ze voelde dat ze niet wist wat ze zeggen, noch op welken toon ze met hem praten
kon.... En toen merkte ze de aarzeling van zijn antwoord op; ze keek naar hem, ze
zag dat zelfs zijn voorhoofd rood werd, dat zijn trekken barsch en wrevelig stonden
als van een plotselinge ergernis,... en 't was of alles uit haar week...; het
niet-begrijpen, de teleurgesteldheid werd een weeëleegte; er kwam een wazig
warrelen voor haar oogen; de heele middag kreeg iets sombers en iets angstigs....
Hij wou niet!... wou niet graag met haar alleen zijn; was ze hem dan toch niet
sympathiek, vond hij haar dom, vervelend, onbeduidend?... Zij was wel niet gekrenkt,
want eigenwaan bestond in haar niet - o neen! ze wist ook wel, ze wás een schaap
-, maar ze had er wel iets over willen zeggen: dat hij 't toch vooral niet doen moest
als hij andere plannen had, dat ze eigenlijk ook best alleen kon gaan, of zoo,...
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maar 't ging niet, er was een zware loomheid die haar zwijgen deed, zij slikte, droog,
en voelde iets branden achter in haar oogen....
Louis begreep het best, dat zij zoo stil was, zoo teleurgesteld blijkbaar; het trof
ook beroerd vervelend dat hij nu juist van middag naar de Beurs moest voor die
Afrikaansche mijnen, die in-eens zoo lekker aan het stijgen waren gegaan. Paul's
verwarring schreef hij toe aan 's mans verlegenheid, zijn meisjes-vrees, van ouds
bekend; ijdel-lachend troostte hij z'n bruid door op te merken dat ze binnenkort meer
samen zouden zijn, en hield, op ietwat plagerig-vaderlijken toon, aan Paul voor dat
hij toch op moest passen niet zoo heelemaal te ontwennen aan den omgang met
beschaafde meisjes van z'n eigen stand; dat was toch zoo goed; ook zou Paul toch
zeker heel graag eens wat beter kennis maken met zijn aanstaande schoonzus....
Hij had intusschen gedaan met dejeuneeren, stond haastig op, zocht op den
schoorsteen naar zijn halve sigaar, die hij bij 't binnenkomen daar had weggelegd
- maar hij stak het endje niet in de kamer aan -; toen kuste hij zijn bruid, gaf den
anderen een knikje, lachende van ingenomenheid met eigen doen... en ging de
deur uit.....
Mevrouw Holman intusschen vond het idee van Louis uitmuntend, een prachtige
oplossing! De hoofdzaak was voor haar maar dat ze slaagden, dat ze mooie dingen
kochten, liefst iets excentrieks.... Toen de bruigom weg was bleef ze een heelen
tijd alleen aan 't woord. Ze ratelde over kleuren en dessins, vertelde van wat ze
gezien had in de salons van dezen en van genen... O! dolgraag zou ze - nu Louis
niet kon - weer zelf eens meegegaan zijn, ze vond het een heerlijkheid, het kiezen
van mooie meubels en stoffen! Maar 't was vandaag haar ‘jour’, ze kon niet weg.
Nu, de visites waren ook gezellig....
Vol schijnbare aandacht luisterde de bruid, 't gezichtje ernstig; Paul zat vóór zich
op de tafel te kijken, in wazige abstractheid, prik-duwend scherpe krummels in zijn
vingertoppen-vleesch....
Een kwartier later stonden ze op straat. Hij 't eerst; hij was er maar vast uitgeloopen,
en wachtte, op de stoep, de zware voordeur voor haar openhoudend. Hij meende
er opnieuw in geslaagd te zijn zich te kalmeeren, had zijn dorre rol zich vast in 't
hoofd gezet; hij zou 'n beetje stug zijn, niet veel zeggen, toch juist genoeg om niet
bepaald vreemd-stil te schijnen; zij moest er niets bizonders van gaan denken, enkel
den indruk krijgen, dat hij zóó nu eigenlijk was, en zijn spraakzaamheid van
Zaterdagavond uitzondering....
Daar kwam ze aan, donker tusschen de bleeke gangmuren, in langzaamdeinend
gaan, lenig en slank, een grooten zwart-kastoren hoed op, met alleen twee pluimende
struisveeren er over gelegd, een witte en een grijze - die deinden mee als halmen
in een koeltje -; ze droeg een manteltje van laken, donkerblauw, dat plooiloos om
de meisjesbuste sloot, en een rok van dezelfde kleur, maar wolliger, die - flink op-zij
en even ópgetrokken - vast lag in haar linkerhand, glad glanzend in 't glacé; de
andere droeg het stijfgerolde

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

246
parapluietje. En haar gezicht, roomkleurig, stond recht-op, een weinig achterover,
zóó, dat bovenwang en voorhoofd in de hoedrand-schaduw werden verdoft, terwijl
de zachte rondingen van kin en kaken witjes glansden. Maar in de ijle schaduw
stonden wijd-open haar donker-blauwe oogen, de pupillen groot, als overwelfde
meren, peilloos diep en stil-pracht-glanzend....
En als een droom bij 't eensklaps, in schrik, ontwaken was zijn kunstige, door
kracht van wil zich ingedwongen kalmte weggevaagd, - hij stond in louter vurigheid
van liefde-zinnen. Een hevig zien van haar, in haar puur maagdenmooi, haar vorstlijk
ingehouden, toch 't gelaat uitstralend ziele-mooi, drong tot zijn innerlijkste wezen
door. Het was een plotselinge koorts, een duizeling; hij wist niet wat hij doen ging,
stond nog bij de deur toen zij al doorliep, kwam toen ze hem riep, met wankelige
groote stappen haar op zij, geheel bevangen nog, blozend, erg verlegen en linksch.
Zij zag het niet, liep voor zich uit te kijken, zei enkle woorden over 't weer, waarop
hij heesch ook iets terugzei, dan aan 't hoesten sloeg om niets te hoeven zeggen
en om die schorheid weg te krijgen.
En ze stapten door, zij aan zij, te gauw, veel vlugger dan gewoonte is voor 't
wandelen van een heer en dame samen. Hun beider innerlijke gejaagdheid maakte
't moeilijk langzamer te gaan....
't Hernieuwd en overweldigend bewustzijn van zijn diep-wortelende liefde, dat
onuitroeibaar weten dat zijn broeder's bruid voor altijd de eenige begeerlijke was
voor hem, bracht versche vlagen wrange bitterheid en somber wrokken mee in
Paul's gemoed. Wanhoopsvragen stegen in hem op, dringende drommen, die hem
de borst tot hijgens-toe beklemden. Waarom!? Bij God! waarom? Waarom juist zij?
Niet een der honderden van vroeger, niet een der duizenden van overal, maar zij,
zij, zij alleen! Was deze marteling een straf of een beproeving? Was 't daarvoor dat
hij komen moest, zoo argeloos, zoo half-in-droomen van natuurschoon nog, zoo
midden-uit zijn werk waar hij zoo stilgelukkig zich in weg-geleefd had?... Zijn vrede,
zijn geluk, zijn hart-volhartlijkheid voor broer en moeder,... o! zij deed hem wel alles
verliezen!...
Ze praatten weinig in de eerste tien minuten, of 't kwartier, waarin ze gingen langs
de singels naar de winkelstraten, gehaast om daar te komen. Hij merkte 't bijna niet,
hun stil-zijn, want met zijn liefde-lijden en zijn bitterheid vervuld, had hij zich telkens
krachtig in te spannen om, schijn-bedaard, eens wat te zeggen, was iedre langzaam
uitgesproken volzin hem een overwinning, meende hij al 't haast onmogelijke te
doen....
Maar Annie voelde 't zoo: Er was een zekere afstand tusschen hen, een leegte
van vervreemding, alsof er iets onaangenaams gebeurd was - een misverstand
misschien - iets van een twist die weer was bijgelegd, al half vergeten, maar toch
eigenlijk niet uit-gepraat, niet weg-geruimd.... Toch was er bij haar weten niets. Ze
zocht verdrietig rond in haar geheugen. Ze herinnerde zich nu wel, ook Zondagavond
had ze even dat gevoel gehad,... lang zoo duidelijk niet, en ook maar kort.... Had
ze dan toch misschien
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op de receptie iets gezegd wat hij zich aan kon trekken?.... toen hij zoo plotseling
weg was gegaan, bevangen door den sterken bloemengeur.... Want Zaterdagavond
was het juist zoo heerlijk tusschen hen geweest, dadelijk had ze dat gevoel gehad
van in zijn sfeer te leven, in zijn licht, met hem in sympathie, verwantschap bijna....
Zij wist dat hij haar toen vertrouwd, haar vriendlijk tot zich opgeheven had.... En ook
bij 't weggaan had ze dat nog sterk gevoeld, 't lag in zijn handdruk, in zijn stem,
vooral in den ernst van zijn gelaat, dat haar toen al zoo goed-bekend, zoo
lang-vereerd had toegeschenen.... Wat was er dan toch veranderd in die dagen
waarin ze hem nauwelijks had gezien?... 't Was triestig dat het zoo mooi beginnende
zoo gauw al was verstoord... door niets... door tijd....
Zoo liepen ze de saaiïg nette singels langs, 't bedrijvig centrum van de stad, in 't
vlugge naderen, al voor zich voelend, verlangend naar 't afleidende gevoel, de
stratenherrie die de stilte tusschen hen zou vullen.... Ze tuurden beiden al voor zich
uit naar de brug waar ze zoo dadelijk over moesten gaan en die hen in de drukke
stad zou brengen; ook als ze iets zeiden trachtten ze elkaar niet aan te zien; maar
toch wist de een precies hoe de ander keek en zich vooruit-bewoog en dacht
daaraan, voortdurend, halfbewust. Ze zagen elkaar even goed al hingen zich hun
blikken aan die brug daar, of aan een wolkje, hoog, of aan een grijs-geverfd kozijn
dat tusschen net gevoegde roze steentjes lag in een der zuinigjes gebouwde
singelhuizen; zóó waren ze gedurig in elkaars gedachten, zóó letten ze op elkaar
in 't onbewust gespannen-zijn der andere zinnen. Het voetgestap van d' een ontging
den ander niet, noch 't even schuren van haar mantel langs zijn overjas...
Toen kwamen ze in de drukke winkelbuurt..., het Booymansplein, de Blaak.... Het
was er fleurig vol in 't mooie najaarsweer; een onophoudelijk schuifelen en gestap
van boodschap-doende menschen over het trottoir van bruinig-gele klinkertjes aan
den huizenkant; in 't midden van de straat, hardgrauw van keien, trokken stoeten
zware sleeperswagens stootend voort en ratelden de vigilanten; telkens tramgebel,
heel hel; een orgel; fietsgetjingel; schor geschreeuw van venters; een Rotterdamsche
drukte, nonchalant en herrieachtig. Dikwijls werden ze, door groepen menschen,
voor een oogenblik gescheiden, maar dan hipten ze altijd vlug weer naar elkaar;
soms stonden ze even samen, voor een winkel, stil.... Ze kwamen nu ook verscheiden
bekenden tegen; dames, die koel-vorschend keken naar Paul, dan grijnzend neigden
naar Annie, heeren die eerbiedig hoed-afnamen, maar met een schuinen blik op
hem, soms ook met een glimlach van plezier in 't vreemde van 't geval, passeerden....
Een paar maal hoorden ze dan fluisteren: Zeg, wie is dat...? Ken je die...? Wien
heeft Annie de Boogh daar nu bij zich...?
En in hun beider stemming kwam verandering.... Ze gingen zich wat meer kornuiten
voelen; 't gaf hun een zekere voldoening dat verwonderde gekijk der menschen;
Paul had zelfs een oogenblik van lichten trots daardoor, waarin dat nieuwe: zoo met
haar te loopen door de menschenvolte hem in-
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eens genot scheen, en 't hem verheugde dat dat nog zou duren, den heelen
middag..., je hoefde daar niet over heen te denken.... Het was hem mogelijk met
een echten glimlach iets tot haar te zeggen over dat verbaasd-nieuwsgierig kijken
van de menschen, en 't was die glimlach - in den toon waarop hij 't zei - die als
dóórbrekend zonlicht viel, haar in 't gemoed.... Een juiching was daar eensklaps in
haar hoofd, een lichtheid, voelen van geluk..., ze had zijn stem herkend.... Nu zou
't wel gauw weer alles worden zooals dien eersten avond. Zelf kon zij nu ook wat
zeggen met een stem van blijde opgewektheid... toch éven nog nerveus trillend....
Maar dat bracht haar metgezel weer bijna in zijn pijnend smart-gevoel terug. Het
lukte hem met groote moeite in den aangeslagen toon nu voort te gaan, - want hij
wilde dat, 't was noodig... noodig.... Annie mocht niets merken!...
Ze moesten 't eerst bij een behanger zijn; een groote winkel, toch niet ruim en ook
niet licht, doordat er rond-om zware rollen tapijten-stof gestapeld stonden, hoog en
donker; het scheen wel een voorraad voor eeuwen. Er hing in dien winkel een weeë,
zoetige benauwde lucht van al dat wollige kleedengoed, die weeke massa's waar
het straatrumoer in doofde, de stemmen kleintjes klonken, kort van adem. Maar
toen ze aan 't gedempte licht en aan die atmosfeer wat wenden, kreeg dat
stil-beslotene toch iets intiems, dat niet onaangenaam aandeed.
Er moesten een paar portières zijn voor in de suite, en, om de kleur te kunnen
kiezen, liet de bruid zich geven een rol van het papier, waarmee de beide kamers
al behangen waren. Ze vroeg aan Paul wat hij wel zei van het behangsel. De schilder
vond de kleuren vrij gelukkig, maar de teekening banaal en ook te druk. Hij ried er
weinig, hoogstens enkele etsen en gravures tegen-aan te hangen, wit-en-zwart,
geen schilderijen, en vooral geen dikke gouden lijsten. Hij sprak beslist en rad,
verklaarde nader wat hij meende.... Annie luisterde, aandachtig en teleurgesteld,
ze was haast alles met hem eens, maar wou niet zeggen dat Louis de keus beslist
had. Het plan was in die kamers juist wel schilderijen op te hangen - Paul's
schilderijen onder andere - en juist wel in breede gouden lijsten.... Annie schaamde
zich een beetje.... Ze had al meer gemerkt, Louis had eigenlijk geen erg
gedistingeerden smaak.... En zij moest toch wat meer zich-zelf zijn!...
Ze zaten naast elkaar, op lage stoelen, en terwijl de winkelchef portières uitzocht,
ze sierlijk-plooiend begon uit te stallen, praatten ze nog over de behangselkwestie
door. Haar vragen en haar ernstig luisteren boeiden Paul, die bij 't van huis gaan in
zijn wrokkende geslotenheid juist tegen dat helpen kiezen in 't bizonder opgezien
had, zich niet in staat geacht tot eenige attentie voor die mondaine kamerprullerij.
Maar 't viel hem mee; hij werd door 't moeten denken over kleuren, lijnen en
verhoudingen al afgeleid; dat voelend gaf hij er aan toe, en 't was haar ernst die
hem geheel er in bracht. En in zijn koortsige nervositeit begon hij zich nu meer en
meer met haar in kleurenkwesties te begeven. Zij luisterde met éven-open mond,
de blik niet
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af van zijn beweeglijk-sprekend aangezicht. Zij moedigde hem aan, verheugd,
verheerlijkt, omdat Paul zich weer zoo gaf, zoo open en zoo ernstig sprak met haar.
Dus vond hij haar toch wèl de moeite waard, toch niet zoo dom.... En meer en meer
wond Paul zich op, sprak vlugger, scherper door, werd losser van bewegingen,
wierp gansche hoopen bonte lappen met gebaar van minachting op zij, vond eindelijk
iets dat van beginsel goed was en ook tamelijk wel paste bij 't behang.
Toen dan een paar portières waren gekozen, gingen ze - de winkelchef voorop
- de meubelenzaal in, die aan het tapijtenmagazijn aangrenzend was. Daar moesten
een paar gemakkelijke-stoelen worden uitgezocht voor bij den haard in hun salon.
Met opgewektheid droeg de chef er zelf verschillende aan, schikte ze, paarsgewijze,
zooals ze wel zouden komen te staan, over elkaar of naast elkaar, met een gedurigen
glimlach van voldoening over de gevoelentjes van lekkere weelde en volmaakt
gemak die hij geloofde op te wekken....
In een roes van opgewondenheid was Paul mee naar die zaal gegaan. Hij voelde
dat hij zijn gedachten niet meer meester was, maar hij was zich geen gevaar
daardoor bewust, - toen had hij eensklaps bitter-pijnlijke oogenblikken, een martelend
visioen.... Hij zag zijn broer en Annie, in die stoelen, aan hun haard. Hij zag 't
scherp-duidelijk, wreed precies; zóó zouden ze zitten, dikwijls, in den winter; de
voeten met-d'r-vieren bij het vuur, de beide hoofden achterover in gesoes... of
stil-verdiept in rustige lectuur.... Dan ging het schemeren, werd het lezen al
onmogelijk.... In de kamer... in de kamerhoeken was de duisternis geluidenloos al
groeiende, deed alle vorm in vreemde trillingen vervloeien, werd langzaam, langzaam
aan ál dichter, wolliger, diep-zwarter om hen heen, en eindlijk waren nog alleen zij
beiden aan den haard, door 't vuur-gegloei, in een rossigen schijn, waren enkel nog
hier en daar op glaswerk of metaal wat glimmeringen, als stille dwaallichtjes, zoo
sprookjesachtig-rustig en intiem;... dan neigden zich hun hoofden naar elkaar, en
gingen liggen fluisteren,... dan zochten zich hun handen - Paul zag het, hij zag het!
- de ééne stoel stond leeg!... in den anderen lagen zij beiden en hun lispelend gekus
was storend in de staande stilte.... Paul zag, hij hoorde, voelde 't allemaal, en jaloezie
was als een gloeiend ijzer in z'n klam-koude, dichtgedrukte borst.... Op sloeg zijn
passie, wild-uit in zijn lijf; hij kon 't haast niet meer bedwingen.... Hij zag haar niet,
stond zelfs afgewend van haar, maar voelde sterk haar atmosfeer, en als lokkende
weelde klankte hem door 't hoofd haar stem-geluid.... Hij stond in blind geworstel
met zijn hartstocht.... Daar ontdekte hij ook in-eens... daar zag hij dát waarop hij al
minuten lang gestaard had zonder zien: een glazen deur door, in een andere zaal,
zag hij een ledikant staan, een voor twee, met baldakijn en breed-geplooid gordijn;
het stond daar als model te pronk.... Toen knipten zijn oogen door 't daarachter
branden van zijn bloed, zijn keel en mond verdorden, er was een wild geklop in zijn
borst en zijn blakerende polsen. Hij voelde dat hij schreeuwen had gesmoord, -
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alleen wat mompelend gevloek brak van zijn saamgeschroeide lippen; hij sloeg zijn
nagels fel in 't weeke handenvleesch, voelde ze als mesjes, scherp, en trachtte met
die pijn zich te overmeesteren....
Een tijd lang zei hij niets,... probeerde 't wel, tweemaal,... maar 't wou niet van
zijn korrelig drooge-lippen.
't Was Annie eerst wel aangenaam geweest dat Paul niets zei. - Ze kon nu ook eens
toonen goeden smaak en keus te hebben, als hij haar maar eens liet begaan.... Het
was haar of ze al die dingen nu al met een ander, meer geoefend, oog bekeek; ze
nam de vorm, de teekening veel intenser in zich op dan vroeger, - 't was of ze toen
maar altijd overschillig was geweest, nu pas met alle kracht begon te leven! - Ze
zei ook, tot verbazing van den winkel-meneer, en van haar zelf, telkens iets raaks
en ongewoons; de man keek bij herhaling - vruchteloos - op zij, naar Paul, als om
zijn hulp te zoeken tegen wat zij aan te merken had; zijn mooiste meubels waren
niet goed, zij vond ze haast alle te opgeschikt, te oneenvoudig... Maar toen Paul
maar aldoor zwijgen bleef, werd ze in-eens verlegen, verbeeldde zich plotsling vast
veel dwaze en domme dingen gezegd te hebben,... en dat hij zweeg uit ergernis,
of om haar te sparen. Blozend keek ze nu eens om naar hem; maar Paul liet zijn
gezicht niet zien.... Hij scheen ook in 't geheel niet meer op haar te letten, want toen
er even stilte was, bemerkte hij 't niet eens.... En Annie voelde zich weer net zoo
als toen Louis had voorgesteld dat Paul zou meegaan, en hij geaarzeld had dat
goed te vinden,... zoo verdrietig en in-den-steek-gelaten.... Ze zei, nog sterker
blozend, met een geluid van tranen achter in haar stem: ‘Toe Paul, help me nu 's!...
Wat vin-jij de mooiste van die twee?...’
Paul keerde zich langzaam om, keek naar de stoelen, zag ze eerst nog niet,
verward, versufd.... Maar... zij mag niets merken!... Vast greep weer die wilskrachtige
gedachte de teugels van zijn geest; al sterker werd door 't voelen van 't gevaar die
wil van hem haar niets te doen vermoeden van zijn liefde...
Hij begon aanstonds weer mee te praten, zei schertsend dat voor een stoel 't
gemakkelijk zitten eigenlijk wel de hoofdzaak was.... Dat stelde haar te leur - ofschoon
zijn toon die goedig, niet ironisch, was weer goed deed -; zij vond toch, zei ze, dat
ook stoelen zoo mooi mogelijk moesten zijn; ze hoorden immers ook tot iemands
daaglijksche omgeving en - zooals hij zelf daarnet gezegd had - beïnvloeden de
dingen om je heen, gedurig door, je smaak,... je stemming... eindelijk je gansche
wezen,... werd je ten deele door de dingen opgevoed, niet waar?... Ja, ja, dat was
ook allemaal wel zoo, redde zich Paul, maar... hij wou maar zeggen, een stoel moest
in de eerste plaats toch zóó gemaakt zijn dat je, er op zittend, werklijk rust, terwijl
je geest niet wordt gestoord en afgeleid.... Zoo raakten ze weer aan 't praten, over
en weer...; in 't eerst kon 't Paul niets schelen wat hij zei,... als hij den toon maar
hield,... het kwam er verder niet op aan,
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de tijd moest dood.... Maar opnieuw werd hij verdreven uit die onverschilligheid door
haar aandachtig luisteren, haar stil-oprecht haar meening zeggen met veel meer
ernst dan 't waard was, wat hij zei.... Hij schaamde zich wat over z'n
zoo-maar-d'er-op-los-geklets.... Dan ook: zij maakte 't hem niet makkelijk; zij was
niet met een kluitje in 't riet te sturen; zij vroeg en vroeg... zooals een kind dat lastig
is met vragen en gevolg-trekken.... Ze vergaten zelfs een paar minuten heelemaal
den winkelchef en ál zijn meubels; de man begreep niet wat zij eigenlijk voor
menschen waren;... hij wou niet graag storen, 't was zijn brood,... maar eindelijk
werd het toch wat ál te gek!... hij kuchte maar 's,... liep een eindje weg, en zoo....
Glimlachend keerde Annie zich toen om, naar hem, - haar oogen glinsterden, ze
had een kleur van opgewondenheid.... Ze wou nu ook niet langer blijven in het
hard-besloten, zielloos magazijn, ze had er plotseling het land aan - alsof ze van
iets veel aantrekkelijkers vervuld was.... Ze maakte 't dus gauw af, zei dat ze nog
wel terug zou komen.... En dadelijk op straat, nadat ze snel van stap den winkel
waren uitgeloopen, begon ze opnieuw, had allerlei te vragen, op te merken.... 't Was
haar alsof ze op reis was in een vreemd-mooi land - waarvan ze tóch al vroeger
eens gedroomd had - en telkens over alles wat ze zag moest vragen, en moest
zeggen....
't Was even over vieren, 't drukste uur in 't centrum van de stad, de winkelstraten.
In 't al verzwakkende licht scheen 't praat- en roepgeraas, het ratelen en ramelen
nog roeziger, de straat nog rommeliger, en voller van zwarte lijven. Tusschen 't
zwaardre gonzen klonk nu ook het hooge praatgeluid, het gillend-hooge lachen,
schreeuwen, joelen van de kinderen-uit-school; het was soms zoo'n lawaai, dat ze
elkander niet konden verstaan, en over 't zwarte, overal-vet-glibberige plaveisel was
't moeilijk loopen door het ieder oogenblik uit moeten wijken. Een slager met een
mand, brutale bonk, liep met een schreeuw van ‘hai! kaik uit!’ pal tegen Annie aan.
Zij schrok er niet van, was die herrie wel gewoon, maar Paul, nerveus, half angstig,
stapte met haar door, in overdreven haast, totdat ze weer op de Blaak kwamen,
waar 't minder herrie-achtig was.... Ze liepen er aan den waterkant... Annie moest
even lachen om Paul; ze kon wel merken dat hij Rotterdam ontwend was, zei ze,
en hij aan 't praten over Brabant, 't eenvoudig leven, 't rustigwerken daar.... Er was
een heim-wee in zijn stem, en vreemd! zij voelde dat haast net zoo mee....
Ze waren nu klaar met hun boodschappen, konden dus wel naar huis gaan.... Ze
liepen dien weg ook op, het Booymansplein weer over, en de Singelbrug daar, toen
den langen luguberen Binnenweg - opnieuw in 't menschengewoel, de donkere,
schreeuwerige stratenmenigte -; nu waren ze er bijna.... Maar hun gang werd trager,
slepender; er kwam een zekere aarzeling in hun stappen, alsof ze moe waren,
allebei.... Ze zagen er tegen op dat het uit zou zijn, nu... zoo-met-één....
Annie liep te verzinnen, iets dat de wandeling nog rekken kon. Ze vond
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dat ze 'r nog lang niet genoeg aan had gehad. En 't zou al aanstonds gedaan zijn....
Ze kende de buurt hier zóó door-en-door, ze wist zóó alle huizen, dat ze bij iederen
stap zich dichter voelde bij dat ééne, daar, den hoek om, op den Mauritsweg, daar
waar zij thuis was - ze kon het zich nog niet anders voorstellen - en in het naderen
groeide ook haar tegenzin.... Ze had nog nooit zoo goed - en met zoo'n smartelijk
gevoel van dat er niets aan te veranderen was - 't verschil geproefd tusschen de
atmosfeer daar in dat huis en overal anders waar de menschen vrij en natuurlijk
met elkaar verkeeren. Het was een slavernij, het waren boeien, waarin haar
huisgenooten elkaar gesloten hielden, met hun hatelijke woorden, hun bleeke blikken,
hun steenen stemmen, hun smadelijken lach.... Annie dacht nu met een soort
ontzetting aan die jaren-lengte achter haar, die dagen-aan-dagen,
maanden-aan-maanden van geduld en zelf-opofferende pogingen... voor niets....
God! ze begreep niet, hoe ze 't ooit had kunnen doen,... zóó lang....
't Kwam zeker, dacht ze, doordat ze 't leven zoo veel grooter, breeder, ruimer was
gaan voelen, veel meer naar alle kanten mooi en interessant;... maar misschien ook
wel... doordat ze nooit zoo diep nog had gevoeld de heerlijkheid, 't geluk door
sympathie, door om-te-gaan, vertrouwelijk, stil-intiem met iemand dien je voelt van
't zelfde makelij te zijn,... als van één herkomst, en met één bestemming....
Maar ook Paul zag tegen 't einde op; hij voelde 't al, z'n straks-alléén-weer-weggaan,
't was iets ijls en leegs, naar-nieuw, en geheel zonder doel.... 't Was vreemd, zei z'n
verstand; toch wás het zoo.... Hij had er in 't begin voortdurend naar gesnakt, dat 't
met die pijnlijke benauwing, van haar zoo aldoor naast zich, zou gedaan zijn; hij
begreep er niets van dat hij nu niet blij was, dat ze er bijna waren,... dat hij geen
verlichting voelde.... Maar, integendeel, 't was of er loomheid zakte in zijn beenen
tot hij zwaar en schuiflend liep om 't langer te laten duren.... De marteling was hem
zoet geworden....
Zoo liepen ze nog een poosje door, onder den vaag-benauwenden druk van die
gedachten; de omgeving scheen hun somber in 't bleeke licht van den laten namiddag
- vale dampen kropen langs den hemel op, rook van de stad; de dalende zon ging,
donkerrood, er bijna achter weg - en de stadsgeluiden, heesche venters-roepen, 't
brutale joelen van kinderen op straat, klonken als ruzie, onheilspellend.... Ze zeiden
niets....
Maar, even voor den hoek van den Mauritsweg, had Annie in-eens een idee, dat
haar licht door 't hoofd schoot, en dadelijk zei ze 't, vlug sprekend: ‘Zeg, dat's waar
ook, nu heb je nog niet eens ons huis gezien.... Zullen we'r nog even heen gaan?...
't is nog vroeg genoeg... wij eten pas om zes uur... jelui ook, hè,... en 't is vlak bij!...’
Paul hoorde haar dat zeggen, en - vreemd opnieuw! - met blijdschap. O! hij proefde
't ook wel dadelijk weer, dat wrange woord: ons huis.... Hij had het Zondag niet willen
zien; nu zou hij er toch heengaan,... met
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haar alleen er in zijn!... één oogenblik scheen 't hem al te grove pijniging, en die niet
hoefde,... hij kon een uitvlucht vinden... Toch hoorde hij zich zeggen dat hij 't best
vond, het huis heel graag 's even zien wou,... toch voelde hij dit uitstel met
verlichting.... Maar hij werd ook tegelijk een beetje duizelig, verward en warm in 't
hoofd.... En Annie evenzoo, ze voelde, - waardoor wist ze niet - zich plotseling erg
verlegen worden; ze bloosde sterk en kon een paar minuten lang niets zeggen....
Maar toen ze weer wat zeiden, loopende nu onder de boomen van den
Westersingel - hier was geen somberheid, alleen een avond-achtig stiltevallen klonken op-eens hun stemmen veel vertrouwelijker nog dan vroeger. Ze praatten
van niets bizonders, - over de boomen die nog zoo mooi groen, en den weg die
toch overal dicht bestrooid met blâren was, warm-bruine, goudene gele en
wittig-bleeke - maar nu ontstonden er klanken tusschen hen van zuivere,
water-heldere ontroering, van sterke sympathie, een innigheid met iets warm-weeks
van weemoed nu en dan.... Paul hoorde 't wel; hij schrok er van; zijn stug-zijn was
heelemaal mislukt,... er was gevaar,... bijna stond hij stil om nog te zeggen: 'k heb
geen tijd meer,... liep toch door.... Inhouden moet ik me, het moet, het moet! - zoo
bonkte het in zijn hoofd - maar zooveel mogelijk zwijgen, haar maar laten praten,
enkel zeggen ja en neen, en zóó....
Maar voor Annie was er in dien stemmenklank verheuging die haar diepgelukkig
maakte; het was iets heel bizonders, hoogs,... niet teer toch, juist heel sterk,... en
nog nooit, nog nooit gekend of maar vermoed.... Zij droeg het heerlijk in haar lichte
hart en hoofd.... Dat het mogelijk was zich zoo vertrouwelijk te voelen met een
ander!... 't Was of ze er ook intiemer met zich-zelf door werd.... Nooit was ze zoo
geweest, met niemand!... Gedachten aan Louis verdrong ze, als een plicht die
uitgesteld kon worden,... later, later dát weer... Nu genieten van intiem zijn... Alles
zou ze Paul wel willen zeggen, alles wat ze ooit gedacht, gevoeld en ondervonden
had.... Maar alles was onmogelijk.... Er was zoo eindloos veel....
Ze stonden voor het huis, zij had den sleutel. Langzaam, een beetje stroef en
knarsend ging de deur naar achteren open.... Binnen, in 't portaaltje, was 't al
schemering, grijzige schaduw op de kille kalken wanden... Er lagen nog geen matten
en geen looper... Het was het bovenhuis, ze gingen de houten trap op, die hier en
daar een krak gaf onder hun hol-harde voetgestap.... Een hooge trap,... dan weer
een gang, vreemd-leeg en doodsch in 't halve licht dat door een bovenraam van
matglas en door de openstaande deuren kwam.... Ze zouden eerst vóór gaan zien,
de groote voorkamer....
Daar was 't goed licht nog, vooral als je zoo pas de gang uit kwam; de ramen
stonden alle drie een eindje open, 't was er luchtig, najaarsgeur van rottende blaren
verdrong de lucht van kalk.... Een vloerkleed lag er al, effen, met een rand van
krullende ornamenten, en bij 't gaan er over ruischten, nieuw en frisch, de matten
die er onder lagen, doofden 't stap-geluid.... Ook
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het behang was af; midden-uit het glinsterig-gewit plafond, hing, opgepoetst, een
koperen gaskroon, zonder branders of ballons, neer-piekend in de overigens leege
kamer, koud-naakt en schoonmaak-achtig.... Want meubels waren er nog niet en
ook geen spiegel; blauw-krijterig 't kalken vlak boven den glimmend-steenen
schoorsteenmantel....
De behangers hadden een bankje laten staan, dicht bij 't linksche raam; daar
gingen ze even zitten, pratend aanvankelijk over 't uitzicht dat je er had.... Het bankje
was van ruw hout en wat wankelig.... Toch bleven ze daar zitten, over het uur, totdat
de schemering in de kamer bijna duisternis geworden was.... Ze praatten,... maar
't was geen geregeld gesprek.... Hij zei maar enkele woorden, nu en dan, en hoestte
telkens om die heesch-heid-van-ontroering weg te krijgen; zij vertelde,...
't Was over zijn werk begonnen; toen alle schilderkunst.... Zij sprak, met zoeken,
aarzelend en eerbiedig, naar de goede woorden, van haar liefde tot alle kunst, een
bewondering vol genot, die ze altijd had gehad maar nooit had kunnen kweeken,
noch door studie, onderzoek, vermeerderen en verfijnen. Paul, die er zoo geheel
in opging, zou 't misschien voor haast onmogelijk houden; toch wás het zoo, en als
hij haar ouders en de verhoudingen bij haar thuis beter zou leeren kennen, zou hij
't ook wel gaan begrijpen: over kunst werd daar haast niet gesproken, en heelemaal
nooit met ontzag en eerbied.... Ook eigenlijk nooit over schoonheid, reinheid, hooge
deugden.... Het was onmogelijk zulke woorden enkel maar te noemen in 't gezelschap
van haar ouders en haar broers, je wist dat ze dan dadelijk spotten zouden, ironisch
kijken, 't houden voor aanstellerij.... Ze hingen een slot op je mond met hun oogen
alleen-al....
Hij zei toen even, mompelend, op een toon van ‘dat spreekt van zelf’, dat hij 't
dadelijk wel gezien had,... 't verwonderde hem niets... Och-God! hij kende 't immers...;
in zijn eigen familie was 't haast net zoo geweest.... Vroeger had hij zich dat ook
erg aangetrokken,... maar nu!... 't Was immers niets bizonders in zoo'n stad als
Rotterdam...; geld, geld, geld, dat was hier 't eenige!... En hij vertelde haar, in korte,
afgebroken zinnen, van zijn schilder worden, hoe dat eerst gegaan was.... Zij hoorde
't aan met groot, stil-innig mee-gevoel, maar ook met wat pijnlijke verbazing omdat
Louis 't haar altijd zoo heel anders had voorgesteld....
In-eens hield Paul op.... Hij had een notie dat hij iets onaangenaams gezegd had
van haar bruigom.... Dat speet hem erg..., hij zweeg, botweg.... Zij voelde precies
waarom....
Toen, als om hem te troosten, en in haar dankbaarheid voor zijn vertrouwen,
begon ze weer 't vertellen van haar eigen leven,... zoo zachtjes aan, zonder bedoeling
van klagen.... Dat was ook niet in haar toon; ze had een te groot geluksgevoel om
eigenlijk te klagen.... 't Bevreemdde haar zelf, zoo zonder moeite vond ze de woorden
die precies, haast droog nauwkeurig, geen enkele overdreven, zeiden dat wat ze
zeggen wou.... Ze kwam van 't een op 't ander... wou alles zeggen nu,... 't was haar
verlichting, bijna weelde,
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't zoo uit zich te doen vloeien, wetende dat het dan viel in hem, die 't begreep, het
blijkbaar alles al vermoed had.... Het was haar ook of 't noodig was, dat zij 't hem
zei, precies zooals het was, want anders wist hij 't half... en zij verlangde er naar,
dat hij haar heelemaal zou kennen....
Zoo was 't een aanklacht... zonder toorn of haat; een droef, doorleefd verhaal,
maar zonder bitterheid of zelfmeelij,... werd het een biecht. Want, schoon ze eerst
niets voelde van berouw, tóch, luisterende naar haar eigen stem, bemerkte ze - dat
was voor 't allereerst! - een zekeren twijfel, of 't wel alles goed was wat ze had
gedaan, of ze haar jaren wel besteed had zooals 't moest.... En toen Paul, na lang
aandachtig luisteren, wel meelijdend, maar toch met iets van ópstaan in zijn stem,
zei dat hij 't zoo verschriklijk jammer vond, dat het wel mooi was... o! heel mooi en
eerbiedwaardig!... maar toch heelemaal niets geven kon, daar iedereen toch bleef
zooals hij eenmaal was, en dat zij nu zooveel belangrijks voor haar eigen leven
opgeofferd had... waarvoor?...; dat offeren goed was, maar zich op te offeren tegen
de natuur inging,... toen voelde zij dat allemaal in-eens zoo scherp en diep, dat ze
't geen oogenblik verdragen kon - want dan zou alles weg zijn, zou er niets, geen
grond meer onder haar voeten zijn, dan moest ze haar gansche leven gaan
veranderen! ‘O! nee, Paul!’, zei ze, dringend met een drogen snik van
opgewondenheid, ‘nee, zeg dat niet... nee! neem me dat niet af,... ik kan 't niet
missen!... Ik ben er zoo... gerust en vredig mee geweest.... En 'k zal 't ook nog zoo
dikwijls noodig hebben.... Er is toch wel veel hoogs in....’
Daarna was er tusschen hen een tijd van zwijgen, waarin ze elkaar geen enkele
maal in de oogen keken, en waarin toch dat gevoel van diepe sympathie, dat in hen
was en hen verbond, zoo groot werd, dat 't hun beiden was alsof hun volle harten
er van overvloeiden, alsof hun hoofden waren hoornen waar die ééne wondere
klank in toonde, alsof zij voortaan altijd samen zouden zijn, en altijd in diezelfde
sfeer van stille innigheid, dien maan-licht-krans onhoorbaar fluisterende
ziels-geheimen....
Paul had, - terwijl zij sprak, vertelde, - veel doorleefd. Hij had het dadelijk gevoeld
hoe zuiver en geheel-en-al zij hem vertrouwde, en dat hij de eerste was, hij had
geweten welken invloed hij op haar zou kunnen hebben, als hij 't wilde!... Toen
hadden duivelsche gedachten in hem omgespookt, als schimmen die verdwijnen
voor het licht.... Vage plannen waren in hem opgevlaagd, schichtig als vlugge
vlammen; zijn borst was zwaar benauwd doordat hij zijn geluk te grijpen voelde...,
tóch wist dat hij er zelfs zijn blik niet heen mocht slaan.... Maar, toen hij, luisterend,
langzaam al haar leed was gaan doorproeven toen hadden zijn beschroomde eerbied
en zijn medelijden alle drift wel verre weg doen wijken, was hij er hevig van
geschrokken dat het al zoo vreeslijk was geweest, had hij gevoeld - o! wel het
prachtige van zooveel ziels-kracht, zooveel zelfverloochening, waarbij zijn eigen
leven louter egoïsme scheen - maar toch óók, dat hij haar moest raden, haar zeggen
dat zich zelve zoo geheel voor niets te rekenen nooit goed kon zijn, dat iedereen
van eigen leven maken moest wat mogelijk was.... Toen
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had ze dat gezegd van 't niet te kunnen missen, 't noodig hebben in de toekomst
ook nog.... Wat bedoelde ze daarmee?... Hij dorst er bijna niet aan denken... 't Kon
dát niet zijn!... Als hij dááraan dacht en één gedachte raden liet, dan zou hij haar
beleedigen,... z'n broer verraden.... En 't kón ook niet, hij had dat immers eenmaal
uitgemaakt, het was onmogelijk!... Wie trouwt een man omdat de liefde mooi is?...
Neen, neen, neen... dat is geen menschlijk doen, dat kán niet.... Maar dan nog...
gesteld eens dat het zoo was, wat niemand denken kon,... dan zou 't toch altijd nog
een misdaad zijn, iets monsterlijks van zelfzucht en gemeen verraad van zoo iets
ideëels gebruik te maken voor je zelf....
Snel schoten die gedachten hem door 't hoofd, trok hun sentiment hem door de
ziel als louteringsvuur. Hij steeg er door tot in heel hooge stemming waar geen
voor-zich-zelf-begeeren mogelijk was. Terwijl zij zwegen was zij stil in zijn gedachten,
zijn lieve zuster, en hij omgaf haar, teer en zorglijk, met fijn begrijpsgevoel,
bewondering en ontzag....
Ze schrokken plotsling op... 't Was bijna heelemaal donker; dof sloeg, ergens ver,
een torenklok zes uur. Met uitroepen van schrik, maar toch niet angstig, want het
kwam er eigenlijk niet veel op aan, doorstommelden zij vlug het onbewoonde huis
weer, naar beneden.... Paul zou maar zeggen dat hij het gezien had, zei hij,
lachend.... Ze liepen haastig, opmerkingen makend van een soort plezier, 'n beetje
jongensachtig, om hun zich verlaten,... maar Annie wist toch niet goed wat ze thuis
zou zeggen, ze voelde zich vreemd verlegen met het ongewoon geval.... Paul ging
mee tot aan de voordeur; zij vroeg ook niet of hij nog binnenkwam.... Ze scheidden
daar, abrupt, met een vluchtigen handdruk....
't Was als een afgebroken melodie....
(Wordt vervolgd.)
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Kijkje in Batavia.
Door M.C.K.-V.Z.
Lieve beste Oudjes!
Hiep, hiep, hoera!.... ik kom u een prettig nieuws vertellen!.... wij zijn te Batavia
geplaatst!
Wat zegt u hier wel van? O! u weet niet welk een genot het is zich weer eens in
de wereld (want dat is Batavia voor ons, Indischen) te bewegen; weer drukte en
leven om zich heen te zien, als men, zooals wij, jaren lang in de binnenlanden
geweest is.
Ik wil u dan ook wel bekennen, dat Dirk en ik dadelijk een rondedansje

Batavia, benedenstad.

in onze achtergalerij deden, toen we de goede tijding vernamen.
Ja, moedertje, voor dansen is het hier nooit te warm; trouwens nu bestond er
aanleiding voor en hoe vaak doet men het hier niet zonder dat?!
Komaan, ik wil u beiden eens uit uwe rustige rust wekken, en een wandeling of
liever ritje met u door onze nieuwe verblijfplaats doen.
Vaderlief, u zal uw pijp eens even weg moeten leggen, uw chambrecloak voor
een luchtig, wit pak dienen te verwisselen en als 't u blieft
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een rond dopje opzetten. - Want een hooge hoed! - lieve hemel! hoe deftig zou dat
hier zijn! Waarlijk, al vindt u het nòg zoo gek en uw kind nòg zoo lastig - dat gaat
nu niet anders.... Een hooge hoed behoort hier alleen bij ceremoniëele gelegenheden
thuis en bovendien behooren de gelukkige dragers dan minstens 1000 gulden
traktement in de maand te bezitten. Men zou in Holland niet zooveel achter of liever
onder zulk een onschuldig hoofddeksel zoeken, niet waar? Er is zelfs nog meer aan
dit voorwerp annex en wel iets zeer gewichtigs, n.l. een eigen opinie!
En nu mama?....
Aan u is niet veel te veranderen, moederlief. De dameskleeding hier verschilt zoo
weinig, ja zelfs wat de warmte betreft, eigenlijk te weinig met die van de Hollandsche
en menig Bataviaansch elegantje kan zeer goed wedijveren met een uit Den Haag.

Brug in de oude stad (kantoor van de Java-bank).

Hier zien wij haar echter nog niet. Straks als wij ons ritje per tram door oud Batavia
hebben gemaakt, komen wij te Weltevreden en daar kunt ge tegen zes à zeven uur
de elegante wereld bewonderen.
Eerst gaan wij een gedeelte der oude stad door - de kantoorwereld - of de ‘City’
van Batavia. Al is het hier warm, toch is het zijn hier een verademing na de stoffige,
heete en eentonige reis van Priok.
Aan menig typisch plekje blijft uw blik onwillekeurig hangen; en ook de bewoners
zijn de aandacht wel waard. Allerlei typen krioelen hier dooreen: Inlanders, Arabieren
en Chineezen ziet ge overal. Vooral het laatste ras is sterk vertegenwoordigd.
Ge zult u wat moeten gewennen aan de onaangename geuren, die zich hier en
daar verspreiden, zulk een luchtje is onafscheidelijk van een Chineesch kamp. De
tram voert er ons echter spoedig voorbij en nu komen we op
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Molenvliet. Doet het u hier niet eenigszins aan een Hollandsche gracht denken?
Vooral daar, waar een gedeelte er van 's avonds electrisch verlicht is, zoudt ge u
al wandelende kunnen verbeelden in Europa te zijn.
Straks als wij op de brug komen van Noordwijk moet ge uw blikken eens wijden
aan dit aardig hoekje. - Vooral des morgens heel vroeg, als de lucht nog een weinig
bedekt is - de beiden kanten der gracht zich weerspiegelen in het water - eene logge
schuit haar mast spits in de lucht richt - huizen en boomen daarachter in een licht
waas weg dommelen - dan zou het bepaald een motief kunnen zijn voor een Jacob
Maris! Jammer, dat de schelle zon het mooi tonige zoo gauw wegneemt!
Van deze brug af ziet ge ook het dorado der dames - n.l. de smaakvolle toko van
‘Eigen Hulp’.
In het avonduur vooral is het er vaak een drukte van belang en van menig
echtgenoot wordt het geduld op de proef gesteld als vrouwtjelief haar inkoopen gaat
doen!
Doch hierin is ook alweer voorzien!
Mijnheer kan, als hij niet zeker is de proef goed te doorstaan, even in de
vriendelijke voorgalerij van de ‘Harmonie’ uitrusten.
Deze societeit is schuin tegenover ‘Eigen Hulp’ gelegen en vooral is het er een
aardig zitje als er s'avonds muziek in den daarbij gelegen tuin is.
Heden avond zullen wij liever eens een kijkje nemen in ‘Concordia’, de societeit
in het militaire kampement; waarlijk, wanneer wij daar zitten, kunnen wij ons bijna
voorstellen in het Haagsche bosch een muziekavondje bij te wonen.
De gasballonnen glanzen als groote lichtende bloemen tusschen het weelderig
groen; - hooge boomen wuiven hun toppen boven onze hoofden en de muziek
verhoogt het aantrekkelijke van het avonduur.
Als een blank tooverpaleisje verrijst het keurige gebouw tegen de puur donker
blauwe lucht; waarlijk, het is hier een heerlijk plekje om eens te droomen en onze
gedachten op de tonen der muziek te laten wiegelen.
Hier ziet ge bijna de geheele Bataviasche wereld - meestal is het au grand complet
en vindt men soms met moeite een leeg tafeltje.
Daarom geniet ge vaak meer als ge gaat ‘toeschouwen’, dat wil zeggen als ge
buiten in uw rijtuig als toeschouwer en toehoorder fungeert.
Behalve de ‘Harmonie’ en ‘Concordia’ bezit Batavia nog den Dierentuin.
Hoewel deze nu in zooverre niet aan het doel beantwoordt dat het dierlijk element
er te vergeefs te zoeken is (of het moesten titjakken wezen die hier overal zijn!) zoo
is het toch een zeer aardig uitspanningsoord.
Het is een groote, ruime tuin, geheel electrisch verlicht. - Behalve dat er vaak
danslustigen komen, kunnen de liefhebbers en liefhebsters van rolschaatsenrijden
hier hun harten ophalen en op de tonen der vroolijke muziek rondzweven. - Een
paar keer woonden wij reeds hier een bloemencorso bij - en bij zulk een gelegenheid
ziet men eerst op hoeveel schoons en liefs Batavia kan bogen; het is waarlijk wel
de moeite waard hierheen te
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gaan, al was het alleen maar om den goeden smaak der jonge dames en de
verschillende resultaten dier nijvere handjes te bewonderen.
Trouwens zij weten het ook wel wat een lief kopje vermag, half verscholen
tusschen bloemen en confettis, fantastisch verlicht door het electrisch schijnsel!
De heeren fungeeren dan meestal als clown.... doch eerlijk gezegd maken zij
soms wel eens den indruk wat taai te zijn. - Neen, ‘de kleeren maken hier niet alleen
den clown’ doch ook ‘de manieren’. - Het geheele publiek trouwens moest bij zulk
eene gelegenheid een tikje Fransche luchthartigheid bezitten, - dat behoort nu
eenmaal bij zulk een bloemenfeest!
Doch, ik geloof, lieve oudjes, dat mijn schrijven u haast den indruk zou geven,
alsof wij hier niets deden dan pret maken en dat is toch waarlijk niet het geval!
Neen, er wordt hier ook gewerkt en zelfs hard gewerkt! - ‘Natuurlijk alleen door
de heeren!’ zegt papa! - Nu ja, natuurlijk, maar heusch vaderlief,

Een huisjongen.

de vrouwen zitten toch werkelijk niet den geheelen dag in haar luierstoel te wippen!
Al ziet u mij sarcastisch aan, toch wil ik u verzekeren dat mijn klein Indisch
huishouden mij na aan het hart ligt en menig ochtendje omvliegt door gewichtige
onderhandelingen met kokkie en Nassid, onzen huisjongen, zelfs met kooplui, die
met hun ‘roegi betoel Nja’, recht lastig kunnen wezen!
Van het gebied waar kokkie heerscht zal ik u maar geen beschrijving geven,
moederlief. Grooter verschil is er bijna niet te bedenken, tusschen een helder
blinkende Hollandsche keuken en zulk een zwart hol als hier, - doch ‘jenun, man
trägt was man nicht änderen kann’. - Och, dit spreekwoord moet men zoo vaak hier
te pas brengen, het is een broertje van het echt Indische ‘alles komt terecht!’
Doch nu ik u 't een en ander van Batavia bij avond heb laten zien, wil ik
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het u ook 's morgens heel vroeg toonen. - Nu zult u eens genieten van een heerlijken,
frisschen, Indischen morgenstond en ik stel mij voor dat ik tusschen u beidjes
inwandel onder de schaduwrijke boomen langs het ‘Koningsplein’.
Langzaam trekken de ochtendnevels op, - aan den overkant vertoont zich in een
nevelig blauw de koepel van de Willemskerk, door donker geboomte omgeven - en
als wij goed zien, kunnen we als een glinsterend wit streepje het dak van het station
onderscheiden. - Is het hier niet heerlijk?
Dat enorm wijd uitgestrekte veld, met de lichte rustige lucht daarboven, doet ons
als 't ware ruimer adem halen en hoe weelderig en vreemdzaam liggen de witte
huizen verscholen tusschen het groen!
Hier prijkt ook het paleis van den Gouverneur-Generaal, dat uiterlijk niet met dat
van Buitenzorg kan wedijveren, doch niettemin wel even onze aandacht waard is.
Het ligt daar zoo statig en blank tegen den donkergroenen achtergrond, met een
enkel beeld midden op het daarvoor gelegen gazon.
Schuin tegenover het paleis is een klein park aangelegd, waarin ook het
waterreservoir staat; een aardig smaakvol gebouwtje. Wij willen even het parkje
binnengaan en ons een poosje op een der bankjes neêrzetten, waardoor wij een
ruimen blik over het plein krijgen.
Het is nu nog betrekkelijk stil op den grooten weg. Hier en daar slechts een enkele
wandelaar of ruiter....
Doch aan den overkant nadert een escadron cavalerie. Eerst zien we iets
onduidelijk tusschen de boomen doorschemeren, dan opeens zien we ze zwenken
en het open veld inrennen. Hoe blinkt dat alles in de vroege morgenzon en hoe
opwekkend klinkt het schetterend trompetgeschal! Het is alsof er met het militair
element ook meer leven is gekomen; al meer en meer wandelaars, ruiters en rijtuigen
vertoonen zich, vooral baboes met de haar toevertrouwde kleinen ziet men hier in
grooten getale wandelen. Ja, moedertje, u als zoo'n echte Hollandsche, zoudt wellicht
uw kind niet aan zulk een ‘bruin mensch’ toevertrouwen, maar waarlijk de meesten
hier zorgen veel beter voor de babys dan onze Hollandsche kindermeisjes!
Het begint nu reeds warm te worden en daar wij nog, vóor de groote hitte komt,
meer willen zien, zullen we gebruik maken van het echt Bataviasch vervoermiddel,
nl. een ‘dos à dos’, soms bij verkorting genoemd ‘'s à dos’ of nog korter ‘doos’.
Het zijn kleine hooge wagentjes, getrokken door bespottelijk kleine paarden. Het
is waarlijk eene heele kunst er vlug in te klimmen en als ge het niet gewend zijt,
moet ge u goed vasthouden, want ge wordt soms jammerlijk door elkaar geschud!
en al zien de respectievelijke koetsiers er meestal vrij slaperig uit, toch rijden zij
tamelijk goed en wekt het zelfs meermalen de bewondering, hoe vlug zij voor tram
en rijtuigen kunnen uitwijken.
Nog een goede eigenschap bezitten de ‘'s à dos’, nl. dat zij bijna onmiddellijk daar
zijn als we slechts even onze stem verheffen. In dit opzicht gelijken
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ze wel op het tafeltje uit het sprookje, dat op het geroep van ‘tafeltje dek u’ kant en
klaar stond.
Nu wij het Koningsplein in zijne volle glorie hebben gezien, zullen we langs een
kleinen omweg naar het woelige en minder deftige ‘Passar baroe’, het paradijs der
zuinige huismoeders, gaan!
Eerst rijden wij even langs Noord- en Rijswijk, een vriendelijk gedeelte, dat ons
onwillekeurig aan een boulevard doet denken, met de rij boomen langs het breede
trottoir en de verschillende groote toko's aan beide zijden. Een

Waterlooplein.

weinig verder kunt ge van een eigenaardig schouwspel genieten: daar nl. waar een
breede trap naar het water leidt, is het bain-mixe der inlanders. Het is een koddig
gezicht al die roodbruine lichamen boven het water te zien uitsteken. Heele families
gaan hier 's morgens heen. Papa, mama en het kind maken hier ten aanschouwen
van iederen voorbijganger hun ochtendtoilet.
Vindt u het shocking mama? Och kom, daar zijn wij reeds lang aan gewend.
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Aan het einde van Rijswijk ligt de Sluisbrug, waar het water met dreunend geraas
onderdoor vliedt; van hier uit heeft men een alleraardigst kijkje op de gracht, waar
het alweder krioelt van badende en plassende inlanders.
Langzamerhand komen wij nu langs de citadel in de militaire buurt, het
Waterlooplein, een verkleinde uitgave van het Koningsplein, toch is het een tamelijk
groot exercitieveld, waarin het gedenkteeken van Waterloo wel wat popperig schijnt.
Rondom liggen de officierswoningen, bijna alle op elkaar gelijkend, in hun midden,
als hen beschermend, het departement, waarvoor het standbeeld van Koen statig
verrijst, ons toeroepende: ‘ende desespereert niet!’
En nu hebben wij eindelijk ons doel bereikt! Een bedrijvig hoekje dat Passar baroe.
Als de stekende zon u niet zoo hinderde, zoudt ge er met het grootste genot een
geheelen morgen al opmerkende en rondkijkende

De kali-besaar, Batavia.

kunnen doorbrengen.
Een mengelmoes van alleraardigste, bont gekleurde geveltjes, hier en daar een
uitstekend zeil, fel wit lichtend door den zonneschijn, waaronder in de violette
schaduw menschen en winkeltjes wegdommelen. Een echt rommeltje, zoo'n toko!
Van alles kunt ge er krijgen, van blikjes groenten tot scheerspiegeltjes toe; ja, de
meest uiteenloopende zaken zult ge er niet te vergeefs zoeken. Ge moogt alles
uithalen en bekijken; de Chinees, die achter u aanslentert, laat alleen af en toe zijn
(1)
lang gerekt ‘hèèè?’ hooren of ‘tjali apa?’
Eene aardige afwisseling tusschen al die Chineesche winkeltjes zijn de
Klingaleesche toko's. De Klingaleezen zijn over het geheel gedienstiger en vlugger
dan hunne Chineesche concurrenten. Ze hebben een schilderach-

(1)

Voor ‘tjari apa’ = wat zoekt u.
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tig type met hun groote donkere oogen en haren, waarop de roode fez dikwijls zulk
een aardig effect maakt. Zij behooren bepaald in hun omgeving van vreemd
gekleurde vazen, donkere lakwerken en bont zijden shawls en ankins. Voor een
vreemdeling is het vooral verleidelijk een blik te slaan in zulk een door-elkander van
artisticiteit en meestal verlaat men hun toko met een, helaas, leege beurs.
Me dunkt, lieve oudjes, dat wij na zulk een warm tochtje wel wat rust verdienen in
onze koele achtergalerij, genietende van een glas ijswater.
Kan u zich nu eenigszins een voorstelling maken van onze nieuwe omgeving, of
denkt u mij nog altijd ergens op een woeste vlakte, beplant met klapperboomen en
krioelende van tijgers en slangen?
Trekt Batavia u aan? en zou u er op uw ouden dag nog niet toe kunnen komen
ons hier op te zoeken?.... of lijkt het u beter bij uw haardje samen stil in de vurige
kolen te staren, denkende aan uw kind, dat zoo ver wegging?.... zich haar
voorstellende toen ze u vaarwel en.... tot weerziens toeriep.... hoe zij wezen zàl, als
zij haar dierbare oudjes weer eens in de armen sluit!.... Wanneer.... wanneer!?....
Doch kom, geen pessimistische gedachten!
Dirk zou mij beknorren, als hij wist dat ik er weer aan toegaf; en toch is het vaak
zoo moeielijk die strijd met het verlangen!....
Ons beider hartelijke groeten. Dag, lieve ouders, denkt veel
aan Uwe
HANNY.
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Het einde.
Door Ed. Thorn Prikker.
God! God! Wat had ze nu al lang gewacht! En hij kwam maar niet, wilde maar niet
komen. Elk oogenblik - toen het nog licht was al - was ze bij een geluid van
voetstappen op de trap opgestaan om hem te ontvangen; telkens was het weer wat
anders geweest dan zijn afgesmeekte komst. Ze had lang gedraald met het opsteken
van de lamp; ze was bang geweest voor den nacht: in den nacht zou 't gebeuren....
Ze was zoo bang.... Ze had den schemer, die buiten in de geul door kleine tuintjes,
en binnenplaatsjes tusschen de huizen gevormd, zich vergaarde, wel wég willen
sluiten; maar gordijnen, waarmee ze dat vermocht, bezat ze niet. En ze had zitten
kijken naar buiten; telkens als haar ziek kindje haar niets te doen gaf, had ze naar
buiten gestaard met haar moede oogen, de handen, moe óók, gevouwen in den
schoot. Met een zucht keek ze dan op naar den hemel, die, grijzend, als een
smartelijk gezicht betrok, maar boven de architectuur van de belendende huizen,
toch nog licht was, nog nagloeide in den laatsten schijn van de ondergaande zon.
De zon zelf zag ze niet, ginds ver in 't Westen ging ze heen, maar de lucht trilde en
gloeide nog van stralen, die schenen te weigeren met haar van de aarde te
vluchten.... 't Waren er maar weinige, die ze zag; het vierkant blok lucht dat het
dicht-bebouwde stadsdeel openliet, was klein; en donker nu, in den aankomenden
avond staken de hooge muren er tegen af, de hooge muren, waar onder een zwartige
laag van vuil het rood der steenen kleurde, en hier en daar een roestig anker de
regelmatige lijnen der witte kalkvoegen verbrak.
Tusschen die hooge vochtige wanden had de schemer zich meer en meer
aangedikt, een bezinksel schijnend uit de hooge ruime lucht, waaraan het
avondglansen zachtjes-aan vergloeide.
Ze had het met een zucht aangezien, hoe die schaduw daalde en dikker werd,...
schaduw des doods. Ja, ze zag het wel, 't was de nacht, die nader kwam, de zwarte,
lange eentonige die - wreede bovendien - doen zou wat ze nu al vier dagen lang
had gevreesd. Hij zou komen en drukken de oogjes toe van het zieke kind, dat,
zacht kreunend nu en dan, in de wijde bedsteê lag. Hij zou het doen, die nacht als
heel de stad in stilte slapend lag en wijd de torens zouden doen hooren den naam
van het uur, angstig doorwaakt, van wèèr een uur in stijgende vreeze geleden.
Ze had het aangezien, hoe de schemering, die op de binnenplaats, waarop haar
kamer uitzicht gaf, zich aandikte, naderschoof, sluipende, ongemerkt de
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kamer binnen en vullende haar met zijn duisternis... de wijde; groote stille nacht,
waarin het angstig alleen-zijn zich zoo benauwend gevoelen deed. Ze zat aan het
hoofdeneind van de groote bedsteê, waarin onder een overvloed van dekens en
linnen een klein geelig gezichtje zichtbaar was, en een bleek mondje hijgend adem
lag te halen.
Het hijgen was erger geworden met den avond en 't kind scheen bewusteloos.
Toen had ze haar ouder dochtertje gezegd naar den docter te gaan en hem te
vragen of hij asjeblieft, as-je-blieft, vóór den nacht nog eens aan wou komen, want
dat het zoo erg was.
Het dochtertje was gegaan, en na een poosje weer teruggekomen met het bericht
dat de docter komen zou....
God! God! Wat had ze nu al lang gewacht!
Gewacht.... Van tijd tot tijd het kind helpend, het kussen verschikkend en dan
telkens weer met een zucht neerzittend aan het hoofdeneind van de bedsteê,
starende naar buiten. Ze had een zwartheid zien stollen binnen de muren van de
binnenplaats, en ook de kamer was volgeloopen van die duisternis. Lang turend
naar de lucht, was ook daar de laatste tinteling verdwenen, en de nacht gekomen
met zijn onpeilbare diepte, waarin wolken stil voortschoven, torsende een zware
vracht van regenvocht. Toen de laatste schijn van den verdwenen dag was vergaan,
had ze toch hem willen weerhouden, door hoog 't gordijn op te halen, zoodat door
het nu bloote vierkant van het raam, de kamer, als begeerig, wat meer licht inzoog.
Kil had het licht de kamer beschenen, kil en twijfelend; maar 't was maar voor een
poosje geweest; eindelijk, toch eindelijk, had ze een lampje aan moeten steken, en
het gordijn weer moeten laten zakken, daarbij afsluitend al het leven dat buiten was.
't Was gekomen nu, de nacht van haar kamer, door den geelen schijn van het
lampje nauw opgeheven; de geele schijn, die... ze snikte bijna... den dood van haar
kindje zou belichten. Maar ze wilde moed houden, pogen, strijden tot het laatste
oogenblik. 't Was half-acht, en 't zieke kindje moest innemen; met ijver het
drankfleschje schuddende, nam ze den lepel en schonk hem vol. Toen naar de
bedsteê gaande, zei ze haar stem vol liefderijke streeling:
- Liesje, Liesje, kleine Liesje! Even wakker worden, hè, eventjes maar. Kom,
oogjes open....
Ze stak haar hand onder het hoofdje, hopende, verwachtende dat het kind 't
mondje openen zou om het drankje in te nemen. Maar 't wilde niet: een ratelend
zuchtje borrelde tusschen de lipjes door, en slap, als ware 't een lijkje reeds, liet het
het hoofdje opbeuren.
De moeder merkte wel dat het slecht ging, dat haar Liesje al weer minder
geworden was. Zou ze 't maar met rust laten? 't Gaf toch niets meer! Rustig het dan
maar laten sterven! Maar de docter had 't toch zoo gezegd, dat 't goed zou doen,
dat het de levensgeesten opwekt, en dat 't het éénige, het eenige was, wat ze konden
doen.
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- 't Eenige - zei de moeder en terwijl ze een smartelijken snik in haar keel terug
drong brak ze met de linkerhand het mondje open en goot het medicijn erin. Er
kwamen belletjes op de bleeke lipjes; 't kind wilde 't vocht terug spugen, maar veel,
't grootste deel, bleef er toch in.
Zorgvuldig dekte ze het kind weer toe; en zoo had ze haar taak dan weer gedaan.
Ze zette zich weer op den stoel aan het hoofdeneinde, terwijl haar keel geprest
werd door een oneindige smartelijkheid en stille tranen aan haar oogen ontvloeiden.
Ze wachtte weer....
Beneden hoorde ze leven aan de deur. Zou het de docter zijn? Maar nee, ze
begreep het, haar onderburen kwamen thuis, luidruchtig, dronken, waarschijnlijk.
De man, een metselaar, die met zijn vrouw en wat kinderen de beneden-verdieping
bewoonde, had een prijs getrokken uit de loterij. 's Ochtends waren ze al uitgegaan
om die gebeurtenis te vieren, en het geld zoek te maken. Intusschen had haar dit
dien dag de rust verschaft noodig voor haar zieke kindje en haar geschokt gemoed.
Nu kwamen ze terug, ook haar bovenverdieping vullend met de geluiden van hun
bedronken vroolijkheid.
De vrouw luisterde, telkens bezorgd kijkend naar haar kindje of dat ook gewekt
werd door het rumoer, Het klonk hard door de ruimte van het huis, ledig gemaakt,
van meubels ontdaan, door de armoe, die het verval versnellende, er aan knaagde
met begeerigen tand. Het leven dat er nu in woelde, smartte de jonge vrouw: de
breede nachten waren nu niet meer geboden alleen aan haar verdriet, dat hem
deelen moest met de dronken vreugde der beneden-bewoners.
Hun vreugde lolde hooger op: ze begonnen te zingen en dwalend, hoogopkomend
soms, ging het geluid brallend door de leege ruimten van het huis. De dunne
zolderingen en vloeren weerhielden het niet, de smalle trap met de uitgesleten
vervuilde treden, voerde het voort als door een geluidskoker, die het tot in haar stille
ziekenkamer bracht, en het opvoerde zelfs tot den zolder, van waar het nederviel
op haar hoofd, zwaar-pijnend.
Ze werd van alle kanten bestormd door de geluiden van feestende liederlijkheid.
Er waren meer menschen dan die behoorende tot het begelukte gezin: ze hadden
vrienden meegebracht die óók dronken en óók zongen. Rauwe geluiden kwamen
uit de kelen, die als nieuwsgierige vreemdelingen dwalen gingen door het huis, en
geen hoekje lieten onbezocht. De nacht werd vervuld van die feestgeluiden, die
wreed aanbonsden tegen de ooren van de vrouw. Ze moest wel hooren, naar die
vreugden, moest wel in die zang-geluiden meedoen en stokkend haar keel en met
een gevoel van walgende weigering in haar borst, begon in haar hoofd om te
dreunen, die dronkemanswijs tot in het oneindige door de stemmen beneden
herhaald. En onderwijl lag haar kindje slapend of schijnend te slapen; ze zag er
naar, half huilend, terwijl in haar hoofd, als een wreede spot weer ophoonde, die
schokkende wijs van beneden.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

268
Ze wilde gaan vragen of ze niet wat stiller wilden zijn, want dat haar kindje ziek was,
misschien sterven zou; maar ze durfde niet; ze kende het gezin beneden zoo goed,
begreep dat het niet helpen zou.
Wild werd er voortgelold, gedronken en gezongen:
Hop, Cato, Hop Cato
Bij ons gaat alles zóó.

Het huis daverde er van, werd heel gevuld met een spanning van geluiden, vloeiende
uit brullende kelen, die van drank verslapt de klanken niet goed meer vormen konden
en ze gaven, zóó als ze zorgeloos naar buiten kwamen.
De moeder dacht dat ze nu toch maar eens zou gaan vragen: 't werd toch
langzamerhand tijd om naar bed te gaan, lang zouden ze het dus toch niet meer
houden. Ze keek op de klok... halftien. Eerst 't kind nog wat ingeven; ze vulde den
lepel weer, en brak het mondje open, dat, dood schijnend, het vocht niet eens meer
teruggaf, maar 't tusschen de tanden liet loopen en onder de tong. Toen - 't was er
in - lag ze het zieke hoofdje weer neer op 't kussen; en ongewekt bleef het lichaampje
liggen, ademhalend met een zacht kirrend geluid.
Ze zou nu toch maar even naar beneden gaan om het te vragen. De menschen
wisten zeker niet dat haar kindje zoo ziek was, anders zouden ze niet zoo'n leven
maken. Het rumoer hield aan: zingende stemmen en het geklots van dansende
voeten op den houten vloer. Ze deed de deur open van haar kamer; van de trap,
die als een donkeren hoek aan hare voeten lag, stormden nu duidelijker, scheller
nog de geluiden tot haar op, en als gaande tegen een stormwind in, daalde ze naar
beneden, tastende in het donker en zich vasthoudend aan de leuning. Zoo kwam
ze beneden aan de deur, die, op een kier staande, een streep licht op den vloer van
het portaaltje teekende. Zachtjes deed ze haar open, na zonder antwoord te
ontvangen, te hebben geklopt; - en toen zag ze, het tooneel, waarvan ze de geluiden
boven had gehoord.
Ze zaten rond de tafel nu; de man, de vrouw, een paar groote kinderen, en nog
wat andere lieden, die ze nog nooit had gezien. Op de tafel een paar flesschen, half
leeg, en vele glaasjes, door drinkende lippen aan de randen bevuild, plasjes drank
vlekten hier en daar het oude kleed, dat op de tafel lag. De gelaten van de
rondzittenden gloeiden hoogrood onder het licht van de lamp, zweet stond op de
voorhoofden en rond de neuzen; ze hadden gedronken, gedanst en gezongen, op
straat den geheelen dag en nu, thuis gekomen, dronken, dansten en zongen ze
weer, in de vreugde van het gewonnen geld, waarvan enkele rijksdaalders op de
tafel en den schoorsteen zwierven. De vierkante ruimte der kamer, waarin aan
huisraad behalve tafel en stoelen, bijna niets stond dan de kachel met er voor een
hoop asch, omgreep de vrouw, van het ziekbed van haar kind zoo pas gekomen
als met warme kleffe handen; ze voelde de bevuilde lucht warmig langs haar wangen
gaan en pijnlijk steken in haar oogen; een oogenblik scheen ze terug te
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willen treden, terwijl, begeerig de nauwe kamer te verlaten, dampgolven langs hare
zijden naar buiten vluchtten door het nu open vierkant van de deur. Ze vermande
zich echter, ze had een zending hier....
- Of u asjeblieft niet wat stil zou kunnen zijn; mijn kindje is zoo ziek, ik wacht den
geheelen avond al op den docter; ik ben zoo bang dat het sterven zal. Als u nu wat
stil wilde wezen.,. 't dreunt boven zoo en 't zal misschien wakker worden.
Ze wist niet goed wat ze zei, ze dacht niet aan argumenteeren; ze gaf in die simpel
uitgesproken woorden slechts de benauwdheid van haar gemoed, slechts het
verlangen gedaan te krijgen wat in het belang scheen van het kind. De feestvierenden
hadden nauwelijks haar stem vernomen, en zeker niet veel begrepen van wat ze
sprak. Ze wendden hunne oogen naar de vrouw aan de deur, hun oogen lodderig
van drankzatheid, en hun monden, waar met een nog niet heel verdwenen spoor
van lol, wat verwondering de lippen een weinig van elkander deed gaan. De
juffrouw-van-boven?... ze kenden het mensch wel bij naam en van gezicht; maar
ze hadden haar altijd wat grootsch gevonden; nooit had ze geld of huisraad te leen
gevraagd en nooit hadden zij het wederkeerig durven vragen. De
juffrouw-van-boven... hoe heette ze ook weer? Beukers, niet?... de juffrouw, wilde
ze mee doen? ook een glaasje drinken?... Nou, goed dan! Waarom niet?... Ze had
boven zeker het gelach en gezang gehoord en was nu eens komen kijken.
- Há, á, á... riep de gelukkige prijswinner, met een armbeweging in de richting
van de verzoekende moeder. Dag juffrouw, wel ja, waarom zou je ook niet meekomen
doen?... Wel ja, of je gelijk hebt,,.. nou er wat te halen is, ben je niet te fijn voor ons.
Nou, mensch, ik neem 't je niet kwalijk. Dien geef's een stoel....
En hij-zelf stond op, met een flesch en een glaasje naar de juffrouw komend, die
met den knop van de deur in de hand stond te wachten tot men haar eindelijk
begrijpen zou.
- Ja, juffrouw, 'n twintigie van de honderdduizend, dat krijg je niet alledag op je
boterham. Leve de loterij, juffrouw, leve de loterij! Ik heb altijd liefhebberij gehad in
de loterij juffrouw! Altijd, juffrouw! Als er geen loterij was juffrouw, dan juffrouw....
Hij wankelde en poogde den mond van de flesch boven het glaasje te houden;
het lukte niet, en bij elk schokje, dat zijn lichaam bewoog viel een kliekje bruin vocht
uit de flesch, dat zijn vingers bedroop en daarna op den vloer druppelde. Eindelijk
toch ging het, een klokje vocht kwam in het glaasje terecht, en de flesch op de tafel
zettende bood de dronkaard het de juffrouw aan.
- Nee, dank u. Maar ik wilde u vragen... me kindje ligt boven ziek, en ik dacht....
- Je kindje ziek! Dan moet je den docter halen.
- Dat heb ik gedaan: hij is van ochtend al geweest; en zoo even heb ik weer om
hem gezonden.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

270
- Zóó; ja en wa... wat zeid-i?
- Ze moet rust hebben, heelemaal rust - zoo greep ze de gelegenheid met haar
verzoek voor den dag te komen aan - en ik wilde u vragen of u ook....
De anderen hadden zich van de flesch meester gemaakt en de glazen op nieuw
gevuld. Vrouw Dien was opgestaan; met open japon en een muts waarvan het
losgescheurde kant haar in den nek hing, lachte ze met verdierlijkt gelaat haar
gasten toe, die ook lachten.
- Juffrouw Beukers - riep ze - Juffrouw Beukers! En toen deze naar haar op keek:
Daar ga je! Met een wipje zwelgde ze en met haar de anderen, 't glaasje leeg; toen,
klaarblijkelijk volgens een algemeen gehuldigd gebruik, dansten allen op eens wild
de tafel rond, met zware voeten den vloer beukende, en luid zingende:
Hop Cato! Hop Cato!
Bij ons gaat alles zóó.

Den ouden prijswinner was de verzoeking te machtig. Staande voor de keus, de
genoegens van den rondedans op te offeren òf juffrouw Beukers alleen te laten
staan, koos hij den middenweg en de juffrouw met kracht om het middel grijpende,
voerde hij haar dansende in den kring zijner gasten en familie-leden, rond de tafel.
Een paar maal kon de moeder niets tegen hem uitrichten, meegesleurd door het
dronken lichaam, dat zwaar op haar nederhing. Toen, vol drift, wist ze de houten
kant van den schoorsteen te grijpen, en haar lichaam loswringend, den dronkaard
pakkend bij de keel wierp ze hem van zich af, eerst op, toen langs de tafel op den
grond....
Ze vluchtte, liep, vloog de deur uit, die ze, voor het ‘godverdommes hoop vullis’
dat haar na gezonden werd, haar nog bereikte, met een luiden slag achter zich
dichtwierp, Toen ging ze de trap weer op, en viel hijgend op den stoel naast de
bedstêe waar, onbeweegelijk nog, het bleeke gezichtje, op het kussen lag.
Ze hoorde beneden niet veel meer; eenige oogenblikken was het volkomen stil,
toen hoorde ze iemand stommelend de trap opkomen.
De docter! Haastig keek ze rond of de kamer wel geheel in orde was, nog even
schikte ze het dek wat netter rond het geele gezichtje. Toen wachtte ze en luisterde....
Het was de docter niet, zoo hoorde ze, teleurgesteld. De docter liep vlugger, niet
zoo luidruchtig... hij sprak niet in zich-zelve... op eens begreep ze het: 't was de
dronkaard, die ruzie met haar maken kwam. Vlug met een plotse beweging stond
ze op, met een bons de knie tegen de deur drukkend, draaide ze den sleutel
tweemaal stevig om in het slot en bleef toen luisterend staan, waar ze was. Hij, op
de trap, tastte nog wat rond in het donker, toen botste zijn zwaar lijf vlak bij haar
tegen de deur.
- Juffrouw Beukers, hoor 's even! - riep hij, draaiend aan de kruk.
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- Wat is er? Ik heb geen tijd!
- Neem me niet kwalijk, juffrouw Beukers. Ik dacht er beneden zoo niet meer aan
dat je kindje ziek was. Maar als je nou wat voor 'r halen wil, 't geld heb ik maar vast
meegebracht.
En meteen hoorde ze een paar rijksdaalders klinken.
- Ach, nee; ik heb niets noodig.
- Ik zeg maar - ging weer de dronkemanstem - ik zeg maar, zoo lang de lepel in
de....
- Kom, ga nou weg, ga nou weg!
- Zachtjes, zachtjes; van een paar achterwielen zal je toch niet vies zijn....
- Ja, ik ben er wel vies van, ga nou weg - antwoordde ze driftig.
Ze vond het nu maar verstandig van de deur weg te gaan; hij scharrelde nog wat,
en stempelde toen brommend naar beneden.
Hop Cato! Hop Cato!
Bij ons gaat alles zóó.

ging het weer bij zijn terugkomst; de planken dreunden en de lamp aan de zoldering
trilde mêe. In haar hoofd begonnen die maten nu ook weer op te dreunen schokkend
als een spot met haar angst en haar verdriet.
De docter? - begon ze toen weer te denken. Wat bleef hij lang weg. Zou hij haar
in den steek laten? 't Was zoo'n goeie man, nooit zou hij haar vergeten....
En hij vergat haar niet; hij kwam, eindelijk; het kind werd uit bed gehaald en hij
onderzocht het, luisterend tegen het bloote borstje en aan den rug.
- 't Is leelijk, juffrouw, erg leelijk! Maar alles kan nog terecht komen. Als het
vannacht nu maar zoo rustig blijft, dan kan het nog heel goed beter worden; maar
gaat 't huilen, en als 't niet meer wil slapen dan....
- Moet ze het drankje nog innemen? - vroeg de moeder, die de kracht niet meer
had moed te putten uit den schijn van hoop, dien de docter gaf.
- Ja, zeker, elk uur een lepeltje.... Dag juffrouw! Wat 'n leven beneden.
- Ik heb al gevraagd of ze niet wat stiller willen wezen.
- En doen ze het niet?
- Nee....
- Nou, dag juffrouw, 't beste hoor!
- Dag, docter!
Ze hield de deur open om den docter wat licht te geven bij het afgaan van de trap.
Toen deed ze haar dicht, en was ze weer alleen. Zij keek haar kamer eens rond, 't
lampje brandde met stille vlam, en haar kind lag rustig nog.
Mocht 't nu zoo maar blijven. Dan was het goed, dan zou ze wel beter worden,
had de docter gezegd. Hemel, hemel - dacht ze in een wederopleving van hoop kon ze nu maar wat doen om dien toestand van rust te bewaren... Beneden klonken
de stemmen weer, dreunde het dansend
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gezang tot haar op. Zouden ze dan nooit uitscheiden met dat eeuwige ‘Hop Cato?’
Ze had de wijs in haar zinnen; en telkens hoe ze er ook van walgde, welden ze weer
in haar op, die schokkende maten, die later, luider, stoffelijker, beneden weer werden
herhaald. Het bonkte in haar ziel, het pijnde haar gemoed, als werd het getrapt,
gebeukt door die domme akelige dronkemans-wijs, waarvan de echo's telkens weer
in haar zinnen opstegen als een zang uit eens dwazen mond.
Ach, maar dat was allemaal niets, als dat leven haar kindje maar niet wekte... als
dat nu maar mocht worden gespaard. Ze keek nog eens naar het wicht; kirrend ging
de ademhaling, het mondje bleef dicht.
Ze zou zelf nu maar wat zien te rusten; werd het kind wakker, dan was zij het
dadelijk ook; als ze even slapen kon, schoot de nacht ten minste wat op. Haar
beenen lag ze nu op een stoel, de oogen deed ze dicht... maar wilder nu, duidelijk
met schokken gaande, in de rust die het lichaam genoot, zongen in haar de woorden
van het lied, zeurden schokkende maten gedurig in haar om. Ze kon geen rust
vinden, haar smartelijke geest werd gewond door die wijs, die dwaas in haar opsteeg
en haar niet verlaten wou.
Op eens was het weg... het kind had kreunend zich uitgerekt en was gaan
schreien. Dadelijk was ze opgestaan, en had 't gelaat overgebogen naar het zieke
wicht. God! wat was het warm... wat had het de koorts. Zou ze het uit het bed nemen
en wat zingen, het huilde zoo hard; misschien sliep 't dan wel weer in.
Slaap hartediefje
Moedertje waakt...

zoo begon ze, maar beneden grolde die andere zang, storende de sereene maten
van het lied der zingende moeder.
Ze zweeg, wiegde het kind, welks huilen, achter uit de keel komend, in een ratelen
was overgegaan, nu eens hoog tonend, dan weer dalend tot een pijnlijk gekreun.
Ze hoorde aan het geluid dat het ernstig werd, dat de crisis, dien de docter had
gevreesd nu gekomen was. 't Zou sterven... en toch poogde de moeder nog, streed
ze nog. Ze was nu stil blijven staan, en het kind, nu eens rustend op het eene, dan
op het andere been, wiegende, trachtte ze het met zoete woordjes te stillen. Pijnlijk
ratelde het uit het keeltje, hol en doodsch. 't Gaf niet, haar woordjes hielpen niet.
Toen zong de moeder weer, wandelend door de kamer:
Slaap hartediefje
Moedertje waakt.

Lang, lang zong ze; 't kroop haar naar de keel, ze kon bijna niet meer. Ze ging zitten
en liet het kind zachtjes op de knie rijden, voorzichtig het drukkend tegen de borst.
- Kom, slapen gaan, Liesje! Liesje moet slapen gaan - probeerde ze
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het toe te spreken. Maar de kleine bleek de woorden niet meer te verstaan. Dan
maar weer wat loopen...
Een uur lang streed ze zoo, machtig in die kracht, die de moeder weet te putten
uit het gevaar dat haar kind bedreigt. Haar armen werden niet moede, haar beenen
pijnden niet van dien langen gang, dien ze door de smalle kamer heen en weergaand
had afgelegd.
Ze streed, ze poogde... terwijl het lied opbralde langzaam, loom uit de kamer
beneden, nu de drank de liederlijke lijven bijna had overvuld. Alleen in haar keel
zwol de smart aan, sloopende de stem.
Het was het einde; de kracht, de moed der moeder werd niet beloond. Een oogenblik
scheen het kind nog op te leven: 't greep in pijnlijke benauwing de moeder om den
hals, de oogen, wijd opengesperd, zagen wild in de moederoogen. De kleine
vingertjes grepen haar in 't vleesch, 't mondje gaapte... een ratelende diepe zucht,
en 't hoofdje rustte op den schouder van de moeder... dood!
Ze schrok niet, de moeder. In namelooze smart had ze het hoofdje zien vallen.
Ze zong niet meer, maar hield bewegingloos het lijkje een poos in de armen. Daarna
lag ze het weer in de bedstee, op 't zelfde plaatsje, waar 't zooeven gelegen had.
Ze knielde er bij neer en bad.
Beneden was het stil geworden... geen geluid klom meer op langs de trap.
De moeder bad met gevouwen handen. Alle geluid was weg uit het huis; de stilte
spreidde zich als een doodswade van eerbied, toen de moedersmart haar toppunt
had bereikt; het ruwe lied van bedronken vreugde zweeg, en als 't murmelen van
een beek, ging door de ledige ruimten van huis, gedragen door een plechtig zwijgen,
de nagalm van het moederlied:
Slaap, hartediefje!
Moedertje waakt...
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Buitenlandsch overzicht.
Men zou niet zeggen dat wij pas de hondsdagen achter den rug hadden, dien
komkommertijd waarin alleen de Groote Zeeslang ons met zijn immer onvatbare
kronkelingen pleegt te sarren. In Zuid-Afrika de jacht op de Wet; dan het ontzet van
de vreemdelingen te Peking, de moord van koning Umberto, om nog niet te spreken
van dingen die in dezen drukken tijd maar vluchtig de aandacht hebben getrokken,
zooals het mislukte aanslagje op den Sjah, de dood van Liebknecht, of het huwelijk
van den koning van Servië.
Wat een man, die Christiaan de Wet! Tot dusver kenden wij alleen de Wet den
konvooinemer, nu pas den strateeg. Hoeveel militaire bekwaamheden deze obscure
Boeren-generaal moet bezitten om te kunnen doen wat hij gedaan heeft, zal eerst
de geschiedschrijver, over heel wat meer gegevens beschikkende dan wij nu, ten
volle beseffen; toch zijn de bloote feiten, de uitkomsten van zijn krijgsbedrijf op
zichzelf, al overbluffend. Een Engelsch officier moet dezer dagen gezegd hebben:
‘de beste manier om ons van de Wet te ontdoen, zou zijn, hem een leerstoel in de
strategie te Sandhurst aan te bieden.’ Als het niet waar is - è bene trovato!
Ik zal mijn lezers en mijzelf niet vermoeien door hier nu een beschrijving te geven
van de Wet's kruistocht van Maart of April tot in het midden van Augustus; men
heeft die in de dagbladen kunnen lezen. Ik geef hun echter den raad, eens een
kaart van het oorlogsterrein te nemen en den afstand hemelsbreedte uit te zetten
tusschen Fouriesberg in den Oranje-Vrijstaat en Rustenburg in het westen van
Transvaal, en daarna ook de breedte van heel Nederland in den passer te nemen
- hetgeen met een kilometerschaal en wat overleg in twee minuten gedaan is. Dezen
enormen afstand heeft de Wet afgelegd tusschen 16 Juli en 18 Augustus, en soms
zigzagsgewijs, hoewel zijn trek volstrekt niet gelijkt op de beroemde reis door Europa
van Hieronymus Jobs, want - en dit is wel het meest bewonderenswaardige van
den tocht van de Wet - het moest voor iedereen duidelijk zijn, waar hij heen wilde,
en al maakte hij vaak een omweg, hij vergat niet dat de rechte lijn de kortste weg
is tusschen twee punten. En die reis heeft de Boerenaanvoerder gemaakt met niet
meer dan 1500 man, in 't begin, en om hem heen zwermden een dozijn Britsche
generaals: Rundle, Clements, Brabant, Little, Paget, Broadwood, Hamilton, Hunter,
Methuen, Smith-Dorrien, ten slotte ook de groote Kitchener, en misschien hebben
wij er nog een paar overgeslagen. Denk ook niet dat het op een vlucht geleek: als
de Wet te moe was, of door zijn kanonnen en zijn grooten tros van ossenwagens
belemmerd werd, ging hij rustig in een sterke stelling zitten, beet zijn vervolgers van
zich af en wachtte tot hij weer op zijn verhaal was gekomen. Raakte zijn proviand
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op, dan nam hij een der treinen met voorraad, die tusschen Bloemfontein en Pretoria
loopen, en de begeleidende soldaten er bij. Voor tijdverdrijf, en om old Bobs te
sarren, brak hij ook wel den spoorweg op.
Maar het glanspunt van dezen tocht is de overtocht van de Vaal geweest, met
Kitchener in zijn rug en Methuen vóór zich. De Britsche opperbevelhebber heeft
zorgvuldig voor de wereld verborgen gehouden, hoeveel tienduizenden van Hare
Majesteits beste troepen hier weer het cordon gevormd hadden, het nooit sluitende
cordon, om den Ongrijpbare. Niet te verbloemen was echter dat terwijl de Wet zijn
burgers, gevangenen, kanonnen, karren en ossen de Vaal dóór leidde, Kitchener,
die zijn achterhoede aanviel, het zware geschut hoorde van Methuen, die met de
voorhoede van diezelfde Boeren in gevecht was. Dat de Wet Broadwood, die hem
eerst achterna gezonden was, wel van zich af kon schudden; - och arm, Broadwood,
door denzelfden de Wet teruggeslagen bij Sannah's Post, overrompeld bij
Koornspruit! - ik vind dat heel begrijpelijk; hoe hij is kunnen ontkomen aan de tang
waartusschen Kitchener en Methuen hem dreigden te vermorzelen, het blijft mij een
raadsel.
Maar hij ontkwàm, en de eenige troost voor Lord Methuen (van wien met
beslistheid verzekerd wordt dat hij nooit ofte nimmer het buskruit zou hebben
uitgevonden) was het buitmaken van drie ossenwagens en - twee ambulances. De
gezichten van de Engelsche generaals, toen die Boer voor de zooveelste maal
doorgeglipt was, men kan ze zich voorstellen! Wat den bloedhond van Soedan
betreft, hem gun ik de grievende teleurstelling van harte.
Voor dezen keer heeft de Engelsche pers een overwinning behaald op zichzelf,
en den vijand tenminste een gedeelte van de bewondering geschonken waarop hij
recht had. ‘De Wet is simply immense,’ schreef dat jingo-blad, de St. James's
Gazette, kort maar bondig. Anderen vergeleken hem bij een komeet. En het scheen
wel of die komeet wat al te vermetel naderde tot het middelpunt van kracht, dat haar
en

kon verzengen, want den 19 Augustus kampeerde de Wet op minder dan 25
kilometer van Pretoria! Hij had zich eerst vereenigd met de la Reij, maar daarna is
hij op zijn schreden teruggekeerd in de richting van de Vaal.
Met welk doel? Men zou niet op het schrale en slechte rantsoen van
gecensureerde Engelsche oorlogstelegrammen gesteld moeten zijn, om een
antwoord te kunnen geven op vragen, toch zoo belangrijk, ten aanzien van de
plannen der Boerenaanvoerders. Zullen de Wet en de la Reij bewegelijke colonnes
blijven vormen om, als vliegenzwermen, den Britschen leeuw geen oogenblik met
rust te laten? Moest de noord-oostwaartsche beweging van de Wet alleen dienen
om zich van schietvoorraad of geschut te voorzien, misschien ook om persoonlijk
met de la Reij te beraadslagen? Of zal later toch de heele Boerenmacht
bijeengetrokken worden in het Lijdenburgsche, ten zuiden waarvan de hoofdmacht
reeds staat, in zoo goed als onneembare stellingen, zegt men? Of zal er eerst nog
een aanslag beproefd worden op Roberts' verbindingslijnen met het oosten? Al die
gissingen, en nog andere, zijn uit-
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gesproken, zonder dat men beweren kan, dat voor de eene veel meer te zeggen
valt dan voor de andere. Lord Roberts heeft er opmerkelijk goed den slag van, het
publiek met zijn rapporten zóó in te lichten dat het niet te weten komt, wat er eigenlijk
gebeurt. Hij liegt wel niet bepaald - dat zou geen gentleman betamen. Maar hij seint
onvolledige, half-ware, verwarde en verwarrende depeches, en vaak seint hij niet
als hij had behooren te seinen. Het is overigens niet na te gaan, welk aandeel in
deze verdraaiingen toekomt aan het Ministerie van Oorlog te Londen. Wat de
oorlogcorrespondenten betreft, zij liegen, verzinnen en lasteren met eene, men zou
haast zeggen, bevallige ongedwongenheid.
Hoe de staat van zaken eigenlijk is, kan men dus pas bij benadering te weten
komen na verloop van een maand, nadat men de enkele berichten uit Transvaalsche
bron heeft kunnen vergelijken met de Engelsche, voor zoover men deze laatste dan
al niet vergeten is. Zoo is zelfs een zeer algemeen oordeel over den toestand op
het oorlogsterrein op het oogenblik zelf, een onmogelijkheid. Wij kunnen niet
beslissen of de Engelschen bezig zijn, de Boeren langzaam maar zeker in de engte
te dringen; of dat, zooals anderen 't opvatten, Lord Roberts zijn laatste hulpbronnen
uitput in een wanhopigen strijd tegen een vijand die overal is en nergens. Een leelijk
ding voor de Boeren is echter, dat ook de geringste verliezen aan hun zijde
onherstelbaar zijn, terwijl de duizenden die het Engelsche leger maand aan maand
verliest, vooral door ziekte, nauwelijks in aanmerking komen bij een zoo groote
macht. Daar staat weer tegenover dat de Engelschen hoe langer hoe meer te
bewaken en te bezetten krijgen, naarmate zij verder doordringen in het land, en dat
het moreel van de troepen er op den duur zeker niet beter op wordt. Zoo graag zou
Roberts nog eens een grooten slag slaan, een flinken zet vooruit geven aan zijn
hoofdmacht. Tot dusverre is hij aan alle kanten zoo bezig gehouden dat hij de
tienduizenden, noodig voor een verpletterenden aanval op Machadodorp en Waterval,
niet kan afzonderen. Het heele westen van Transvaal heette op zekeren dag in de
macht van de Engelschen te zijn, maar weken later moesten Rustenburg en Zeerust
ontruimd worden, sloegen de Boeren hun slag bij Klerksdorp en elders, en sloten
zij het garnizoen van Elandsrivier in, zelfs Vrijburg, aan de overzijde van de grens,
werd bedreigd. Buller en French zijn nu naar Carolina opgerukt, maar in hun rug
vertoonen de Boeren zich aan den spoorweg, zelfs weer bij Newcastle in Natal! Ten
zuiden van de Vaal, waar de Wet nu niet meer is, maar Olivier zijn plaats ingenomen
schijnt te hebben, is ook de lijn dezer dagen nog eens opgebroken. In den
onmiddellijken omtrek van Pretoria en Johannesburg stuiten de Engelschen
voortdurend op Boerencommando's. Sterke Britsche afdeelingen doorkruisen zonder
ophouden het zoogenaamd bezette gebied, maar in dat ontzaglijk uitgestrekte land
is het alsof zij voren trekken in nat zand: achter hen valt onmiddellijk alles weer
dicht, en van hun machtsvertoon blijft ter nauwernood een spoor over.
Zoo'n toestand is wel geschikt om een opperbevelhebber zijn geduld te laten
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verliezen, en Lord Roberts hééft zijn geduld verloren. Hij was reeds overgegaan tot
draconische, ergerlijk onbillijke maatregelen, zooals het verwoesten van het land
tien mijlen in den omtrek van de plek waar een spoorweg opgebroken wordt. Thans
vaardigt hij een proclamatie uit, waarin onder meer bepaald wordt, dat alle burgers
die den eed van onzijdigheid niet hebben afgelegd, als krijgsgevangenen beschouwd
(d.w.z. gedeporteerd) zullen worden, en dat er geen passen meer worden uitgegeven.
Op verbreking van den gedwongen eed worden strenge straffen gesteld, tot de
doodstraf toe. Dat komt dus hierop neer dat de bevolking der nog slechts voor een
zeer klein deel feitelijk bezette Republiek wordt overgeleverd aan den willekeur van
de Engelsche officieren en aan de aanslagen van verklikkers, zelfs kan men het op
een stelselmatige ontvolking van Transvaal toeleggen. Een dergelijk schrikbewind
is zeker nog maar zelden in de geschiedenis voorgekomen. Roberts' positie is
ongetwijfeld moeilijk, tegenover een volksleger dat in theorie uit alle weerbare
mannen binnen zekere leeftijdsgrenzen bestaat. Hij mag bijvoorbeeld de Boeren
die door een doortrekkend commando opgecommandeerd worden, zeker niet
behandelen als franc-tireurs, en het opleggen van een eed van onzijdigheid gelijk
Roberts dien voorschrijft, is in strijd met de rechtsbeginselen, door Engeland zelf
aanvaard in den Haag, maar zou men van den Britschen bevelhebber verwachten,
dat hij zich het hoofd brak met rechtskwesties, en tegenover het telkens op dezelfde
plaatsen weer opduikende verzet zijn onmacht erkende, of wel dat hij zich maar
hield aan de uitspraak: A la guerre comme à la guerre? Dat laatste is minder humaan,
maar veel gemakkelijker, en wat is een Engelschman niet geoorloofd tegenover zijn
vijand - een zwakkeren vijand nog wel!
Zijn krasse maatregelen, die in het grootste deel der Engelsche pers toegejuicht
worden, zijn echter in een ander opzicht bedenkelijk, voor de Engelschen zelf. Er
spreekt machtelooze woede uit. Indien Roberts gaat dingen naar de eer, de Weyler
van Zuid-Afrika genoemd te worden, dan mocht hij wel even bedenken hoe het
afgeloopen is met den Cubaanschen Weyler en met het land dat dien man aan het
werk liet. Alva noemde ons volk een volk van boter, en de Boeren zijn meerendeels
van denzelfden stam als wij. Roberts' proclamaties zullen, naar 't zich laat aanzien,
de Boeren evenmin onderwerpen als de Spaansche plakkaten het de Nederlanders
gedaan hebben. Multatuli heeft al eens gezegd dat de Nederlandsche leeuw maar
vervangen moest worden door een stekelvarken, en zoo zouden de Transvalers
onder hun wapenschild, in de plaats van het Eendragt maakt Magt - dat te zeer een
vrome wensch is - kunnen schrijven: ‘Onder druk groeiende.’ Roberts was
ongetwijfeld meer te bewonderen toen hij, pas in Transvaal, de vliegen trachtte te
vangen met honing. Het verzet dat hij met de wapens niet kan bedwingen, zal hij
door tyrannie slechts stijven.
Indien de Boeren somtijds de hoop gekoesterd hebben dat de gebeurtenissen in
het oosten van Azië Engeland zouden dwingen, het grootste gedeelte van
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zijn leger daarheen te verplaatsen, waardoor hun kansen op een ‘uiteindelijk’ goeden
uitslag van den strijd aanmerkelijk gestegen zouden zijn - dan ziet het er nu toch
niet naar uit, dat die verwachting verwezenlijkt zal worden. De tienduizend Boeren
die nog te velde staan, zullen nagenoeg al de beschikbare troepen van het Britsche
wereldrijk tegenover zich blijven zien.
Want de vreemdelingen te Peking zijn ontzet. De internationale troepen hebben
slechts weinige dagen noodig gehad om van Tiëntsin naar Peking te marcheeren,
en zij hebben betrekkelijk geringen tegenstand gevonden, terwijl de voornaamste
regeeringspersonen op de vlucht zijn. Overigens is het in China tamelijk rustig
gebleven. En de Russen hebben half Mantsjoerije veroverd.
Deze enkele regels bevatten in 't kort al het Chineesche nieuws van de algeloopen
maand. Herinnert men zich, welke stormen er dreigden los te barsten, een week of
vier, vijf geleden - heel het Rijk van het Midden in vuur en vlam; overal de
vreemdelingen vermoord of verdreven, misschien zelfs uit de kustplaatsen;
vijandelijkheden waarvan het einde niet te voorzien was, en nog een
Japansch-Russische, mogelijk wel een groote Europeesche oorlog op den koop toe
- dan is men geneigd te zeggen dat alles met een sisser is afgeloopen. En opnieuw
blijkt, daarenboven, hoe moeilijk het is, zelfs voor de menschen die het best op de
hoogte zijn van de Chineesche zaken, den toestand in dat geheimzinnige land goed
te beoordeelen. De meesten waren overtuigd dat men te doen had met een
algemeene beweging van de Chineezen tegen de vreemdelingen; maar indien dat
het geval ware, dan zou het voor een verbonden troepenmacht ten naastenbij
onmogelijk geweest zijn, Peking te veroveren, en naar alle waarschijnlijkheid waren
de Europeanen in het binnenland allen vermoord, en die op de kustplaatsen zonder
veel omslag in zee gedreven. Het werd echter, toen er van den voorspelden opstand
in het zuiden en midden van China niets kwam, en de groote geheime
genootschappen zich ook niet roerden, langzamerhand duidelijk dat de
tegenwoordige beweging tegen de vreemdelingen een heel anderen aard had, en
na de gebeurtenissen om en in Peking kan nu met vrij groote zekerheid gezegd
worden dat de troebelen aangestookt zijn door de reactionaire hofkliek, terwijl de
bevolking in haar geheel, hoezeer ook gebeten op al wat vreemdeling is, zich
betrekkelijk rustig heeft gehouden.
Natuurlijk is toch de bevrijding van de vreemdelingen op 't kantje af geweest, en
het is haast een wonder dat de overlevenden - van de belegerden zijn er 65 gedood
en 160 gewond - er het leven afgebracht hebben onder een soms hevige beschieting
en met, oogenschijnlijk, zoo weinig kans op ontzet; al ontbreekt het niet aan slimmerts
die nu triomfantelijk uitroepen dat zij het altijd wel gezegd hebben. Wat voor invloeden
en kuiperijen te Peking zelf oorzaak geweest zijn van het verslappen der
vijandelijkheden tegen de legaties, toen daar al ernstig gebrek begon te komen aan
ammunitie en voedsel, dat weten wij nog niet, en misschien komen wij het nooit te
weten.
Hoe 't zij, de gezanten en de overige vreemdelingen zijn nu zoo goed als
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in veiligheid, en zij kunnen zich het pikante genoegen verschaffen, in de Europeesche
en Amerikaansche bladen hun eigen necrologieën te lezen, voor 't meerendeel zeer
vleiend; ook behoefde bijvoorbeeld voor onzen gezant, den heer Knobel, daartoe
het ‘de mortuis...’ niet ingeroepen te worden.
Ik geloof dat nu het lot van de achthonderd vreemdelingen te Peking beslist is,
en in goeden zin, en daarmee het spannende en het dramatische van den toestand
is verdwenen, de belangstelling voor de Chineesche zaken met een schok naar
beneden gevallen is - in ons land tenminste. Het publiek pleegt op één oogenblik
slechts in één zaak van politiek bijzonder belang te stellen, en die zaak is nu weer:
de Zuid-Afrikaansche oorlog. 's Werelds politiek maakt ons niet warm meer. In onzen
gouden tijd, den tijd van Jan de Witt, toen Holland... (zie verder Potgieter) toen was
't wat anders: wij hadden zelf een van de mooie stukken op het schaakbord, maar
nu is ons belang bij 't spel nog maar vertegenwoordigd door een peon, en niet eens
in een belangrijke positie. En zoo hebben we er ons aan gewend, enkel nu en dan
over de schouders van de spelers heen te kijken. Wij bepaalden ons in dit geval tot
eenig vlagvertoon te Sjanghai: onze gezant te Peking heeft moeten profiteeren van
de omstandigheid dat hij niet de eenige buitenlandsche vertegenwoordiger was,
dien de Chineesche regeering zoo trouweloos in de klem had gezet. Toch ligt Indië
vlak bij....
En buitendien ontwikkelen zich daar in het verre Oosten nog zulke interessante
gebeurtenissen! Het kan ons onverschillig zijn of de oude Li met de kous op den
kop naar huis wordt gestuurd, of de Keizer en de Keizerin van China te Si-ngan zijn
of te Dzjehol; tot zekere hoogte moge het ons koud laten of de aanstichters van al
het kwaad de straf die hun toekomt krijgen of ontloopen. Maar is het niet kostelijk,
te zien hoe Rusland onverstoorbaar leuk met Amerika afspreekt dat in geen geval
de integriteit van het Chineesche grondgebied aangetast mag worden - terwijl het
ongemerkt bezig is, heel Mantsjoerije voor zichzelf in te palmen, ‘voorloopig’
natuurlijk; hoe de Engelschen hun streken thuis krijgen nu zij, aan handen en voeten
gebonden in Zuid-Afrika, in het noorden van China heelemaal niet meer mogen
meepraten, en in het midden, te Sjanghai en aan de Jang-tse (waar hùn belangen
toch verreweg de grootste zijn) dadelijk Fransche en Japansche soldaten tegenover
zich zien zoodra zij een beweging maken om er hun eigen mariniers aan wal te
zetten - tot handhaving van de orde, die maar niet verstoord wil worden, (wel
eenigszins tot hun spijt, vreezen wij). Is het ook niet instructief, te zien hoe de
Fransche republiek altijd maar amen zegt, haast nog voordat de groote bondgenoot
den mond heeft opengedaan om iets te beweren; en moet men zich niet verbazen
over de wonderlijke uitkomsten van de kronkelpaden der diplomatie, nu het blijkt
dat de trouwelooze Chinees de aardsvijanden Frankrijk en Duitschland samenbrengt,
om te strijden onder de ulanenvlag van veldmaarschalk Waldersee? Weltmarschall
Waldersee, noemen de Duitschers hem nu, niet zonder een zweem van ergernis
in hun spot, want zij begrijpen wel - al streelt het hun nationale ijdelheid meer dan
zij willen bekennen -
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dat Waldersee's benoeming tot opperbevelhebber der internationale troepen in
China (in de provincie Tsji-li, verbeteren de Engelschen, ter-zijde, en de Amerikanen
beginnen ook van daar reeds hun contingent terug te trekken) dat die benoeming
een dure eer is; dat zij gevaar loopen, door den Keizer meegesleept te worden in
een overzeesch avontuur, en dat de regeering van den Tsaar weer een van haar
slimste zetten gedaan heeft, toen zij zelve keizer Wilhelm den naam van een
Duitschen oppercommandant der vereenigde troepen influisterde.
En wat een vertoon bij het uitzenden van die troepen en van hun
opperbevelhebber, voor wien er misschien niets ernstigs meer te doen valt, bij zijn
komst te Takoe. In Duitsche bladen wordt het stille, kalme, businesslike optreden
bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog vergeleken bij al het officieele
gedoe, het vergaderen, recipieeren, toejuichen, redevoeren van nu, in onvergelijkelijk
minder gewichtige omstandigheden. Vooral het geredevoer natuurlijk, à propos van
de speech te Bremerhaven. Het is overigens maar goed dat keizer Wilhelm zich
daar nu eens schromelijk en onherstelbaar voorbijgepraat heeft: men heeft altijd
die persoonlijke uitingen van den hartstochtelijken en zenuwachtigen keizer veel te
hoog aangeslagen, als orakeltaal en als regeeringsdaden; liever dan bij elk telegram
of speechje van hun keizer te hoop te loopen en ach en wee te roepen, mochten
de Duitschers in hun parlement beter voet bij stuk houden tegenover den drang van
‘allerhöchster Stelle’. Dat geldt natuurlijk vooral voor de zoogenaamde liberalen.
Koning Umberto van Italië is den weg gegaan van president Carnot, van keizerin
Elisabeth, van zooveel andere menschen, wier misdaad hierin bestond, dat zij het
hoofd waren van een staat, of op de trappen van een troon waren geboren.... Wat
mij het sterkst treft in mannen als Bresci en Luccheni, meer nog dan de
verdorvenheid van in koelen bloede een mensch te vermoorden, omdat hij een
Staatspresident is of een Koning - dat is hun domheid. Als er voor zulke moorden
een andere verklaring te geven is dan een soort van verstandsverbijstering, een
besmettelijke zielsziekte, dan zou die moeten zijn, dat de anarchistische bent door
haar schrikbewind de tronen tot leegstaan wil dwingen, evenals een huis dat den
naam heeft dat 't er spookt, geen koopers of huurders meer vindt. Maar welk een
bespottelijke onderschatting dan van 's menschen eerzucht en ijdelheid! Zoolang
de tronen en presidentszetels niet naar de rommelkamer gebracht zijn, zullen er
menschen gevonden worden die erin plaats nemen en er zich behagelijk voelen, al
hingen een dozijn Damocles-zwaarden boven hun hoofd. Zelfs de Fransche
ministerbank blijft nooit leeg!
Het is wel mogelijk dat het anarchistische kwaad verminderd kan worden door
betere zorg voor de welvaart der bevolking. Het beste geneesmiddel zal echter zijn
- meer scholen.
24 Augustus.
C.E.
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Van de redactie.
De droomers, door MAURITS WAGENVOORT (twee deelen). Amsterdam,
H.J.W. Becht, 1900.
‘Dit boek richt zich tot de zeer intelligenten, - zegt Wagenvoort, - en niet zij behoeven
de ophelderingen die hier volgen.’ Wij zijn er wel wat verlegen door, te moeten
erkennen dat juist die ophelderingen ons het boek begrijpelijk hebben gemaakt.
‘Reeds lang wenschte de auteur een boek te schrijven, dat een volkomen
spiegelbeeld zou zijn van zijn wereld-visie.’ Hij wilde ‘het beeld weerkaatsen, dat
zijn ziel opvangt.’ Dat is een goede aanduiding van het plan. Wagenvoort zal nu zijn
levensbeschouwing geven en zijn voorstelling van het zedelijk leven der menschen
in de toekomst. Een blik over de eindeloosheid van het heden, een blik in de
eeuwigheid der tijden, die komen zullen. Niet Wagenvoort zelf zal spreken, maar
hij zal personen kiezen, abstracties wel niet, maar toch zulke volmaakte typen als
men er niet in de werkelijkheid vindt. ‘De tijd dat de literaire kunst enkel het leven
mocht afbeelden en niets meer, is voorbij; het is de taak van den kunstenaar het
leven te verklaren, niet het in zijn alledaagsche vormen te fotografeeren.’ We krijgen
dan ook geen portretten, maar dragers van denkbeelden. In het heden zelf zal
Wagenvoort ons laten zien de weerspiegeling van het voorbije ideaal, het streven
der huidige geslachten, het rijzen van een nieuw licht.
De beoordeelaar moet dus niet met den dichter gaan kibbelen over de
ideeën-dragende persoonlijkheden, die in dit boek voorkomen. Zij vallen buiten zijn
bereik. Hij heeft ze te bestudeeren zooals men gedachten overdenkt, door wijsgeeren
te boek gesteld. Hun handelen, hun spreken, is niet van te fotografeeren menschen.
Met quintessences van der eeuwen zielen hebben wij te doen.
Nochtans, indien men de lange geloofsbelijdenissen der voornaamste personen
wegdenkt en daarmede juist de beteekenis dier figuren laat vervallen, houdt men
een roman over: den roman van een idealen anarchist, Hugo de Vos. Wij weten
wel, dat die Hugo de Vos beteekent de Toekomst der altruïstische Menschheid,
worstelend tegen het Heden (de kapitalistische maatschappij en het oude
kerkelijk-Christelijke geloof), maar vergeleken bij prins Ghimaldi en baron Von
Tigernskiöld, is Hugo de Vos realiteit en zijn dat ook de menschen, die met de
uitwendige handeling van het boek in de nauwste betrekking staan: Mlle. Malise,
de geloovige; le père Vandamme, de anarchist; Terhaer, de socialist en onbegrepen
geniale schilder; de arme kinderen Gérard, slachtoffers der bourgeois, en zelfs den
pretendent op den troon van Roetelië, vrij veel gelijkend op een bekend figuur uit
de Parijsche ploertenwereld.
Wagenvoort zal er wel zijne redenen voor hebben gehad zijn boek aldus in
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te richten; maar het is niet bevorderlijk voor de duidelijkheid, dat hij 't zoo heeft
gedaan. Zijn boek schijnt nu een tweeslachtig iets. Men zou, om te genieten van
den roman, die lange bekentenissen en beschouwingen van Ghimaldi en Von
Tigernskiöld willen schrappen; men zou, om beter al zijn aandacht te kunnen
schenken aan de ideeën-wereld, waarin we worden geleid, de figuren van Hugo de
Vos, Malise en de anderen (boven genoemd) minder in den gewonen zin werkelijk
wenschen.
Het is ons niet mogelijk hier, in de weinige bladzijden, waarover we mogen
beschikken, een dragelijk overzicht te geven van de gedachten, die Wagenvoort
laat uitspreken door Verleden en Heden, door de stervende Aristocratie en de met
hevigen hartstocht naar de oplossing der allerduisterste raadselen zoekende Vrije
Wetenschap (Ghimaldi-Von Tigernskiöld). Waar een begaafd auteur als Wagenvoort
erkent, in vele bladzijden slechts bij benadering te zijn gekomen tot de uitdrukking
van hetgeen hij in zich had, is het pogen ijdel en belachelijk, dat duidelijk, zelfs maar
ongeveer juist samen te vatten in enkele regels.
De Menschheid der Toekomst, reeds in vollen strijd met het Heden, is belichaamd
in den bijna reëelen mensch Hugo de Vos. Waar die lijdt, brengt Wagenvoort ons
op het gebied van den psychologischen roman. Hij geeft ons den anarchist, of liever,
den nihilist, zooals we die uit Russische boeken kennen; want Hugo de Vos staat
boven den Westerschen vorstenmoordenaar en bommenwerper. Hij staat nader tot
de anarchisten Jean Grave en Sébastien Faure, die tegen moorden zijn. Zijn moord
op den hertog van Dinkara is echter niet een eigenlijk anarchistische daad.
Hugo de Vos werd op een Brabantsch dorpje geboren en in België katholiek
opgevoed. Nog heel jong, overtuigd socialist, beleedigde hij den koning. Men zou
hem tot gevangenisstraf hebben veroordeeld, daarom vluchtte hij naar Parijs, waar
hij dagbladcorrespondent wordt en armelijk woont, hoog op Montmartre. Tot buren
heeft hij madame en mademoiselle Renouard, die hem zorgzaam oppassen, als hij
ernstig ziek is. Mlle. Malise Renouard kleedt poppen voor een groot magazijn. Zij
moet hard werken om haar broer, die ergens luitenant is, veel geld te kunnen sturen;
want de luitenant dient zijn stand op te houden. De dames zijn geloovige Katholieken.
Hugo komt vaak bij haar aan huis. Mlle. Malise gaat hem lief krijgen. Hugo haalt
haar dikwijls af, wanneer zij naar het magazijn is geweest. Een andere buur van
hem is Ghimaldi, door wien hij von Tigernskiöld leert kennen. Deze von Tigernskiöld
voorspelt hem uit de lijnen zijner hand dat hij een moord begaan - en door
beulshanden sterven zal. Er is een passage in het boek, die zou kunnen doen
vermoeden dat deze voorspelling ook als suggestie op Hugo heeft gewerkt; maar
dit punt laten wij nu maar onbehandeld, evenals den invloed, die de lange gesprekken
met Ghimaldi en den Zweed op Hugo kunnen gehad hebben.
De jonge dagbladcorrespondent komt nog in aanraking met een min soort van
anarchisten, voor wie hij niets gevoelt en met den anarchist van Damme, een
zonderling, slachtoffer van al te ijverige politiemannen, nu uit nijd de
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grootmachten der burgermaatschappij parodieërend door een kat, een hond en een
aap te dresseeren en aan te kleeden als rechter, kardinaal en generaal. Van Damme,
arm boekhandelaartje, neemt uit zuiver medelijden twee straatwijven en een boef
in huis, die hem bestelen en altijd samen twisten. De man zeurt over de
voorspellingen van Nostradamus.
De schilder Ter Haer kunnen wij onbesproken laten. Zeer groote beteekenis
hebben de kinderen Gérard voor Hugo. Hun vader, ook anarchist, werd naar Biribi
(strafkolonie in Noord-Afrika) gezonden, omdat hij anarchistische kranten en
brochures in huis had. Zijn kinderen naaien voor kleêrmakers en vergaan van ellende.
Hugo komt veel bij hen, doet zijn best het teringachtige jongetje, Pierrot, nog te
redden door de stakkerds te laten verhuizen, maar Pierrot sterft met een kreet van
verwijt tegen de maatschappij op de lippen. Dat lijden der kinderen Gérard en de
dood van Pierrot, die zijn lieveling was geworden, maken diepen indruk op Hugo,
die ons wordt geschilderd - met groot talent! - als een zacht, medelijdend mensch.
Lang denkt hij over den hertog van Dinkara. De man is een schurk, die gruwelen
heeft bedreven in zijn land, toen hij daar een burgeroorlog had doen uitbreken, die
hem op den troon van Roetelië zou hebben moeten brengen. De kans was hem
niet ongunstig, maar door zijn euveldaden verloor hij zijn partijgenooten. Te Parijs
leidt hij een liederlijk leven. Maar Hugo de Vos verneemt dat hij daar niet lang blijven
zal. De hertog heeft geld geleend van bankiers en zal nòg eens de rampen van den
oorlog over zijn land brengen.
Hugo, diep rampzalig door het leed, waarvan hij getuige moet zijn, walgend van
de maatschappij en dus van het leven, vooral nadat Pierrot Gérard gestorven is,
kan door de liefde van Malise niet gered worden. Zij staat ook, als katholieke, die
berust en aan een alles vergeldend hiernamaals gelooft, te ver van hem. Hugo de
Vos wil sterven. Maar zijn doodgaan kan nog nuttig zijn voor een gansch volk.
Roetelië moet hij redden van den burgeroorlog door zijn zelfmoord. Het hertogelijk
geboefte, den hertog van Dinkara, moet hij vermoorden. En dat doet hij. Ongelukkig
komt, juist op het oogenblik dat hij den man zal dooden, de onschuldige Vandamme
hem op straat aanspreken. Hij wordt ook een slachtoffer van Hugo; men veroordeelt
hem als medeplichtige. Zoo heeft elke daad gevolgen, die men niet kan voorzien.
Hugo de Vos moet, natuurlijk, worden geguillotineerd. Zijn zieke moeder is verlamd
van ontzetting, zijn broeders verwijten hem zijn schanddaad. Ze begrijpen niet wat
hem dreef. Malise, diep rampzalig, komt hem in de gevangenis bezoeken. Haar
liefde is niet gevloden, maar ook zij kan het edele van zijn daad niet begrijpen.
Wat nu dezen moord uit diep medelijden met het bedreigde volk van Roetelië
aangaat, we zullen er hier maar niet over spreken. Dat zou ons te ver voeren van
het doel, dat Wagenvoort heeft beoogd. Hij heeft willen laten zien den ondergang
van het altruïstisch ideaal in en door de egoïstische burgermaatschappij. Of Hugo
de Vos, begaafd, gevoelvol, liefderijk van gemoed, ondergaat door zijn leven vol
walging te rekken tot het gevoel in hem is ver-
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stompt of dat hij ondergaat door zelfmoord of sterft op het schavot voor een daad,
die hij anders moet beoordeelen dan de meeste anderen, is voor ons bijzaak, als
wij denken (en dat moet) aan het verband van Hugo's einde met den breeden opzet
van den roman. Het is zeer te vreezen voor Wagenvoort dat men dit wijsgeerig
bedoeld werk zal gaan lezen met al maar in zijn gedachten den moord op koning
Umberto van Italië. Dàn zullen de bittere parodie-woorden over het gekerm in de
kranten en de verontwaardiging van het publiek afschuwelijk schijnen.
Inderdaad, het gevaar is groot dat men De Droomers gaat lezen als een
propaganda-roman voor het anarchisme en een pleidooi voor den
Vorstenmoordenaar. De inleiding, waarvan wij meenen de bedoeling te hebben
verklaard, is niet door oppervlakkig, eventjes zoo maar in de gauwigheid lezen te
begrijpen. Menig klant van de leesbibliotheek kan er allicht uit meenen te zien dat
De Droomers is een strekkingsroman. Hij redeneert dan zoo: - ‘Hugo de Vos is
hoofdpersoon. Alle figuren groepeeren zich om hem; de uitwendige handeling gaat
om hem. Hij is de sympathiek voorgestelde - en dùs is de roman een afschuwelijk
gevaarlijk boek, geschreven om vorstenmoord aan te bevelen als wat heel braafs
en edels!’ Heeft Wagenvoort dat gevaarlijke ingezien, toen hij waarschuwde dat hij
voor de ‘zeer intelligenten’ had geschreven? Misschien; misschien ook niet.
Trouwens, we zijn allemaal zeer intelligent en we lezen allemaal alles. 't Zou een
zonderlinge manier wezen om lezers af te schrikken, dat schrijven van zoo'n zinnetje.
Den schrijver blijve de schatting van Hugo's daad. Natuurlijk vindt hij haar niet
zóó afschuwelijk dat Hugo er, volgens hem, hoe zacht en liefderijk ook, niet toe had
kunnen komen. Meer behoeven wij er hier niet van te zeggen.
Wat we betreuren is dat de personen, die niet, als Ghimaldi en von Tigernskiöld,
ideeëntypen zijn, zoo erg conventionneel werden gemaakt. We hebben ze al zoo
vaak ontmoet in romans, die geniale, onbegrepen schilders, die zonderlinge
antiquaartjes van Montmartre, die arme kindertjes, die patserige journalisten, die
ijverige en berustende Malise's.... Zij vormen zoo ‘de’ omgeving van den
montmartriaanschen bespiegelaar of artiest. Het is niet zoo heel erg, alweêr in
verband met den opzet van het boek, maar het maakt dat de roman erin zoo iets
‘al meer genotens’ krijgt en denken doet aan Ames perdues, aan Braves gens enz.
enz. terwijl Wagenvoort inderdaad heeft gegeven een in zijn opzet en in zijn geheel
zeer oorspronkelijk boek.
Sommige stukken vergen veel geduld en inspanning van den lezer; de fragmenten
lle

over Hugo de Vos' innerlijk leven, zijn heel even ontluikende liefde voor m Malise,
zijn moordgedachten, de gevangenis-overpeinzingen... zijn aangrijpend.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Nonnie Hubrechts, indische roman, door Thérèse Hoven, Amersfoort,
Valkhoff & Co. (zonder jaartal).
Men kan Nonnie Hubrechts lezen als vervolg op Met Verlof, maar men kan het
romannetje ook wel begrijpen zonder Met Verlof te kennen. Mevrouw Hoven maakt
den toestand heel duidelijk. Daarin heeft zij groot gelijk. Jammer is dat de schrijfster,
die alweer eens 'n mooi gegeven beet had, daarvan ook alweêr eens zooveel minder
heeft gemaakt dan wij nu eenmaal voor vast en zeker houden dat zij er van zou
kunnen maken. Denk eens wat in haar motief al zoo ligt: - een lichtzinnig echtgenoot,
met verlof uit Indië over, woont met zijn vrouw in een pension. Hij flirt met een der
juffrouwen. Er wordt een kindje geboren; de moeder sterft en zijn eigen vrouw, bij
de bevalling tegenwoordig, neemt het onechte meisje tot zich. Hoe zal nu de
verhouding zijn tusschen man en vrouw, tusschen vader en dochter, tusschen
aangenomen kind en pleegmoeder? De pleegmoeder is niet eene volbloed
Europeesche, wèl het pleegkind. De vader sterft als het meisje twaalf jaar is. Het
arme kind vermoedt dat er iets niet is gelijk bij de anderen, thuis. Men laat haar wat
vermoeden. Zij begrijpt niet wat men bedoelt, wat men voor haar verborgen houden
kan. De moeilijkheden worden al erger en al grooter in aantal. Eindelijk hoort het
meisje toevallig de waarheid. Hoe zullen nu pleegmoeder en pleegkind tegenover
elkaar staan? Men ziet er zou een zeer uitvoerigen, hoogst belangwekkenden roman
over dit gegeven te schrijven zijn, psychologisch, pathetisch, socialistisch.... al naar
aard en aanleg en overtuiging van den kunstenaar. Mevrouw Hoven geeft maar
weder eens een gezellig vertelselboek méér met vermakelijke typen, die Nonnie
Hubrechts heelemaal naar den achtergrond dringen. Het wordt voor een groot deel
de roman van een gezelschapsjuffrouw-gouvernante en een zonderling advocaat.
Als er dan eenige vellen zijn volverteld, maakt mevrouw Hoven plotseling een eind
aan het boek, dat zij morgen weêr kan vervolgen om dan weêr eens mee te deelen
hoe het Nonnie gaat als leerlinge aan de Haagsche teekenacademie en of het
aangenomen kind in de hofstad nog tot een goed en gezegend huwelijk komt.
Mevrouw Hoven doet bepaald veel menschen pleizier door haar geschrijf. We
durven dus niet mopperen, anders... nu! Maar met gepaste bescheidenheid mogen
wij toch wel vragen of de roman, die nu ter perse ligt, wat zorgvuldiger van drukfouten
zou mogen worden gezuiverd. Die fouten verergeren zoozeer den indruk van
maar-raak-schrijverij, die... doch we zouden niet mopperen.

Te Velde en in 't garnizoen, door J.R. Jacobs, gep. luit. kol. O.I.L.,
Amersfoort, G.J. Slothouwer (zonder jaartal).
De gewezen sergeant L.H.A. Drabbe heeft een achttal schetsjes uit het leven van
den Nederlandschen soldaat in Europa geschreven. Het zijn zeer realistische stukken
proza, vol vloeken, vol woorden, die men als walgelijk kenmerkt, vol haat ook tegen
het kazerneleven, het leger zooals het nu is en vol minachting voor het gros der
superieuren. Gezamenlijk uitgegeven als een brochure der bibliotheek van De jonge
Gids, voorzien van een bijschrift door Herm. Heyermans Jr., zijn die schetsen de
wereld ingezonden als bewijzen tegen de beweringen van hen, die het kazerneleven
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voorstellen als nog wel te verbeteren en het leven van den Nederlandschen soldaat
als nog niet zoo erg. Wij vinden de methode verkeerd. Schetsen, zelfs
ultranaturalistische schetsen, zijn geen documenten. De schrijver kiest natuurlijk
zijn oogenblikken, zijn typen. Hij kan wel beweren: daar heb jelui nu 't gemiddelde
van de beroerdigheid, maar dat is maar een beweren. Hij heeft gelijk, misschien,
maar hij maakt zijn beweren niet waar.
Even verkeerd handelt overste Jacobs door met zijn schetsen uit het O.I.L. te
willen bewijzen dat daar alles heel mooi is en heel goed. Als men hem hoort, kan
men zich voorstellen dat het daar in de Oost, allerprettigst toegaat. En wat nette
menschen zijn die Europeesche soldaten allemaal. Zij spreken zoo beleefd tegen
hunne meerderen, niet alleen, maar ook onder elkander. Gescholden wordt er alleen
maar op den vijand. Die heet ‘Sloeber.’ en zoo wat meer. Voorbeeldig wijs
redeneeren de krijgslieden over het socialisme en werkstakingen. Zij vergelijken
patroons bij de officieren. Zoo min als een soldaat de wet mag voorschrijven aan
een officier en zoo min de mindere den troep zou kunnen aanvoeren, even min mag
een werkman de wet stellen aan den patroon, evenmin zou de letterzetter aan het
hoofd van een drukkerij kunnen staan (pag. 199) ‘De patroons dat bennen zooveel
als de hoofdofficieren; de opzichters, de meesterknechts zijn de officieren en 't kader
en wij zijn de soldaten (zegt de zetter).’ Mooi zoo. Als nu overste Jacobs of zijn
letterzetter maar logisch wilde zijn en den werkstakenden gezel een kogel door den
kop mocht willen doen jagen, omdat hij gelijk gesteld zou worden met den soldaat
die, in oorlogstijd, deserteert - dan waren we er, dan zouden heel wat sociale
quaesties - op het papier althans - door onzen heer overste of zijn typograaf zijn
opgelost, tot ieders genoegen.... indien men de soldaatjes van den heer Jacobs
hoort babbelen, zou men er ten minste haast toe komen het te veronderstellen!
Overste Jacobs heeft nog meer te vertellen aan de Europeesche
burgermaatschappij. Dit doet hij zelf, het woord nemend, nu en dan en zeggend
meer dan eens hetzelfde, wat natuurlijk grooten indruk maakt. Hij is heel boos op
de menschen, die wat tegen 't geven van 'n oorlam hebben. Hij wordt woedend als
hij denkt aan die ‘chocolaad-drinkende gladharige pommademenschen.’ Ze krijgen
er herhaaldelijk van langs evenals de neuswijze Europeeërs ‘would-be philantropen’
die er schande van durven spreken dat het O.I.L. optrekt met een troep
soldatenmeiden, die doen denken aan de legertrossen uit den dertigjarigen oorlog.
Overste Jacobs verzekert dat hij goed met zijn mannetjes kon omgaan, dat een
oorlam wel nuttig was en de soldatenmeiden 't eveneens waren. Hij is tevreden over
ons O.I.L. Des te beter, overste, des te beter! Wij moeten hier echter bekennen dat
wij het niet zijn over de manier van vertellen, ook niet over den stijl middelst welken
de overste zijn meening kenbaar maakt. Hij schrijft in dezen trant: ‘Stroop-happen
en God mag weten wat nog meer is opgekomen in 't brein van de officieren.’ (pag.
59); ‘Ze zijn zeer gevoelig voor eene.... strenge behandeling’ (pag. 23);
‘Lombokkruizen, gegoten uit het verraad’ (pag. 40); ‘Hen (de afschaffers) overhalen
eens zoo'n tocht mede te maken om beter tot oordeelen gecenseerd (sic) te zijn’
(pag. 79) ‘Vrouwen en kinderen zijn netjes aangedaan’ (pag. 115 en elders voor
aangekleed) ‘Ik moet u een paar karaktertrekken van deze twee menschen
opnoemen, die mij in verband met hun telephoonlust (lees telephoneerlust) niet
geheel apocrief (sic!) zijn voorgekomen’ (pag. 120) ‘als het zoogenaamde vox populi
meent zich daarmede te moeten bemoeien’ (pag. 140) ‘Hij gevoelt zich weldra
soldaat in de meest illusionnaire
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(sic!!) beteekenis van het woord (pag. 140); ‘een of meer ongelijksoortige knoopen’
(één ongelijksoortige knoop, overste??) en zoo meer. Hij gebruikt het woord
vindingrijkheid voor bedenksel en middels voor door middel van.... Wellicht vindt hij
dat kleinigheden en den kerel, die een mensch daarover lastig valt, een
‘pommade-hoofd’ of zoo wat. Maar heusch, er wordt zooveel geschreven dat we er
op gesteld zijn geraakt zoo ongeveer fatsoenlijk schooljongens-Nederlandsch onder
de oogen te krijgen. We zeggen dit, daar de heer Jacobs misschien nog meer te
vertellen heeft en dat zeker zoo goed mogelijk hoopt te doen.

Tempo-Doeloe (uit het verleden), door A.S.H. Booms. Amersfoort,
Valkhoff en Co. (Zonder jaartal).
De heer Booms teekent ons Nederl.-Indië, uit het verleden, als een land van jool
voor militairen in garnizoen. Arme luitenants ‘zetten de blommetjes buiten’ en trouwen
rijke erfdochters of trouwen niet en blijven jolig; men geeft tooneelvoorstellingen en
liefdadigheidsavondjes, men fuift maar op en is joviaal. Iedereen, behalve één
leelijke, aanstellerige kerel die, nauwelijks in een jolige garnizoensplaats
aangekomen, dan ook wordt uitgedaagd en met een doorgesneden pols naar huis
mag gaan, we zeiden: iedereen is goedgeefsch, goedlachs, goed geluimd, heeft
een maag als 'n magazijn en een lever als een spons. Nagenoeg 250 pagina's
krijgen we over pretjes en edele daden. De lektuur zou dan ook zeer opwekkend
zijn, als we maar niet wat héél lang werden bezig gehouden met onbeduidende
dingen. Geen enkele bijzonderheid van een soos-fuif of een bal of een
tooneelvoorstelling wordt ons gespaard. De heer Booms schrijft jammerlijk slordig.
Wij cursiveeren in de volgende voorbeelden: ‘De oorsprong van dien vreemden
naam en de diepe beteekenis van die zinspreuk verliest zich in het duister... en
zullen zeker wel hun ontstaan te danken hebben’ (pag. 5). ‘Het bestaan van dergelijke
liefhebberij-tooneel-vereenigingen had niet zoo zeer ten doel om... maar hoofdzakelijk
ten einde in gesloten kring gezellig en leuk bij elkaar te komen’ (pag. 6)... ‘en den
avond gewijd was aan Terpischore en Melponome (pag. 6). ‘Wel deed de eenige
actrice het voorstel den geheelen avond door een bal in te nemen’ (pag. 9), enz.,
enz. Vindt de schrijver dat hij eens een komisch effekt heeft bereikt, dan wordt dat
telkens en telkens weêr nagejaagd met precies dezelfde middelen. Misschien
vermaken zich enkele oudgasten tòch nog wel met zijn Tempo-Doeloe, indien zij
daarin portretten vinden of hun herinnering aan pleizierige dagen door het boek
wordt opgewekt.

Fragmenten, Winter- en Zomerbeelden, door C. van Nievelt (tweede
druk). Leiden, S.C. van Doesburgh, 1900.
Verleden jaar, verscheen bij de firma S.C. van Doesburgh, met zorg uitgegeven,
een korte... mogen we zeggen causerie? - over muziek en dilettantisme en nog wat
meer, ook van C. van Nievelt, dien men den bijnaam van ‘de keurige’ mag geven.
Het boekje, dat onder den titel Sancta Musica verscheen, werd hier niet besproken,
omdat het niet wet thuis te brengen was in deze rubriek. Wij vestigen er nu nog
even de aandacht op. 't Behoort tot de werkjes, die binnen het jaar niet verouderen.
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Evenmin verouderd in hun geheel zijn de Fragmenten. Laat het feit dat er een
tweede druk van is gekomen, voor velen of voor weinigen gelden als bewijs, zoo
iets uiterlijks heeft men niet noodig om daarvan overtuigd te wezen. Van Nievelt
heeft zijn getrouwen, die in hem een meester zien en Van Nievelt kan ook rekenen
op de belangstelling van allen, die ernstig werk, die goed verzorgd proza op prijs
weten te stellen. In deze ‘frag-
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menten’ is niet alles even belangrijk, maar wèl is alles even keurig. Gij zult in het
heele boek geen regel vinden, die maar toevallig is geworden wat er van terecht
kwam; geen volzin, die niet zijn bedoeld rhytmus heeft. Voor dergelijk proza moet
iedereen eerbied hebben. Het kan worden getoond aan onze scholieren, niet opdat
zij het zullen gaan namaken, maar om er hen de uitmuntende eigenschappen van
te laten waardeeren.
Van Nievelt behoort tot onze ernstige humoristen. Hij praat wel graag over den
gullen lach en kan schrijven over bekers wijn en kannen bier als een genieter; maar
de kunstenaar glimlacht meer dan hij schatert en is tot geen gulzig genieten in staat.
Het aantrekkelijke in hem is juist dat uiterst genuanceerde in vreugde, ergernis,
droefheid, dat men op de beste bladzijden dezer Fragmenten zoo zorgvuldig vindt
uitgedrukt.

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. Amsterd., C.A.J. van Dishoeck, 1900.
Er is weer een nieuw deeltje verschenen van dit prachtwerk voor kinderen. 't Is rijk
en smaakvol geïllusteerd. Vaarzon Morel heeft eer van zijn werk. Het moet lang niet
gemakkelijk zijn geweest afwisseling te brengen in de motieven; de teekenaar is
ook dáárin uitmuntend geslaagd. Wat wij van het eerste deel zeiden, in verband
met des heeren Krebbers verhaaltrant, is ook op dit van toepassing, althans in
hoofdzaak. Maar wij willen gaarne erkennen dat de kinderen plezier hebben in deze
boekjes en voor hen alleen toog de heer Krebbers toch aan den arbeid.
De Revue-Blanche-maatschappij geeft juist een vertaling uit van de Arabische
Nachtvertellingen, die nu ereis precies letterlijk heet te wezen. Wanneer men bladert
in die groote deelen van dr. Mardrus en denkt aan hetgeen de heer Krebbers van
de sprookjes heeft gemaakt, dan komt men tot verbazing. Hoe zijn ooit die
1001-nacht-vertellingen in de kinderbibliotheek terecht gekomen? Och, door een
lang filtreerprocédé, te lang om hier te omschrijven. We wijzen alleen maar op de
aardige, doch veel gescholden bewerking door Galland, vooral bekend in de uitgave
van Ernest Bourdin met de plaatjes van Français, Baron, Wattier, Laville etc. van
die boterhammenkoekerige prentjes, geschikt om op alle uren van den dag te worden
genoten door groot, klein en middelsoort, van die prentjes, waarop een moord kan
worden afgebeeld, zonder dat het des beschouwers teedere zenuwtjes ook maar
even beroert; tòch wel aardig om te zien nu, veertig jaren na dato! De tekst, naar
de princeps-editie van 1704, is nog onlangs door een Wetenschappelijke geprezen.
Dat snoeien van de sprookjes was volgens hem juist goed. Immers, wat de
Oosterlingen maar heel gewoon vonden om te hooren vertellen, is voor ons
verschrikkelijk. Wij moeten dus, juist om getrouw d.i. méér dan letterlijk te zijn, óók
de sprookjes houden in een toon, die in elk fatsoenlijk gezelschap kan worden
geduld. Galland filtreerde derhalve met reden. Welnu, de bewerkers pikten uit Galland
weer wat van hunne gading was. En zoo kwamen de nachtvertellingen tot onze
kinderen. Wat moet er toch veel aardigheid in zijn dat ze, na al dat gezuiver, zoo
veel van den oorspronkelijken smaak hebben behouden! De heer Krebbers doet er
nog wat Nederlandsch moppenkruid bij en toch...; zie boven!
F.L.
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‘En zij kuste haar kind, en daar was niemand die haar troosten kon.’
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Minca Bosch Reitz.
Door C.W.H. Verster.

‘Il y a un moment où les âmes se touchent et savent tout sans que l'on
ait besoin de remuer les lèvres.’
***
‘Parler du bonheur, n'est-ce pas un peu l'enseigner? Prononcer son nom
chaque jour, n'est ce pas l'appeler? Et l'un des beaux devoirs de ceux
qui sont heureux, n'est-ce pas d'apprendre aux autres à être heureux?....
Si vous vivez parmi des gens qui bénissent leur vie, vous ne tarderez pas
à bénir votre vie.’
MAURICE MAETERLINCK.
Op de driejaarlijksche tentoonstelling te Arnhem in 1893, werd ik bizonder getroffen
door een bas-relief: ‘Innocentia,’ dat, onder uitmuntende belichting, een plaats had
gevonden in de teekeningen-zaal.
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Herhaaldelijk kwam ik er voor terug, genietend bij de beschouwing.
Uit den catalogus bleek mij toen, dat het ingezonden was door Minca Bosch Reitz
te Amsterdam, en in een onzer dagbladen schreef ik daarover toen het volgende:
‘Van het beeldhouwwerk, dat gemakkelijk is te overzien, noem ik allereerst het
zeer gunstig verlichte, en daardoor volkomen tot zijn recht komende basrelief van
Minca Bosch Reitz, “Innocentia.”
Het modelé van dit zittend meisjes-figuurtje is heel mooi en het dévote in houding
en trekken al zeer gelukkig geslaagd. Aangenaam deed 't mij aan,

“Innocentia.”

bij mijn herhaald bezoek dikwerf een zoo gunstig oordeel over dit alleszins serieuse
werk te hooren uitspreken.’
Toen later de tijdelijke tentoonstellingen in de kunstzaal van het Stedelijk Museum
te Leiden werden gehouden, had ik o.a. gaarne eene afzonderlijke expositie willen
vormen van het werk van onze moderne beeldhouwers, en wendde ik mij voor dat
doel ook tot Minca Bosch Reitz. Door verschillende omstandigheden was toen de
artieste helaas verhinderd aan mijn verzoek te voldoen.
Weinig had ik kunnen vermoeden dat, zoowel het eenvoudige hierboven
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aangehaalde courantenberichtje, als die vluchtige briefwisseling aanleiding zouden
worden voor het verzoek, dat Minca Bosch Reitz onlangs tot mij richtte - om n.l., nu
zij door de Redactie van dit Maandschrift uitgenoodigd werd, reproducties van haar
arbeid af te staan, daarbij een begeleidend woord te schrijven.
Zij vraagt mij uitdrukkelijk, of haar werk sedert dien tijd mijn sympathie heeft
behouden, en, omdat ik daarop zoo zuiver-bevestigend kan antwoorden, heb ik
gemeend aan haar verzoek te kunnen voldoen.
Want na het in 1893 tentoongestelde relief heb ik in verschillende jaren nog menig
werk van de begaafde kunstenares gezien, en meermalen was ik in de gelegenheid
haar arbeid met dien van anderen te vergelijken. En, dat

Ontwerp voor een groep.

ik in de bewondering voor haar Oeuvre niet alleen sta, blijkt zeer zeker uit de wijze,
waarop hare kunstuitingen alom worden besproken en gewaardeerd.
Over afbrekende kritiek heeft zij waarlijk niet te klagen gehad. Zoo schrijft een
verslaggever in 1895, toen ‘Innocentia’ te Berlijn was tentoongesteld:
‘De beeldhouwster Minca Bosch Reitz te Amsterdam zond het gipsmodel van een
marmer-relief Innocentia.
Een maagd, half liggend, superbe van pose.
Een leliën-lijf, met lijnen zacht van welving en teer van ronding. Het simpele
gezicht, simpel, eenvoudig, onschuldig, met eene heel knappe vermijding van het
onnoozele.... Het gips is geworden tot vleesch, sappig, elastisch in de ronding van
den rug, de plooien van den buik - het is een halfontloken
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bloemknop, dit lichaam. De slanke beenen in een prachtig gevonden pose - waarbij
alleen de linkervoet op de wreef wat plat is, zoodat hij uitgeschulpt lijkt. Maar de
vingers en de handen zijn weer heel gelukkig. De lijnen van deze geheele
verschijning - een lotos van maagdelijkheid - zijn van een haast wulpsche welving
en ondanks dat blijft het relief rein, de maagd van de lichaamsweelde onwetend Innocentia.’
Over een ander beeld ‘Imploration’ en een relief in brons: ‘Het Onze Vader’ (Berlijn
1897) las men in De Telegraaf:

‘P'tite Niaise’.

‘Stille eenvoudige werkster in het onvriendelijke leven rondom haar heen, inniger
in zich zelve, hoe harder het heden daar buiten, is er onder de vrouwelijke
beeldhouwsters in ons land wellicht niet ééne, die zoo onvermoeid en ernstig aan
hare eigene ziel en dier uiting, hare eigene kunst, voortwerkt, als Minca Bosch Reitz.
Zooals zij bestaat, is zij als geheel zoo mooi, dat het moeilijk is hier harde woorden
te zeggen. En toch moet het; “Imploration” een maagd, die haar smart voor den
hemel uitschreit, is naar mijn gevoelen schoon van gelaat, van buiging der armen,
van de lijn des bovenlichaams. Maar het waagstuk der gevouwen beenen, het moge
zoo waar zijn als de realiteit, het is geen schoone waarheid, en vooral niet in verband
met de ideale opvatting van gelaat en bovenlichaam....
Er is ook een bronzen bas-relief - een biddende moeder met haar kind. Daar is
in den vleezigen arm der moeder, in de met liefde geboetseerde handen, in den
ernstig-zorgnisvollen kop der moeder een rijkdom van fijn gevoel, allerzuiverste
techniek en in de geheele compositie een zoo gelukkige vindingsgave, dat men dit
bas-relief gaarne zou zien bekroond met een lauwerkrans met goudbedrukte
breed-satijnen linten.’
***
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Vroeger heb ik het meermalen betreurd, dat op verscheidene van onze
tentoonstellingen het sculpturale gedeelte zoo stiefmoederlijk werd bedeeld. Men
gevoelde het helaas dikwijls maar al te duidelijk: - als de ingezonden beelden en
buste's slechts een plaats hadden verkregen, dan kwam 't er eigenlijk niet meer op
aan, of zij al of niet gunstig waren belicht, en, - of zij elkander onderling aan den
totaal-indruk schade berokkenden, - het werd niet geteld. Tot de hooge
uitzonderingen bleef het behooren, wanneer een afzonderlijk zaaltje aan de
beeldhouwkunst kon worden ingeruimd.
En toch, - welke machtige factoren zijn bij het bezien van sculptuur, - dikwijls in
nog meerdere mate dan dit bij schilderijen het geval is, - een juiste plaatsing, goede
belichting en passend fond.
Bij het verkrijgen van een bevredigenden lichtdruk naar het beeld, de

‘Dolores.’

‘Madonna-Laura’ is mij dit opnieuw gebleken, en hier moet mij even een woord van
waardeering uit de pen voor den kundigen photograaf, den heer Oosterhuis, die het
meerendeel der zoo goed geslaagde photo's voor de hier afgedrukte cliché's
vervaardigde.
***
Het hier gereproduceerde ontwerp voor een groep, - een tijgeraanval - dagteekent
uit haar ‘Sturm und Drang’-periode en, al zijn er hier wellicht gegronde aanmerkingen
te maken op enkele onderdeelen, - er spreekt toch duidelijk een zeer krachtig willen
uit het geheel, terwijl er een lofwaardig streven in te onderkennen valt, n.l., de durf,
om te trachten zulk een moeilijk probleem tot oplossing te brengen. Dat tijdperk van
haar kunst wordt als 't
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ware afgesloten door het later vervaardigde grootere beeld: ‘Gode's Wrake.’
Het meisjeskopje: ‘P'tite Niaise’ dateert van 1892 en werd op de Stedelijke
Tentoonstelling te Amsterdam voor het eerst ingezonden. Later, in marmer
gehouwen, werd deze buste door de Künstler-Genossenschaft in Weenen
aangekocht.

‘Madonna-Laura.’

In dit kopje heeft Minca Bosch Reitz het eenvoudige, het kinderlijk-naïeve op
voortreffelijke wijze weten weer te geven; - het modelé der neergeslagen oogleedjes,
van neusje en mondje is evengoed verzorgd als dat van het haar, - heel knap van
factuur is dit expressieve beeldje bovendien uiterst sober gehouden, en vrij van alle
mooidoenerij en truc's.
Tot hare zeer gevoelige bas-reliefs behoort eveneens ‘Dolores,’ het onder
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mateloos lijden en nameloos leed gebukte figuurtje. Ook hierin is het modelé superbe,
het sentiment zoo zuiver, en ik kreeg daarvan dezelfde impressie, die ik indertijd bij
de beschouwing van de meesterlijke lithografie ‘Sorrow’ van Vincent van Gogh
ontving. (Jammer, dat de zincografische reproductie hier het werk zelf helaas niet
tot zijn recht brengt.)
‘Innocentia,’ het bas-relief dat in 1893 op de Arnhemsche Driejaarlijksche was,
werd een jaar later ook te Antwerpen en in 1895 te Berlijn geëxposeerd.
In het jaar 1894 boetseert zij haar beeld: ‘Gode's Wrake’ (Gevallen Engel,) thans
in het Rijksmuseum geplaatst.

‘En zij kuste haar kind, en daar was niemand die haar troosten kon.’

‘Imploration,’ (1897) werd o.a. te Berlijn ingezonden, en in 1898 modelleert zij het
kinderkopje ‘Meizoentje,’ ‘de Steenenkruister’ (in opdracht van de Commissie van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te 's Gravenhage) en de
‘Madonna-Laura.’
Evenals het ‘Innocentia’-relief behoort de ‘Madonna-Laura’ voor mij tot gelukkigste
uitingen van Minca Bosch Reitz' kunst.
Hier is het teêr-vrouwelijke op uitnemende wijze weergegeven, terwijl toch in het
modelé zelf, het weekelijke - de zoo moeilijk te ontzeilen klip - geheel vermeden
werd.
Want, bij de teedere gratie, die deze buste in zoo hooge mate bezit, is er
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een pittigheid in de factuur behouden, (vooral uitkomend in de saâmgevouwen
handen,) die het overtuigend bewijs geeft, hoe ernstig de artieste heeft gestudeerd,
en hoe meesterlijk zij de stof weet te beheerschen, - terwijl, omgekeerd, de knapheid
van de sculptuur in 't geheel geen afbreuk doet aan het uitgedrukte sentiment.
***
En dan is er nog iets wat mij in bizondere mate bij het beeldhouwwerk van Minca
Bosch Reitz is opgevallen, - dat n.l. de détails van hare verschillende scheppingen
met een zelfde gevoel en liefde als het geheel verzorgd zijn, zonder daardoor in
hinderlijke uitvoerigheid te vervallen, terwijl zij bovendien bij menige buste een
allergelukkigste oplossing van het stijve voetstuk heeft weten te vinden, dat, bij
anderen zoo allerbanaalst van vorm, dikwijls zoo kan schaden aan den totaal-indruk
van het geheel.
De groote groep onder den titel: ‘En zij kuste haar kind, en daar was niemand,
die haar troosten kon,’ werd door haar in 1899 vervaardigd en o.a. te Berlijn en te
Amsterdam ingezonden.

‘Lilas’, een portretje.

Op de tentoonstelling te Parijs was dit het eenige beeld dat in de Salle d'honneur
onder zeer gunstige belichting een bizonder goede plaats ontving.
***
Wanneer ik ten slotte hare verschillende uitingen in mijn gedachten laat voorbijgaan,
dan zijn er zeker wel enkele beelden en reliefs, waaraan ik boven anderen de
voorkeur zou willen geven, maar dan gevoel ik tevens zeer sterk, dat toch door haar
geheel Oeuvre een zuiver-logische en harmonische lijn heenloopt, - dat de
ontwikkeling van haar kunst geleidelijk is geschied, terwijl het sentiment, van den
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beginne af aan zoo zuiver gehouden, alleen door de verkregen techniek in haar
later werk, telkens opnieuw, krachtiger kon worden neêrgelegd.
***
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Minca Bosch- Reitz heeft aan Bart van Hove veel te danken. Van den beginne af
haar eenige leermeester heeft deze beeldhouwer haar een zeer serieuse opleiding
gegeven; - dat zij eene intelligente leerlinge was, bewijst wel de meesterschap over
de factuur, die zij verkreeg.
Maar eene slaafsche navolgster kòn zij nimmer worden; - in hooge mate zichzelve
gebleven is zij thans eene persoonlijkheid, die met groote wilskracht hare eigen
wegen gezocht, en zeer stellig ook gevonden heeft.
***

‘Een Burchtvrouwe.’

Wat ook tot de niet te onderschatten eigenschappen van haar werk behoort, is,
dat het zoo volmaakt van dezen tijd is.
Of geeft niet het beeld van dat ineengedoken, treurende figuurtje ‘Dolores’, op
zoo realistische wijze geboetseerd, - het schrijnen van het leed in 't einde dezer
eeuw aan - en, die weeklagende wanhoopsgestalten en deernisvolle smartefiguren
van ‘Suppliantes’, wekken zij niet bij ons de sensatie aan dat onafwendbare Noodlot,
waaronder de zwoegende menschheid gebukt gaat? Is er uit die in sleepgewaad
langzaam voortschrijdende figuur (fragment uit ‘de Graflegging’) niet zuiver die
volslagen berusting en slaafsche onderwerping te lezen, en werd in ‘Imploration’
de wanhoop niet hoogst treffend en teeder-aandoenlijk weergegeven?
Ook in haar laatste groep: ‘en zij kuste haar kind, en daar was niemand, die haar
troosten kon’, is evenzeer dat diepe leed, die ontroostbare smart, die ontzettende
wanhoop en stille berusting uitgezegd.
Hare onderwerpen zijn in de eerste plaats tragisch, en slechts een enkele keer,
zooals in ‘Weelde’ en ‘Meizoentje’ stelt zij haar kunst ten dienste van de vreugde
en 't geluk.
In ‘Meizoentje’ heeft zij de weelde van de Lente gegeven. Op 't voetstuk
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slechts even vaag 't motief van de meidoorn - symbool van het ontluikend voorjaar
- en slank rankt zich het gedistingeerde kinderkopje op van de zoo sober gehouden
piedestal, - het weelderig golvend hoofdhaar zachtkens overhuivend het
gevoelig-gemodelleerde oortje.

‘Les Suppliantes’ (Aeschylus).

Maar, - de artieste wil verder gaan, - zij, de gevoelvolle, wenscht toekomstig in
beeld te brengen de essence van die fantomen uit een droomenrijk, waaruit het
geluk verbannen is, en waar alleen de smart gebiedt, de droefheid troont, en 't leed
den scepter zwaait, - dat schimmenrijk van een Maurice Maeterlinck, - en haar
Mélisande-schepping is slechts een vluchtige schets, van die begeerte getuigend.
En zoo zien wij dan ook in deze beeldhouwkunst allengs het symptoom opdagen
van een symboliek, - nadat, evenals in litteratuur en schilderkunst, na de verdwenen
romantiek, thans ook hier het réalisme meer en meer op den achtergrond gaat
geraken.
***
Maar ik geloof, dat in haar Mélisande eigenlijk de grootste beloften voor de toekomst
liggen. In dat smijdige vrouwenfiguurtje is iets heel innig-teêrs neergelegd; in de
onduleerende zweving er van gevoelt men al het onstoffelijke, dat de fantomen van
Maeterlinck zoozeer kenmerkt, terwijl in het geheel, zoo gracelijk van vorm, het
etherische, het dichterlijke van zulk een sprookjes-princes wonderwel behouden
bleef.
***
Men zou verkeerd doen, te gaan ver onderstellen, dat ik niet evenzeer een open
oog zou bezitten voor de goede hoedanigheden in het beeldhouwwerk van anderen,
- want de vroegere bronzen borden en figuurtjes van Zijl vind ik in één woord
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‘superbe’, en zijn magistrale, forsch-gehakte beelden van thans mogen terecht als
een schitterende verluchting van Berlage's origineelen bouwtrant worden aangemerkt,
geheel in dit voorname kader passend, - en zoo heeft mij ook enkele malen wel iets
in het werk van Johan Keller en Odé aangetrokken, terwijl ik in dit verband ook
gerust hier de namen durf neer-

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

299
schrijven van Mendes da Costa, Charles van Wijk, Constantin Meunier en Lerche,
- maar, voor het werk van Minca Bosch Reitz gevoel ik ànders, - beter, - inniger; de indrukken, die ik van de door haar gemodelleerde vormen ontvang, werken langer
bij mij na, en ik heb te grooter eerbied voor haar arbeid omdat ik, die zoo hoogst
beschaafd achtend, er voor mij zelf zoo zuiver het edel-vrouwelijke, het poëtische
in terugvind.

‘Meizoentje.’

***
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Fragment uit ‘de Graflegging’.

Maar wat bovenal zoo weldadig aandoet is, dat zij zelve zoo gezond en frisch is
gebleven in hare ideeën, - in denken en handelen is zij vóór alles de fijnvoelende
vrouw, - waarlijk! zij is niet de geëmancipeerde beeldhouwster, die men zoo licht
geneigd is zich voor te stellen, in deze tijden vooral, nu menig zelfstandig meisje
onbewust iets mannelijk-gedecideerds over zich krijgt, - en zoo zijn dan ook de haar
toegezwaaide loftuitingen over het haar opgedragen beeld ‘de Steenenkruister’
(voor de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid) evenzeer langs haar heengegleden,
als het beeld zelf eigenlijk geheel buiten de sfeer van haar kunst viel.
Meer voor zich zelve werkend dan
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voor het publiek, kan het dan ook geen verwondering baren, dat de overdreven
Vrouwenbeweging hare sympathie in geenendeele bezit.
***
Valt het natuurlijk niet te voorspellen, of een harer liefste droomen spoedig
verwezenlijkt zal worden: - het door haar in beeld brengen van een serie
‘Maeterlinck’-figuren ('t kan ook zijn, dat zij zich zelve daartoe thans nog niet in staat
gevoelt) - reeds de hoogheid van dit, haar willen, dwingt eerbied af.

‘Weelde.’

Indien zij de ijverige arbeidster blijft, die zij is, zich geheel gevend aan haar Kunst,
- als zij zich zoo zuiver-waar weet te houden als thans, en met krachtige hand alle
conventie verre van zich af blijft stooten, dan kan aan het goede eindresultaat van
dit pogen bijna niet worden getwijfeld, - en ik geloof niet, dat het van al te groot
optimisme getuigt, indien ik in het hier afgebeelde Mélisande-figuurtje de aanduiding
meen te mogen zien, die naar een glorievol bereiken in die richting heenwijst.
***
Het werk van pure artiesten als Minca Bosch Reitz leert ons ook het ons omringende
beter en mooier zien; onzen geest verheffend, maakt 't ons bestaan gelukkiger, ons
zelf tot beter menschen.
En, wij gewone stervelingen, in lager sfeer verkeerend, kunnen toch wel een
enkele maal, den wiekslag van dien vlucht vernemen, - die verhevener visie volgen,
indien ons oor aandachtig luistert, - ons oog met goeden wille zuiver tracht te zien.
***
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‘Mélisande’ (Maeterlinck).

Minca Bosch Reitz verkreeg de volgende medailles en onderscheidingen:
1893
Gouden Medaille, - Tentoonstelling in het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht, (voor de marmer-buste ‘P'tite Niaise’).
1894
Gouden Staatsmedaille. - Tentoonstelling te Weenen, (voor hetzelfde beeld).
1894
Medaille 2e klasse. - Wereldtentoonstelling te Antwerpen, (voor ‘Gode's Wrake’
en ‘Innocentia’).
1896
Kleine Gouden Medaille. - Tentoonstelling ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van de Academie van Schoone Kunsten te Berlijn, (voor ‘Gode's
Wrake’).
1897
Prijs Willink van Collen-Fonds. - Tentoonstelling in ‘Arti et Amicitiae’ te
Amsterdam, voor de ‘Madonna-Laura.’
1900
Grand-Prix (Eerediploma). - Wereldtentoonstelling te Parijs voor de groep: ‘En
zij kuste haar kind, en daar was niemand, die haar troosten kon.’

Bij Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1900, werd Minca Bosch Reitz benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Amsterdam, Augustus 1900.
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De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
(Vervolg.)
X.
Den volgenden dag was de hemel boven de stad met een traag-hangende
wolkenlaag geheel bedekt, één egale overweldiging van grijs, waaruit het af-en-toe,
als een telkens weer opkomende, zwijgende droefheid begon te motregenen,
windloos, geluidloos, een dampige, rillerig-trillerige neerslag in een zwak, onzeker
licht, dat nergens vandaan scheen te komen.
De nattig-saamgeschoolde, grijs-zwarte en zwarterig roode huizen van de
zwoegende, grommelende stad stonden gelaten onder de log-zware wolkenmassa,
dat vreemd slap neerhangende, drukkende dak van grauw. Overal gelijk was het
huizenaspect door het overal eendere licht. Huizen aan huizen, straten aan straten,
onbeweeglijk, ernstig, enorm, als een oude, altijd weer verder uitgegraven kolenmijn
stond de stad om het menschenbeweeg, om die somberheid der eeuwige onrust,
dat altijd elkaar tegemoet en voorbij gehaast der bevolking, hun sjouwen en douwen,
hun hotsende karren, hun kijvende honden, hun afgejakkerde knollen van paarden.
De torens alleen er bovenuit; ze staken zwarte gaten in de grijze massa; het hoogst
dat somber-schoone, recht-opstaande blok - teeken der stad - de stompe toren van
Rotterdam.... En het bleef hetzelfde, dien heelen Woensdag: die grijze, hangende
lucht, veel regen, meest motregen, soms wat feller, dan weer een poos heelemaal
weg, benauwend zoel, en vroeg donker.... Maar in 't straten-leven der
Rotterdammers, de volte, de herrie langs havens en kaden, het drukke bewegen
door nauwe straten, stegen en sloppen, gaf dat geen verschil met gisteren, of met
verleden week, toen de zon geschenen had, dag aan dag. Niemand die notitie nam
van 't weer. De stad was als één groote machine, voortraderend zonder wil of
bewustzijn, gedreven alleen door nooit-verslappende kracht van ijzeren noodzaak.
Overal deden de straten mee aan 't zaken-doen. Langs de haven-kaden en de
steenen wallen der breede rivier, en in de handelswijk aan den ‘overkant’, maar ook
tot diep in 't hart van de oude stad dreunden en rammeiden de stoeten overvulde
sleeperskarren, scheurde het vloekend geschreeuw, het ‘huw!’ en ‘hrt!’ der sleepers
door de klamme motregenlucht, verkrachtend het moeie geroep van de
straatnegocianten. Aan de rivier en de groote havens siste de stoom, knarsten,
rammelden en gierden de lieren, stonden de loeiende ossen met lage koppen, en
de blerrende schapen, opééngedrongen in ruwe omheiningen, moeilijk ploeterend
in de
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groen-bruine brei van het straatslijk vermengd met hun vuil, bonsden de tonnen en
kraakten de kisten; het Noorsche hout werd neergekwakt op groote hoopen; hier
en daar heerschte de heete dsjing-klank van het smijten der ijzeren staven over al
de andere geluiden. De vaal-bruine sjouwers en dragers, zakken over hun hoofd
getrokken, de ijzerwerkers en kolenlossers, vergrauwden in het onzekere licht van
den regendag, en somber mompelend gromden hun vloeken en roepen onder het
werk; over de zwarte straat, tusschen de vaten en kisten, karren en paarden door,
haastten zich jachterig de bleekneuzige kantoorlui; uit de kroegen sloegen
ruzie-geluiden, in damp van drank, en mengden zich met het straatrumoer tot helsche
lawaaien, die laag bleven hangen in de zware, nattige atmosfeer, waarin de grauwe
stad met moeite te ademen lag.
Paul Holman liep telkens tegen iemand aan. Want hij zocht de drukste havens en
straten, en hij ging licht slingerend, z'n handen in z'n zakken en keek niet altijd goed
uit waar hij liep. Om elf uur was hij van huis gegaan na een onrustigen, koortsigen
nacht, alleen in den morgen wat doffen slaap. Zijn moeder had er om gelachen dat
het nu al uit was met de matineusheid....
O die nachten! hij begon er nu zoo tegen op te zien.... Als alles stil en rustig is,
in huis, en overal, en alleen je gedachten, die dringen op je aan, groot en ontzettend,
belichaamd bijna!... Hij had niet in bed kunnen blijven, had lang heen en weer
geloopen, had eindelijk loom-zwaar neergezeten, als neergedrukt, in een ouden
leeren stoel - een bureaustoel van zijn vader - zenuwachtig schurkend met zijn
ellebogen langs de versleten armleuningen. Hij was er in verkleumd tot
klappertandens toe; zijn borst en zijn rug voelden klam-nattig van kilheid. Toen, met
het ochtendlicht, had een leege nuchterheid hem weer in bed gebracht. Dat tobben
en zorgen, wat gaf het?... niets!....
Nu liep hij door de stad; hij was dadelijk naar de handelswijken gegaan, de
Boompjes langs en de Maasbrug over, waar de breede, vlottende rivier voor hem
uitlag, het staal-glanzige, hobbelige watervlak, gansch grauw door den weerschijn
der wolken, met de booten op stroom en de langzame slierten zwaar geladen
schuiten, de reuzig gepeilerde brug, waar de sissende sleepbootjes onder door
kwamen schieten met haast en felle beslistheid; en op Feijenoord ging hij al de
havens af en de nieuwe straten en kaden. Hij probeerde zich wijs te maken dat hij
dat alles weer eens wou zien. Maar 't was om de drukte, de herrie alleen, die versufte,
verdoofde, dof-dronken deed worden hem die gewoon was te leven in wijde stilte
en eenzaamheid. Hier kón je haast niet denken, 't kwam alles naar je toe, van alle
kanten, je móest er wel naar kijken, en er was ook een zeker somber genot in jezelf
te voelen gaan, zoo dood-geslagen en al half begraven, door al dat sterke,
stampgaande leven, dat daverende feest van werkkracht en geldmacht;... zóó,
kleurloos als een schim, het eigen zwakke licht binnenwaarts gericht, je te bewegen
te
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midden der glanzing en blikkering van natte zwarte, bruine en helvervige dingen,
die leefden en bewogen fel-uit naar het buitene....
Innerlijk was hij bij haar, omgaf hij haar gestalte, fee-mooi in zijn gedachten, met
het mystieke licht van zijn adoreerende liefde; hij herinnerde zich weer aan al wat
ze gisteren had verteld en vond het nu alles alleen maar mooi en aanbiddelijk, haar
een wezen van louter goedheid en gratie, zich-zelf een egoïsten genotzoeker....
Toch, als hij dan zijn eigen leven weer liep te besoezen, dan vond hij er niet veel
andere genotzucht in dan 't eeuwig verlangen naar scheppen, naar slagen, zich
zelven voldoen met het werk van zijn handen.... Zijn leven, hoe vreemd ging het
toch, hoe onverwacht wendde het zich.... Hij had zoo vast geloofd, in die stilte daar
in Brabant, dat hij nu toch voorgoed zijn evenwicht gevonden had, dat het zóó nu
zou doorgaan, in één richting; breeder, krachtiger, op den duur wat wijzer misschien,
door veel te denken.... Na al de onrust en gedurige inspanning, de zelfoverschatting
en de tobberij, het zoeken en ploeteren van de eerste jaren, was hij daar gekomen
tot een toestand waarin hij gedacht had nu in de eerste plaats een gewoon-goed
mensch te kunnen worden, en dan een bescheiden werker, een bewust strever,
maar een die weet hóé ver hij pas is, hoe weinig hij nog heeft bereikt,... ja, een die
weet, wát goed en wát verkeerd is, en zich-zelf in zijn macht heeft, en daarom nu
ook kan praten en lachen, eten, drinken, slapen en kranten-lezen als ieder ander....
Maar nu!... Wat wist hij?... Wat wilde hij?... Had hij eigenlijk ooit iets geweten?...
Hij dacht aan de kalmte der verloopen maanden terug met verbazing en wanhoop....
Want er was nu een warreling, een rijzing en daling, een gisting en beroering van
gedachten en gevoel in hem, waardoor het onmogelijk was tot een zelf-bepaling,
tot een plan of een daad te komen.... Een gewoon-goed mensch,... hij had daar
geen begrip meer van, 't was hem als was hij eigenlijk in 't geheel geen mensch,
niet een als al die anderen, als die daar vóór en die daar achter hem,... ze leken
allemaal zoo massief en kloek van doen, en hij was enkel een vat, een loos omhulsel
van gevoel en peinzerij.... O 't zou alles wel weer anders worden!... 't Zou alles wel
weer tot bezinken en vastheid komen. Maar daarvoor moest hij nu maar lang alleen
zijn en maar loopen, loopen, door de drukte en de volte.... Hij zou er zich dan wel
weer één mee gaan voelen....
Hij had ook weer oogenblikken - heel plotseling soms - dat hij niets zag, niets
hoorde en even stil moest blijven staan van warrende ontroering; dat z'n bloed z'n
hoofd deed gloeien, bonzen of 't barsten moest,... en dan ineens scheen te
vervlieten,... dat zijn oogen wijd open stonden, zijn handen onbewust grijpende
bewegingen maakten. Dat was de extase, de groot-wassende verrukking, het
geluksvisioen, en als 't vervloot, natrillend in al de zenuwen van z'n geslagen lijf,
genoot hij van een diepe, stil-pieuse dankbaarheid voor 't kennen nu, het dan toch
hebben leeren kennen van zoo machtige emotie, van zulk een staat van bijna
blindende aanschouwing, van zoo vol-
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maakte liefde.... Maar smart en klein-menschlijke bitterheid om 't wreede denkbeeld
dat zijn hoogst begeeren nooit voldaan zou worden, om 't weten dat zijn leven nu
noodzakelijk onáf, verminkt moest blijven, dat hij daartoe was veroordeeld
onverbiddelijk,... volgde telkens weer op die momenten; en hij wrokte dan, wrokte
tegen 't lot, wou van zich-zelf geen schuld erkennen, gaf toe aan trotsch gemok,
aan voelen zich verdrukt en ploerten machtig, ploerten gelukkig.... Toch, áldoor
loopende, loopende, heel den middag door, werd hij eindelijk suf van moeheid en
zijn heftigheid verdoft, verzwakt.... Zijn gedachten werden telkens afgeleid.... Hij
keek met medelijdende aandacht naar menschen die sjouwden met zware vrachten,
wist meer van zijn meevoelen met ernstigen, met verdrukten vooral, minder van zijn
haat voor het grijnzende ploertendom.
In 't grijze half-licht laat in den middag - fijn en dicht was de dampige motregen stond hij te wachten voor de Leeuwenbrug, die was opengedraaid. Het duurde lang,
er moesten wel tien of twaalf vertrekkende beurtschepen door; met droomerige
langzaamheid werden ze voortgestuwd, de haven uit, tot midden in het wijde water
van de Maas. Met hem hoopte zich een nattigdonkere volte op van menschen en
paarden, sleeperswagens, honden- en handkarren. Hij stond tegen 't ijzeren hek,
op zij, te leunen, kijkend naar een groep goor-groezelige polderwerkers.... Het waren
meest oude mannen, verweerd, aardgrauw, ruw-ernstig. Gebogen stonden ze in
hun erg bemodderde en verbruikte hooge laarzen, groote, slap-leerige hoeden op
van grillige vormen, waaronder de trekken hunner grove gezichten weg-schaduwden.
Onherkenbaar van kleur, zoo gelapt, vuil en nat, was alles wat ze aan de
bonkig-stoere, de hoekige, naar arbeid staande lichamen hadden. Ze droegen hun
zware, ruwe spaden en de gebulte blikken waar hun kost in was geweest; zeker
kwamen ze terug van een karwei in den polder dat den heelen dag had geduurd.
Dicht opéén in de motregen stonden ze te grommen en te mompelen.... Paul ging
nog een eindje terug langs de ijzeren leuning; hij schaamde zich over zijn
heerenkleeren....
En plotsling had hij het heftige verlangen die groep daar uit te teekenen;... het
kon niet, hij had er nu niets voor bij zich; 't was ook al te donker, te nat en te vuil
hier.... Maar hij zou trachten het vast te houden, het later te doen..., hij wou het
bepaald.... Vreemd, want hij was landschapschilder, had tot nog toe figuurteekenen
vrijwel verwaarloosd.... 't Was of z'n ziel opschokte bij die gedachte; was hij dan
zóó veranderd?.... Neen... toch niet!... want wat hij met zijn landschappen, met zijn
horizons had gewild, o! dat wilde hij nog, maar nu veel intenser, scherper, direkter....
Vroeger had hij wel meelij gehad, weemoed vooral, om de ellende der armen, nu
hield hij van ze, nu leed hij pas eigenlijk mee, en dat, dát wou hij uitspreken..., wou
hij opvoeren tot schoonheid....
O! als hij hier nu blijven kon..., als hij nu vrij en zich-zelf kon zijn in deze stad, in
deze pracht-stad vol afschuwelijkheid, deze stad van ploerten en ellen-
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digen, dit somber-schoone hol van handel, geld en modder,... hoe zou hij er kunnen
werken,... want dát, wat hij voortaan uiten wou, dat zou hier bloeien, dat zou hier
daaglijks voedsel krijgen, zijn ploerten-haat, zijn afschuw van gelddorst, en zijn liefde
vooral, zijn mede-lijdende-liefde voor de behoeftigen, de verdrukten, de
onder-liggenden.... Zoeken zou hij ze voortaan, ook onder die weinigen die leefden
in dat land van hei en bosch en moerassen, waar hij weer heen gaan zou.... Zóó
zou hij zich dan bevrijden van dat gevoel een egoïst te zijn,... terwijl zij... Neen,...
zich geven zóó als zij zou hij nooit kunnen....
Mijmerend over dat nieuwe, in-eens zoo vaste, zoo strak omlijnde kunstbegrip, terwijl hij juist gemeend had tot helder inzicht niet meer in staat te zijn! - was hij, een
zwarten stroom menschen volgend, het Haringvliet heelemaal afgeloopen, en den
Oostzeedijk op. Het was nu bijna geheel donker; de motregen, verfijnd tot een
zwoel-zwaren damp, vol muffe stankjes, kwam van alle kanten, van over de zwarte
muur waar hij langs liep, en zijn pad van vastgetrapt kolengruis, van het rommelige
buurtje benedendijks, en van boven uit de enorme massa's van grijsheid die daar
aldoor maar hingen, ondoordringbaar en lichteloos. De lugubere dijk was vol op dit
uur van naar-huis-toe-gaande mannen en vrouwen. Overal in de straten daar
beneden en ook hier aan den dijk in de verloren-staande huizen-groepen kwamen
schijnsels van rossig en koel-geel binnenlicht, en telkens ging er een tram voorbij,
vol met menschen in rijen bij de olielampjes, een rollend kamertje vol warmte en
innigheid van avond-licht door het lugubere dijk-duister.... Maar Paul lette er niet
op, hij was te verdiept, hij liep door, de Gasfabriek, heel Kralingen voorbij, de kerk
voorbij, den spoorweg over, totdat hij heelemaal in het donker stond bij de Oude
Plantage.... En nu zich wel bewust waar hij was, liep hij toch nog verder door, naar
den Maaskant, en ging zitten op een bank, van waar hij, onder de zware, zwarte
boomkronen door kon turen over het water. Terwijl hij daar zat werd het geheel
nacht, de Maas glasglanzend, zwart als inkt, de boomen beweegloos, aflekkende
dikke druppels, die tikten op zijn hoed en zijn schouders met ongeregelde, doffe
tikken. Door de rivier kwam af-en-toe een lange lage schuit, heelemaal zwart, met
een lichtje vóór en een lichtje achter, vlak op 't water, en ook aan den overkant en
langs de Maas zoover hij zien kon, pinkten puntjes van licht, rossig, klein in den
regendamp.... Alleen leek hier en daar over het water nog altijd wat druilige schemer
te wijlen....
Paul voelde nu wel dat hij doodlijk vermoeid en zijn innerlijk maar half
verantwoordelijk was voor de diep sombere, lugubere dingen waar hij voortdurend
aan zat te denken. Hij wist wel dat die omgeving, het zwarte duister, de regen, het
herhaald, in de verte, schril-gillend gefluit, - die onheilspellende storing der stilte daar mede in waren betrokken. Toch gaf hij er aldoor aan toe, met graagte zich
martelend, volop zich gevend aan smart en ellendigheid, als wilde hij zich er geheel
mee drenken, om er daarna tegen bestand te zijn. Hij ging aan het water staan,
luisterend naar het zacht-
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klokkend gekabbel daar vlak bij z'n voeten, en voelde de waterkou rillig omhuiveren
zijn kil-natte lijf.... Maar toen was er in-eens een gedachte in hem aan de mogelijkheid
van ziek te worden, en een plotselinge wrevelige onwil daartegen.... O neen! dat
heelemaal niet!... geen ziekelijkheid, geen interessant zijn, geen ongepast worden,...
och-god, neen, asjeblieft niet!.... En haastiger dan hij gekomen was liep hij terug en
ging in een tram zitten die naar de stad reed. Bij de Hoogstraat stapte hij uit en liep
een cafétje in om een borrel te drinken als remedie tegen de vochtigheid en de kilte,
die hij voelde op z'n huid, van armen en beenen vooral, waar zijn natte kleeren bij
plekken aankleefden. Heet-prikkelend, branderig viel de jenever zijn wee-leege
maag in. Toch hielp het, gaf het wat warmte z'n lijf door, en een dof-roezigen gloed
óp naar zijn suffend hoofd.
Naar huis kon hij nu niet meer gaan om te eten, hij wou 't ook niet, hij wou geen
verklaringen geven. Hij had ook eigenlijk geen etenstrek.... Toch zou hij wat nemen...
dat was beter...... In een grooter café, daar op de donkere Hoogstraat ergens,
bestelde hij een broodje met vleesch, en een glas Pilsener. Langzaam en moeilijk
zat hij 't er te verorberen; het dunne bier smaakte hem niets, het was rinzig en al te
koud.., hij liet het half staan....
Hij zat aan een tafeltje tegen de muur aan den kant van de straat, en hij keek
naar de menschen, die haastig passeerden, bij donkere groepen of spichtig alleen
Onverbroken gingen de stroomen elkaar tegemoet, nooit kwam er een einde. De
meesten gingen gebogen.... En toen hij wat achterover ging zitten, turend met doffe
oogen - als door een waas - zag hij ze vaster aaneen, een wriemelende, golvende
massa, de een aan den ander somber gelijk, als waren het altijd dezelfde die kwamen
en gingen.... O! al die menschen, die zwarte massa, en al die huizen in al die straten,
dat drukte op je van alle kanten. Te denken als je die drommen zag deinen, dat
iedere enkle voor zich toch de wereld was en centrum der werelden, dat ieder
zich-zelf alleen voelde leven, in zich-zelf culminatie van leven vond... en dat dan
ook eigenlijk ieder maar lijden kon zijn eigen leed alleen.... Het leek zoo vreemd,
maar 't was wel goed zooals het was.... Want wie zou van twee de smart kunnen
dragen!....
Mijmerend ging hij de straat weer op, en hij liep weer, en liep weer. Hij voelde
soms dat zijn voeten gezwollen waren, zijn beenen als volle koffers zoo zwaar. De
Hoogstraat liep hij, die vreeslijke straat, waar hij nooit had begrepen hoe iemand er
wonen kon, die duistere gang, zoo hoog en zoo zwart, zoo troostloos leelijk en
smerig besmeurd als een vettige oven na lang gebruik.... Van jongsaf had hij die
straat verwenscht, hij haatte de stoffige, slordige winkels, vooral de magazijnen van
goedkoope heerenkleeding, die waren er zoo veel.... Hij liep de Gedempte Botersloot
over, waar, onder walmende vetkaarsen, wagens staan met allerlei koopwaar,
onfrisch en beduimeld.... O ja, mooi, mooi, maar vol weemoed dat walmige toortslicht
in den dampigen avond.... Hij liep maar, liep maar; óveral kwam hij dien avond, de
heele donkere stad door, de Zandstraat, de Raamstraat, waar 't
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zeevolk lolde in kroegen en danshuizen; nu en dan keek hij, bij den armelijken schijn
van een straatlantaarn, op zijn horloge, of hij al naar huis kon gaan, zonder veel
kans zijn moeder of broer daar nog op te treffen....
Onder het viaduct, op de Gedempte Binnenrotte gaf hij een gulden, die los in zijn
zak lag, weg, aan een oude, armoedige slet, die fleemerig fluisterend vroeg met
haar mee te gaan, met cynische gemeenheid in haar stem, maar angst in haar
oogen.... Hij keek nog eens om en zag dat ze er vlug mee weg liep. Misschien naar
een kroeg, dacht Paul,... maar misschien ook niet,... en hij was vijf seconden bijna
gelukkig....
Hij zat ook weer een heelen tijd lang in een bierhuis met een glas bier voor zijn
borst, dat niet op wou.... En voor de zooveelste maal in dien eeuwigdurenden dag
zat hij aan Annie's verhaal te denken.... Hij had het alles te voren wel vermoed,...
ja, bijna geweten.... Dat nijdige, gallige volk, die beestige egoïsten... hij zou ze
kunnen ranselen!.... Waarom had ze 't hem eigenlijk verteld, hij kon haar immers
toch niet wreken!... O! maar dat wou ze ook niet, ze kon 't alleen maar niet langer
uithouden.... Louis zou haar redden.... Hij niet, hij kon niets voor haar doen,... niets!....
Dan, achterover geleund, herdacht hij opnieuw, met genot vol van bitterheid,...
herdacht hij....
Om één uur kwam hij thuis, gansch en al uitgeput, ziek van hoofdpijn en koorts. Bij
een boom op den Eendrachtweg had hij staan braken. Hij had goddank den sleutel
en ze waren naar bed.... Zijn moeder doorschreed misschien al in droomen de
partij-lichte zalen van morgen avond.... Rillend en pijnlijk kroop hij z'n bed in, maar
z'n moeheid was zoo groot, hij sliep haast dadelijk, en aan één stuk door tot den
anderen dag, half elf.
Toen hij op was voelde hij zich toch nog onwel, leeg, wee en koortsig. Maar hij
wou er vooral niet over spreken. Hij dwong zich wat te nemen voor ontbijt.... Hij zag
er slecht uit, maar gelukkig was zijn moeder zoo vervuld van haar feest, dat ze bijna
niet op hem lette. Ze vroeg wel even naar gisteren, maar hij zei dat hij uit was
geweest met oude vrinden. Toen schudde ze 't grijze hoofd met ondeugend dartele
oogen.
's Middags sloot hij zich op in zijn kamer, ging op z'n bed liggen. Want hij moest
er natuurlijk weer bij zijn van avond. Hij trachtte zich af te leiden met kijken naar al
de oude dingen die daar stonden in de weinig gebruikte logeerkamer,... ze deden
hem telkens even denken aan zijn kindertijd, aan 't huis op de Schiedamsche
Singel,... aan z'n vader....
Annie bleef dien regen-duisteren Woensdag thuis,... den heelen dag.... Ze ging,
doende haar bezigheden, door de vertrekken en gangen, ze werkte op haar eigen
kamer met de naaister, en 's middags zat ze beneden bij mama, die 't zóó hebben
wou, voor als er visite zou komen. Er kwamen ook een paar dames, met wie ze 'n
poosje praatte, al voortbordurend, - monogrammen op kussensloopen, telkens weer
zoo'n H en B fraaielijk in-één
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geslingerd. - Ze schoot er goed mee op dien dag; haar uitzet was nu bijna klaar....
Maar wat was er toch met haar gebeurd?... Wat had ze toch in haar oogen,... wat
had ze in haar ooren?... Het huis was toch het huis, er was niets aan veranderd, de
gangmuren strekten zich in het er langs gaan, even star-zwijgend als altijd; de oude
kamer-vierkanten waren haar zoo bekend, al zoo door-en-door en lang bekend,...
en daar stonden de glimmende meubels, en het kastje, dat had ze opgewreven,
oneindige malen.... En de familieportretten er naast, en aan den anderen kant het
groote schilderij van Koekkoek, en het kleine landschap van neef Henri, in hun oude
vergulde lijsten, die niet meer schoon te krijgen waren,... en de japon die ze aan
had,... dat was immers doodgewoon die van 't voorjaar... van Bönnenkamp en
Mähler.... Haar bordurende handen.... O! haar handen, daar schrok ze van,... dat
waren haar handen niet meer, dat waren mooi-rozig-witte, vreemd bewegende
dingen aan haar lijf.... Zij was 't niet, die ze liet bewegen....
En al dat andere, de kamermuren en de meubels, waren heel ver, en van
vroeger,... en mama, en die dames, 's middags, die zaten op zoo'n afstand van
haar, dat ze niet begreep hoe ze kon verstaan wat ze zeiden.... Ook was het witte
linnen, waar ze aan werkte, geen linnengoed,... het was de straat, de weg dien ze
geloopen had met Paul,... iedere steek was een stap, en het kleine geluid van de
naald droomde tot menschentaal op, tot echo's van zijn woorden, van zijn lieve,
gekoesterde woorden, dat kleurige, fleurige volk van haar ziel, haar blijde
speelnooten, haar troostende gezellen, haar trouwe zusters en broers....
Wat was dat ook waar ze zich nu naar toe voelde gaan?.. een nieuwe
ontmoeting?... O ja! die partij van morgenavond, dat bal dat gegeven werd omdat
ze ging trouwen.... Trouwen... trouwen... trouwen... trouwen.... Zoovele... en nog
meer-malen, zegde ze dat woord over in haar hoofd, maar 't wou niet doordringen
in haar bewustheid,... 't gleed schimmig weg,... ze voelde er niets werkelijks aan....
Wat was er in dat woord?... Ze kon er niet over denken, want ze was niet in morgen,
ook niet in vandaag, ze was in gisteren, in dien grooten, vol-ademenden dag, dien
over-vol-rijken, dien over-vloeienden dag, dien dag als een mooi-ondergaande zon,
warm-donkerrood, fonklend geel en oranje, teer-blauw,... zoo ruischend en stuivend
van licht, zoo gloeiend en glanzend van kleur!... O die heerlijke, heerlijke dag!...
Wat was de wereld toch groot en mooi!.. en zijn oogen!... Het leven, wat was het
toch boeiend en prachtig, net een groote grot vol groene kristallen, die
diep-stil-flonkeren om je heen.., en zijn stem daarin, o! zijn sprekende stem!...
Er was in vandaag nog licht van gisteren; ja... dat licht van de ondergaande zon
was nog niet weg, deze dag hoorde nog bij den vorigen; er was ook nog niets
gebeurd sinds zij zich gescheiden had van hem, hier aan de voordeur.... Je kon
denken dat het zooeven was geweest, niet gisteren, want de nacht, wat was de
nacht eigenlijk?.. niets!.. in den nacht droom je en
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over-dag droom je.., er is haast geen verschil!... Het was ook wel een goede dag,
deze,... maar vreemd, onwezenlijk,... 's middags aan tafel was 't moeilijk de anderen
te verstaan, en te begrijpen wat ze bedoelden....
Het veranderde pas 's avonds om halftien, toen Louis binnen kwam....
Eigenlijk nog niet dadelijk. Eerst dacht ze: daar heb je Louis,... Louis met wien ik
ga trouwen.... Daar was ook wel iets vreemds, ver-afs in,... maar dat was nu toch
maar verbeelding, ze wist immers wel dat ze met hem ging trouwen, en hij was eerst
nog meê in 't licht van dien dag, het mooie warme-rossige licht.... Maar toen kwam
Louis zoo heel dicht bij haar, en hield haar hand zoo lang in de zijne, die warm was,
en hij keek haar zoo aan, en praatte ook dadelijk veel over allerlei dringende dingen,
waar zij niet aan gedacht had, den heelen dag niet.... Jammer, jammer, hoe kwam
dat nuf... 't Was niets voor haar!... Zoodat ze een beetje vervelend-wakker werd,
een nare ontstemming en vage verwarring gevoelde.... De muren kwamen ook
in-eens dichterbij, alles werd gewoon, de stemmen in de kamer scherpten op,
ratelden hard en zenuwachtig.... Och! wat was er nu weer, konden ze weer geen
vrede houden?... Ze wist ook plotsling niet meer hoe 't alles daarnet nog geweest
was, wèl - doodgewoon - dat ze gisteren boodschappen had gedaan met Paul,
inkoopen voor hun huis en dat ze daar nog verslag van doen moest aan Louis....
Ze vond dat erg moeilijk, 't verontrustte haar, ze trachtte er zich af te maken, praatte
er vlug-druk over heen, ze had ook in-eens een gevoel alsof ze zich iets te verwijten
had tegenover Louis.... Toch was er niets, niets.... Dat ontstemde haar tegen hem.
Toen ze hem weer aankeek en haar hand nog altijd voelde in de zijne, die zoo warm
was, huiverde ze even.... Zachtjes trok ze haar hand terug.... Ze keek Louis lang
aan, deed moeite hem weer te zien in dat licht waarin ze hem had zien binnenkomen,
maar 't ging niet meer, ze zag hem scherp-precies, zijn geschoren kin, de punten
van zijn snor; en zijn stem bleef te luid.... Vermoeiend luid en hard ook de andere
stemmen in de kamer nu....
Louis vroeg waarom ze zoo stil was, of ze hoofdpijn had.... Neen, zei ze, maar
ze was wel erg moe, ze wist niet hoe ze zoo moe kwam, maar alles was als lood
aan haar.... O! haar beenen, en haar hoofd!... Ze wou maar vroeg naar bed gaan....
Dat ried Louis haar ook sterk aan, want morgenavond was het bal, dan moest ze
frisch zijn en onvermoeid. Ja, ze moest vooral maar heel vroeg naar bed gaan, en
ook morgenochtend desnoods maar wat blijven liggen.... Ze beloofde dat, en bleef
verder stil zitten, weinig zeggend, maar innerlijk erg gejaagd door de onmiddellijke
nabijheid van Louis, dien ze niet goed aan dorst te kijken. Om halfelf ging hij weg;
zij liet hem uit, en voelde op haar wang zijn zoen als iets wee-zacht-vochtigs....
In bed ging ze stil liggen, met haar rug naar de muur en haar oogen dicht, zooals
ze gewoon was, niet anders denkend dan dat ze wel net als altijd gauw zou slapen.
Maar ze bleef maar wakker.., ze bleef maar wakker.., ze werd zelfs hoe langer hoe
helderder.., totdat ze, haar oogen openend,
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schrok van haar eigen koortsig-scherp gespannen helderheid.... Turende, langs
den zacht-geligen schijn van haar nachtpitje, keek ze haar kamertje in, en ze was
verbaasd, een beetje beangst, zoo licht was het er; ze kon alles zien, kleinigheden
die op het tafeltje lagen, de koorden van de venstergordijnen en van de platen aan
de muur.... Plotseling schoot ze recht op in haar bed. Ze meende iets gehoord te
hebben, ze was bang, ze luisterde met ingehouden adem. De kastdeur kraakte; ze
rilde van angst;... daarop was het langen tijd heel stil.... Maar toen ze, langzaam
aan, zich weer liet zakken, turend naar de deur van haar kamer, die een eindje
openstond, verbeeldde ze zich dat de knop bewoog, dat de deur verder openging,
en duidelijk meende ze 'n zacht brommende stem te hooren achter de deur.... Ze
sprong uit haar bed, huivrend van schrik, dadelijk scherp voelend de kou op haar
borst en langs haar beenen, als liep ze in den wind.... Ze ging haastig de deur dicht
doen. Toen dronk ze, aan haar waschtafel, een glas water; 't glaswerk rinkinkte met
gewoon geluid; ze dacht dat alles nu wel over zou zijn, ging weer naar bed....
Vastberaden blies ze 't nachtpitje uit; in 't donker zou ze wel gauw in slaap komen....
Maar ze voelde dat water, een vaste plas, zwaar in haar maag; ze had te schielijk
gedronken; ze lag klam-koortsig te rillen, trok vruchteloos het dek zich al dichter om
't lijf; ze bleef koud, erg wakker, en de angst kwam ook weer terug, toen al de
geluiden, die ze zelf had gemaakt, weer weggestorven waren. Haar oogen wenden
zich aan het duister; ze zag donkere figuren over den grond kruipen, ze verbeeldde
zich het gordijn dat over haar kapstok hing te hooren bewegen....
Daar ze nu toch niet kon blijven liggen, omdat ze aldoor luisteren wou, besloot
ze in-eens dan maar rechtop te gaan zitten - tot ze in slaap zou vallen. Ze deed het,
maar 't was of ze armen en beenen in koud water stak, toen ze zoover boven het
dek uitkwam.... Het was nu langen tijd fluister-stil in huis, en geheel gewend aan
het donker kon ze haar heele kamer weer zien.... Maar in de gang natuurlijk niet,
want de deur was dicht.... En toch... tóch zag ze daar plotseling Paul staan tegen
de witte muur geleund, haar ernstig aanziend.... Een gil smoorde in haar keel.
Groot-staar-oogend naar de deur, met een kille huivring over rug en nek, trok ze de
dekens op, met beide handen, tot om haar keel, die brandend pijn deed....
Het bleef stil... en ze zag de muren van haar kamertje.... O! ze begreep nu wel
dat ze koorts had.... Zeker kou gevat of zoo iets, dacht ze.... Maar ze kon toch die
angst nog niet van zich afzetten.... Ze bleef rechtop zitten.... En telkens als ze,
knikkebollend, bijna was weggedut, was er weer een geluid - het ver-weg fluiten
van een spoor of boot, roepen of zingen van menschen buiten, - wat haar wakker
hield, opnieuw scherp deed luisteren....
Maar eindlijk scheen ze toch in slaap gevallen te zijn, want met een schokkende
schrik werd ze wakker, en zag haar kamer in morgenlicht.
Dien heelen dag rilde de angst van den nacht nog in haar na, en ze dorst
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niet goed aan Paul te denken, want dan zag ze weer dat beweeglooze staan van
hem en dien somber-ernstigen blik.... Het was een akelige, rustlooze dag. Ruzie in
huis van den ochtend af tot aan het verslonsd-ongeregelde middagmaal. De
humeuren deden zich gelden. Niemand gaf toe. En Annie was te moe en te warrig
in 'r hoofd om er iets aan te doen.
Ook toen ze, geholpen door Neeltje, zich kapte en kleedde voor 't bal was ze nog
weeïg en duizelig van gejaagdheid. Flauw-lusteloos, met een vage beklemming van
angst, en voor-gevoel van erge dingen deed ze telkens even de oogen dicht - haar
gezicht had dan iets zorglijks, iets pijnlijks,... zoodat Neeltje wel dacht dat de juffrouw
zware hoofdpijn had.... 't Was me dan ook weer een dagje geweest, nou!...
Louis kwam haar halen toen de anderen al weg waren. Ze was nog niet heelemaal
klaar, moest zich ten slotte nog haasten. Vriendlijk bedankte ze Neeltje toen, ging
lijdzaam mee....
Mevrouw Holman gaf haar partij in een nieuwe gelegenheid op den Eendrachtsweg.
Er was een danszaal, net groot genoeg voor 'n zeventig gasten, en een aangrenzend
ontvangzaaltje, veel kleiner, eigenlijk wel wat heel klein; de menschen in hun
feestkleeren stonden hinderlijk dicht opéén, terwijl ze wachtten op het bruidspaar,
dat een kwartiertje later zou komen, - maar 't werd wel haast een half uur....
Het was weer een regenachtig-zoele avond, en in dat zaaltje werd het al gauw
heel warm; de gasten verwenschten de warmte en het wachten in dat kleine zaaltje,
terwijl ze, beleefd glimlachend, stonden te praten of, voorzichtig voorbij elkaar
schuivende, kennis maakten, kennis hernieuwden, de gastvrouw eens aanspraken,
en herhaalden hoe alleraangenaamst ze 't gevonden hadden van de vriendelijke
invitatie te kunnen profiteeren; - het was ook zoo 'n echt lief, zoo 'n in-sympathiek
paar, Louis en Annie, zeiden ze met diepe grijnzen en kwasi-verrukt groote oogen,
Het was hoofdzakelijk een jongeluispartij. Maar er waren toch, behalve de ouders
van de bruid, nog eenige ooms en tantes en oude huisvrienden. Verder was Jan
de Boogh er met een keuze uit zijn societeitsvrienden, allen rijke, wel-doorvoede
heeren van tusschen de dertig en veertig, meerendeels dik, blozend en kaalhoofdig,
enkelen, die kwalen hadden, gelig bleek en benig; ze hokten samen, keken brutaal
naar andere gasten en grinnikten dan, maakten opmerkingen, kraak-lachend; zetten
ook wel, in een hoek van 't zaaltje, hun gesprekken voort van gisteren avond. Ze
vonden blijkbaar niet, dat ze al werk van de meisjes behoefden te maken; het was
trouwens voldoende dat ze 'r waren - die kranige jongelui met hun wel-bekende
namen - dat ze 'r stonden, tot luister van 't feest de schittering uitstallend van hun
breede en fraaie overhemden, bij sommigen ietwat hol-ingedrukt boven de
aankomende embonpoints.
Dan was Willem er ook met eenige andere Leidsche studenten, die vormelijk-deftig,
verwijfd-glimlachend, voortschoven tusschen de meisjesgroepen door,
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invullend met hun dunne gouden potloodjes op de geglaceerde balboekjes hun
namen - niet minder imponeerend dan die van de beurslui - dan buigend, voorzichtig
weer verder gaand. Zij bemoeiden zich, in hun ijverig trachten naar correctheid,
bijna in 't geheel niet met elkaar, maar keken soms met stroeve ergernis en dédain
naar de groep van Jan en zijn vrinden, - niet te lang, want zij verbeeldden zich
meermalen dat er om hen werd gelachen in die hoek, en ze waren, bij al 't besef
van hun superioriteit, een beetje schuw voor die sterk geblaseerde lekkerbekken,
die al-weters van het heeren-fuif-leven.
De meisjes waren beducht voor hun kapsels en voor hun tint in de warmte van 't
zaaltje, zij glimlachten niet zonder moeite, en er waren er die zeer recht en stuursch
keken, wanneer ze niet werden aangesproken. Zij stonden erg te wachten, zich
loom-langzaam bewaaiend met hunne waaiers, spraken tot elkaar, in kwasi-wanhoop,
over de warmte, en met de heeren, coquetjes lachend, over den feestlijken avond
en het sympathieke bruidspaar. Ze waren meest nichtjes en kennisjes van de bruid,
maar ook wel zusters van de vrienden der broers; er waren er ook die de bruid
hoogstens van aangezicht kenden; één was er, een zeer rijke, die vroeger een
blauwtje had gegeven aan den bruigom, en een paar anderen die dat rondfluisterden.
Mevrouw Holman stond, een beetje zenuwachtig, maar erg blij, en in een
frisch-fiere, bijna uitdagende houding te midden van haar gasten. Alles was prachtig
in orde gekomen. Ze was zeker van 't slagen van haar partij en volkomen voldaan
met haar eigen verschijning. Ze deed schalksch-vertrouwelijk tegen de heeren,
dreigde hen, kwasi-bestraffend, met den vinger, als hield ze hen voor onverbeterlijke
Don Juans, en prees alle dametjes dol-elegant, reine du bal..., om zoo ook zelf veel
complimentjes te oogsten over haar uiterlijk.
En ook het echtpaar De Boogh zette de voor de gelegenheid vereischte gezichten.
Mijnheer scheel-oogde, grijns-lachte en schetterde luid-lustig met eenige jongelui,
mevrouw verzamelde met zwijgenden glimlach allerlei aanmerkingen, en schoot er
mee op, wat haar een placide, bijna gelukkige stemming gaf.
Zoo dacht ieder daar alleen aan zich-zelf, aan eigen houding en uiterlijke
verschijning, en maakte z'n opmerkingen om er z'n voordeel mee te doen.
Intusschen was aan allen die binnenkwamen door Marietje de Boogh een sterk
gesatineerd papier in de hand gegeven, waarop, door 't glimmen bijna onleesbaar,
een gedichtje gedrukt stond, dat gezongen moest worden bij 't binnenkomen van
bruid en bruigom; en in een hoek van de danszaal, vlak bij de deuren van 't
ontvangvertrek stond een piano, waaraan een stil, net heertje zat, ook in rok, net
als de heeren-gasten, maar met bloote handen en een vermoeid, effen gezicht. Dit
heertje zou 't welkomstlied accompagneeren en verder muziek voor de dansen
maken. Op 't laatste moment werden door Jan, die ceremoniemeester was, nog
wenken gegeven over dat zingen, in bewoordingen waaruit bleek dat hij zelf niet
begreep hoe 't eigenlijk gaan
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moest. Toen er nu een gerucht liep dat ze er waren, en Jan was gaan kijken - jawel
hoor! daar waren ze! - werd den gasten nogmaals verzocht een kring te maken, wat
hen achteruit deed loopen, samenproppen in de hoeken, en een luid geruisch,
gepraat en gegichel gaf, een quasi-vroolijk geprotesteer tegen dat opdringen.
Paul, die juist gekomen was, stond heel achteraan, tegen de muur. Maar over
een paar gekapte meisjeshoofden heen kon hij Annie zien, toen ze binnenkwam.
Er was even stilte. Jan gaf het sein en de pianist sloeg de introductie aan. Aan 't
binnenkomend bruidspaar, dat al dadelijk wou handen-geven, werd door haastig
fluisteren en wenken beduid, dat ze 'n oogenblik stil moesten blijven staan, en
luisteren.... De bruid zag bleek; haar smal gezichtje stond ernstig; er was iets
vermoeids in haar houding; de hand die de bruidsbouquet hield, hing neer langs
haar witzijden bruidsjapon; maar de bruigom, een weinig geéchauffeerd, wat hem
roodige vlekken gaf in hals en gezicht, glimlachte sterk, stralend den blijden, zekeren
triomf uit zijn klein-getrokkene oogen. Het kostte hem blijkbaar moeite zoo stil te
staan; hij knikte al telkens naar dezen en genen, en wuifde geaffecteerd met de stijf
gehandschoende hand....
Het zingen was iets te laat ingevallen, maar dat herstelde zich. Een paar goede,
geschoolde stemmen en de geestdriftige van den student, die op Willems verzoek
de woorden gedicht had, waren bovenuit te hooren; de meeste meisjes piepten
bedeesd, en sommige societeitsmijnheeren bromden maar zoowat mee, anderen
hoestten, of vielen alleen nu en dan in, bij een hoogen uithaal.... Het geheel klonk
valsch....
Maar Annie hoorde er niets van. Zij had dadelijk Paul zien staan met zijn geel-bleek
gezicht en zijn koortsig-toornige oogen, die hij neersloeg toen ze hem aankeek, en
ze was doof van verwarring geworden.
Hij zong niet mee.
Een van de oude kennissen die hij Zaterdag op de societeit had ontmoet, zei
zachtjes, hem aanstootend met den elleboog: ‘Kom kerel, vooruit!... meeblerren!’
Maar Paul antwoordde: ‘Ik kan niet zingen.’
Toen het uit was kwam iedereen handjes geven, de gastvrouw fier-vroolijk voorop,
en toen de ouders De Boogh. De oude heer knipoogde, veinzende aangedaan te
zijn; al de gepoeierde oudere dames brachten hun zakdoekjes voorzichtig tot even
voor hun oogen.... Daarna stelden de feestgenooten zich op voor de polonaise. Jan
ging vooraan met mevrouw Holman, dan kwam het bruidspaar....
En het bal begon. Dansen volgden op dansen, afgewisseld alleen door een paar
voordrachten in een hoek van de zaal. Er was geen tooneel. Dus konden ook bruid
en bruigom telkens een tijdlang meedoen als gewone gasten. Alleen de oudere
dames vonden het blijkbaar plicht hun altijd weer toe te knikken, en toe te lachen,
of even aan te spreken. De jongeren bekommerden zich niet veel om hen, ieder
had z'n aandacht bij eigen plezier, intrige, figuur....
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Annie leefde. nadat ze de balzaal was binnengegaan, in een gedurig verwachten.
Ze wist eigenlijk zelf niet wat. Maar er was iets, er zou iets komen, haar borst was
beklemd. Soms dacht ze dat het dit zou zijn: Paul, naar haar toekomend om een
dans te vragen.... Maar zou hij 't wel doen?.... ze twijfelde... Kon hij dansen?.... Ze
keek telkens naar hem uit maar zag hem dan doorgaans niet. Dat gaf haar een
gevoel van verwondering en leegte, maar toch ook een kleine verlichting, want ze
wou het wel, dat hij komen zou,... maar eigenlijk was ze 'r wat bang voor....
Paul bleef bijna voortdurend in het kleine zaaltje zitten, waar nu gelucht was, en
waar ook de oudere heeren kwamen praten en - heimelijk, aan de deur - een enkel
trekje doen, de rookwolkjes wegslaand met hun groote, onbedekte handen, want
ze waren niet zeker of 't wel mocht, rooken in dat zaaltje, en ze grinnikten er over
tegen Paul, zeiden dat hij 't niet aan mama moest verklappen. Hij keek hen
bot-verbaasd aan, alsof hij doof was; hij begreep niet, geheel abstract.... Aan dansen
dacht hij geen oogenblik.... Hij wist het soms zelf niet, waar hij wel aan dacht.... Aan
alles!... Aan niets!... Het was gedaan.... Hij kon het niet meer uithouden.... Hij zou
maar weggaan.... Of eigenlijk.... Waarom?... Wat kon 't hem schelen waar hij was....
't Was overal even ellendig.... 't Was overal hetzelfde, 't ging met hem mee....
O! haar binnenkomen!... Die aarzelende stap, die zoekende oogen!... haar
denkende mond, haar hals met het wonder-teer-intieme van het keelkuiltje, dat hij
had voelen kloppen op den afstand waar hij was; haar heele staan door de witzijden
japon!... die glans!... die witheid, die haar beschutting was tegen de handen en 't
aandringende lijf van hem, die daar naast haar... brutaal triomfeerend....
Louis was z'n broer, zijn jongere broer....
Toen vader gestorven was had hij, tegen Paul aan, uit zitten huilen, in den
kamerschemer.... Zoo iets bindt zoo.... 't Was z'n broer... Zijn eenige broer....
O! maar de anderen, ál de anderen, die mocht hij haten, heet haten, vervloeken
naar willekeur. Zij met hun laffe, verwijfde smoelen, hun stom-aanmatigend, ijdel
gezwets, die blootborstige vrouwen met hun lokkende, lekkerlachende monden, die
kerels met hun onreine oogen, hun wreede, lachende tanden, met hun gedachten...
gemeen... gemeen... Hij kon ze wel zwiepen, er uit allemaal, dat het striemde,
snerpte, scheurde.... O dat te denken, daarin te berusten, dat zij moest blijven daar
in die omgeving, in die atmosfeer;... zij, zij met haar onschuld-adem, zij met haar
hart vol geloof, zij met haar handen van heilige....
Het dof-donkere haar, het droge, springende, willende haar, dat nu was
samengesnoerd, en opgesierd met een bosje onechte oranjebloesem,,.. o! als hij
het los mocht maken,... dat het kon zwieren, leven, bewegen!... o! als hij het kussen
mocht!...
De bruigom deed ijverig z'n best om lief en attent voor zijn bruid te zijn.
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Hij glimlachte haar zonder ophouden toe, omgaf haar met z'n verheugde blikken.
Hij wou met geen andere dansen, was aldoor vlak bij haar, zat naast haar, deed
trotsch en blij, was blijkbaar wel in zijn beste stemming.... Hij had haar ook tot nog
toe niet gezien als van avond,... zoo'n beetje gedécolteerd; aardig, hè... mooi, hè!...
Maar wat of ze weer had van avond; ze was zoo stil, zoo vreemd, ze ontmoedigde
hem werklijk bijna, want wat kon hij meer doen dan hij deed!... Enfin!... er was zeker
thuis weer wat geweest, een ruzietje;... zoo'n kleinigheid kon haar zoo zenuwachtig
maken;... ze was dikwijls zoo stil.... Afwachten maar, niet forceeren!... Maar hij vond
het eigenlijk wel beroerd, want in zijn hittig verlangen, dat nog niet zoo sterk was
geweest als dezen avond, groeide nu een behoefte, een ongeduldige drang naar
beantwoording van z'n verlangens, naar zich-zelf begeerd gevoelen.... Tot nog toe
had hij dat niet erg gemist, maar nu begon het ontbreken ervan hem hinderlijk te
worden, ofschoon hij er zich nog niet heel helder bewust van was.... Maar hij troostte
zich telkens weer door een, zich hevig verbeeldend, denken aan den aanstaanden
trouwdag... en wat dan zou volgen.... Nog maar vijf dagen!... Hij verkneukelde zich
als een smulpaap genood op een fijn diner....
Later op den avond begon hem Annie's abstracte houding méér te ontstemmen....
Hij trachtte zich toen wat af te leiden door veel naar de andere meisjes en jonge
vrouwen te kijken, naar de halzen en armen vooral, en dat hielp ook wel, telkens
vergat hij zijn ergernis, maar zijn zinnelijkheid werd ook te sterker geprikkeld, hij
werd gejaagd en zeer nerveus, hij maakte stiekeme plannen....
Annie hield maar voortdurend dat gevoel of er iets zou gebeuren.... De angst van
dien nacht kwam telkens weer even terug met een soort van schrik, en die dofheid,
dat machtelooze, dat haar den heelen dag had bezeten, was nog niet weg, hoe ze
ook poogde vroolijk te zijn, mee te doen.... Ze danste bijna iederen dans, met Louis
meest alle, maar ook een paar met zijn beste vrinden, die zich dan uitputten in
complimentjes,... maar zij luisterde niet, en de dansmuziek nam haar niet mee, noch
de snelle, deinende maatgang; zij bleef passief, in zich-zelf gekeerd, abstract....
Daar ging Paul langs de muur aan den overkant.... Waarom keek hij niet eens
naar haar?... Hij kon zeker heelemaal niet dansen, maar waarom kwam hij niet eens
met haar praten?... Zou hij soms ziek zijn?... Hij was zoo bleek.... En z'n oogen!...
Hij was veranderd sinds Zaterdag.... O ja!... Z'n oogen vooral, die lagen veel dieper....
Hij kon er zeker niet tegen zoo lang uit z'n werk te zijn, rond te loopen hier in
Rotterdam, en zich te vervelen bij die feestjes.... Het was ook zoo niets voor hem!...
O! daar keek hij even.... Maar nu leek het toch wel of hij boos op haar was.... Z'n
gezicht stond net als toen Louis van-de-week had gevraagd of hij die boodschappen
wilde gaan doen met haar....
Toen Paul, den avond door, al maar niet kwam, werd zij erg onrustig;
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de angst werd beklemmender en week niet meer.... Zij hoopte 't nu ook volstrekt
niet langer, dat hij zou komen, integendeel, soms was ze bepaald bang, dat hij
plotseling voor haar zou staan.... Er was nu weer iets tusschen hen gekomen,... iets
vijandigs, iets... dat hen meer en meer van elkander verwijderde.... Wat was het
toch?...
O God! die lach van Louis van avond!... Zij kon bijna niet meer naar hem kijken....
Ze zou hem bepaald vragen, later, z'n gezicht toch ernstig en recht te houden....
Het eenige dat haar soms een oogenblik afleidde was de stralende pret, het dolle,
opgewondene doen van andere meisjes. Dat gaf haar dan een hartelijk gevoel van
genoegen, bijna iets moederlijks. ... Maar dat was dan maar even, de angst kwam
dadelijk terug, beklemde haar, deed haar loom en traag zich bewegen, en denken;
ze kon haast geen woorden vinden als ze praten moest.... De avond werd eindeloos
lang, en hinderlijk het felle licht, de dansmuziek en de glans der kleurige toiletten....
Eindelijk: het souper. Er waren drie tafels gezet in de danszaal, terwijl de gasten
zoolang in het andere vertrek werden beziggehouden met een paar voordrachten.
Paul had bijtijds aan zijn moeder gevraagd hem niet aan de officieele tafel te
zetten, maar aan een van de andere, tusschen hem onbekende menschen. Zij had
het wel gek gevonden - maar hij was nu eenmaal een wonderlijke, en, in zulke
minder gewichtige dingen, was 't verstandig zijn zin maar te doen; dat was een steun
in gevallen waar meer aan gelegen was.
Dus zat hij tusschen een paar hem geheel vreemde meisjes, en toen hij merkte
dat zij zelfs heelemaal niet wisten dat hij schilder was, beweerde hij een ‘en gros’
zaak in krenten te hebben, in Dordt te wonen, en hij praatte van het toenemend
krentenverbruik in Nederland, en over de vele kwaliteiten die je had, maar 't was
jammer dat tegenwoordig nu letterlijk in alles de klat was; er was ook zoo verbazend
veel namaak.... Die meisjes, vereerd naast een broer van den bruigom te zitten,
luisterden vriendelijk, gaven hem gelijk niet ernstige gezichtjes, vertelden dat hun
vaders ook in zaken waren, en ze wisten wel dat er tegenwoordig ‘malaise’ was,
daar klaagde papa ook zoo dikwijls over....
Toen, wee van die onzinnige flauwiteiten, zei Paul niets meer, alleen maar ja en
neen, als het moest.... Er werd nu ook getoost, ze moesten stil zijn.... Hij wou eerst
niet luisteren, maar de vijandige klanken drongen zich aan hem op....
Annie zat met haar rug naar zijn tafel gekeerd aan de volgende....
De oude heer de Boogh stond op en stelde 't geluk van het bruidspaar in. Hij zei
dat hij overtuigd was, dat ze in elkaar zouden vinden wat ze zochten, en dat hij zijn
dochter met fameus veel plezier had... geschonken aan zoo'n flinken, hij mocht wel
zeggen zoo'n eminenten koopman als Louis Holman. - De bruigom lachte verheerlijkt;
er ging een gebrom van applaus door de zaal. -
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De Boogh zei verder, dat hij zijn eigen dochter niet wou flatteeren, maar waar was
het, dat ze een engeltje was, het zonnetje van z'n huis,... mama niet te na gesproken
natuurlijk... 't Was niet zonder weemoed dat hij haar zag heengaan....
Hier werd zijn hoofd nog vuriger rood dan anders; zijn loenschende oog scheen
van binnen te branden....
Maar iedereen wou z'n geluk, dat was nu eenmaal zoo 's werelds loop! Hij
feliciteerde zijn vrouw en zich-zelf dus nogmaals met z'n voortreffelijken schoonzoon,
en hij hoopte....
Een weinig verward rakend, brabbelde hij nog iets van veel blijven komen in 't
gastvrije ouderlijk huis, waar liefde hen altijd omringen zou.... Maar dat werd niet
goed meer verstaan, want iedereen schoof met z'n stoel, en stond op, en kwam
naar het bruidspaar toe om te klinken.
Toen volgden de toosten van de ooms, en van Jan en Willem; ze hadden het
allen, uit kennelijk plichtsbesef, over de liefde en het geluk, de ooms met schalksch
zinspelen op de groote vermeerdering der familie waarop gerekend scheen te
worden, de broers prijzend hun aanstaanden zwager, zijn degelijkheid, en zoo....
Telkens als er werd gewaagd van zijn koopmanseigenschappen, verscheen op 't
gelaat van den bruigom dezelfde gauwdievenglimlach, en wisselden vrinden en
verwanten veelbeteekenende blikken. Een maakte zelfs lachend de beweging van
geld tellen na....
Plotseling - Annie schrok hevig, dorst zich niet verroeren - vroeg Paul met een
hoog-heesche stem om het woord, en kreeg het dadelijk. Zij dorst niet om te zien,
Annie. Haar borst werd als toegeschroefd, haar tanden rammelden over elkaar, stijf
waren haar beenen en armen. Ze voelde dat Louis naast haar zich omdraaide, met
zijn ijdelen glimlach, verwachtend de nieuwe lof. Zij zag het niet. Het was stil. En
toen de stem van Paul....
Hij sprak, rechtop-staande, zijn glas in de hand: ‘Ook ik hoop het van harte, dat
mijn broer... zijn vrouw... het geluk zal geven dat haar toekomt!...’
Dit klonk als een uitdaging; de glimlach trok weg van Louis' gelaat.
‘Ik verwacht het ook van hem.... Neen! ik... ik vorder 't van hem!...’
O! O! riepen de meisjes die naast Paul zaten, want hij morste erg uit z'n glas,
hield het heelemaal scheef in zijn trillende hand.
‘Zijn vader is dood.... Ik ben zijn broer.... Als hij het niet doet, dan... dan is... dat
is-t-ie 'n ploert!... een schurk, ja, verdomd!....’
Het glas knapte af van den steel, viel op tafel, brak daar opnieuw, in een plas van
wijn. Er was een algemeene beweging, een soort paniek. Men riep ‘Ho! ho!’ en ‘sst!
sst!’ men hoestte, men stond op. Velen wilden wat zeggen. De oude De Boogh
schreeuwde, schetterende, nijdige woorden; dat het een schande was en zoo...
Mevrouw Holman, zelf ontdaan, trachtte hem te kalmeeren. Jan kwam naar Paul
toe, meenende dat hij dronken moest zijn. Ook Louis was opgestaan. Hij zag bleek;
een oogenblik blikten de broers elkaar in de toornige oogen. Toen keek Paul voor
zich, vaag voelend wat hij gedaan had.... Hij ging niet meer zitten, begreep wel dat
hij nu
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weg moest, wachtte toch nog tot Jan vlak naast hem stond, fluistrend hem toebeet:
‘Wat mankeert je, zeg?... je bent dronken... ga gauw weg!... zal ik je brengen?...
zeg!...’ Paul gaf hem geen antwoord, duwde hem achteruit, vrij ruw, ging langs hem,
wankelde werkelijk even.... Hij had twee of drie glazen wijn gedronken, den heelen
avond....
Hij ging naar de deur.... Annie keek niet naar hem om.... Hij voelde de heele zaal
eerst nog om zich heen, toen achter zich, dwazelen, rumoeren; het licht was rossig
en fel; hij zag geen mensch, allen een paar roode hoofden in wazigheid. Gelukkig
ging niemand mee in de gang.
Een kelner vroeg met glimlachende strijkage of hij mijnheer aan zijn jas zou helpen.
Hij verstond het niet, greep naar zijn hoed, rende de straat op....
De bruid was blijven zitten, onbeweeglijk; zij vermeed iemand aan te kijken. Het
erge was gebeurd. Zij had het wel geweten. Maar wat had hij bedoeld... Paul....
Er werd uitgemaakt dat de schilder dronken geweest moest zijn. Hij was sinds lang
aan zoo weinig gewoon, hij kon er niet meer tegen. En dan... een artiest!... men
moest zoo kwalijk niet nemen; die menschen,... niet waar?... och!... allemaal
hetzelfde!... opgewonden standjes!...
De partij herstelde zich.... Anderen toostten weer, grappiglijk zinspelend op het
geval; men lachte... Louis bedankte, deftig, correct. De jongelui dansten nog even
in het kleine zaaltje.... 't Liep heel gezellig af.... Alleen de oude De Boogh bleef
nijddasserig, ofschoon hij z'n uiterste best deed vroolijk te schijnen; hij ruziede
heimelijk met zijn vrouw, die eerst een tijdlang stom van verbazing en ergernis de
lippen op elkaar had geklemd, maar toen aan haar galligheid lucht gaf door
hatelijkheden aan zijn adres.... Hij ergerde haar nu het meest. Dat die man zich
weer zoo kwaad had gemaakt, zich zoo aangesteld!... In 't naar huis rijden had Louis
't nog tegen Annie over Paul's gedrag. Al was hij dan dronken geweest, het kwam
niet te pas; hij moest dan zijn maat maar kennen!... Louis zou hem morgen er over
à faire nemen, daar kon hij van op aan.
De bruid gaf geen antwoord. Zij had zoo'n vreeslijke hoofdpijn, zei ze.
Toen hij haar had thuis gebracht ging Louis nog even naar de soos, dat had hij
in de gauwigheid nog met de vrienden afgesproken. Ze moesten nog wat na-fuiven.
De studenten waren er ook, geïntroduceerd door Jan. Ze ontvingen den bruigom
met luid spektakel, zetten hem op tafel, droegen hem rond; ze bedronken zich
allemaal.... Alleen hij zelf niet, Louis. Hij was niet in de ware stemming om zich te
bedrinken. De champagne smaakte hem niet.... Hij was jachterig, erg geprikkeld;
het rumoer van de lui stond hem eigenlijk tegen, maar hij wou er zich niet aan
onttrekken.... Hij zag aldoor maar vrouwennaakt in zijn heete verbeelding, hij
verlangde sterk naar het heimelijk genot, dat hij zich-zelf al beloofd had van-avond
op 't bal.... Drinken kon hem nu den roes niet geven waaraan hij behoefte had....
Toen de vrinden eindlijk naar hun huizen en hotels gingen zwaaien, bracht
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hij het kleinste troepje een eindje op, maar zorgde er voor dat hij gauw alleen was.
Het was drie uur. Toen hij wist dat hij niet meer gezien kon worden - hij keek schuw
om zich heen, hij was hijgerig, erg gejaagd - liep hij terug, haastig stappend, de
Blaak af, de Spaanschekade, een eind Nieuwe Haven, toen een straatje naar 't
Haringvliet in. Daar in die steeg, boven de kleine zijdeur van een hoekhuis dat op
't Haringvliet uitkwam, brandde een flakkerend lantaarntje. ‘Madame Rachel’ stond
in fraaie krulletters op 't matglas van de deur.... Hij keek nog eens naar links en naar
rechts, ging er toen in....
Maar vijf kwartier later kwam hij thuis, op zijn kamer; geeuwde herhaaldelijk luid,
ontkleedde zich bedaard, en begaf zich te bed, en hij sliep vast en gerust tot negen
uur in den morgen. Toen stond hij vlug op en haastte zich met z'n toilet. Want hij
moest gauw naar kantoor, 't zou een drukke, belangrijke dag zijn....

XI.
Dien nacht had het uitgestormd in Paul's gemoed.
Hij had, nadat hij van 't feestmaal was weggegaan, weinig en kort maar gedacht
aan wat daar gebeurd was met hem, aan dat opstaan in koorts, dat spreken in
woede, die zaal toen zoo zwaar-vol partij-pret rose gezichten, die helsch-lichte
zaal.... Dat was niets... miniemer dan niets!... Maar dat zij!... God, zij!... Dat dat wáár
was, dat zij daar ging worden, zooals al die andere, verkochte, verwaarloosde,
geminachte vrouwen, dat hij haar niet redden kon, hij die telkens weer in zich voelde
aanzwellen het vermogen haar met zich te nemen door het leven in één opstreving
naar het volkomen-schoone..., dat hij dat moest aanzien, er niets tegen kon, het
zwijgend moest dulden.... Dat zijn liefde, zijn krachtige, bloeiende, zijn al niet te
omvademen, toch altijd nog groeiende liefde, bestemd was om te verdorren, om
zonder vrucht te vergaan.... En och! zijn arme verlangens, zijn wonder-teedere,
diepe verlangens!...
In z'n onregelmatigen, snellen gang - eerst door laten-avond-stad, langs de in
grauwheid opstaande muren der zwak-verlichte woningenbuurten, dan door de
ijzeren kooi, die, reuzig in 't donker, over het glanzig vlietende zwart van de Maas
ligt gestrekt; aan den overkant, door de verlatene handelswijken, waar alles nu
duisternis, stilte en steen was; toen - de stad dan eindelijk achter zich - over den
dadelijk veel vertrouwlijker straatweg, den dijk naar Katendrecht, met z'n welige
hellingen, geurend van gras en vergane blaren, waar de dubbele rijen boomen in
staan, boomen als torens, die fluisterend ruischen, hoog staan, in den grooten nacht,
waar de stad niet van weet...; in zijn hartstochtlijken, driftigen gang door de
zoel-klam-nattige najaarslucht, onder het sterrenloos hemelvlak, waar toch nog 't
geschuif van de wolkgevaarten was te onderscheiden, grauw over zwart in een
nachtlijk geschemer zonder begin, - terwijl hij soms in een jagend, snel-snuivend
gedraaf, soms
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ook in-eens tot een stil-strak-peinzenden, adem-inhoudenden, aarzelend langzamen
tred verviel, - in al dat gedurig nerveuse beweeg van zijn bloed-warm lijf door den
plechtigen nacht, had zijn, tot in 't innigste ontroerd gemoed de geweldig
aandruischende dreuning doorstaan van zijn trotsche woede, die uitwou in daden,
had zijn hart de vlijmende vlagen doorvoeld van zijn bitterheid en zijn zelfbespotting,
hadden de neer-gierende buien der stom-zwarte smart zijn ziel doen rillen en
krimpen-in-één van kou en ellende....
Als z'n hersens niet ijlden van woede en verbittering, dan had hij aan haar gedacht
met een huivrende innigheid.... O zij!.. zij alleen!... Er was verder niets.... Zonder
haar geen voldoening meer en geen rust.... Niets meer, geen arbeidsgenot, geen
kunst-begrijpen, geen eerzucht.... Zij!... Haar was zijn ziel, haar zien was zijn leven....
Iedre lijn van haar lijf, iedre trek van haar mond, iedre blik van haar oogen, ieder
zichtbaar gevoel en expressie van haar, iedere gedachte waarin ze stond, was stil
te bewonderen, ootmoedig te eeren, teer te beminnen....
Hij moest weg, van haar weg!... Er was haast bij!... Want anders!... Hij was maar
een mensch en hij brandde van binnen en kon soms niet denken.... Wanneer hij
haar naderde in zijn verbeelding, tot zeer dichtbij, tot warm dichtbij..., dan golfde
zijn bloed naar boven en bonsde verdoovend, dan hijgde er in hem maar één dronken
verlangen.... Hij moest weg, ver weg, en gauw!... Zij was niet voor hem, zij ging hem
niets aan, Louis zou aanstaanden Dinsdag... nacht....
O God! hoe lag toch zijn gevoel zoo hulpeloos naakt, hoe pijnden en schrijnden
hem toch zijn gedachten!... Was het dan niet te ontkomen, dat zelf-gemartel?!..
Hij was doorgeloopen tot halfweg Charlois, toen, doodmoe, weer terug. Zijn
vermoeidheid had hem toen wel gedwongen langzaam te gaan, hij was zelfs een
poos aan den weg gaan zitten, op den vocht-killen grond, van blaren glibberig,
turende, zonder bewegen, naar den droomerigen, zwak rossen schijn, die boven 't
massale zwart van de stad hing.... Toen had hij pas goed gemerkt het
grootsch-enorme van de nachtstilte, en dat hij alleen was, klein en alleen, op dien
ganschen, breeden, zwaar-aardenen dijk, tusschen de statige rijen streng opstaande
stammen, geslotene volging van boomenpoorten, hij de eenige mensch onder dat
geweldig welvende dak - eindlooze warreling, zwart in den zwarten nacht - onder
de kruinen, die, afgezonderd in 't duistere ruim, ruischende fluisteren van sombere
geheimen en groote daden die lang geleden zijn....
En de boomen hadden hem gered, de rustig-hoogmoedige boomen, en wat hem
daar verder omstond in den koelen nacht, zoo zwijgende, wachtende,
stilcontempleerende....
't Was geweest of zij tot hem spraken, de boomen, in breedelijk plechtige,
priesterlijk-wijze taal... maar heel zacht... en hij was gaan luisteren,... en de hooge
wolken en de zwarte aarde waren ook begonnen hem trouwlijk te
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troosten, te sterken in zijn strijd.... Toen was hij in-eens gaan staan, had zich
plotseling breeder, manlijker, grooter gevoeld, had om zich heen en naar boven
geblikt en diep adem gehaald, en was het gaan zwellen in hem, het hooge geluid,
hoorbaar alleen voor den eerbiedige, die hooren wil.... De majestueuse stem van
den nacht had eindelijk geheel z'n borst doorklankt.. het was als een diepe,
forsch-aangehouden orgeltoon.
En woede, verbittering waren ver weggegaan.
Hij had zich-zelf teruggevonden, zijn eigen ziel, z'n eigen innige leven met natuur,
fantasie en ideeën. Zijn bestaan van tot-nog-toe, zijn kunstenaarsbestaan van
eenzamen arbeid, van sterk op zich zelf staan, alles vinden in eigen herinnering,
ziening, verbeelding, was als in een visioen aan hem langs getrokken, en hij had
weer gevonden 't diep-wortelend beginsel, de leidende ster van idee, de geestlijke
waardigheid. Hij had weer gevoeld wat hij was en wat hij moest doen: werken en
trouw-zijn, zich-zelf zijn, - voortgaan, volgen zijn lijn, zijn pad door de dagen en
nachten. De smart verdragen; ontbering, mislukking, miskenning niet voelen door
spanning van aandacht. Een stugge strever, in stagen strijd met de donkere driften,
minachtend de lage, weeke verlokkingen.... Hij wist het nu weer en versterkte zijn
weten door fijn-scherp-doorgevoerd denken daaraan, totdat het een macht werd,
waar al wat zijn ziel beroerde aan was onderworpen, tot hij zich forsch voelde gaan
als een man, die vast is besloten.
Zijn willende weten was onverbiddelijk nu, - een streng officier, die niet ziet de
wonden, niet vraagt naar de moeheid van hen, die hij altijd weer met zich
ópcommandeert.... Maar de wonden sluiten zich niet, de moeheid wordt eindelijk
een looden last....
Hij was thuis gekomen, nog vóór zijn moeder en lang voor Louis, en dadelijk naar
z'n kamer gegaan; daar had hij het licht aangestoken, zich toen weer in dien ouden
leeren stoel van zijn váder geploft, en daar was hij nog lang blijven zitten, te moe
om zich te verroeren.
Hij had in de laatste dagen - dan dit en dan dat - veel van de oude dingen herkend,
die in de weinig bewoonde kamer op zij gezet waren, hij had zich herinnerd hun
vroeger gebruik en hun plaatsen.
Nu zat hij ze weer te beturen, in de stilte van 't huis en de kamer-geslotenheid;
hij zag ze weer droomende staan, maar niet zóó als ze werkelijk waren, het waren
nu spoken, zichtbaar geworden heugenis alleen aan zijn vreemd-verre jeugd....
Hij zat, altijd nog wakker, te denken; maar met een hersen-beknellende, zware
vermoeidheid....
Hij dacht aan zijn vader. Hij zag weer zijn ernstig, stil-vriendelijk gezicht, zijn
donkere gestalte, een beetje gebogen, maar hij wist niet precies meer den baard
en het haar.... Hij hoorde,... o ja! hij hoorde de stem nog wel, maar ver,... klein en
ver.... Het best voelde hij nog op z'n hoofd
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den goed-doenden druk van die groote hand,... die hij toen zeker... veel te weinig
had gekust....
Hij dacht het weer allemaal over,... het lange weg-zijn van z'n vader,.. de brief...
de donkere kamer... kleine Louis huilende tegen hem aan,... de bemoeiende ooms
en tantes,... de thuiskomst van mama-in-'t-zwart.... En daarop... de grauwe jaren,...
de dorre drukke schooltijd.... Mama en Louis de eenigen.... O ja, vrinden; maar die
waren maar om wat mee te spelen, te wandelen.... Mama en Louis,... geen
anderen.... Zijn voogd?.... Hij had een hekel aan dien man!.... Neen, neen,... alleen
mama en Louis....
Toen: het Begin..., de tijd van zijn zelf-ontdekkingen... en daarop die jaren van
altijd zoeken, werken dag en nacht, gansch verdiept daarin leven en opgaan... en
toen wèg, zwerven, en werken op reis.... Maar nu en dan een groot
verlangen-naar-huis, wel gauw bevredigd, maar telkens terug....
Zoo nu ook weer..., verleden week... die warme blijdschap, dat hij hen beiden
weer eens zien zou....
Zou dat nu voortaan wèg, zou hij nu voor goed alleen zijn?.... En die goeie
menschen in Brabant dan, en zijn vele vrinden, zijn kunst-kameraden?.... Hun milde
figuren, ze stonden alle voor hem, hij hield van ze, allemaal....
Maar... o! het was toch zoo héél iets anders!.... Wat was er aan hen van zijn
jeugd? Wat wisten ze mee van wat hij wist, van vaders dood en het leed van de
latere jaren?.... Dat wat er was in de oude gezichten, in het zien zitten en zien
bewegen van mama... en van Louis... dat was nergens anders....
Maar Louis was nu zoo veranderd.... Of lag dat alleen aan hem zelf?.... Ja!... 't
zou wel aan hem liggen..., het zou toch wel zijn, dat hij hem nu aankeek met andere,
met jaloersche oogen,... dat kón toch zeker niet anders.... Want hij wist wel, hij kon
eigenlijk niet goed meer kijken naar Louis.... Ook in zijn verbeelding was die heele
mondaine figuur hem iets onverdraaglijks geworden.... Maar dat was eenvoudig
verachtelijk..., hij moest het bestrijden en overwinnen....
Want al was Louis dan veranderd in zijn oog, dat zou eigenlijk niet meer dan
natuurlijk zijn.... Een beursman!.... In zoo'n stad, in zoo'n omgeving,... in 't
demoraliseerende handelsleven.... En een beursman moest hij nu eenmaal zijn,
daar hij geen aanleg gehad had voor studie, nog minder voor kunst....
Maar... och, Louis, die kwam er nog minder op aan,... maar... ook... God, o God!
dit was iets om heel voorzichtig en stil te bedenken, en dan schrok je 'r nog van
alsof je 't hardop zei!.... Ook zijn moeder was veranderd,... ook haar figuur zag hij
niet meer in dat warme licht, die tintling van vroeger....
Dus dan toch voortaan alléén....
Hij zou morgen gaan, dat was nu zeker. Als je eenmaal zulke dingen
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hebt afgedacht... dan is 't gedaan.... Hij kón nu niet meer blijven.... Misschien had
hij ook wel te veel van zich-zelven gevergd door te willen blijven tot den trouwdag....
Dus: het morgen maar zeggen.... Dat hij weg ging. Vriendelijk, bedaard, het kalm
zeggen.., ze zouden zoo erg verbaasd wel niet zijn....
Nog bleef hij een poos zitten suffen, maar eindelijk ging Paul naar z'n bed. Hij
verkeerde in een staat van denklooze, suizende doofheid.... Hij sliep lang, maar hij
droomde den heelen nacht door, druk verward...
Zoo was zijn laatste nacht in de stad.
(Wordt vervolgd).
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Indrukken van de geschiedkundige tentoonstelling van het
Nederlandsche zeewezen te 's-Gravenhage.
Door Mr. J.E. Heeres.
I.
Tentoonstellingen.... und kein Ende!
Wij hebben ze in de allerlaatste jaren gezien van allerlei aard, van
geschiedkundigen aard niet het minst: de Huygens-tentoonstelling, de
Oranje-Nassau-tentoonstelling, de Rembrandt-tentoonstelling en nu deze
tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen van de vroegste tijden tot het
e

einde der 18 eeuw.
Het zou niet onbelangwekkend zijn, eens een geheel vóór zich te hebben van
wat de leden van comité's voor het inrichten van dergelijke exposities hooren en
lezen aan opmerkingen, beoordeelingen, aan wenken van inzenders en publiek:
men zou een niet onbelangrijken kijk krijgen op den zin van ons volk voor wetenschap
en kunst en op zijn - piëteit voor het voorgeslacht.
Want, wil men genieten van tentoonstellingen als die, waarover in dit artikel wordt
gesproken, dan behoort daartoe, naast zin voor wetenschap en kunst, piëteits-gevoel
voor wat in vroegere eeuwen op onzen bodem is voorgevallen: een piëteit, die wat
er grootsch' en nobels en flinks is gedaan door onze voorouders huldigt en eert en
waardeert en die wat er onvolkomens en verkeerds is geschied plaatst in het milieu,
waarin het plaats vònd, om het op die wijze naar billijkheid te beoordeelen. Een
dergelijke tentoonstelling, wil zij geslaagd heeten, mag niet de gedachte opwekken
aan een verzameling van voorwerpen, interessant misschien op zich zelve, maar
dan toch slechts een toevallig bijeengebrachte verzameling; zij moet den indruk
weergeven van een geheel, zij moet geven - ik haal hier den catalogus aan - ‘een
beeld van de schoonste bladzijden onzer geschiedenis en hulde bewijzen aan onze
groote voorouders,’ wat niet kan gebeuren door het bijeenbrengen van verspreide
zaken, maar slechts door het vormen van een geheel, dat als geheel treft en boeit
en de bezoekers onder zijn invloed brengt.
Altijd hèn onder de bezoekers, die er gevoel voor hebben. Voor wie dat niet
bezitten, is een verzameling van antiquiteiten of rariteiten of kunstschatten of
handschriften, toevallig bijeengebracht, b.v. op een auctie, van even groote waarde
als een tentoonstelling hier bedoeld. En omgekeerd zal een toevallig bijeengebrachte
collectie op een bezoeker met piëteits-gevoel nooit dien indruk maken als een
tentoonstelling dit zal doen,.... indien tenminste die tentoonstelling goed is ingericht.
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En is dit hier gebeurd?
*)
Het klinkt misschien zonderling, dat een lid van het bestuur der tentoonstelling
een antwoord geeft op deze vraag, na zelf haar te hebben gesteld. Maar ik mag
beide doen, omdat mijn aandeel in het rangschikken der bijeengebrachte voorwerpen
tot een geheel een minima pars is geweest. En dan aarzel ik niet - en ik vrees weinig,
tegenspraak tegen mijne bewering te zullen vernemen, - zoo beslist mogelijk mijn
vraag bevestigend te beantwoorden. De geschiedkundige tentoonstelling van het
Nederlandsche Zeewezen, welke van Juli tot October 1900 in de Gothische Zaal
en in de aangrenzende zalen van het Paleis aan den Kneuterdijk is gehouden, geeft
een helder beeld van een der meest aantrekkelijke onderdeelen onzer geschiedenis.
Dat dit heeft kunnen gebeuren, is in de allereerste plaats te danken aan de toewijding
van den voorzitter van ons bestuur, den heer Scheurleer, en aan die van hén onder
de bestuursleden, welke mèt den voorzitter het bureau van het bestuur uitmaakten.
't Is waar, zonder de meer dan 200 inzenders uit binnen- en buitenland, onder wie
de onder-voorzitter. Mr. S. van Gijn te Dordrecht, de eigenaar der bekende
prentenverzameling, een allereerste plaats inneemt, hadden zij niets kunnen doen;
maar aan genoemde heeren is het vooral te danken, dat de tentoonstelling meer is
geworden dan een verzameling oudheden, dat zij is geworden een geheel.
Dit is reeds te zien bij het bestudeeren van den door den heer Scheurleer bewerkten
Catalogus, een tamelijk lijvig boekdeel, waaraan de bewerker, onder voorlichting
der bestuursleden, maanden en maanden heeft gearbeid. 't Is waar, wat het woord
vooraf zegt: ‘het spreekt van zelf dat dit overzicht slechts zeer oppervlakkig kan
zijn’. 't Is zóó, mits men het woord ‘oppervlakkig’ met een korreltje zout ga opvatten
en men het oogenblikkelijk ga verklaren door wat er volgt: dat er nl. slechts sprake
kon zijn van een bloemlezing. Men had rekening te houden met de ruimte, welke
men te zijner beschikking had. Men had rekening te houden met de omstandigheid,
dat van sommige perioden, bv. van den tijd vóór den tachtigjarigen oorlog, slechts
zeer weinig memorabilia tot het nageslacht waren overgekomen: enkele kronieken,
waarvan tentoongesteld is geworden o.a. het origineel der bekende Groningsche
de

kroniek van Emo en Menco uit de 13 eeuw (No. 4 van den Catalogus), enkele
charters, of andere oorspronkelijke contemporaire documenten, waarvan een klein
aantal ter expositie prijken; zoodat, wilde men die eeuwen in herinnering brengen,
men zijn toevlucht zou hebben moeten nemen tot

*)

Het bestuur, waarvan Hare Majesteit de Koningin het beschermvrouwschap aanvaardde en
dat stond onder het eere-voorzitterschap van Zijne Excellentie den Minister van Marine, werd
gevormd door de heeren D.F. Scheurleer, Voorzitter, Mr. S. Van Gijn, Onder-voorzitter, Dr.
H.J. De Dompière de Chaufepié, Penningmeester, G.P. Van Hecking Colenbrander, Secretaris,
W.D.H. baron Van Asbeck, Dr. P.J. Blok, Mr. J.E. Heeres, R. Posthumus Meijes, E.W. Moes,
F.E. baron Mulert, C.F. Van Linden Tol en M.G. Wildeman. - Een groot aantal correspondenten
in Nederland en daarbuiten stond het bestuur ter zijde.
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boekwerken, welke de geschiedenis dier tijden behandelen, maar die hier, waar het
een tentoonstelling geldt, al zeer weinig geschikt zouden zijn om te geraken tot het
beoogde doel en waarvan dan ook een bescheiden gebruik is gemaakt, meer
bescheiden nog op de tentoonstelling zelve dan in den Catalogus. Men had verder
rekening te houden met de omstandigheid, dat van andere perioden een overgroote
massa herinnerings-voorwerpen tot ons is gekomen, èn door het overweldigende
aantal belangrijke gebeurtenissen en meer of minder op den voorgrond tredende
personen, door die perioden opgeleverd en in die perioden levend; èn door de groote
hoeveelheid voorwerpen, welke met betrekking tot die gebeurtenissen en tot die
personen zijn bewaard gebleven: in deze gevallen was zelfbeperking plicht, en
zoomin ‘er sprake kon zijn van alle ontdekkingsreizen of zeeslagen te herdenken’,
zoomin ‘is er naar gestreefd alle prenten, boeken of penningen bijeen te brengen.
Naar verschillende staten of varianten is opzettelijk niet gezocht.... De tentoonstelling
zou door het afdalen tot zulke bizonderheden niet gewonnen hebben’. Men had
eindelijk er mede rekening te houden, dat niet ieder bereid is gevonden, de
voorwerpen door hem bezeten, voor de tentoonstelling tijdelijk af te staan. Er waren
er zeer enkele eigenaars van kunstschatten of andere memorabilia, welke niet
hebben voldaan aan den oproep, om de tentoonstelling zoo goed mogelijk te doen
slagen: vandaar een enkele maal een opmerkelijke en trouwens door den
belangstellenden bezoeker ook opgemerkte leemte.
Hiertegenover staat de bereidwilligheid van zoo velen, om het doel door
inzendingen te steunen: Hare Majesteit de Koningin in de eerste plaats,
buitenlandsche vorsten, bestuurders van openbare verzamelingen in Nederland en
elders, vooral een groot aantal particulieren. Aan de verdienstelijkste inzenders
werden uitgereikt zilveren gedenkpenningen, op last onzer Koningin geslagen ter
herinnering aan de expositie.
Ik kom nog even op den Catalogus terug. En dàt ik het doe, is een bewijs, dat ik
daarin zie een boekwerk van meer dan voorbijgaande waarde. En inderdaad, hij is
van blijvende beteekenis en menig geschiedkundige - professional of amateur - zal
op den duur naar zijne bladzijden grijpen ten behoeve van eigen studie. Reeds nu
blijkt zijn waarde onophoudelijk. Mij althans - en ik sta hier niet alleen - is het meer
dan eens voorgekomen, dat ik door het bestudeeren er van opmerkzaam ben
geworden op voor mij volkomen nieuwe of slechts bij name bekende zaken, zelfs
op gedeelten van mijn vak van studie, die ik tamelijk goed onder de knie meende
te hebben. En hoe wordt de blik niet verruimd, wanneer men, gaande van Catalogus
naar tentoonstelling, ziet wat in den Catalogus is beschreven. En als de expositie
tot het verleden behoort, zal haar Catalogus waarde blijven behouden.
*)
Hij is ingedeeld in twee hoofdafdeelingen en enkele neven-groepen. Die

*)

Later zijn nog verschenen: ‘Toevoegingen en verbeteringen’.
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beide hoofdafdeelingen dragen tot titel: I ‘Gebeurtenissen’ en II ‘Personen’. Deze
indeeling heeft hare eigenaardige bezwaren, doordat in den Catalogus op deze
wijze meer dan eens voorwerpen, welke bij elkaar behooren, van elkander zijn
gescheiden. Maar deze bezwaren waren nu eenmaal niet te ondervangen, want
personen, welke bij verschillende gebeurtenissen een rol hebben gespeeld - en van
de

welke onzer zeehelden uit de 17 eeuw moet dit niet worden gezegd? - konden
moeilijk in den Catalogus bij bepaalde gebeurtenissen worden gerangschikt. Maar
- al moge dan het boekwerk gebreken hebben, in het gebruik blijkt hij doeltreffend.
Zijne andere afdeelingen heeten: Visscherij, Scheepsbouw, Stuurmanskunst,
Instrumenten, Kaarten en Globes, Varia. Deze groepen echter zijn meer als bijzaken
beschouwd, bijzaken echter welke voor deze tentoonstelling zeer gewenscht waren,
‘ten einde het beeld van geheel ons zeewezen te verlevendigen’.
En zoo is een geschrift ontstaan, dat zeer valt te waardeeren, èn als hulpmiddel
voor historische onderzoekingen, èn als hulpmiddel bij het bezoeken van de
tentoonstelling.
Ik had bijna geschreven: als onontbeerlijk hulpmiddel bij het bezoeken der
tentoonstelling; een tentoonstelling te bezoeken zonder catalogus, om te weten wat
men ziet, is weggegooide moeite en tijd voor 't meerendeel. Nu denkt echter een
groot deel van het Nederlandsch tentoonstellingen-bezoekend publiek er anders
over: dikwijls toch ziet men de bezoekers op tentoonstellingen rondscharrelen zonder
dat zij zich door middel van een catalogus behoorlijk oriënteeren. Wat missen zij
dan veel! Een juiste indruk van de tentoonstelling als geheel kan op die wijze nooit
worden ontvangen, hoogstens kunnen enkele voorwerpen of een groep voorwerpen
een - en dan nog bijna altijd onvolkomen - indruk van het oogenblik te weeg brengen.
En onze Zeewezententoonstelling wil als een geheel bezien worden!

II.
Van onze vroegste geschiedenis af - wij weten het allen - is sprake van bewoners
dezer lage landen aan zee, die de wateren beschouwen als geschikte wegen. Maar
- het is reeds boven gezegd - hoe verder men in de oudheid opklimt, hoe minder
kans men heeft, dat bewijzen zijn overgebleven van wat door hen te dezen aanzien
is verricht geworden. Er mogen enkele aanduidingen bestaan uit den Romeinschen,
véél later uit den Frankischen tijd en verder uit de eerste Middeleeuwen, zij zijn
schaarsch en catalogus en tentoonstelling geven van die schaarschte blijk. Het
aandeel van de Friezen en Hollanders aan de Kruistochten levert stof. De opkomst
de

de

en bloei van den zeehandel van deze streken in de 13 en 14 eeuwen vinden
hunne bewijzen - waren zij nog noodig - in charters en kronieken. En tusschen dat
vreedzame bedrijf door wordt de zeevaardigheid der zonen van de gewesten, welke
het tegenwoordige Nederland vormen, getoond in zeegevechten
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tegen hunne Zuidelijke naburen, in eigen veeten; later om de handelsbelangen in
de Oostzee.
de

De strijd om den handel op het Noordoosten van Europa heeft in de 15 eeuw
tientallen jaren geduurd; de Hollandsche handelssteden komen tot steeds grooter
bloei; de Hanse delft het onderspit. In dien strijd om het bestaan, om vergrooting
de

van handelsoperatiën werden Hollands en Zeelands steden in de 15 eeuw gesteund
door hare machtige Bourgondische landsheeren, die een algemeen landsbelang
beginnen te zien in de ontwikkeling der welvaart van de afzonderlijke steden en
landstreken. Zee-ordonnanties werden uitgevaardigd, (Ni. 16, 17), die regelen de
bewapening der schepen, de bevoegdheden van den Admiraal, de rechtspraak op
de bodems, enz.; handelsverdragen met vreemde vorsten beginnen een grootere
plaats in te nemen: de ‘Magnus intercursus’ van 1496, met Engeland gesloten, is
een der bekendste (No. 18).
de

Met de 16 eeuw begint het tijdperk van keizer Karel V, die later Spanje
beheerscht en Amerika, die den handel der Nederlanders begunstigt en ziet
toenemen. Amsterdam, ‘het schipryck Amsterdam vol nauwbehuysde huysen,’ wordt
het middelpunt van den Nederlandschen handel, die vrachtvaart wordt tusschen
verschillende streken van Europa, die welvaart vermeerdert en weerstandsvermogen
schenkt en zich weet te doen gelden, die niet opziet tegen het uitzenden van schepen
naar vèr verwijderde streken....
Het is een uitermate belangwekkend tijdvak, hetwelk grenst aan den 80-jarigen
oorlog en toch is het slechts sober vertegenwoordigd op onze tentoonstelling, om
redenen reeds genoemd. Behalve door enkele charters en boekwerken, wordt het
in herinnering gebracht b.v. door een penning (No. 953) ter eere van den
opperzeevoogd Adolf van Bourgondië (1489-1539); een portret (No. 1138) van
Philips van Montmorency, graaf van Hoorne, admiraal der Nederlanden; eenige
de

de

afbeeldingen (Ni. 1806-1812) van 15 en 16 eeuwsche Nederlandsche en
buitenlandsche schepen: buizen, galjooten, oorlogschepen en kraken.
Pas met den opstand van de bevolking der lage landen aan zee tegen het
anti-nationale regiment van den Spaanschen koning begint een aaneengeschakeld
verhaal door de tentoonstelling verhaald te worden.
Geuzenpenningen (Ni. 26, 27) illustreeren de eerste strofen van het heldendicht,
dat eens tot opschrift zou dragen ‘De Tachtigjarige Oorlog’ en waarvoor de bronnen
in grooten getale ter expositie aanwezig zijn. De daden der Geuzen, de wapenfeiten
der kloeke zeelieden, die langzamerhand in den loop der jaren de plaatsen gaan
innemen dier ruwe werktuigen van de leiders van het verzet, zij zijn vereeuwigd op
penningen, op gravures, op schilderijen, in populaire liedjes; hunne herinnering is
bewaard gebleven in reliquiëen afkomstig van de bedrijvers dier bekende faits et
gestes. De regeling van het zeewezen door de instelling der Admiraliteitscollegiën
in 1597 wordt in beeld gebracht vooral door hunne gebouwen, in Zeeland, in Holland,
in Friesland
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(Ni. 83-105). De handel gaat hoe langer hoe meer bloeien, de welvaart steeds meer
toenemen, het succes bekroont steeds meer de Nederlanders in hun strijd tegen
Spanje, steeds aanzienlijker wordt de plaats door de wel - haast feitelijk - vrije
Republiek op het wereldtooneel ingenomen; zij speelt hare partij in het
zeventiende-eeuwsch Europeesch concert; ook buiten het eigenlijk terrein van den
strijd treedt zij op, en doet zij hare macht gevoelen b.v. door in 1616 hulp te verleenen
aan Venetië (No. 188), door in 1621 de Algerijnsche zeeroovers door kapitein Mooy
Lambert te doen tuchtigen (No. 203), La Rochelle ziet helaas in 1625 Nederlandsche
schepen verschijnen tot hulp aan Frankrijk's koning tegen zijne Hugenootsche
onderdanen: een do ut des (Ni. 220, 221); tegen de Duinkerkensche zeeroovers
dient te worden opgetreden (No. 241, 261, 276) en in 1639 worden zij door Tromp
verslagen (Ni. 280, 281).
Maar ook ver buiten Europa's grenzen vertoonen in den tijd van de worsteling,
later van den strijd, tegen Spanje, zich Nederlandsche schepen: ook hiervan vertelt
den bezoeker de tentoonstelling. Hoog in 't Noorden, in de Noordelijkste streken
van Rusland, verschenen Enkhuizer kooplieden reeds vóór het uitbreken van den
opstand tegen Spanje (No. 25) en menig tentoongesteld voorwerp is een bewijsstuk,
hoe van nu af aan Noordelijk Rusland wordt getrokken binnen den handelskring der
onzen. Reeds spoedig daarna rijpt het denkbeeld om benoorden Rusland om China
en het verdere Oosten te bereiken: een Zuid-Nederlandsche uitgewekene, de
bekende Olivier Brunel, waagt in 1584 den tocht - maar zijn schip strandt aan de
Petsjora. Deze reis was de voorlooper der beroemde tochten van 1594 en latere
jaren, waaraan de namen van Jan Huygen Van Linschoten, Willem Barendszoon,
Jan Corneliszoon Rijp, Jacob Van Heemskerck (Ni. 1096-1103), enz. zijn verbonden;
het klokje, na de overwintering op Nova-Zembla in 1596-1597 achtergelaten (No.
76) is een dankbaar tentoonstellings-stuk. En terwijl men nog bezig was, de tochten
benoorden om voort te zetten, was Indië reeds door de Nederlanders bereikt de
Zuid om, langs de Kaap de Goede Hoop; dat Indië, dat was ‘'t meeste land boven
alle landen der werelt, ende dat rijcste, dat machtigste ende oec dat volste van volk’,
hetwelk de specerijen leverde aan de havens van het Iberische schiereiland, vanwáár
de Spaansche koning de Nederlanders had geweerd in een der oogenblikken, dat
hem de oogen gesloten waren vóór hij in 't verderf werd gestort.
Daarheen waren sedert 1595 gegaan op hunne ‘wilde vaart’ de De Houtman's,
de Keyzer's, de Van Neck's, de Van Waerwijck's en hoe die pioniers voor de
Nederlandsche betrekkingen met het Oosten, de onbewuste grondleggers van ons
gezag aan de overzijde der wereldzee, ook mogen heeten. Het westen der aarde,
Amerika, wordt evenmin vergeten, ook daarheen wenden stoutmoedige rebellen
van Spanje's koning, Cabeliau, Bicker en anderen, de stevens hunner schepen,
óók daar treden zij in concurrentie met diens getrouwe onderdanen. De ex-herbergier
van Rotterdam, Olivier Van Noort, begint in 1598 zijn brutaal-leuke reis om de wereld:
de eerste Nederlander, die ‘de gantsche kloot des aartboodems’ omzeilt.
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Ten aanzien van het Oosten beginnen de Nederlanders reeds spoedig maatregelen
te nemen, welke wijzen op hunne verwachting dat de betrekkingen, daar
aangeknoopt, een blijvend karakter zullen dragen; de ter tentoonstelling aanwezige
(No. 128) geldstukken der Oost-Indische Compagnie te Amsterdam, opgericht in
1600, zijn een der bewijzen er voor. Deze verwachting krijgt steeds meer reden van
bestaan, naarmate de Nederlanders toonen, dat zij in het Oosten hunne Spaansch
- Portugeesche concurrenten, d.w.z. vijanden, weten te weerstaan: als straks, op
het eind van 1601, Wolphert Hermanszoon een Portugeesche vloot bij Bantam
verslaat (Ni. 130-132), rijst dáár ginds de naam der Nederlanders. Maar een groot
gevaar dreigt daar hun handelsbloei; de onderlinge concurrentie, welke de
verschillende Hollandsche en Zeeuwsche concurrenten elkander aandoen, waarbij
zij ‘malcanderen de schoenen van de voeten en het geld uit den buidel’ zeilden.
Aan deze mededinging, welke gevaarlijk dreigt te worden voor het voortbestaan
van Nederlands zijn in Azië, wordt een einde gemaakt, onder de auspiciën van
Oldenbarneveld, door de oprichting in 1602 van de Generale Nederlandsche
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: het origineel octrooi, den 20 Maart van
dat jaar aan haar verleend, is een van de belangrijke documenten ter tentoonstelling
aanwezig (No. 134), evenals dat (No. 195) van de in 1621 opgerichte West-Indische.
Door de oprichting der Compagnie van 1602 hadden de Nederlanders in het
Oosten een éénheid van belang gekregen, waardoor zij veel sterker stonden in hun
strijd dààr om het bestaan tegen concurreerende en profiteerende Wester- en
Oosterlingen dan in het vorige tijdperk der wilde vaart. Maar nog ontbrak een eenheid
van leiding, de admiralen der verschillende in Indië gekomen vloten, de chefs der
verschillende factorijen handelden ieder op eigen hand en vergaten dikwijls bij de
behartiging van eigen, als ik het zoo eens mag uitdrukken, locaal belang, het belang
van het geheel. Men zag dit in Nederland en door de instelling van het
Gouverneur-Generalaat en van den Raad van Indië in 1609 trachtte men die eenheid
van leiding te verkrijgen. En steeds meer breidden zich de relatiën der Compagnie
in het Oosten uit. Japan is in Azië's Noord-Oosten de uiterste handelspost: de
merkwaardige handelspassen, in 1609 en 1617 door de Japansche autoriteiten aan
de Compagnie verleend, zijn thans voor het publiek te bezichtigen (No. 173); de
beroemde ontdekkingsreizen naar Nieuw-Guinea en Australië zijn begonnen; op
verschillende eilanden van den Maleischen Archipel zijn Nederlandsche ‘loges’
opgericht of is het Nederlands gezag reeds gevestigd; vèr daarbuiten naar het
Westen begint de Nederlandsche invloed hoe langer hoe meer van beteekenis te
worden tot in Perzië (No. 2079), tot in de Roode Zee (No. 2078), tot aan Afrika's
Oostkusten.
Maar de uitgestrektheid van die betrekkingen heeft een groot bezwaar, zij zijn
moeilijk te overzien en - nog altijd ontbreekt een centrum, waaraan uit alles kan
worden bestuurd. Gouverneur-Generaal en Raden hadden nog altijd geen blijvende
plaats op deze aarde, zij zwalkten over de zeeën van den Maleischen Archipel: nu
eens aan Java's kusten, dan weer in de Molukken zijn
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hunne resolutiën opgemaakt. Laurens Reael echter is de laatste
Gouverneur-Generaal, die zich nog niet mag verheugen in een vaste residentie.
Zijn opvolger Jan Pieterszoon Coen doet in 1619 Djakatra van de aarde verdwijnen
en wordt de stichter van Batavia; dit wordt de hoeksteen voor het Nederlandsch
*)
gezag in het Oosten .
Laurens Reael en Jan Pieterszoon Coen, tijdgenooten en beide
Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië, maar welk een verschil! Men
vergelijke eens beider portretten, dat bekende van Coen (No. 982), toebehoorende
aan het Stedelijk Westfriesch Museum te Hoorn en dat voorname portret van Reael
No. 1274, minder bekend, maar veel fraaier, dat echter door het kleuren-loos
†)
reproduceeren hier veel verloren heeft . De kop van Coen is een bevestiging te
meer van Mr. Lenting's m.i. zoo juiste omschrijving van den G.G.: ‘Zoo al niet als
een beminnelijk karakter, vertoont hij zich als een ware heldengestalte’. Coen een
grootsche figuur, geen beminnelijk karakter. En het harde, het onbuigzame, het
strenge voor zich zelf en anderen, dat tot medoogenloosheid oversloeg, het ligt op
het gelaat van den grondvester van ons gezag in Indië. Welk een geheel ander
uitdrukking, die van Dr. Laurens Reael, zooals zij ons is weergegeven door Thomas
De Keyser of, volgens andere kunsthistorici, door Cornelis Van der Voort. Hij is
daar, zooals Vondel van hem zegt:

Laurens Reael.

‘De Ridder, de gezant, de groote Generaal,
Voorzien van brein in 't hooft, met oorlogsmoed in 't harte.’

*)

†)

Een Gezicht op Batavia in 1650 is gereproduceerd in het reclameboekje, verspreid bij
gelegenheid der tentoonstelling. Eveneens een kaartje van Nieuw-Nederland (New-York) van
omstreeks denzelfden tijd (1656).
Het behoort aan Mevrouw de Douairière Backer geb. De Wildt, te Amsterdam, die welwillend
hare toestemming gaf tot het vervaardigen van de bij dit artikel gevoegde photografische
reproductie.
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Hij maakt niet den indruk, zooals Coen dat maakt, van den man, die alleen leefde
voor zijn plicht tegenover zijn God, zijn Vaderland, zijn Oost-Indische Compagnie,
zooals Coen die plichten meende te moeten opvatten, neen! Reael is daarnaast in
geheel zijn fier, voornaam optreden de man van de wereld, die van zijn wereld nog
iets anders had genoten dan alleen ambts- en plichtsvervulling.
Reael en Coen!
Reael heeft als Gouverneur-Generaal niet naar den zin der Bewindhebbers der
Compagnie, zijne superieuren, de zaken beleid. Het sloeg op Reael, die indertijd
door den Raad van Indië tot de hoogste waardigheid was verkozen, het sloeg op
Reael, toen de directeuren der naamlooze vennootschap, die O.I.C. heette, in 1617
schreven, dat zij ‘niet geerne perijckel en souden lopen, omme wederom bij pluraliteit
van stemmen den gene tot het voorschreven ampt te sien verkiezen, die hun niet
aangenaam noghte de Comp. dienstigh soude wezen.’ Reael heeft niet aan den
eenen kant de koopmans-politiek van 's Compagnies directeuren in hare tegenover
den inlander harde consequentie, de in het uiterste meedoogenlooze consequentie,
kunnen doorzetten, noch aan den anderen kant zich er boven verheffen, toen zij
van een handelspolitiek, zooals dat natuurlijk was in directeuren eener
handelsvennootschap, werd een erbarmelijke kruidenierspolitiek, toen de Compagnie
langzamerhand van karakter veranderde en niet meer bleef alleen een
handelslichaam, maar ook werd een koloniale mogendheid. Beide nu heeft Coen
gedaan: hij heeft de handelsstaatkunde der Compagnie in hare uiterste, afschuwelijke
consequentie doorgezet; maar hij heeft zich verheven boven haar kruidenierspolitiek
en haar door zijn ijzeren wil gedwongen, den weg te vervolgen die zou leiden naar
het stichten van een wereldrijk daar ginds. Reael heeft ontvolkt de Siau-eilanden,
door de bevolking ‘met eenige rigeur’ naar elders te doen verhuizen en dat de
humane Reael dezen ‘odieuse last’ uitvaardigde, is mij een teeken, dat wij nooit,
ook niet bij het beoordeelen van Coen's daden, mogen vergeten, hoe diep bij den
zeventiende-eeuwschen Europëer de minachting zat voor den Oosterling; maar
Reael zou nooit als verdelger zijn opgetreden van de ongelukkige Bandaneezen,
zooals Coen dit heeft gedaan (No. 202). Maar ook - Reael zou nooit brieven hebben
geschreven aan zijn superieuren, zooals Coen ze schreef en - in daden omzette.
Men luistere:
‘'t Is jammer, dat alsulcken treffelijcken staet, op soodaenighe pylaren moet staen,
ende het schip met alsulcke onbevaeren lieden, in een periculosen vaerwater, met
storm ende onweer, moet seijlen.’ Maar 't is uw schuld, o Bewindhebbers: ‘waerlijck,
e

de Comp . is oock altemet soo caerich int aennemen van haere principalen, dat
daer door dickmaal verstandighe ende goede lieden achterblijven.’ En later: ‘Het
zal UEd. gelieven, zich er niet over te belgen; maar wij weten niet waarmede wij de
heeren zullen verontschuldigen, vermits de fouten al te groot en te menigvuldig zijn;
hier geschieden dan ook weinig abuizen, of men zal bevinden, als men de zaken
dieper inziet,
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dat UEd. daervan de oorzaak zijn.’ De Bewindhebbers hebben wèl gelieven zich te
belgen, maar Coen bekommerde zich daarover niet.
De meest bekende uitdrukking in Coen's zoo merkwaardige brieven is het bijna
altijd verknoeide ‘dispereert niet’, dat voorkomt in zijne missive van 29 September
1618 (No. 984) aan de Bewindhebbers, geschreven dus in zeer moeielijke dagen,
dagen waarin het begon te gaan om het zijn of niet-zijn voor de Compagnie op Java,
maar dagen waarin Coen echter niet verliest zijn vertrouwen op zich zelf en dus niet
zijn vertrouwen op de toekomst. De bekende tirade is de volgende:
Ik ‘bidde andermael seer demoedelyck, dat de heeren metten eersten herwarts
aen gelieven te senden groote menichte van volck, menichte van schepen, en een
groote somme gelt, met alderley nootlyckheden. Dit doende, sal alles wel gelucken;
soo niet, zal UE. berouwen. Dispereert niet, ontsiet uwe vijanden niet, daer en is
ter wereld niet dat ons can hinderen noch deeren, wandt Godt met ons is; en trect
de voorgaende misslaegen in geen consequentie, want daer can in Indien wat groots
verricht en daer connen te gelijck jaerlicx groote rijcke retoeren gesonden worden....’
Ik schreef deze zinsneden af, omdat sommige er van zoo dikwijls geciteerd worden
en bijna steeds foutief. In het jongste Huldeblad aan den president der
Zuid-Afrikaansche Republiek worden de woorden meer dan eens gebruikt. De een
maakt ze tot ‘En desespereert nimmer’, een ander tot: ‘ende desespereere niet!’
een derde ‘en desespereer niet.’ Kleine vergissingen; maar wanneer men de
kernachtige woorden van Coen tot de gevleugelde wil brengen, dan gebruike men
ze even kernachtig als zij zijn geschreven: ze klinken dan meer Koen, is eens
gezegd. En dit te meer, nu nog niet zoo lang geleden, b.v. in Neerlandia en in 't
Handelsblad aan de juiste bewoordingen is herinnerd.
Maar ik dwaal af en moet naar de tentoonstelling van het Zeewezen terug.

III.
De ingang is in de Gothische zaal en, althans naar mijn smaak, is deze zaal de
belangrijkste der expositie-zalen. Hierin hebben een plaats gevonden een groot
aantal schilderijen (jammer, dat zij niet allen in goed licht hebben kunnen worden
gehangen) en het grootste deel der historieprenten. Het is voor ieder, zelfs voor een
leek op het gebied van kunst, zooals helaas! ik zelf, een genot om telkens weder
langs de wanden te gaan of van de prenten op de lessenaars te genieten. De
tentoonstellings-commissie heeft bij den ingang der zaal een waarschuwing geplaatst,
dat in deze zaal de schilderijen en prenten chronologisch gerangschikt zijn. Een
nuttige waarschuwing, omdat men, haar opvolgende, het beste overzicht krijgt van
de tentoonstelling, als geheel bedoeld. Verstandig is het daarom niet, dat ik den
raad geef aan hen, die
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nog de tentoonstelling gaan bezoeken , en van tegenstellingen houden, niet dadelijk
den nuttigen wenk op te volgen, maar, na eerst den wand rechts aan den ingang
te hebben bezigtigd, onmiddellijk dien links daarvan te bezien. Men krijgt dan eerst
enkele portretten van personen uit den Geuzentijd te zien, om dadelijk daarop te
worden verplaatst naar het eind der achttiende eeuw. Die tegenstelling is niet
onaardig, zelfs niet zonder belang.

Duco van Martena.

Men vergelijke eens die koppen van die Friesche en Groningsche ‘verzettelingen’
tegen Spanje's tirannie met de admiralen en zee-officieren on het eind der achttiende
eeuw, en het verschil moèt treffen! Die Foppe van Eminga Camstra (No. 1019), die
†)
Barthold Entens van Mentheda (No. 1020), die Duco van Martena (No. 1202), die
Balthasar van Ripperda tot Holwierda (No. 1281), met hunne strenge, stoere, ietwat
ruwe gezichten, zij zijn een geheel ander type dan de soms zoetsappige koppen
de

van een J.P. Van Braam en anderen uit het eind der 18 eeuw (Ni. 956, 959, 970).
Daartusschen ligt het roemtijdperk van onze republiek. De wanden der Gothische
zaal verkondigen die glorie in schilderijen, de prentenlessenaars geven haar
geschiedenis in beeld en schrift. De roem van dit tijdperk is met penseel,
graveernaald en pen verkondigd door tijdgenooten zelf in de eerste plaats, en juist
dit geeft een nieuwe aantrekking aan wat hier is tentoongesteld. Wij zien er b.v. een
schilderij van de slag op de Zuiderzee (1573) met het portret van Bossu

*)
†)

Misschien zal bij het verschijnen van dit artikel de tentoonstelling nog geopend zijn en zal zij
pas gesloten worden in 't midden van October.
Met toestemming van den eigenaar, den heer A.H. Van Slooten te Leeuwarden, geven wij
een reproductie van dit portret van een onbekenden schilder.
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(No. 35), een schilderij van Aert van Antum (No. 64), voorstellende een gevecht
tegen de Spaansche Armade op de reede van Dover (1588), een schilderij van H.C.
Vroom: ‘de vloot onder Cornelis De Houtman in 1595 naar Indië vertrekkende’ (No.
72), diens doek: ‘Het overzeilen der Spaansche galeiën voor Gibraltar’ (No. 169),
een groote, magnifieke penteekening (No. 367) van Willem Van de Velde Sr.,
voorstellende de slag bij Ter Heide (1653), de slag in de Sont (1658), schilderij van
*)
J.A. Beerstaten (No. 390) ; een L. Bakhuijzen: (No. 468) ‘De Raadpensionaris Johan
De Witt begeeft zich naar de vloot’ (Augustus 1665); schilderijen van Willem Van
de Velde Sr. en van Beerstraten (No. 473, 474) met voorstellingen uit den
Vierdaagschen Zeeslag (Juni 1666); schilderijen voorstellende den tocht naar
Chatham, o.a. ‘Het opbrengen van de Royal Charles,’ een schilderij uit

Het opbrengen van de Royal Charles.
de

de 2 helft der XVII eeuw ‘toegeschreven aan Jeronimus Van Diest’ (No. 505), dat
een der meest bekende episodes weergeeft uit het ‘genereux’ of te wel ‘fameux
†)
exploit’ ; teekeningen van W. Van de Velde Sr. (No. 549, 550), van de slagen bij
Solebay (Juni 1672) en (No. 559) bij Schooneveld; schilderijen voorstellende het
vertrek naar (No. 628) en aankomst in Engeland (No. 629) van Wilem III in 1688;
een schilderij (No. 713) voorstellende den slag bij Vigos (October 1702); enz. enz.
Ook maar eenigermate een indruk te geven van de schatten aan prenten,

*)
†)

Zie ook de reproductie in het Reclameboekje (No. 394).
Onze reproductie is vervaardigd met toestemming van den Directeur van het Rijksmuseum,
waar dit doek zich bevindt.
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welke in de Gothische Zaal op de lessenaars zijn tentoongesteld, is eenvoudig
ondoenlijk. Men moet zelf zien, om een indruk te verkrijgen. Natuurlijk is er veel
onder het geëxposeerde, dat geen kunstwaarde heeft, maar alleen van
geschiedkundig belang is. En verder zijn er onder de historieprenten (om hier den
algemeenen naam te blijven gebruiken), die ook uit een geschiedkundig oogpunt
weinig waarde hebben, maar ter tentoonstelling niet mochten ontbreken, omdat
men het feit of den persoon, waarop zij doelen, niet onvermeld mocht laten. Ik kan
er natuurlijk niet over denken, ook zelfs maar het voornaamste aan te stippen.
Op de prenten-lessenaars zijn de jaartallen vermeld, waarin de gebeurtenissen
zijn voorgevallen, door deze historieprenten in beeld gebracht. Wij kunnen ons dus
gemakkelijk oriënteeren en zien nu duidelijk, hoe practisch toch eigenlijk de catalogus
is ingericht; wij zijn dadelijk in medias res. De eerste tijdperken: de Middeleeuwen
en de eerste jaren van den tachtig-jarigen oorlog slaan wij over.
Verderop wordt onze aandacht getrokken door een groote anonieme gravure (No.
132), voorstellende den Slag bij Bantam in 1601, waarin Wolfert Hermanszoon de
Portugeesche vloot tot wijken dwong. Deze gravure nu - een waarschuwing, om
niet al te veel waarde te hechten aan voorstellingen, zelfs van tamelijk gelijktijdigen
datum: de gravure dagteekent van 1608 - wordt ook gebruikt voor andere zeeslagen,
natuurlijk met gewijzigde omranding. Iets dergelijks kan men zien met een kaart van
den bekenden kaartenmaker Hessel Gerritszoon, gereproduceerd in mijn werk over
‘Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië’ (No. 193 van den
catalogus), waarop, van een vroegeren staat, het jaartal 1618 is behouden gebleven,
terwijl ontdekkingen van lateren tijd daarop zijn aangegeven. Wij bleven even staan
bij een portret van Willem IJsbrandszoon Bontekoe (No. 944), dat ons naar de
kinderboeken van onze jongensjaren terugbrengt, die in populairen vorm vertelden
diens ‘Oost-Indische Reyse’ van 1618-1625, ‘begrypende veel wonderlijcke en
gevaerlijcke saken hem daer in weder-varen’ (No. 192), en die ons het onderschrift
van het portret eenigermate verduidelijken:
‘Dits 't beelt van Bonte-Koe, dien Godt op syne vaert
Tot elckx verwonderingh heeft wonderlyck bewaert
Mits hij de Doodt ontgingh, zelf midden inde Doodt,
In 't water, Vuer, in Moordt, in Dorst en Hongers noodt’.

Verder gaande, wordt onze aandacht getrokken door een mooi portret van Piet
Heyn (No. 1109) en door voorstellingen van de populaire heldendaden van den
admiraal, wiens naam klein was. Pieter Pieterszoon Heyn bekleedt een voorname
plaats op onze expositie. Dit is niet te verwonderen, want deze vlootvoogd is populair
geweest bij uitnemendheid. Zijn naam is verbonden aan het veroveren van de
Spaansche Zilvervloot en wat met zilver in verband staat pakt altijd, zooal niet meer
de

in de 19

de

dan toch in de 17

eeuw.
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Aan die gewichtige gebeurtenis in de baai van Matanzas worden wij door
verschillende voorwerpen (Ni. 232-238) op de tentoonstelling herinnerd; een
Spaansche mat, daarvan afkomstig; een zilveren zoutvat, met opschrift: ‘dese
gekomen uit de zilveren vloot, genomen door Pieter Heyn’, enz. Ook de volks-humor
heeft er zich mede bemoeid en dat is een goed teeken. Er werd ter eere van die
gebeurtenis gerijmeld een spotrijm op de Spanjaarden, dat aldus begint:
‘Siet den Getaanden Speck, Jan Dwars-voet, den Seinjoor,
Don Pock Mock, den Maraan, den half-gewasschen Moor,
Heeft snijingh in den buyck, Pie'r Heyn verkrijght zijn schatten,
Door dien hij hem cliseert, nu k... 't hij Spaansche matten’.
de

Het rijm is niet fijn, een beetje ruw, maar wij zijn midden in de eerste helft der 17
eeuw, en slechts één jaar gescheiden van een resolutie van Hunne Hoog Mogenden
de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden van den 12 April 1627 (No. 227),
waarbij gelast werd aan de scheepshoofden, op den vijand de ‘voetspoeling’ toe te
passen. Ruwe tijden, ruwe uitdrukkingen!
Niet alleen echter de verovering der Zilvervloot brengt op de tentoonstelling den
bedrijver van dit feit in onze herinnering terug. Behalve het reeds genoemde bevinden
zich nog een aantal portretten van hem in de verschillende zalen. Onder deze trekt
zeer de aandacht het door Th. De Keyzer geschilderde portret van het Rijks-museum
(No. 1104), hier gereproduceerd. Ik vind steeds zoo'n groote afwijking van dit portret
van het type van b.v. Ni. 1105 en 1106, dat ik, telkens als ik het zag, er aan twijfelde,
of wij hier met een Piet Heyn te doen hebben. Maar kenners moesten van mijn
leeke-twijfel niets hebben en mijn leekeneerbied voor die kenners is groot. Ik stel
mij den man, wiens daden groot zijn volgens het bekende liedje, altijd voor als een
leukert en deze De Keyzer legt iets dergelijks in zijn gezicht. De Admiraal heeft zelfs
iets.... mag ik het zeggen? iets.... lolligs in zijn oogen en het moet voor een
zeventiende-eeuwer een gezellige avond geweest zijn, Piet Heyn over diens faits
et gestes te hooren praten, liefst met diens scheepsdrinkhoorn, waarvan de catalogus
alleen een afbeelding vermeldt (No. 1130), ter plaatse. Deze past beter bij mijn
voorstelling van den ‘winnaar van der Ibren Zilvervloot’ dan diens juweelenkistje
(No. 1127): Piet Heyn en juweelen, neen! Zij passen evenmin bij hem als het boekje
(No. 1132), bij gelegenheid van zijn sneuvelen ‘tot Delf, Ghedruckt bij Andries Jansz.
Kloetingh.... Anno 1629’. Dat hij na zijn dood besproken is in druk, laat zich hooren,
maar de titel van het geschriftje ‘door Dionysium Spranckhuysen’ past niet bij dezen
doode: ‘Tranen, over den doodt van den Grooten Admiraal Pieter Pietersz. Heyn,
midtsgaders syn Testament aan de Generale Gheoctroyeerde West-Indische
Compagnie. Ofte onbedriegh'lycke Leydsterre, Tot geluckige Voyagie van der selve
Scheeps-vloten’.
Maar wij vervolgen onze wandeling langs de prenten-lessenaars in de Gothische
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zaal. Wij blijven even staan bij het mooie gegraveerde portret van den admiraal
Hendrik Corneliszoon Loncq (No. 1195), die in 1630 Olinda in Brazilië veroverde
(Ni. 243-246). Verder trekt onze aandacht No. 276, een spotprent op den Duinkerker
Admiraal Colaert, die in Februari 1636 door den admiraal Johan Evertsen voor
Dieppe werd gevangen genomen. Dat de Duinkerkers onzen handel zeer
bemoeilijkten en deze daad van Evertsen éclat maakte, bewijst niet alleen het
zilveren gedreven schenkblad (No. 1043), door de Staten van Zeeland, zijne
betaalsheeren, aan hunnen Admiraal vereerd, maar ook het achtregelig onderschrift
onder een gegraveerd portret (No. 1038), waar het heet:
‘Coollaert bracht hij in 't benauwen;
't Schip in gront, het volck in 't stael’.

Vooral echter bewijst dit de reeds genoemde spotprent.
Een geschiedenis der Nederlandsche caricaturen is niet geschreven. Jammer
genoeg, want er zou wat belangrijks, tegelijk aardigs, van te maken zijn. Mocht b.v.
een van onze studenten in de Nederlandsche letteren zich eens geroepen voelen,
een proefschrift over dit onderwerp te schrijven, hij zal in onzen catalogus ook enkele
gegevens vinden.
Zoo b.v. de spotprenten op den slag bij Duins (Ni. 293 en 294): ‘Les Trois plus
Grand (sic!) Rodomonts de la Chrestienté. De voornaemste pochers van 't
Christeryck. Le Gentilhomme François. Le Singioor Espagnol. Le matelot Hollandais’;
*)
en dan ‘Slach-tijt oft Gesluyckte varcken’ :
‘Spaense Boer.
Par diablos wat een spijt,
Mijn varcken doodt en quijt.
†)
Marten Oom Slacht-heer
Dat hettet al ewech mit sen gnorren’.

Vooral ook de gebeurtenissen na den vrede van Munster, wanneer de Engelsche
zee-oorlogen al de inspanning van onze regenten, van onze admiralen, van Janmaat
vorderen, zijn in spotprent of spotvers gememoreerd. En het is wel opmerkelijk, dat
een veel onaangenamer tint heerscht in die caricaturen in beeld en schrift dan in
die gericht, vroeger tegen de Spanjaarden, al spoedig tegen de Franschen.
Er is ter tentoonstelling aanwezing (No. 341) een ‘Schryvens uyt Rotterdam, over
den wreeden handel der Engelschen, tegen de Hollanders gepleecht’ in 1652, dat
aldus begint: ‘Ik heb in mijnen laasten brief aan u geschreven,

*)
†)

Deze caricatuur is gereproduceerd in ons reclame-boekje.
Marten Harpertszoon Tromp.
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hoe dat den Engelsman hem als een Duijvel op een verwonnen man toond’, een
beschuldiging van wreedheid, die steeds weer opduikt. No. 446 is een ‘Afbeeldinghe
hoedanigh de Holl. Bootsgezellen door d'Engelsche roovers uyt de
Koopvaerdy-schepen genomen, geplundert en gevanckelyk weg gevoert syn’; No.
492 draagt tot onderschrift: ‘Sinnebeeld op d'Engelsche Brandtstichters waarin
aangewezen wordt haar grouwelycke Tirannye gepleeght in 't Vlie’, een heldenstuk
(1666), scherp afstekende bij de houding, door De Ruyter bij den tocht naar Chattam
aangenomen tegen de Engelsche non-combattanten, een houding, om haar
humaniteit door Engelsche historici geprezen. Niet onaardig is daarom ook het
opschrift op een zilveren beker, die betrekking heeft op den tocht naar Chattam (No.
518):
‘Wilt, eer ghij uijt mij drinckt,
Zien wat hier staat geschreeven:
Mijn meester loon mij, toen het vrije Nederlandt,
In Chattam, Stuarts troon heel onverwacht deê beeven,
Wijl hij zijn Zeemagt zag veroverd, en verbrand.
Die Coopmans Schepen wil verbranden,
Bewaer eerst wel zijn eijgen Stranden,
Dit 's tot gedachtenis van 't Lant,
Doen Chattam wiert vernielt door Brant’.

Maar om op de historieprenten in dit genre terug te komen, dat l'histoire se répète
laat ons zien No. 771, waarop de Engelschen beschuldigd worden,
achttiende-eeuwsche dum-dum-kogels te gebruiken. Het opschrift luidt: ‘De Wilde
van Europa op de vlugt, of Patriotsche klagten, uitgeboezemd over de Engelsche
moord-instrumenten, gebruikt tegen onze dappere en nooit genoeg volprezen helden’
in den zeeslag bij Kaap St. Marie, den 30 Mei 1781:
‘... Moest gy nog onze uitgeleezen helden,
Bestormen met geweer 't onmenslyck schier te melden,
Met Peper, Spek en Scharp, en Porceleyn en Glas?’

Ook andere tentoongestelde voorwerpen doen ons denken aan de Engelsche
practijken van thans. Zoo (No. 361) een folio blad papier met het opschrift: ‘Den
Engelse hinckende Bode’ over onjuiste berichten, die de Engelsche admiraal Monk
omtrent den zeeslag bij Nieuwpoort, tusschen hem en Tromp in Juni 1653 geleverd,
aan 't Parlement zou hebben... ik had bijna gezegd: overgeseind, om in den
Engelschen trant van heden te spreken. En dan No. 447 getiteld: ‘Den Engelsen
Donder-slagh waermede zij voor desen en nu wederom de Vereenigde provintien
ten onrechte bekladden en hare Gemeenten ophitsen tegen onzen Staat, met de
antwoorde en verantwoordinghe daer teghens. Nae de copie Gedruckt tot Londen
1665’.
Onder de overige spotternijen op de Engelschen noemen wij ‘'t Wonderlik
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Verkeer-spel’ (No. 336), een spotprent op den eersten Engelschen zee-oorlog, en
‘Den afgrysseliken Start-man: Gepast op den teegenwoordijger van Engeland’, een
dito op Cromwell (No. 338); onder die op de Franschen eenige spotprenten op hun
nederlaag bij La Hogue van 1692 (Ni. 663-665) onder de titels: ‘Canailje 't Canael
*)
uyt’ , ‘Franse omroeper’ en ‘De Fransche kous op 't hoofd’. Ook bestaat van dezen
zeeslag een spotpenning op Lodewijk XIV, voorgesteld als Neptunus met gebroken
drietand (No. 686.)

Matrozentype van omstreeks 1690.

Ook eigen landgenooten werden in de caricaturen en spotschriften niet gespaard.
Zóó bestaat er een gedicht (No. 445) getiteld: ‘Papieren Kogels, Geschooten In 't
honderd van de Lafhartighe Capiteynen,’ en zijn geëxposeerd (No. 1668 en 1669)
spotprenten op een onbekend persoon, vermoedelijk een Hagenaar, uit 't begin der
de

18 eeuw (1703 en 1704): ‘Glorieuse Representatie van den seer manhaften en
vroomen Held, den Heere Constantijn van Sterrevelt, Hoogh geroemt Admiraal’ en
‘Representatie of Lofbasuyn op de wel uytgevoerde daad van verschyde
Schevelingers, geassisteerd door een detachement Hantgrenadiers, gecommandeerd
door den Luyt. Muyserd, door de Loffelijke en nooyt volprese directie van de
manhaften Heer Comt. van Sterrevelt Admiraal van de Vijver.’ Bedoeld is zeker,
een bekend Hagenaar van dien tijd wat in 't ootje te nemen; geheel deze spotprenten
maken den indruk, sterk gechargeerd te zijn. Te hopen is het voor matroos, dat dit
ook het geval is met de matrozentypen van ongeveer 1690, door C. Dusart (Ni. 2140
†)
en 2141), waarvan de eerste curiositeitshalve hier gereproduceerd is . 't Heet te
zijn een ‘Oost-Indienvaarder’ en hij wordt geïntroduceerd op deze wijze:
‘Wie wou na zeven jaar in 't Oosten om te zwerven,
De lek're brandewijn en mooye meisjes derven?’

*)
†)

Gereproduceerd in ons reclame-boekje.
Met toestemming van den eigenaar, Mr. S. van Gijn te Dordrecht.
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Begrafenisbriefje van Jan van Galen.

Mijne uitweiding over caricaturen en spotverzen heeft mij mijne geregelde
wandeling langs de prenten-lessenaars doen staken, vermoedelijk tot geluk van
mijne lezers, die anders nog menigmaal met mij hadden moeten stoppen vóór wat
ik zelf merkwaardig of aardigs zag. Slechts wijs ik er nu nog op, hoe de
historie-prenten ook meer dan eens ons leeren op het gebied van zeden en gebruiken
van de dagen van voorheen. Niet onbelangwekkend zijn b.v. de z.g.
begrafenisbriefjes, de uitnoodigingen om de plechtige teraardebestelling bij te wonen.
Men vindt ze hier van verschillende bekende zeehelden, van den admiraal Isaac
Sweers, gesneuveld in 1673 (No. 1424), van De Ruyter (No. 1316), van Cornelis
Tromp in 1691 (No. 1463), enz. Die van Jan Van Galen (No. 1058), die in 1653 bij
*)
Livorno (Ni. 354-358) sneuvelde, geef ik hier op verkleinde schaal terug .

Cornelis Speelman.

Na nog even gewezen te hebben op No. 1401, een zwartekunst-portret in
*)
levensgrootte, waarvan een verkleinde reproductie hiernevens gaat , van den
Gouverneur-Generaal Cornelis Speelman (1628-1684), ga
*)
*)

Met toestemming van den eigenaar, Mr. S. Van Gijn te Dordrecht.
Met toestemming van den eigenaar, Mr. S. Van Gijn te Dordrecht.
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ik naar de laatste der prenten in deze zaal (No. 855), voorstellende de ‘inbe
slagneming der Nederlandsche oorlogschepen door de Franschen’ in Januari 1795.
De gravure is wat de voorstelling betreft geheel onbetrouwbaar, maar het feit zelf,
de overgeving der schepen zonder verzet op last der autoriteiten, sluit op droevige
wijze de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen in de tijden der Republiek.

Nog enkele jaren te voren en een herleving der glorie van vroeger was gehoopt;
den 5 Augustus 1781 hadden de Engelschen onder Parker den strijd bij Doggersbank
gestaakt tegen de onzen onder Zoutman. Er is in die dagen heel wat werk gemaakt
van Doggersbank en zijne helden en de tentoonstelling kon heel wat naar aanleiding
van dat gevecht geven (No. 773-798 enz.): schilderijen, gravures, penningen,
gedichten, degens, sabels, wandelstokken, tabaksdoozen, enz. enz. Er is
Doggersbank-gewaaierd, -ge-theeserviesd en ge-Delftsch-aardewerkt, er is
Zoutmangelint en -gezongen b.v. ‘Matrozenlied, op het draagen van Zoutmanslint’
en ‘Tweede Zoutmans liedje, tusschen Klaas en Mietje,’ op de wijze van: ‘Wat of
de Schout mag praaten’ (No. 1649). Hier was deze uitbundigheid een veeg teeken:
al die vreugde stond niet in verhouding tot de hoegrootheid van het feit, men was
in een periode, waarin men met weinig tevreden was, en nu moge tevredenheid
een groote schat zijn voor een gewoon mensch, wanneer een Staat, een Volk
tevreden is met weinig....
Gelukkig had men ook voor de kinderen gezorgd. Men zond de wereld in het (No.
*)
795) hierboven op verkleinde schaal gereproduceerde ‘Nieuw

*)

Met toestemming van Mr. S. van Gijn.
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Vermakelijk Spel genaamd Doggersbank’. Gelukkig de kinderen, die Doggersbankje
konden spelen, zonder oogen voor de toekomst te hebben.

IV.
De Gothische zaal is aan het Paleis aan den Kneuterdijk verbonden door een
doorgang. Hierin zijn tentoongesteld aan de wanden een groot aantal kaarten,
waaronder zeer belangrijke, en in de vitrines een aantal manuscripten, boekwerken,
atlassen, enz.
Ik heb mijzelf in den laatsten tijd te veel bezondigd aan het publiceeren van kaarten
en archiefstukken, omtrent onze ontdekkingsreizen in mijne Tasmanuitgave (No.
1438) en in mijn werk omtrent het aandeel der Nederlanders aan de ontdekking van
Australië, dan dat ik het wagen zoude, nog eens weer, en wel in dit tijdschrift,
aandacht voor deze zaken te vragen. Toch een enkele opmerking.
Alle tentoonstellingbezoekers gaan met een zekere vlugheid, die vluchtigheid met
zich meê moet brengen, dit vertrek door: 't zijn immers maar kaarten, handschriften
en boeken. Hoogstens wordt het portret (No. 1528) van Willem Usselinx, wiens
verdiensten ten aanzien van de oprichting onzer West-Indische Compagnie dit
trouwens wel verdienen, even bekeken; of de Japansche passen (No. 173); of iets
anders wat zoo bij het voortgaan de aandacht trekt. Maar anders.... Op een goeien
dag ontmoette ik op de tentoonstelling een onzer bekende letterkundigen. Wij hadden
wat rondgewandeld in de Gothische zaal en kwamen in den doorgang. Met een:
‘daar heb ik toch niets aan, aan die kaarten en manuscripten!’ wilde hij verder gaan,
toen ik hem tegenhield en op sommige voorwerpen opmerkzaam maakte. Toen wij,
na geruimen tijd in het zaaltje te hebben doorgebracht, het verlieten, was zijn uitroep:
‘Ik wist niet, dat het zoo interessant was!’
En inderdaad, wie zich de moeite getroost, iets langer bij die atlassen, kaarten
en archiefstukken stil te staan, zal die moeite niet betreuren. Maar minder dan iets
anders op de tentoonstelling is deze afdeeling voor een vluchtig kijkje geschikt.
Deze vooral wil wat nader worden opgenomen. Die beroemde atlassen van Lucas
Janszoon Waghenaer, uit de laatste jaren der zestiende eeuw, atlassen zóó beroemd,
dat in Engeland nog altijd kustbeschrijvingen Waghenar of Wagoner genoemd
worden; die van Cornelis Claeszoon uit denzelfden tijd, van de Blaeu's, van Johannes
Janssonius, van Pieter Goos, van J. Colom, van Hendrick Doncker, enz., enz., uit
de zeventiende eeuw en van zoovele anderen, zij zijn het bezichtigen overwaard.
Al die ‘Spieghels der Zeevaerdt’, die ‘Thresoren der Zeevaerdt’, die ‘Caertboecken’,
die ‘Lichten der Zeevaerdt’, die ‘Zeespieghels’, die ‘Brandende Veenen’, die ‘Groote
Lichtende ofte Vyerighe Colommen’, die ‘Water-waerelden’, die Zee-Fackels’ (No.
2021-2046), zij doen duidelijk zien, dat op het gebied der cartographie ons land in
de eerste rij stond. Dit doen ook de kaarten, welke de wanden versieren en waarvan
zelfs een eenvoudige opsomming van de
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merkwaardigste mij ondoenlijk is. En door meer dan iets anders op de tentoonstelling
wordt door deze kaarten eerbied opgewekt voor die stoutmoedige zwalkers over
de wereldzeeën van het einde der zestiende- en van de zeventiende eeuw:
menschen, doodeenvoudig meestal, ruw gewoonlijk, bijna altijd on-geleerd, soms
geheel en al ongeletterd, maar die Neêrlands vlag hebben vertoond in het Oosten
en in het Westen, van Noord naar Zuid, die die vlag hebben geplant overal op de
wereld, die voor die vlag hebben gestreden tegen zwakke inboorlingen zeker, maar
tegen sterke vijanden ook. En zij deden nog meer, iets, wat minder beteekende in
de oogen hunner tijdgenooten, dan in de onze: zij stelden te boek, de een in
meerdere, de andere in mindere mate wat zij zagen in verre gewesten, zij
vervaardigden kaarten van de kusten, die zij bezochten. En al is menig landstreek,
eens door Nederlanders ontdekt of herhaaldelijk met handelsdoeleinden bezocht
of overheerscht, voor goed van Nederland àfgescheiden (wie staat in deze dagen
niet stil bij de kaarten van Zuid-Afrika (No. 2100-2103) enz.?), bij het zien van deze
afdeeling der tentoonstelling brengen wij in gedachten een eeresaluut aan onze
pioniers in die verre gewesten, een eeresaluut, waaraan de weemoed over wat, al
of niet door eigen schuld, verloren is gegaan, geen afbreuk zal doen; een saluut,
bij het brengen waarvan wij niet aan enkelen denken, maar aan geheel het krachtige
volk van dien tijd, waaruit zij zijn gesproten.

V.
Een der uitstekendste vertegenwoordigers van dat zeventiende-eeuwsche
Nederlandsche volk is Michiel Adriaanszoon De Ruyter en het is een goede gedachte
geweest van de regelaars der tentoonstelling, om voor wat herinnert aan dezen
held - ik zeg niet: ‘zeeheld’, want De Ruyter is meer dan dat geweest - een
afzonderlijk vertrek te bestemmen. Het De Ruyter-zaaltje is klein, te klein en dit
gebrek heeft invloed op den indruk, hier te weeg gebracht; en toch - het is iets als
een gewijde plek op deze expositie. Twee momenten zullen mij als herinneringen
aan deze tentoonstelling steeds bijblijven: het oogenblik, toen, na de ‘toespraak’
den

van Professor Blok ‘bij gelegenheid van de opening der tentoonstelling op den 16
*)
Juli 1900 gehouden tot Hare Majesteit de Koningin’, Deze Zelve het woord nam
en met Hare heerlijke stem en in Haar heerlijk Nederlandsch eenige woorden ter
opening sprak; en het oogenblik, toen ik, op een dag als commissielid de wacht op
de tentoonstelling betrokken hebbende, in een door bezoekers weinig of niet gebruikt
uur, op mijn gemak de De Ruyter-afdeeling bezag.
Wàt ik toen zag? Och, het zal u tamelijk onverschillig zijn, lezers! of ik u al vertel,
dat dáár dadelijk in het oog valt (No. 1341) de scheepsbijbel van den grooten man,
dat dáár is tentoongesteld zijn scheepsklokje (No. 1340), zijn Chatham-beker (No.
1342), de laatste brief, door hem aan

*)

Deze toespraak is in den handel gebracht.
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zijn gezin geschreven (No. 1356), en zoo veel meer. Ik verwijs naar den catalogus
of misschien kan ik nog verwijzen naar de tentoonstelling zelve; maar van eene
opsomming onthoud ik mij, temeer daar ik reeds verschillende voorwerpen met zijn
leven in verband staande heb gememoreerd. Slechts wijs ik op den grooten rijkdom
*)
aan portretten van Hollands Admiraal, welke de muren van het vertrekje versieren,
†)
één van welke (No. 1293) - een Karel Du Jardin - hier een plaats inneemt .

VI.

Michiel Adriaanszoon De Ruyter.

Ook het aan de De Ruyter-zaal grenzend vertrek heeft een keur van portretten
onzer vlootvoogdenschilderijen. Dáár vindt men onze Reael, onze Piet Heyn; dáár
portretten van de Banckers': en, het mooie portret van Egbert Meeuwszoon Cortenaer
door B. Van der Helst, (No. 994), portretten van de Evertsen's, het portret van Jacob
§)
Van Heemskerk , dat van Jan De Liefde door B. Van der Helst (No. 1186), van de
**)
beide Trompen , betrekkelijk wie nog zooveel ter tentoonstelling aanwezig is, dat
eenige bladzijden van den catalogus met memorabilia aangaande hen gevuld zijn
(Ni. 1440-1526), van Jacob baron Van Wassenaer

*)

†)
§)
**)

Een er van (No. 1291) is gereproduceerd op een der briefkaarten bij gelegenheid der
tentoonstelling vervaardigd; een ander (No. 1311) in het reclameboekje. Op een der
briefkaarten is ook verveelvoudigd het St. Michielsordeteeken van De Ruyter (No. 1344).
Met toestemming van Z.K.H. Willem Ernst, Erfgroothertog van Saksen, en Z.H. Bernhard
Heinrich, Prins van Saksen-Weimar.
Gereproduceerd op een der briefkaarten. (No. 1096).
Een er van (No. 1471) is gereproduceerd op een der briefkaarten. Ook andere Trompiana
zijn op de briefkaarten en in het reclameboekje gereproduceerd.
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van Obdam (Ni. 1547, 1548), van Witte Corneliszoon De With (Ni. 1597, 1598), van
*)
Willem Van der Zaan en zijn vrouw , enz. enz. Opmerkelijk is nog een B. Van der
Helst, een portret van een Vlootvoogd, toebehoorende aan de Corporation of
Glasgow Museum and Art Galleries, dáár positief aangewezen als een portret van
Cornelis De Witt; in den catalogus, vermoedelijk evenmin juist en trouwens slechts
met een vraagteeken, als dat van Witte De With. Onze zeeman schijnt tot nog toe
onbekend, maar waarschijnlijk komt het mij voor, dat hij zich ook bevindt op de
‘Groep van Nederlandsche Admiralen, geschaard om M.A. de Ruyter’ (No. 1661).
Naast de geschilderde portretten, in deze zaal aanwezig, verdient alle aandacht
de vitrine, waarin door de oordeelkundige zorgen van het bestuurslid Dr. H.J. De
Dompierre de Chaufepié, directeur van het Koninklijk Penningkabinet, een aantal
uit een oogpunt van kunst of historie merkwaardige penningen en medailles zijn
tentoongesteld. Natuurlijk dat ook deze niet kunnen worden opgesomd; enkele
†)
reproducties stellen den lezer in staat, zelf een oordeel te vellen over een klein
deel van wat geëxposeerd is.
Eindelijk dien ik in deze zaal nog te wijzen op eenige vitrines, welke hier de ruimte
vullen, en waarin een groot aantal voorwerpen zijn tentoongesteld Ten aanzien
hiervan ben ik in een eenigszins lastig parket, omdat ik over 't geheel niet zoo heel
veel gevoel voor curiosa. Nu weet ik heel goed, dat er in die vitrines vele zaken zijn
geborgen, welke veel hooger staan dan wat ik onder curiosa versta, maar veel ook
is er bij, waarvan de eenige waarde is: curiositeit. Buitendien, al is hier en daar
zooveel mogelijk verband gebracht tusschen de hier geëxposeerde voorwerpen,
toch ontbreekt hier meer dan ergens elders in de tentoonstellingszalen het denkbeeld
van éénheid. Het heeft niet anders gekund, aan de regeling ligt zeker de schuld
niet. Door dit alles echter is - bij mij althans - de indruk van deze zaal altijd de zwakste
geweest, niettegenstaande - ik herhaal het - onder de voorwerpen meer dan één is
van groote historische- of kunstwaarde op zich zelf. Het wilde mij wel eens
voorkomen, of het publiek eveneens dacht: het dwaalde veel meer dan in de andere
zalen hier wat rond.
Ook hier weder slechts een enkele aanwijzing. Zoo schrapte ik in mijn catalogus
aan den ‘zilveren schotel met zeven wapenschilden’ en het opschrift:
‘Bewindhebberen van de geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Camer van
de Mase, 1684’ (No. 2261), berustende in het Rijks-Museum; de 3 gouden kettingen
met penningen van Willem Van der Zaan, 1661-1663 (No. 1624); de schenkkan en
schotel van zilver drijfwerk met het wapen van C. Tromp (No. 1461 B). Meer curieus
dan interessant daarentegen zijn de likeurkistjes, de snuifdoos en het medicijnkistje
van Enno Doedes Star (Ni. 1405-1407); door de dames wordt geprezen als snoezige
bonbonnière (Sic transit!) den

*)
†)

Gereproduceerd op een der briefkaarten. (No. 1622).
De reproductie geschiedde met toestemming van den Directeur van het Koninklijke
Penningkabinet. Ook op sommige briefkaarten zijn penningen gereproduceerd.
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zilveren gedreven tabaksdoos met tafereelen, ontleend aan den tocht naar Chatham
(No. 519); een echte curiositeit is de hangmat gebruikt door Cornelis De Witt (No.
1617). Niet onaardig is verder de ivoren Doggersbankwaaier (No. 796). Vermakelijk
de

is het koperen snuifdoosje uit de 18

eeuw (No. 2270), om het opschrift:

‘Alles verbruyt,
Dan 't zeegat uyt.’

Een vitrine met degens, sabels en stokken meld ik pro memorie en de vitrine met
instrumenten (Ni. 1990-2020), hoe interessant ook, vermeld ik alleen, omdat zij in
mijn artikel een gemakkelijken overgang vormt tot de laatste en een der belangrijkste
der tentoonstellingszalen, welke in de eerste plaats haar gewicht ontleent aan de
verzameling scheepsmodellen dáár geëxposeerd.

de

De catalogus vermeldt een veertigtal uit de 17

de

en 18

eeuw. Van één er van (No.

e

1766), een oorlogsschip uit de eerste helft der XVII eeuw (1627), toebehoorende
*)
aan het Gemeentebestuur van Zierikzee, geef ik hier een reproductie. Dit is wel
een der elegantste van de vele, hier aanwezig. Maar ook andere zijn merkwaardig,
vooral ook het model, aanwezig in een dépendance der tentoonstelling, den Hofvijver,
waar het Admiraalschip van De Ruyter, de Zeven Provinciën, geëxposeerd is. Verder
de

de

vindt men er Oost-Indie-vaarders uit de 17 en 18 eeuw, galeien, fregatten, kraken,
galjooten, brikken, beurtschepen, kotters, branders, haringbuizen, jachten en hoe
al die schepen en scheepjes mogen heeten.
Minder in 't oog loopend, maar niet minder belangwekkend zijn de afbeeldingen
de

van schepen. Deze voeren ons zelfs tot de 15 eeuw terug - ik wees er reeds boven
op - en de deskundige, welke zich een juist denkbeeld wil gaan vormen van de
ontwikkeling van den bouw der schepen, zal zich

*)

Met toestemming van den eigenaar. Het model is ook gereproduceerd, eenigszins anders
genomen, op een der briefkaarten. Op briefkaarten zijn verder overgenomen Ni. 1777 en
1792.
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zeker niet vruchteloos wenden tot de prentenlessenaars in deze zaal. Ook nu weder
doet de catalogus zien, met welke zorg hij is samengesteld: de beschrijvingen der
afbeeldingen zijn wel zoo uitvoerig, dat onmiddellijk de geschiktheid van den
catalogus als leiddraad bij de tentoonstelling wordt ondervonden. Zuiver en alleen
den vorm der schepen geven trouwens die afbeeldingen niet, meer dan één er van
geeft historische gegevens van anderen aard of wekt de herinnering aan historische
feiten. Het scheepgaan van Matthias in 1581 wordt voorgesteld door een prent van
Hogenberg: ‘Dess Durchleuchttichsten Ertzhertogen Mattheis von den Nederlanden
Auszzug’ (No. 1814); ‘De slag vant hantie (Cornelis Jansz. De Haan, gesneuveld
1633) tegen twee duijnkerckers’ bracht S. Savry in gravure (No. 1818); een gravure
*)
van Tromp's admiraalschip (Ni. 1822, 1823) Aemilia geeft den catalogus aanleiding
tot het plaatsen van historische bijzonderheden.
Dat ook de jeugd geïnteresseerd werd voor dezen factor onzer
zeventiende-eeuwsche grootheid, wordt ons getoond door een ‘kinderprent met 32
houtsneden, voorstellende Hollansche en Engelsche schepen uit den eersten
Engelschen oorlog 1652-1654.’ Dat dergelijke prenten in trek waren, bewijst de
catalogus (No. 1829), welke van die prent vermeldt een ‘lateren afdruk.’
Trouwens hoe populair de zee in ons land was en alles wat met de zee in
betrekking stond, men kan bijna geen schrede in een der tentoonstellingszalen doen
of men vindt er de bewijzen voor. Maar ik heb, vrees ik, reeds overschreden de mij
door de redactie van ‘Elsevier's’ voor mijne indrukken toegestane ruimte en ik moet
dus op mijne schreden terug keeren. Nog slechts een enkele aanteekening.
Die populariteit wordt ook bewezen door voorwerpen als Ni. 1734 en 1735, telkens
twaalf Delftsche bordjes met voorstellingen: De Haringvangst en de Walvischvangst,
door tabaksdoozen met versieringen van dergelijken aard (Ni. 1736, 1737), een
kinderwagen (nota bene!) uit de achttiende eeuw, (No. 1741), beschilderd o.a. met
de voorstelling van het zeker populaire avontuur van Jongekees, alias ‘den man
onder den beer.’ Deze Cornelis Gerritszoon Jongekees, ‘Groenlandsch Commandeur’
te Zaandam, werd in 1688 in de IJszee door een ijsbeer besprongen, maar door
zijne bootslieden gered: vandaar zijn naam. Sedert dit avontuur zou zijn gelaat
doodsbleek van de schrik gebleven zijn. Heerlijk voor kinderverhalen! Dat men
echter ook een schilderij er van heeft gemaakt (No. 1683), toont, dat zelfs de grooten
het avontuur van belang vonden.
Ten slotte nog even gewezen op visscherij en verder scheepsbedrijf in zang en
muziek. Kostelijk zijn soms alleen reeds de titels van de liedeboekjes, waarvan een
keur ter tentoonstelling aanwezig is (Ni. 1713-1730, 2201-2235). Daar heeft men
het ‘Medenblieker Scharre-zoodtje,’ ‘d'Enckhuyser Ybocken, bestaende in
verscheyden vermakelycke en stichtelijcke gesangen,’ de ‘Stigtelijke Zeeman,’ ‘Den
nieuwen Katwycker christelijke Zee-vaert,’

*)

Gereproduceerd in het reclame-boekje.
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‘Het nieuwe Maas-sluysche hoekertje, voerende eenige zoete aangename liedekens,’
enz. enz.
Maar ook het overige scheepsbedrijf gaf aanleiding tot dichterlijke en muzikale
ontboezemingen. Een onzer hedendaagsche ‘voordragers’ creëerde de moeder in
het straatlied; wat zou hij zeggen van een andere creatie: de matroos in het lied?
de

de

De 17 en 18 eeuwsche Janmaat kan hem stof geven. Reeds de titels zullen
doen: ‘De nieuwe Hollandsche Boots-gezel,’ de ‘Stigtelijke Zee-man,’ ‘Kleyn Jans
Konkelpotje,’ ‘Een nieuw lied van het Schippersmaatje,’ ‘De vrolyke Zee-Held,’ ‘De
vroolyke Oost-Indies-vaarder, of klinkende en drinkende matroos, zingende de
allernieuwste en fraaiste liederen,’ ‘De klaagende Matroos. Op een aangenaame
wijs,’ ‘Een nieuw lied of de bedroogen minnaar, of de matroos van Fortuyn’. Dat dit
lied moet worden gezongen ‘op een vrolijke wijs’ laat zich hooren, als de matroos
een matroos van fortuin is; maar waarom ‘Een nieuw Lied op het Oost-Indische
Compagnieschip genaamd de Mentor, dewelke (n. b!) gebleven is vijftien mijlen van
de Kaap de goede Hoop,’ gezongen moet worden ‘op een aangenaamen Vois’ en
wel op de wijs van ‘Heldre zon heldere straelen’ is niet recht duidelijk.
Trouwens, Janmaat nam de wereldsche zaken leuk op. Anders kon hij niet in den
‘Algemeene Artykelbrief, Geschooten uyt een canon met 4 stemmen, te singen of
op allerley speeltuygh te speelen, ook met 4 Trompetten lustigh door malkander te
*)
steeken,’ aldus zijn militairen loopbaan ter zee hebben samen gevat:
‘Wil je nu vechten? Zoo krijg je tot loon,
Een Penning of Keten van Goude heel schoon:
Maer wil-je niet vechten zo kryg je een strop,
Al waer je een Prins zo ver-liesje u kop.’

Delft, September 1900.

*)

Dit liedje ‘Aan alle Matroozen’ is bij gelegenheid der tentoonstelling afzonderlijk herdrukt, en
ook opgenomen in het ‘Programma der Muziekuitvoering op 16 Juli 1900’: den dag der opening
van de tentoonstelling.
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lle

Het ‘Palais de la femme’ en ‘l'Oeuvre de m de Broen’
door C. de Jong van Beek en Donk.
Aan den voet van de Tour Eiffel, midden tusschen het duizelingwekkende gewriemel
der honderdduizenden, die gekomen zijn om ‘l'Exposition’ te zien, staat het sierlijke
witte gebouw, dat den wijdschen naam draagt van ‘le Palais de la Femme’.
Lang was het gesloten gebleven; meer dan zes weken na de opening der
Tentoonstelling waren nog de deuren dicht, en aan hen die met een beetje ongeduld
vroegen, waarom juist dit Paleis onder de allerlaatsten behoorde, werden
me

indrukwekkende verhalen gedaan, van de teleurstellingen, welke M Pégard, de
ziel dezer onderneming, had ondervonden, en van de moeilijkheden, waarmede
men had te worstelen gehad.
Er was eerst sprake van geweest dat het een staatsgebouw zou zijn geworden,
dan zou men over ruime geldmiddelen hebben kunnen beschikken en alle krachten
hebben kunnen samentrekken om een in waarheid merkwaardig overzicht te geven.
Toen echter deze illusie, als de meeste illusies, den weg der nevelen was opgegaan,
me

zag M Pégard zich geplaatst voor al de finantieele en andere moeilijkheden, welke
het tot stand brengen van zulk een ‘Palais’ met zich brengt, en al wie ooit aan iets
dergelijks medewerkten, weten dat deze moeilijkheden niet gering zijn. Daarbij komt
nog dat er, gedurende den bouw, een groote werkstaking plaats had, wegens
oneenigheden
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tusschen den aannemer en het werkvolk. Een oogenblik dreigde die alles in duigen
me

te doen vallen. Ons werd toen verteld hoe M Pégard uren lang tusschen het
werkvolk doorbracht, hen bezwerende, overtuigende het werk te voleindigen, en
hoe zij met taaie volharding en groote energie ten slotte alle hinderpalen had weten
te overwinnen. Is het wonder dat onze verwachtingen eenigszins gespannen waren,
en wij met belangstelling de opening tegemoet zagen?
me

Wel werd er gefluisterd, in quasi vertrouwelijke gesprekken, dat het M Pégard
slechts te doen was om bevrediging harer eerzucht, die kleine walchelijke eerzucht,
die in naam eener ernstige mooie zaak, persoonlijke ijdelheidsstreeling najaagt.
Maar voor wie gelooven in het goede der menschelijke natuur, ook al hebben
veel blikken achter veel schermen hun alle kinderlijke optimisme ontnomen, is het
zooveel makkelijker aan te nemen dat een daad van zware inspanning eerder
volbracht wordt door liefde en enthousiasme voor een mooie gedachte, dan door
de kille prikkeling van zelfzoekende eerzucht, dat wij nauwelijks acht sloegen op
dat gefluister en verlangend uitzagen naar het open gaan der deuren.
Wat zou het ons geven het Palais de la Femme? Als op de Worlds Fair te Chicago,
een overzicht, hoogst oppervlakkig, maar schitterend, van alles wat de vrouw over
de geheele wereld vervaardigt? Zouden wij daar weer zien zoowel het artistieke
borduurwerk der Oostersche, Chineesche en Japansche vrouwen, als het dichterlijke
spinrag der Venetiaansche kantwerksters uit oude en nieuwe tijden; zoowel de naive
borduursels op de Slavische volkskleederdrachten, als de laatste ontwerpen voor
behangsels en art muslins van Engelsche teekenaressen; zoowel de voorwerpen
van allerlei aard, waarvoor patent verleend was aan Amerikaansche uitvindsters,
als de in miniatuur nagemaakte woningen voor de leprozen aan wie Kate Marsden
haar leven wijdt; zoowel de teekeningen van groote gebouwen door Amerikaansche
vrouwen-architecten tot stand gebracht, als het laatste receptenboek van Duitsche
huishoudscholen - en zoo zou ik nog bladzijden lang voort kunnen gaan. - Of zou
dit Palais, meer in den geest van de Nederlandsche Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid, een ernstige, zooveel mogelijk volledige studie willen zijn van den
toestand, de werkzaamheden en het streven der Fransche vrouw? Zou het een
krachtig protest willen zijn tegen het maar al te zeer verspreide vooroordeel van de
wuftheid der française, een protest in beeld gebracht, dat diepen indruk zou maken
op de duizenden, uit alle oorden der wereld, die thans samenstroomen op het
Champs de Mars?
Boven op la porte monumentale, de hoofdingang der Tentoonstelling - een
meesterstuk, n.l. in dien zin dat zij aantoont tot welk een verregaande wansmaak
het artistiekste volk der aarde in zijn zwakke oogenblikken in staat is - heeft de
kunstenaar (?) een groot vrouwenbeeld geplaatst. Het stelt voor la Parisienne, die
de armen uitstrekt om de vreemdelingen te ontvangen, en velen die deze poort met
haar dubbelzinnige versiering zijn binnen getreden
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en dan de rue de Paris zijn doorgegaan, met haar opeenvolging van café-chantants,
kleine théâtres en café's, waar de vrouw in haar rampzaligste, diepst vernederde
gedaante de grootste attractie vormt, hebben zeker belangstellend den blik gericht
op le Palais de la femme, verwachtend dat van daar uit het fiere protest der fransche
vrouw zou klinken: ‘neen la Parisienne is niet de opgeschikte deern, die men daar
buiten aan de poort heeft gezet om de vreemdelingen toe te wenken! en ze is heel
wat anders dan het armzalige geverfde speelgoed dat zooveel vreemdelingen - voor
deze zelf is zeker de schande nog het grootst - vóór alles in haar willen zien.’
Maar het Vrouwen-Paleis ontsloot zijn deuren, en er klonk niets. Niets dan de
voetstappen van Madame Pégard, die er zelfvergenoegd en triomfantelijk rondstapte
met het roode lint der légion d'honneur op de borst.
Om niet al te zwartgallig te schijnen, zouden wij hier twee lichtpuntjes willen
aanschrappen: het Palais, hoe verregaand onbeduidend ook, caracteriseert, en
daardoor symboliseert twee eigenaardige deugden der fransche vrouw: voor wie
n.l. eenigszins zijn ingewijd in de moeilijkheden die Madame Pégard heeft te
doorworstelen gehad, spreekt dit gebouwtje van energie, doorzettingsvermogen en
organiseerend talent, karaktertrekken, die men heel dikwijls aantreft bij de zeer
talrijke vrouwen die in Frankrijk aan het hoofd van grootere en kleinere zaken staan,
en verder getuigt het ‘palais’ met zijn zachte kleuren, zijn bevallige draperieën,
vriendelijk theesalon, en aardig theâtrezaaltje van den goeden smaak der française.
Maar om deze te bewijzen was toch waarlijk geen apart gebouw noodig met den
grandiozen naam ‘Palais’. Wie, die ooit acht dagen ronddwaalde in de bekoring van
Parijs, zou nog kunnen twijfelen aan den smaak, de gratie der Parisienne?
Beneden in de ruime hal, met zacht groen gedrapeerd, staan een groot aantal
beeldhouwwerken door vrouwen vervaardigd; de bovenzaaltjes, naast de
Theâtrezaal, hangen vol schilderijen. Over het min of meer verdienstelijke, het min
of meer stumperige dezer kunstvoorbrengselen zal ik hier niet uitwijden. Het spreekt
van zelf dat onder de artisten, die hier inzonden, enkelen niet van talent ontbloot
zijn. Maar elke vrouw, wier gave eenigszins boven het middelmatige staat, heeft, in
den tegenwoordigen tijd, gelegenheid, evengoed als haar kunstbroeder, om te
exposeeren, waar zij wil. Moge het waar zijn, zooals door sommige kunstenaressen
wordt beweerd, dat ook onder de juryleden nog wel eens geslachtsvooroordeelen
voorkomen, en haar moeilijkheden in den weg worden gelegd, die den kunstenaar
bespaard blijven, zeker zullen dit toch uitzonderingen zijn. Een enkele blik op de
beide salons der laatste jaren - Champs de Mars en Champs Elysés - en zooveel
andere kleinere exposities, waar men ontelbaar veel vrouwennamen ziet, op dikwijls
verregaand middelmatig werk, kan ons toch overtuigen dat in elk geval de meeste
juryleden met groote lankmoedigheid zijn vervuld jegens la femme artiste.
En waarom dan nu in het palais de la femme deze aparte Tentoonstelling van
kunst? Dat op een expositie, die tracht een beeld te geven zoo volledig
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mogelijk, van heel het werken der vrouw, de kunst niet mag ontbreken, spreekt van
zelf; waar men de vrouw in haar volle wezen, in heel haar streven, lijden en
liefhebben wil schetsen behoort de kunstenares even goed als de dagloonster, de
huismoeder, de doctores of de onderwijzeres te worden vertegenwoordigd. Maar
waar, zooals hier, nagenoeg niets van vrouwenarbeid is in beeld gebracht, maakt
het een allerzonderlingsten indruk van gedachtenloos handelen, alleen een
verzameling van kunst te vinden, waarvan de meeste dingen ons door hun
onbeduidendheid vermoeien en vervelen, en waarvan de besten onze belangstelling
opwekken, niet omdat zij door een vrouw zijn gemaakt, maar omdat wij er talent in
raden.
En ach, hoe weinig waren er dat nog! De groote salon met zijn - als ik mij niet
vergis - drie duizend doeken, gaf dit voorjaar reeds het troostelooze bewijs hoe
tegenwoordig ieder, die een beetje aanleg voor teekenen heeft en niet al te zeer
gevoel voor kleuren mist, zich kunstenaar waant en meent te mogen exposeeren.
Uit het huwelijk van een geest die niets aan de wereld te zeggen heeft en
middelmatige techniek worden stroomen beschilderde lapjes geboren die zich als
een zondvloed, onder het pseudoniem ‘kunst’ over de aarde uitstorten en nòch aan
de menschheid, nòch - vrees ik - aan de makers zelf bevrediging, levensverrijking
of blijheid geven. En nu is het als of het Palais de la femme dezen indruk van den
Salon - en trouwens van de meeste kunsttentoonstellingen - nog eens dunnetjes
over heeft willen geven!
Met pijnlijke verwondering vragen we ons af wat hebben deze doeken, deze
beelden te maken met den grooten, ernstigen strijd, dien de vrouw in deze eeuw te
strijden heeft om hare oeconomische onafhankelijkheid te verwerven, om haar
aandeel te mogen hebben in de zorgen en moeilijkheden van het
gemeenschapsleven, en om beter voorbereid te worden voor haar hooge taak van
moeder en opvoedster?
Wie iets voelt voor dezen strijd, en, staande voor één der ramen, neerziet op de
bonte wemeling van vreemdelingen, provincialen en Parijzenaars, die er in
onafgebroken stroomen langs trekken, en aan wie allen het vrouwenpaleis een
boodschap had kunnen brengen, kan niet anders dan zich verdrietig voelen dat een
energieke intelligente vrouw als Madame Pégard zich moeite heeft gegeven voor
zulk een resultaat.... Of zou het toch waar zijn, zooals door velen beweerd wordt,
dat het haar alleen te doen is geweest om het roode lintje, waarmee zij voortaan
rekening zal hebben te houden bij het uitkiezen van de kleur harer nieuwe toiletten?
Hoe het zij, zeker zou het voor de waardigheid van ‘la femme’ in elk geval beter
zijn geweest op de Tentoonstelling te schitteren door afwezigheid, dan
vertegenwoordigd te zijn door zulk een ‘Palais’.
In de Théâtrezaal worden kleine stukken opgevoerd, zooveel mogelijk door
vrouwen gemaakt. Wij zagen er o.a. een aardige voorstelling van Chineesche
schimmen, zooals die, welke beroemd waren in den Chat Noir. Op zich zelf
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kan niemand iets tegen zulke opvoeringen hebben, maar was daarvoor een
vrouwenpaleis noodig?
Het eenige wat ten slotte een oogenblik er aan herinnert dat dit een gebouw is
aan feminisme gewijd, zijn de statistische kaarten, door Madame Pégard ontworpen,
die de doorgangen boven, tusschen de zaaltjes versieren, en enkele niet
onbeduidende cijfers geven. Maar wat zeggen zulke opgaven, hoe verdienstelijk
op zich zelf ook, tot de groote massa, tot den vermoeiden, haastigen
Tentoonstellingsbezoeker, die indrukken wil ontvangen, en geen tijd noch lust heeft,
geduldig de hieroglyfen van zulke kaarten te bestudeeren? Bovendien zouden deze
kaarten evengoed een plaats hebben kunnen vinden in het Palais de l'Economie
sociale, waar ook la ligue française pour le droit des femmes, op initiatief harer
presidente, Madame Maria Pognon, hare tabellen heeft geëxposeerd, die aangeven
het aantal vrouwelijke en mannelijke arbeiders in Frankrijk, die zich wijden aan
industrie, handel en huisdienst. Vergelijkende loonstaten toonen daar aan,
welsprekender dan vele woorden, hoe zwaar het onrecht overal nog drukt op de
vrouw, dat zij voor gelijken arbeid - en welk een arbeid dikwijls! - altijd veel minder
loon ontvangt dan de man.
Tusschen de marmers van het Palais de la Femme ronddwalende, luisterden we
onwillekeurig naar de opmerkingen van het publiek. Voor zoover de bezoekers niet
behoorden tot de stompzinnige vermoeide schare, die overal rondloopt, alles
bekijkende, niets ziende, en die nergens critiek uitoefent, geen opinie hebbende,
vóór hun krant of de profeet onder hun kennissen hun een meening heeft
vóórgezegd, waren allen bitter teleurgesteld.
‘Is dat nu alles wat de fransche vrouw heeft voor den dag gebracht? Wat zijn zij
toch oppervlakkig!’ En dan volgden dikwijls harde oordeelvellingen over de vrouw
in 't algemeen en de fransche vrouw in 't bijzonder, oordeelvellingen die bewezen
hoe degenen die het felst schermen tegen oppervlakkigheid, er somtijds allerminst
van vrij te pleiten zijn.
En als van zelf rezen toen voor onze oogen een gansche rij vrouwenfiguren, wier
werken hier vertegenwoordigd hadden behooren te zijn. Een groot aantal verdrong
zich in onze verbeelding van arbeidsters op allerlei gebied, schitterende figuren, en
heel stille, wegduikend in overgroote bescheidenheid, figuren van sterkte en van
toewijding, hare beste krachten gevend aan onderwijs, philantropie, huisgezin,
sociaal werk en wetenschap en op wier arbeid Frankrijk trotsch mag zijn.
Waarom weet ik zelf niet, maar de eerste wier vriendelijk gezicht met den kinderlijk
lle

vromen oogopslag zich aan mijne gedachten opdrong was dat van M de Broen,
de stille trouwe werkster onder de donkere arbeidersbevolking van Belleville.
Nu bijna dertig jaar geleden - zij moet toen nog een heel jong meisje zijn geweest
- kwam zij te Parijs, het rampzalige Parijs dier dagen, dat bloedend, aan flarden
gescheurd, doodziek met brandwonden bedekt, neerlag, door den oorlog en de
commune uitgeput. Een toeval bracht haar naar Père La Chaise, het groote kerkhof,
waar zich onverwachts een schouwspel
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aan haar oogen voordeed, dat een beslissenden invloed uitoefende op heel haar
leven. Daar, bij den pasgesloten grafkuil van vijf, zeshonderd communards, die den
vorigen dag waren gefusileerd, stonden de moeders, de vrouwen, de weezen, en
schrikwekkend was het haar droefheid te zien. Het was een groep waarin elke uiting
van zwaar menschenlijden was te herkennen: de doffe wezenlooze geslagenheid
om het plotseling verloren geluk, de doodsangst voor het gebrek dat de weggenomen
kostwinner achterliet, de wild krijschende wanhoop en het stille troostelooze snikken.
lle

Maar erger nog dan de droefheid, zeide ons M de Broen, was de razende woede
die velen dier vrouwen bezielde, haar wraakzucht, de brandende haat, die al de
verteedering in haar wegschroeide. Woorden van razernij, ontzettend om te hooren,
klonken uit haar koortsig verwrongen monden. Daar was één vrouw onder anderen,
die haar man en haar zoon had verloren, niets menschelijks had zij meer, de arme,
wanhoop en haat hadden haar tot een dier gemaakt.
lle

Toen ging M de Broen, ofschoon heel verlegen van aard, naar haar toe, en
sprak tot haar op haar eigen kinderlijke wijze van Gods-liefde. Er was moed toe
noodig op dat moment van liefde te spreken, toen Parijs nog rookte van de
brandstichting der communards en het zand van het kerkhof nog rood zag van hun
bloed. De lucht scheen geheel vervuld van haat en wraakzucht en vertwijfeling.
Maar het woord, dat haast altijd zoo groote macht heeft, wanneer het met innig
erbarmen wordt uitgesproken, miste ook toen zijn uitwerking niet. De vrouw werd
kalmer, haar trekken verzachtten zich: ‘Zij was dus niet heelemaal alleen en verlaten?
er was dus nog iemand die haar leed begreep en deelde en die van liefde en hoop
sprak?’
lle

Van dat oogenblik af wist M de Broen dat het haar roeping zou zijn voor deze
ongelukkigen te leven, die na de commune uit haar roes ontwaakt, zich beroofd
zagen van degenen die zij lief hadden, en daar stonden, zonder steun, zonder brood,
zonder werk - als naverwante betrekkingen van veroordeelde communards werd
haar door de meeste patroons werk geweigerd - en zonder iets om afleiding aan
haar leed te geven dan verterende passies van wraakzucht en haat.
lle

Iedereen in de omgeving van M de Broen velde in dien tijd het hardste oordeel
over de communards, maar zij, met het gezond verstand van intuitieve liefde vroeg
zich af: heeft iemand zich wel ooit moeite gegeven deze menschen voor te lichten,
hun een beteren weg te wijzen, en, zooals zij zich uitdrukt, hen Gods liefde te leeren
kennen?
Zij begreep dat het eenige, wat op dat oogenblik de ongelukkige, achtergebleven
vrouwen helpen kon, geen aalmoezen waren, maar werk. Zij opende een ouvroir,
waar zich weldra een overgroot aantal vrouwen aanmeldden. Van dat moment af
aan breidde zich steeds haar werk uit onder de bevolking van Belleville, dat zeker
een der armoedigste gedeelten van Parijs kan genoemd worden. Het werk breidde
zich uit tot een kostelooze cliniek, naaicursussen voor meisjes en voor vrouwen,
ziekenbezoek, kinderbondwerk, een klein tehuis voor weeskinderen, in den zomer
een klein sanatorium aan de zee voor
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zwakken, in den winter kostelooze maaltijden in een verwarmd lokaal voor
werkeloozen, een leesbibliotheek en Engelsche lessen, en verder godsdienstige
bijeenkomsten, zondagscholen en besprekingen over geheelonthouding. En dit alles
volbracht de jonge vrouw nagenoeg alleen. Heel haar leven, haar tijd, haar rust,
haar fortuin wijdde ze aan dit werk met al de blijde kracht van een roeping.
Er zijn tegenwoordig velen die hooghartig neerzien op weldadigheid: ‘dat lapwerk’,
en zeker, zij hebben gelijk die meenen dat het beter is de bronnen te zuiveren dan
lle

voortdurend het water te filtreeren. Maar een enkele blik op het werk van M de
Broen moet voldoende zijn om iedereen te overtuigen dat het een zegen, een
onberekenbare weldaad is, in deze bange overgangstijden, dat er nog menschen
zijn, die heel eenvoudig, heel ouderwetsch, als gij wilt, leed verzachten, hongerigen
spijzigen en van Liefde spreken tot degenen die van leed vergaan.
Het was op een guren Maartschen middag, een dier dagen dat de welgevoede,
goed gekleede het buiten ‘heel onaangenaam’ vindt, dat ik in de rue Bolivar 32 de
lle

groote ijzeren loods voor het eerst bezocht, waar M de Broen dagelijks open tafel
houdt voor al degenen die tot haar komen. Een driehonderd mannen en enkele
vrouwen, slecht gekleed, niet gevoed, verstijfd door de kille winden, kwamen
langzaam binnen. Het was een troostelooze schare, het bezinksel dier wreede
schitterende stad, waar al wat te zwak is onherroepelijk te gronde moet gaan.
Hongerig, enkelen met blij-gretige, anderen met moede gebaren van
niet-meer-kunnen, begonnen zij hun soep te eten, die warm dampend opsteeg en
heel de zaal met een geur van gezelligheid, veiligheid vulde.
lle

Toen ging M de Broen op een kleine estrade, sprak een kort, heel eenvoudig
gebed en hield in haar naïef gebroken Fransch een kleine godsdienstige aanspraak.
Van origine is zij Engelsche, en met dat eigenaardige gebrek aan taalgevoel dat
juist onder Engelschen in zoo verbazend hooge mate wordt aangetroffen, leerde zij
na een heel leven van werken onder Franschen nog steeds niet zich behoorlijk
uitdrukken in hun taal. Maar wat doet dit er eigenlijk toe, nu zij een veel hoogere
taal verstaat dan die van eenige grammatica, de internationale taal der goedheid?
Ongetwijfeld zal door sommigen, dit van godsdienst spreken, onder het eten der
lle

arme stakkers, worden afgekeurd. M de Broen weet dit zelf zeer goed en klaagde
mij, niet zonder een beetje ironie, haar nood dat het onmogelijk is aller goedkeuring
te verwerven. ‘De protestanten,’ zeide zij, ‘vinden mij niet protestant, niet dogmatisch
genoeg, de roomschen vinden me te protestant, de streng vormelijk geloovigen te
liberaal, omdat ik vóór alles lijden tracht te verzachten, en nooit vraag, vóór ik help,
wat iemand gelooft of niet gelooft, de vrijdenkers vinden me te religieus en zoodoende
steunen zij mij geen van allen, en sta ik ten slotte alleen met de armzalige
schepselen, die ik tracht te helpen en het ergste is dat ik op die manier lang zoo
veel niet kan doen als ik zou willen en.... beter gesteund, zou kunnen!’
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Enkelen onder de hongerige mannen, een paar anarchisten, hielden onder de
lle

toespraak van M de Broen hun ooren dicht; zij lachten spottend uit de hoogte,
blijkbaar overtuigd van hun geestelijke meerderheid, die lachte om het innige geloof
dezer vrouw. Anderen luisterden met ontroering, de meesten aandachtig, met iets
van verwondering. Op de meeste plaatsen in Parijs, waar het volk samenkomt, hoort
het toch maar al te dikwijls niets anders dan opstandsprediking tegen de bezittende
klasse en vooral fel opruiende woorden tegen de priesters wier zaak, helaas,
gewoonlijk verward wordt met die van den godsdienst zelf. Men moet den geweldigen
strijd tusschen klerikalen en anti-klerikalen in Frankrijk van nabij hebben gezien, om
te weten met welk een razenden hartstocht die gevoerd wordt. En luisterend naar
lle

de zachte, bewogen stem van M de Broen, kon ik niet nalaten dien middag te
denken hoe weldadig het voor die armen zijn moest, nu eens niet van haat en strijd
te hooren, maar van liefde en hoop.
lle

Met haar practischen zin en groote ervaring weet M de Broen natuurlijk te goed
welk een naamlooze ellende er geleden wordt, om niet met heel haar hart te staan
aan de zijde der proletariërs, waar die voor betere toestanden strijden. Maar zij
gelooft ook dat verbittering en haat nòg een lijden te meer zijn in het leven dezer
toch al zoo onterfden, en dat men hun kan leeren, zonder hun het besef te ontnemen
dat zij verplicht zijn elkander te steunen in den grooten socialen strijd, die
vertrouwende berusting in het onafwendbare leed, dat gezonden wordt aan elk
menschenkind, die berusting die ook de materieel-meest-bevoorrechten te leeren
hebben, wanneer zij tot vrede komen willen, en zij gelooft dat het goed is, in het
donkere leven dier armen, iets van de vreugde, de verheffing van haar eigen
geloofsleven te laten schijnen. Dat de wijze, waarop zij dit doet, mild is en zuiver
van elk bekrompen drijven, kan blijken uit een klein karakteristiek voorval, dat mij
toevallig ter oore kwam.
Het was op een vrijdenkers-vergadering in een der achterbuurten. Er zou een of
ander speciaal belang besproken worden, een werkstaking of zoo iets dergelijks,
lle

en M de Broen was er heengegaan, omdat zij zich daarvoor interesseerde. Maar
weldra werden in de hitte der redevoeringen zulke ontzettende godslasteringen
uitgesproken, dat zij zich in heftige ontroering afvroeg wat ze zou moeten doen?
Ja, wat kon zij doen, zij, de verlegen vrouw, met haar slechte fransch, te midden
dier fel opgewonden atheïsten? ‘Maar als er onder die allen eens iemand was, voor
wie juist nu een woord van protest een revelatie zou zijn?...’ Zij stond op en
protesteerde. Een onbeschrijfelijk leven volgde; gefluit, gesis, dreigend geroep: ‘à
la porte,’ heftige kreten: ‘à bas la calotte,’.... Maar toen, in eens klonk een stem:
‘laat haar met vrede, bij haar zijn het geen woorden, ze doet wat ze zegt; die hoogere
liefde, waar ze van praat, die bewijst ze in haar leven.’ En deze eenvoudige
getuigenis maakte zulk een indruk, dat alles stil werd.
‘Ze doet wat ze zegt!’ Weinigen hebben op dat oogenblik waarschijnlijk
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gevoeld de tragisch diepe beteekenis van dit voorval, dat een: ‘zij doet wat ze zegt’
zulk een allesbeheerschenden indruk kon maken. Beteekent dit niet de sterkste
veroordeeling van zoovelen, die tot het volk komen met mooie leeringen, maar wier
daden ver beneden hunne woorden blijven?
Toen volgden nog enkele lofwoorden over haar ‘oeuvre’, van haren onverwachten,
onbekenden verdediger, en met de ridderlijkheid die het fransche volk kenmerkt,
zoolang het niet opgezweept en verblind is door hartstochten, noodigde nu het
lle

bestuur M de Broen uit om aan de bestuurstafel te komen en haar zienswijze
verder uit te spreken. Kan men zich grooter eerbetoon denken aan een leven van
liefdedaden, door godsdienst geïnspireerd maar vrij van drijverij of eenig sectarisme,
dan deze uitnoodiging van menschen, die haar levensbeschouwing, op zijn zachtst
genomen, kinderachtig en belachelijk, om niet te zeggen gevaarlijk vinden?
lle

Zooals wij zeiden, heeft ‘l'oeuvre’ van M de Broen zich hoe langer hoe meer
uitgebreid, en omvat thans zooveel verschillend werk dat personen van de meest
uiteenloopende gaven en krachten er arbeid in kunnen vinden. Door den dood van
een harer trouwste helpsters heeft zij een grooten steun verloren, en zij zeide mij
dringend te verlangen naar meer hulp. Toen kwam onwillekeurig de gedachte in mij
op of daar onder onze onafhankelijke jonge Hollandsche meisjes niet een enkele
zou te vinden zijn, die, hunkerend naar een mooi, bevrediging-gevend werk, zich
hieraan zou willen geven? Er wordt tegenwoordig veel gesproken van opleiding
voor maatschappelijk werk, kan men zich iets practischer, ernstiger denken dan
lle

hierin ingewijd te worden door een edele vrouw als M de Broen, gerijpt door een
bijna dertigjarige ervaring en door de groote moeilijkheden van allerlei aard,
waarmede zij te worstelen heeft gehad?
In haar vriendelijke woning, onder hare persoonlijke zorgvolle leiding, zou menig
jong meisje zeker een aangrijpend stuk menschenleven kunnen leeren kennen, en
een even boeienden als leerzamen werkkring kunnen vinden!
lle

Naast het beeld van M de Broen, spreekt het van zelf dat een groot aantal
andere vrouwenfiguren voor mijn verbeelding verrezen, die allen, op de meest
uiteenloopende wijzen gewichtige arbeid symboliseeren, en wier werken men ter
leering en vertroosting van zooveel vreemdelingen gaarne in het Palais de la Femme
*)
zou hebben vertegenwoordigd gezien.
Uit den aard der zaak is in Frankrijk heel lang het grootste deel der nationale
philantropie aan kloosters toevertrouwd gebleven. De liefdezuster was de bij
uitnemendheid aangewezen verzorgster van leed en gebrek, en ik ben overtuigd,
dat wie zou willen twijfelen aan de enthousiaste liefde en toewijding van duizenden
en duizenden dier vrouwen, een schromelijk onrecht begaat! Elk ernstig mensch,
voor wien de verblinding van partijhaat een ergernis is, kan daartegen niet sterk
genoeg protesteeren. Maar de afgrijse-

*)

In le Palais des machines op de boven-galerij, achter de groote feestzaal, vindt men eenigszins
een overzicht van liefdadigheidsvereenigingen en philantropie in Frankrijk.
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lijke feiten, die de laatste tijden aan het licht zijn gekomen, betreffende de
meisjesweeshuizen, waar de nonnen, tot zelfs kinderen van vier jaar dwongen dikwijls onder grove mishandeling - zooveel mogelijk naaiwerk te verrichten, wat
ten bate der klooster-gestichten verkocht wordt en dus de inrichtingen bevordert
ten koste der schandelijk geëxploiteerde kleinen, heeft sterk, althans in de
vooruitstrevende kringen, het verlangen doen toenemen om de liefdadigheid hoe
langer hoe meer weg te halen uit de geheimzinnige schaduw der kloostermuren en
haar toe te vertrouwen aan de gemakkelijker te contrôleeren leeken-handen.
Groot is dan ook tegenwoordig het aantal vrouwen dat zich in Frankrijk op neutraal
gebied wijdt aan liefdewerk van allerlei soort. Op het beeld van een enkele harer
even een weinig licht te hebben laten vallen, is mij een voldoening geweest, als
klein protest tegen de lastertaal die van het Palais de la Femme scheen uit te gaan
van niets dan kleinzielige eerzucht en oppervlakkig gepronk der Fransche vrouw.
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Stuurbare luchtschepen.
Door Dr. L. Bleekrode.
Omstreeks de eerste helft van dit jaar werd aan de oevers van het meer van
Constanz een proefneming gedaan, die, hoewel tot de toegepaste natuur- en
werktuigkunde behoorende, in veel ruimere kringen dan die der technici belangstelling
heeft opgewekt, omdat zij een belangrijke bijdrage leverde tot de oplossing van 't
vraagstuk, dat al sedert een eeuw de aandacht der vakmannen heeft bezig
gehouden, namelijk het vinden van een degelijk hulpmiddel om een luchtballon te
kunnen sturen. En in de eerste dagen van Juli ll. waren duizende toeschouwers
getuigen nabij Friedrichshaven aan genoemd meer, van den aanvankelijken uitslag
door graaf Zeppelin, een 83-jarige grijsaard, verkregen bij het opstijgen van een
naar zijn plannen vervaardigd luchtschip, waaraan een paar jaren is gearbeid en
dat den uitvinder niet geheel teleurstelde, althans gunstige verwachtingen heeft
opgewekt voor het herhalen der proefnemingen. Het zal daarom de lezers van dit
tijdschrift wellicht aangenaam zijn omtrent zulk een belangrijk probleem te vernemen,
wat vroeger verkregen was en hetgeen thans bereikt is.

De voorgangers van graaf Zeppelin. In een in 1670 uitgegeven curieus boekje gaf
de Italiaansche priester, Francesco Lana, de eerste begrippen omtrent
luchtscheepvaart. Hij zegt: ‘Men make vier holle kogels, die luchtledig gepompt
worden, (de luchtpomp was toen reeds twintig jaren bekend) en geschikt om elk
twee of drie menschen in de hoogte te heffen. Deze kogels worden door vier stukken
hout met elkaar verbonden, vier even lange touwen worden aan de vier kogels
bevestigd en met ankers vastgemaakt, om de machine te beletten op te gaan vóór
de menschen er in plaats genomen hebben. Onder aan de kogels hangt een houten
toestel als een schip, dat van mast, zeilen en roer voorzien wordt. Zoodra de touwen
losgesneden zijn en het luchtschip opstijgt, maken de menschen, die er in zijn, van
hun riemen of zeilen gebruik, en kunnen zij naar welgevallen over het land en over
de hoogste bergen heenvaren.’ Deze denkbeelden zijn inderdaad in den loop der
tijden de verwezenlijking meer en meer nabij gekomen, maar zóó eenvoudig, als
Lana zich dat voorstelde, is het niet geschied. Men heeft langen tijd het metaal
vermeden bij de constructie van een luchtballon, om dien zoo gering mogelijk gewicht
te geven, en men maakt denzelve niet luchtledig, maar vult hem met zeer lichte
gassoorten. In 1709 moet te Lissabon een Portugees, De Gusman, opgestegen zijn
in een toestel, dat later in 1783 door Mongolfier in Frankrijk op nieuw is uitgevonden,
en door verwarming der in
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een begrensde ruimte aanwezige lucht, deze soortelijk lichter maakte dan die der
omgeving, zoodat ‘stijgkracht’ verkregen werd; thans wordt dit bereikt en ook weldra
destijds, zonder warmte, maar met behulp van gassen, lichter dan de lucht, namelijk
de waterstof, die het lichtste van allen is, en ook wel met lichtgas. De ballonnen uit
de eerste perioden, en ook nu nog, als men het sturen niet beoogd, gelijken niet op
een schip, maar zijn nagenoeg bol of peervormig en zij worden, na tot zekere hoogte
in den dampkring te zijn opgestegen, aan de willekeur der toevallig heerschende
luchtstroomen overgelaten. Langzamerhand kwam men tot het inzicht, dat om
uitgebreide toepassingen van den ballon te kunnen verkrijgen, het sturen noodzakelijk
was, en dat daartoe aan drie vereischten te voldoen is, namelijk een beweegbaar
stuurvlak (overeenkomstig in werking met het roer van een schip) een doelmatige
vorm van het luchtgevaarte, die hetzelve in staat stelt bij de voorwaartsche beweging
den weerstand der lucht gemakkelijk te kunnen overwinnen, en een drijfkracht, door
een motor te verschaffen, die het toestel een eigen snelheid gelijk of grooter dan
die van den heerschenden luchtstroom geeft; is dit alles toegepast, dan heeft men
ook niet meer een eigenlijken ballon maar een ‘luchtschip’, min of meer
overeenkomstig in zijn werking met het vaartuig op 't water.
De vermaarde Fransche luchtreiziger Blanchard die in 1785 reeds in een
luchtballon het kanaal tusschen Calais en Dover durfde oversteken, en wiens goed
geslaagde tocht aldaar door een gedenkteeken is vereeuwigd, had al gestreefd het
sturen te bereiken met riemen en een gewijzigden ballonvorm maar zonder resultaat.
Eerst na 1850 is men tot betere inzichten geraakt en heeft men begrepen, dat voor
de beweging in zulk een bewegelijke middenstof als de lucht, het voorwerp den
vorm moet bezitten, die de natuur zelve aan snel bewegende lichamen heeft gegeven
(vorm van den vogel en van den visch). Terwijl de bolvorm gehandhaafd is voor
ballonnen, die op hun plaats blijven (kabelballons), of zonder reizigers worden
opgelaten (voor meteorologische doeleinden), is voor den stuurbaren ballon, d.i.
voor het luchtschip, de langwerpige vorm gekozen met spitse uiteinden, en is de
lengteafmeting zeer groot genomen in plaats van die in de hoogte. De snelheid, die
men bereiken moet, hangt af van die der tijdelijk heerschende winden; een zeer
zwakke wind legt 2 à 2.5 M. per seconde af, een matige wind bereikt 6 M., een
sterke wind tot 15 M., een orkaan brengt het tot 40 M. De ervaring leert, dat, op
onze breedtegraden, luchtstroomen met meer dan 10 M. vrij zeldzaam zijn; slechts
273 keeren komen zij voor in een tiental jaren. Kan men dus het in de lucht zwevende
lichaam 6 à 10 M. eigen snelheid geven dan zal het zich tegen den luchtstroom
handhaven, en althans voor militaire doeleinden bruikbaar kunnen zijn; het is daartoe
niet volstrekt noodig ten allen tijde tegen den wind te kunnen optornen; ook een
vogel is het niet gegeven tegen elken stormwind in te kunnen vliegen. Brengt men
nu een beweegbaar stuurvlak aan, gewoonlijk samengesteld uit een dichte geweven
stof op een raamwerk uitgespannen, dat door den luchtvaarder met behulp van
trekstangen of
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touwen kan verplaatst worden, dan ontstaat de mogelijkheid om het toestel een
bewegingsrichting te geven, gelegen tusschen die, welke het gevolg zal zijn van de
eigen snelheid en van die van den luchtstroom, evenals een schipper in stroomend
water zijn boot door eigen beweging kan doen ‘afdrijven’. Maar die eigen snelheid
eischt een krachtigen motor en het gemis hiervan is langen tijd een hinderpaal
geweest; eerst in de laatste tijden heeft de techniek ook hierin voorzien door beknopte
snelloopende benzinmotoren. Men houde overigens in 't oog dat de thans nader te
bespreken luchtschepen niets te maken hebben met de ‘vliegmachines’, die het
nabootsen der vogelvlucht door den mensch ten doel hebben, en die, door zijn eigen
spierkracht, gewijzigde valschermen met uitgebreid oppervlak moet in beweging
houden, ten einde in de lucht in evenwicht te blijven, al is hij ook veel zwaarder dan
de verplaatste massa, even goed als de vogel daartoe in staat is. Maar van af
Daedalus en zijn zoon Icarus uit de hoogoude fabelleer ‘die vleugels konden uitslaan’
tot op de jongste tijden, in 1898, toen de ingenieur Lilienthal met zijn vliegmachine,
nabij Berlijn, van een hoogte van 200 M. neerstortte en den dood vond, heeft men
in die richting slechts een aaneenschakeling van mislukkingen en ongelukken
opgedaan. Echter ook dengenen, die in toestellen, lichter dan de omgevende
luchtmassa, zich zwevende houden, zijn menigvuldige teleurstellingen niet bespaard
gebleven, al brachten zij dikwijls het leven er nog van af. Dit ligt in den aard van het
op te lossen vraagstuk, dat, hoe nauwkeurig ook te voren bestudeerd, eerst in de
praktijk den toets der deugdelijkheid kan doorstaan; de zeer omvangrijke apparaten
moeten nauwkeurig gebouwd zijn en daartoe is veel geld noodig; één enkele
proefneming is gewoonlijk niet voldoende. De zwaarte van de hulptoestellen en al
hetgeen mede te nemen is, eischt een groote opwaartsche drukking, zoodat een
groot volume zelfs van het lichtste gas noodig is, n.l. van de kostbare waterstof, die
3

9 centigram per M . weegt en daardoor 1 Kg. ongeveer kan zwevende houden. En
3

terwijl een gewone kabelballon maar 500 M . omvang behoeft te hebben, om met
waterstof gevuld twee personen en toebehooren te kunnen opvoeren, vereischt het
tegenwoordige luchtschip geheel andere afmetingen, zooals blijken kan uit de
navolgende voornaamste voorbeelden.
De door verschillende belangrijke uitvindingen destijds vermaarde ingenieur
Giffard te Parijs gaf in 1852 het eerst den ballon een langwerpig, scherp spitsen
3

vorm, waarvan de lengteas horizontaal bleef; de inhoud bedroeg 2500 M en de
lengte 44 M. Hij waagde het als motor een stoommachine mede te nemen met naar
beneden gekeerden schoorsteen, om brandgevaar te vermijden. Een schroefblad
werd met een vermogen van 3 paardekracht bewogen met groote snelheid, maar
slechts een kleine afwijking in de koersrichting was merkbaar. Veel later, in 1872,
3

deed Dupuy de Lôme een soortgelijke proefneming in een ballon van 3600 M .
inhoud en een lengte van 36 M., acht mannen medenemende, die een schroef van
6 M. diameter moesten omwentelen. Een snelheid van 3 M. per seconde werd
bereikt, maar daar tijdens de vaart de wind 12 M. snelheid bezat, is er van
koersverandering
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weinig gebleken. Daarna in 1883 beproefden de gebroeders Tissandier een
stuurbaren ballon, waarbij de electriciteit als drijfkracht in een motor werd gebezigd,
en er moet hier op gewezen worden, dat dit de minst gevaarlijke methode is in de
nabijheid van een brandbaar gas. Zij hadden voor hun onderneming een som van
200000 francs noodig, en trachtten dien door een openbare inschrijving te verkrijgen,
maar het publiek schonk slechts 4000 francs en de beide gebroeders gaven toen
een schoon voorbeeld van toewijding aan een wetenschappelijke zaak, door een
deel van hun vermogen er aan op te offeren, waardoor 80000 francs beschikbaar
werd. Maar de beperkte geldmiddelen noopten hen het toestel in kleinere afmetingen
3

te bouwen dan zij aanvankelijk noodig hadden geacht; de ballon had 1060 M .
inhoud en een lengte van 28 M. De electrische batterij, die den stroom verschafte,
woog met den motor 280 Kg. en leverde 1.5 Pk., bij een snelheid van 4 M. Het bleek
nu dat werkelijk het luchtschip uit de aanvankelijke koersrichting kon gebracht worden
en daartoe terugkeeren, zoodat de doorloopen baan in teekening verschillende
bochten aanwees. Maar het meeste opzien baarden de spoedig daarop gevolgde
ballontochten van de fransche artillerie-officieren Renard en Krebs in 1884, die ook
3

nu nog wel niet vergeten zijn. Hun ballon had een inhoud van 1800 M . bij een lengte
van 50 M., en kwam in vorm overeen met dien van een sigaar met eenigszins
toegepunte einden, ontleend aan de gedaante van snelzwemmende visschen,
waarbij het kopgedeelte stomper is dan de staart. Een schroef was aan 't voorste
einde geplaatst en trok als 't ware het luchtschip; een stuurzeil was aan 't
tegenovergestelde einde aangebracht. Ook zij bezigden electrische drijfkracht,
ontleend aan een electrische batterij van zeer beknopten vorm en van bijzondere
constructie, die bij 400 Kg. gewicht een vermogen van 9 paardekracht kon
ontwikkelen en een snelheid aan het luchtschip van 6.5 M. per seconde deed
bereiken. Bij den eersten tocht werd een resultaat verkregen gunstiger dan bij een
der voorgangers; het gevaarte bleek zich even goed te bewegen en te laten sturen
als een boot op kalm water en, zwevende op een hoogte van 300 M. boven de
aardoppervlakte, kwamen de luchtreizigers na drie kwartier weder in hun punt van
uitgang te Meudon terug, na een kromlijnige gesloten baan te hebben doorloopen.
Van de zeven luchtreizen zijn er evenwel twee mislukt, en dit was voldoende voor
het fransche publiek om de belangstelling in de zaak op te geven en men heeft
sedert ook niet meer in Frankrijk vernomen van hernieuwde proeven met dit
luchtschip of met anderen tot op de laatste tijden. Een groot bezwaar werd het hierbij
geacht, dat een kostbare en, door het onderhoud, lastige electriciteitsbron gebezigd
werd, maar de lichtere en toch krachtige gasmotoren waren destijds niet bekend,
evenmin als de accumulatoren, die trouwens even bezwaarlijk gebleken zouden
zijn door hun zeer groot gewicht.
In de allerlaatste jaren zijn in Duitschland bij herhaling stuurbare luchtschepen
beproefd; een daarvan was vervaardigd niet uit de meestal gebruikelijke ballonstof,
n.l. een zeer sterke soort Chineesche zijde, de ponghee, die, om gasdicht te zijn,
herhaaldelijk gevernist wordt, maar uit een der lichtst gebrui-
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kelijke metalen, het aluminium, (slechts ongeveer 2 malen zwaarder dan water)
thans in overvloedige massa's bereid, en zoo is dan toch het voorstel door Lana,
twee eeuwen geleden geuit, min of meer tot uitvoering gekomen, althans ten aanzien
van het te bezigen materiaal. In Juni 1897 begaf Dr. Wolfert te Berlijn zich met een
luchtschip naar het Tempelhoferveld, het oefeningsterrein voor de pruissische
legerafdeeling der militaire luchtscheepvaart, om een gelijksoortige proeftocht te
doen als die van Krebs en Renard en ook de inrichting van het toestel kwam in veel
opzichten met het hunne overeen. De lengte bedroeg 28 M. en de middellijn der
hoofddoorsnede 8.5 M.; een gondel van 4 M. lengte, uit bamboes gemaakt, stond
in stevig verband met het gashoudend gedeelte, en was voorzien van een benzine
motor dien de voorkeur boven de electrische drijfkracht was gegeven. Hij werkte op
een tweebladige schroef, die 500 omwentelingen per minuut er door kon maken;
een tweede schroef bewoog zich in een horizontaal vlak en diende om de op en
neergaande beweging te verschaffen, verder was het gewone stuurvlak of roer, op
bamboes uitgespannen ook aan den gondel bevestigd. Op het terrein werd de vulling
3

met waterstof ten bedrage van 900 M volbracht en de motor van 30 liters benzol
voorzien. Het plan van Wolfert was om naar Rixdorf te sturen en van daar terug te
keeren, en tijdens het luchtschip nog door ballast op aarde werd gehouden, schoot
reeds plotseling een vlam opwaarts uit den gereed zijnden motor. Ondanks dit
onheilspellend voorteeken scheepte Dr. W. zich toch in met een assistent, en, nadat
het luchtschip was opgestestegen scheen aanvankelijk alles zeer goed te werken.
Maar nauwelijks had de vaart vijf minuten geduurd, of het breede stuurvlak raakte
plotseling los, de voorste spits van het toestel richtte zich opwaarts en onmiddellijk
rees een vlam op uit den gondel, gevolgd door een knal als een kanonschot. Op
hetzelfde oogenblik stond het luchtschip, dat reeds tot 800 M. gestegen was, in volle
vlam en viel weldra in schuine richting dalende op de aarde neder, waarin te midden
der smeulende overblijfselen de half verbrande luchtreizigers als een onherkenbare
massa verpletterd lagen. Waarschijnlijk heeft Dr. W., toen het stuurvlak niet meer
werkte, willen dalen en toen de klep voor den gasafvoer geopend zonder de
benzinevlam van den motor vooraf te hebben uitgedoofd, die de gasmassa daarop
deed ontploffen.
Dit ongeluk heeft andere proefnemers niet afgeschrikt, want in het najaar van
1897 werd op het zelfde proefveld wederom een stuurbaar luchtschip in gereedheid
gebracht, geheel van aluminium vervaardigd door den ingenieur Schwarz uit Agram,
maar die inmiddels was overleden. De toestel was cilindervormig en eindigde aan
een kant in een kegel, en in weerwil van het lichte metaal, woog hetzelve toch nog
3

ongeveer 3600 Kg. terwijl er 4000 M . waterstof in drie en een half uur ingebracht
werden; een dergelijke snelle vulling is zeer voordeelig om het mengen met lucht
te voorkomen. Ook hier leverden benzine motoren de drijfkracht; het gevaarte steeg
tot 300 M. en kon tegen een windsnelheid van 7 M. per seconde zich handhaven,
en ook herhaaldelijk van de aangenomen koersrichting afwijken. Ongelukkiger wijze
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liep een riem van een radkrans af, zoodat de schroef stilstond, en het luchtschip
toen niet meer kon zwevende blijven; het viel op een grasveld neer, en het
metaaloppervlak was door den schok zoo ineengedrukt, dat aan een herhaling der
proefneming, die, naar gezegd wordt, meer dan een millioen gulden gekost heeft,
niet gedacht kon worden; de luchtvaarders kwamen met eenige lichte verwondingen
vrij.
Graaf Zeppelin's luchtschip. In weerwil dezer opeenvolgende mislukkingen werd
in Duitschland toch de moed niet opgegeven om de zaak naar hetzelfde stelsel
nogmaals te hervatten, zich daarbij ten nutte makende de verkregen ervaring, vooral
noodig bij de inrichting en het gebruik der hulptoestellen, waaraan toch steeds iets
scheen te hebben gehaperd. Graaf Zeppelin wist voor zijn plan een maatschappij
op te richten met een kapitaal van een half millioen gulden, die de zaak tot uitvoering
moest brengen onder zijn leiding, terwijl een commissie van erkende technici en
wetenschappelijke mannen er een goedkeurend oordeel over uitbracht. De
constructie van het luchtschip is van geheel anderen aard dan van zijn voorganger,
en het aluminium, dat er bij gebruikt is, doet hier andere diensten. Het vormt een
raamwerk van staven, banden en ringen, zoodat zeventien compartimenten ontstaan,
elk ter lengte van 8 M.; de geheele lengte van het toestel bedraagt 128 M. met een
diameter van 12.65 M. De banden vormen eigenlijk een veelhoek met 24 zijden,
terwijl straalsgewijze geplaatste aluminiumstangen, evenals bij een fietswiel,
stevigheid verschaffen; andere horizontale staven houden deze op haar plaats, en
dit geheele staketsel is omhuld met een net uit den stevigen ramehvezel vervaardigd.
Zoo ontstaat de reeds meermalen hier genoemde cylindervormige gedaante, en
waar het oog zich niet in kan terecht vinden wegens de menigvuldige spandraden.
In elk der tusschenafdeelingen wordt een met waterstof gevulde gasballon geplaatst,
3

waarvan het vullen van allen gezamentlijk 12.000 M . gas vereischte. Is een der
ballons beschadigd, dan zouden de overigen, onafhankelijk daarvan zijnde, hun
dienst blijven vervullen, om het toestel zwevende te houden. Dit is eigenlijk een
toepassing van het beginsel gevolgd bij schepen met waterdichte tusschenschotten,
maar die hier in veel ruimere mate op zich zelf staan. Vijf der ballons hebben een
zeer gasdicht omhulsel en regulateurkleppen voor de gasspanning; het totale gewicht
van het werktuig bedraagt, met inbegrip der luchtreizigers, 10.000 K.G. Er zijn twee
gondels, van aluminium gemaakt, van 6 M. lengte en 1.8 M. breedte en boven elk
is een benzinemotor van 16 paardenkracht en 650 K.G. gewicht. Aan den bodem
zijn stevige springveeren aangebracht, om den schok bij het neerdalen op de
aardoppervlakte te temperen en dan komen zij op wielen te staan, die het transport
te land zeer vergemakkelijken. De motoren drijven elk een paar schroefbladen, die
met tandradoverbrenging 1000 omwentelingen per minuut kunnen maken; zij staan
zijdelings van de lengteas. De beide gondels zijn door een gallerij van 75 cM. breedte
verbonden, door aluminiumstaven gedragen, maar de personen in de gondels, (elk
kan er vijf bevatten) kunnen
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zich door de telefoon in verbinding stellen. De deugdelijke constructie, die
tegenwoordig bij benzine motoren wordt toegepast, vermindert zeer het brandgevaar,
maar men heeft de onderzijde der omhulling toch nog met een brandvrij materiaal
beschermd. Eigenaardig is de aanwezigheid van een loopgewicht van 100 K.G. dat
verticaal hangt, maar in de richting der lengte as kan verschoven worden, en aldus
een afwijking van de horizontale as zal bewerken of verbeteren.
Voor de aanvankelijke proefnemingen moest men een open, vlak terrein zonder
hindernissen hebben, dat althans bij mislukking het beschadigen van het toestel
voorkomen kon en daartoe is een waterspiegel begrijpelijker wijze

Fig. 1.
Het stuurbare luchtschip van Zeppelin in de loods naar voren gebracht, voor de opstijging
gereed.

zeer geschikt. Alzoo werd het meer van Constanz gekozen en nabij Friedrichshaven
een loods gebouwd, drijvende in het water, en bestemd om het luchtschip tijdens
zijn aanbouw op te nemen. Hij werd aan één zijde vastgelegd met ankers van 2500
Kg.; het andere einde bleef vrij en kon zich naar de windrichting stellen, zoodat het
toestel zonder belemmering er in en uit kan gebracht worden, omdat beiden door
den wind in dezelfde richting blijven. Toch had het beweegbare gebouw somtijds
hevig door beweging van water en lucht te lijden en dreigde los te geraken. Op 1
Juli van dit jaar zou de opstijging van het luchtschip eindelijk plaats grijpen en werd
hij in de loods naar voren gebracht zooals in fig. 1 is te zien. Ter bediening en toezicht
van het omvangrijke
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toestel waren officieren en manschappen van de Duitsche luchtscheepvaart-afdeeling
ter beschikking gekomen, en ook nog brandweermannen en turners, die zich eenigen
tijd te voren in het behandelen van het gevaarte hadden geoefend. In fig. 2 ziet men
hetzelve in 't front en gereed om op een vlot geplaatst, naar buiten met een sleepboot
te worden gebracht. Op hetzelve werd het met ballasttouwen nog omlaag gehouden,
en met zijn eigen schroeven hielp het de beweging van het vlot op het water
bevorderen en deze bleken dus krachtiger dan sommigen gemeend hadden. De
draagkracht werd beproefd en men vond, dat er nog 1000 Kg. beschikbaar waren,
buiten hetgeen het toestel voor zichzelf vereischte; daarmede liep voor den eersten
dag de proefneming af en alles werd weder in de loods teruggebracht. Den volgenden
dag

Fig. 2.
De ballonloods van voren gezien; rechts de sleepstoomboot om het luchtschip naar buiten
te brengen, waartoe dit op een vlot is geplaatst.

(2 Juli) werden de duizende toeschouwers uit alle standen, van overal hierheen
gestroomd zoowel op visschersbooten als op luxevaartuigen, niet weder
teleurgesteld, en nadat men zich overtuigd had, dat de draagkracht nog voldoende
was, werd het luchtschip, dat 5 personen aan boord had, weder naar buiten gebracht,
zooals men in fig. 3 zien kan. De lucht was vrij rustig, graaf Zeppelin sprak in 't
openbaar een gebed uit, begaf zich daarna in een der gondels, en de opstijging
begon tegen acht uren 's avonds, door het uitwerpen van ballast, na het loslaten
der touwen, waarbij het achtergedeelte van het vaartuig, zooals in fig. 4 is afgebeeld,
wat meer zich ophief dan het tegenovergestelde einde, maar door het loopgewicht
bewerkte men den horizontalen stand.
Men bleef nu gedurende den geheelen duur der proef de windsnelheid be-
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Fig 3.
Het luchtschip wordt op zijn vlot voorbij de loods gesleept om vrij te kunnen opstijgen.

Fig. 4.
Het luchtschip tot 50 M. hoogte opgestegen, zich bewegende in een oostelijke richting, tegen
den wind in.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

371
palen met behulp van een kabelballon en een anemometer, op een hoogte van 3
tot 500 M. waargenomen, en door elektrische verbinding naar de waarnemers
geseind op aarde, ook op 40 M. hoogte werden voortdurend soortgelijke
waarnemingen gedaan. Het luchtschip bleef eerst langzaam stijgen en zijn aanblik
voor den toeschouwer, door de reusachtige afmetingen, was toen zeer treffend; het
stompe uiteinde was nu tegen den wind in gericht, en door het stuurvlak naar rechts
te wenden zag men het zwevende lichaam daaraan gehoor geven, en nog tweemalen
stuurde men links af, zonder zich aan den heerschenden wind te storen, die toen
4 M. snelheid had. In fig. 5 is de fotographie genomen op 200 M.

Fig. 5.
Het luchtschip gefotografeerd op 200 M. hoogte; men zal het loopgewicht opmerken en de
beide gondels.

hoogte en in de volgende fig. 6 op 300 M.;

Fig. 6.
Fotografie van het luchtschip op circa 300 M. hoogte.

daarbij was nu het meer spitse uiteinde naar het Oosten gericht en kon ook weder
naar het Westen gebracht worden, en meer of minder opgericht door het loopgewicht
te verplaatsen. In horizontalen stand steeg het luchtschip verder tot 400 M., en toen
liet men hetzelve (fig. 7) een wijden kring beschrijven uit het Westen door het Zuiden
naar het Oosten, waarbij de richting der as zoo steil werd, alsof het wilde om gaan
kantelen, maar de kring werd geheel doorloopen, zoodat de spits naar het Noorden
kwam en het stompere uiteinde nu naar het Oosten wees; met den heerschenden
wind dreef het snel naar het Westen, en ging toen in schuine richting dalen tot 50
M. boven den waterspiegel. Het bleek daarop dat er twee storingen zich hadden
voorgedaan; de kruk waarmede het loopgewicht verplaatst werd, en dat de stabiliteit
moest verzekeren, was afgebroken, en een der trektouwen van het stuurvlak raakte
verward, zoodat dit niet meer kon bewogen worden. Daarom moest men
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den proeftocht staken zonder nog te hebben mogen vast stellen, dat men vlak tegen
den wind in zou blijven voortbewegen. Het kwam er nu op aan het omvangrijke
luchtschip zonder averij weder in de loods te bergen en met behulp der geoefende
manschappen en den bijstand van de sleepboot werd dit na eenigen tijd behoorlijk
tot stand gebracht, met minder omslag zelfs dan een toestel van tienmaal minder
gewicht anders gewoonlijk vereischt, zoodat men mag aannemen, dat indien het
neerdalen op vasten bodem ware geschied, ook dan de werking van de schroeven
en de krachtige tegenstand der lucht een langzame daling zouden bewerkt hebben
zonder gevaarlijke schokken. Dit opstijgen en neerlaten van het groote gevaarte
heeft aldus aan de goede verwachting voldaan, maar de kracht der schroeven bleek
niet toereikend bij de heerschende luchtstrooming; in plaats van een snelheid van
10 M. per seconde te bereiken bleef deze tot circa 6.5 M. beperkt, en het stuurtoestel
zal groote verbeteringen vereischen, zoodat het in de hand van den luchtreiziger
volkomen vertrouwbaar wordt en snel en zeker onder alle omstandigheden werkt.
Bij het neerlaten was een zeer goede regeling mogelijk door geleidelijke
gasontsnapping, zoodat de gondels, het watervlak bereikende slechts enkele
centimeters indompelden, en het gevaarte toonde zeer goed zich in de vloeistof te
kunnen verplaatsen, al was het voor de beweging in een veel ijlere middenstof
gebouwd.

Fig. 7.
Het luchtschip op 400 M. hoogte gefotografeerd, waarop het neerdalen begon; men vergelijke
de grootte met die in de voorgaande figuren.

De geheele proefneming heeft maar 17 minuten geduurd, waarin 6 K.M. zijn afgelegd,
*)
zoodat de snelheid 6 M. per seconde heeft gemiddeld bedragen . Zooals te
verwachten was, ontving Graaf Zeppelin, waarvan men het portret in fig. 8 ziet en
profiel weergegeven, van alle zijden gelukwenschen en er heerschte groote geestdrift,
zooals blijken kan uit de vrij opgewonden verslagen in de dagbladen der omgeving,
maar een onbevangen beoordeelaar

*)

De grootste snelheid in een ballon bereikte de Luitenant Von Siegsfeld te Berlijn, opgestegen
in 1898, n.l. 115 K.M. per uur, die door geen sneltrein bereikt wordt; de grootste nauwkeurig
vast gestelde hoogte werd door Berson in 1894 bepaald op 9155 M. Onbemande ballons met
registreer-toestellen voorzien voor meteorologische waarnemingen, in de laatste tijden
uitgezonden, zijn gebleken op 14,000, zelfs tot op 18,000 M. te stijgen.
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is geneigd omtrent de verkregen resultaten zich wel wat teleurgesteld te gevoelen,
die niet eens evenaarden hetgeen al veel vroeger door Renard en Krebs was bereikt,
zooals hier boven vermeld. En een toestel dat 60,000 gulden kost voor de constructie,
terwijl de vulling der ballons nog circa 6000 gulden vereischt, dan nog maar
hoogstens tien personen kan medenemen, zal wel altijd, al mocht de inrichting bij
de thans volgende

Fig. 8.
Graaf Zeppelin (links) aan boord van een motorboot gefotografeerd.

proefnemingen, voldoende blijken, een zeer beperkt nut hebben; misschien zou het
bruikbaar zijn voor militaire doeleinden in een bepaald geval of voor
onderzoekingstochten in een niet te uitgestrekten kring, maar de eenige deugdelijke
oplossing van het probleem der stuurbare luchtschepen zal het wel niet blijken te
*)
zijn .

Den Haag, September 1900.

*)

Een herhaling dezer proeven zal nu eerstdaags geschieden, na het aanbrengen van technische
verbeteringen in de behandeling der stuurtoestellen, waaraan het vooral gehaperd heeft.
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Buitenlandsch overzicht.
Wat in Zuid-Afrika gebeurd is, was onvermijdelijk geworden, maar het treft ons niet
minder diep. De twee Hollandsche republieken zijn nu beide van de kaart: zoo heeft
Engeland het gedecreteerd, en als straks de Engelsche regeering dat aan de
mogendheden meedeelt, zullen deze berusten. Zij zullen berusten in een daad van
ruw geweld, die bij alle volkeren ergernis wekt, maar geen staat kan zich de weelde
van zooveel edelmoedigheid veroorloven als er noodig zou zijn om dien roof
metterdaad te beletten, en een concert - och, dat kan nog nauwelijks dienen tegen
een zwakke; maar een der sterken gezamenlijk in den weg te treden, daartegen
verzetten zich eigenbelang, naijver en onderling wantrouwen! Zoo is dus nu de
Zuid-Afrikaansche republiek zoowel als de Oranje-Vrijstaat weggevaagd - voorloopig
tenminste.
Iedere inlijving tegen den zin der bevolking is wederrechtelijk, maar in dit geval
was de annexatie een gruwel. Het aanhechten van een staat heeft geen zin, zoolang,
gelijk een Engelsch officier het uitdrukte, het land nog niet verder bezet is dan de
kanonnen (van den veroveraar) dragen. 't Is waar dat de Boeren in de laatste
maanden hun tegenstanders geen zware slagen meer hebben toegebracht, zooals
in het begin. Maar omgekeerd is het Boerenleger evenmin verslagen. De
voornaamste spoorwegen zijn bezet en de Boeren zijn teruggedrongen. Daarmee
is echter niet gezegd dat zij niet zullen terugkomen zoodra de Engelsche troepen
hun vooruitgeschoven stellingen moeten ontruimen, evenals dat vroeger geschied
is. De Engelschen hebben hier en daar voordeelen behaald, zij hebben de
gemeenschap van Transvaal met de kust afgesneden: president Kruger, die de
afmattende guerrilla niet mee kan maken, gaat naar Europa, en Botha is ziek. Dat
zijn de redenen waarop, naar 't schijnt, de jongste proclamaties van Engelsche zijde
gegrond zijn. Maar nog pas zijn er berichten gekomen van het opbreken van
spoorwegen ten zuiden van Johannesburg en in den Vrijstaat en van 't insluiten van
een Engelsch garnizoen te Schweizer-Reneke, in het zuidwesten der
Zuid-Afrikaansche republiek. En Botha's leger staat nog te velde, met veel licht
geschut, al moesten enkele zware kanonnen, die in de nieuwe phase van den oorlog
veel last en weinig nut zouden opleveren, vernield worden. Ook zijn de Wet en de
la Rey en Theron, zooveel wij weten, nog niet gevangen. In deze omstandigheden
zouden wij Lord Roberts en andere Engelsche berichtgevers waarlijk te veel eer
bewijzen met op goed geloof aan te nemen dat het georganiseerde verzet van de
Boeren gebroken is, en er nog slechts ‘eenige plunderende benden’, zooals Roberts
zegt, ronddwalen. Zoolang er een Transvaalsche regeering is, en een kern van een
Boerenmacht, al is ze klein, zoolang er in het land nog geen zweem van pacificatie
te bespeuren valt maar het verzet telkens en allerwege weer opkomt, zoolang blijft
annexatie een holle klank.
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Ongelukkigerwijze is het wel mogelijk dat die Engelsche maatregel slechts voorbarig
was, en dat binnenkort het verzet van de Boeren, tijdelijk tenminste, inderdaad
ineenzinkt. Maar wij kunnen er niet genoeg nadruk op leggen, dat wij niet in staat
zijn, dat van hier, en op dit oogenblik, te beoordeelen, en voorshands behooren wij
dus slechts aan te nemen wat onomstootelijk vast staat; voor 't overige houd ik mij
aan de verzekering van republikeinsche zijde dat de oorlog nog geenszins uit is, en
men behalve den wil, ook de middelen heeft om het verzet nog geruimen tijd vol te
houden.
Want welk een leugen- en lastercampagne is er in de laatste maanden weer door
de Engelschen gevoerd! De Boeren gedragen zich als beesten, bedrinken zich,
schieten uit baldadigheid op treinen met hun eigen menschen; overal gaan zij op
de vlucht, en de leiders nemen het goud meê, enz. Zelfs de ontplofbare kogels
moeten weer dienst doen. Moord en brand wordt geschreeuwd over een ambulance
die bij Waterval door de Boeren werd ingepakt - als het waar is. 't Kan wel waar zijn,
want wat doen de Engelschen anders dan stelselmatig de Boeren berooven van
heel- en geneeskundige verpleging? Alle middelen zijn thans immers goed genoeg,
mits ze doel treffen. Dat is geen beschuldiging in 't wilde. Een Nederlandsche
ambulance die, volgens de Engelschen, compromitteerende stukken bij zich had,
wordt aangehouden, en de leden, als gevangenen naar Ceylon gestuurd. Is het bij
niemand opgekomen dat, als er met die ambulance werkelijk iets niet in den haak
was, de Engelschen hadden kunnen en moeten volstaan met het gevangennemen
van den verantwoordelijken leider der ambulance, maar dat het hun plicht als
beschaafde menschen bleef, het hulppersoneel en het materieel naar de Boeren
terug te zenden? Dat deden de Boeren toch wèl, nog onlangs, ten westen van
Pretoria, hoewel de Engelsche ambulance-menschen daar zelfs Mausers in hun
bezit hadden. Ook de Belgische ambulance is den Boeren afhandig gemaakt. Heeft
Lord Methuen niet zonder het minste gewetensbezwaar durven seinen, een week
of wat geleden: ‘two ambulances captured.’
Ergerlijk is ook de wijze waarop de opperbevelhebber zelf dezer dagen in een
rapport de Transvaalsche overheid heeft durven beschuldigen van schromelijke
verwaarloozing der zieke krijgsgevangenen, van slechte voeding der gevangen
genomen manschappen, enz., nota bene met een beroep op de beschaafde
oorlogsgebruiken. Wat een bespotting! Het behoort zeker ook tot het beschaafde
oorlogsgebruik dat gewonde krijgsgevangenen aan paarden gebonden worden
voortgesleept, dat allerlei menschen op 't willekeurigst worden opgepakt en
gedeporteerd, dat hoeven verwoest worden, vee geroofd, vrouwen en kinderen aan
de Kaffers prijs gegeven, dat, in één woord, met terzijdestelling der eerste beginselen,
niet alleen van het volkenrecht maar van de menschelijkheid, Engeland een
verdelgingsoorlog voert tegen het weerlooze volk.
En dan hun houding tegenover president Kruger! Als ooit een staatshoofd
eerbiedwaardig, een levenseinde tragisch was, dan hier. ‘Wat doen de Engelschen,
die het woord gentleman aan de wereld gegeven hebben? Zij jouwen
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den President na, nu hij te oud en gebrekkig geworden is om in het gebergte den
laatsten strijd van zijn volk meê te strijden. Zij schelden hem uit, geen laster, geen
schimpwoord laten zij ongebruikt. Een paar staaltjes van de taal der toonaangevende
Engelsche pers, over den ‘vluchtenden ex-President’:
‘Wat een opgesmukte, beschilderde pop van een President is dit, zooals
hij voor den dag zal komen in de geschiedenis van de negentiende eeuw!
De woorden der heilige Schrift vloeiden zalvend van zijn leugenachtige
lippen... Onschuldig bloed is op zijn hoofd, zijn handen zijn bevlekt met
oneerlijk gewonnen goud’...
(Daily Express.)
‘... naar Duitschland of Holland, waar hij (Kruger) met eenige leden van
zijn tyrannieke bende het prachtige fortuin zullen gaan genieten dat zij in
Europa in veiligheid gebracht hebben.’
(Standard.)
‘Kruger af. Tot het laatst zichzelf gelijk gebleven, laat hij zijn burgers die
hij verraden heeft, aan hun lot over, en met cynische kalmte spoort hij
hen aan, vrede te sluiten...
‘De naam van Stephanus Johannes Paulus Kruger zal waarschijnlijk bij
het nageslacht bekend staan als die van den grootsten domoor die ooit
getracht heeft “de menschheid in beroering te brengen,” of een Staat te
regeeren.’
(Daily Telegraph.)
‘De ex-President heeft nooit veel zin voor waardigheid en eer gehad. Zijn
burgers zijn misschien wel blij dat zij van hem af zijn’...
(Daily Mail.)
‘De heer Kruger heeft zich een tijd lang door de Engelschen laten betalen.
Het zou een beleediging zijn, zich te verbeelden dat Thiers in staat is
geweest, Pruisisch geld aan te nemen. Thiers was een man van groote
ontwikkeling; de heer Kruger gelooft aan droomvoorspellingen en ontkent
dat de aarde rond is.’
(de Blowitz, in de Times.)
‘Zijn naam is geschandvlekt zelfs onder hen die eens zijn volk waren.’
(Pall Mall Gazette.)
Van al deze uitingen zijn wel het merkwaardigst die van den nobelen paladijn van
Dreyfus, den Parijschen correspondent van de Times, en van de Pall Mall, welke
laatste haar artikel inleidde met de woorden: ‘Het stuit iederen Brit tegen de borst,
te juichen als zijn vijand gevallen is.’
Waarlijk?... Maar al die ezels die den stervenden leeuw een trap geven!
Ik moet hier echter bijvoegen dat er in de Engelsche pers, bij uitzondering, ook
op waardiger wijze over den ‘ex-President’ gesproken is. Zoo schreef de Daily
Chronicle: ‘Hij is buiten kijf de grootste man die Zuid-Afrika nog heeft voortgebracht...
Wij zien reeds hoe de mythe zich vormt, om hem heen. Want hij is een van die
typische figuren op wien de kenmerkende woorden en daden van andere personen
onwillekeurig worden overgedragen. Door vastheid van wil en karakter, door
volharding en scherpte van oordeel en taal, stak hij ver uit boven zijn stam die al
deze hoedanigheden bezit. Als President was hij de echte Boer van den goeden
ouden tijd... Kruger's karakter en Kruger's loopbaan zullen met liefde nagespeurd
worden door
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den Carlyle van de toekomst, en wat nu afstootend en ongeschikt lijkt in zijn aard,
zal door den tijd verzacht worden... Men zal hem beschouwen als den man die er
naar streeft, den eenvoud en de onafhankelijkheid van een ouderwetch en rustig
volk te verdedigen tegen den woesten inval van moderne beschaving met haar
vloek van weelde en haar Johannesburgsche zedelijkheid’...
Het is volkomen duidelijk, waarom de Zuid-Afrikaansche Republiek ingelijfd moest
worden juist op dit tijdstip, hoewel Lord Roberts al een paar maanden met de
proclamatie in zijn zak liep. De oorlog moest nu maar uit zijn, al was hij nog niet uit.
Het succes van de Engelsche wapens behoorde op de een of andere manier
bezegeld en geproclameerd te worden. Immers, het oogenblik was gunstig voor de
ontbinding van het Parlement en het uitschrijven van algemeene verkiezingen. Aldus
geschiedde: het Britsche parlement is ontbonden op 21 September, de verkiezingen
voor de betwiste zetels worden gehouden omstreeks 1 October.
Het is weer een handige zet van het ministerie Salisbury-Chamberlain, een
voortreffelijk staaltje van partijpolitiek, met terzijdestelling van het gebruik, dat hier
wet maakt, en met onverschilligheid voor het algemeen belang. Volgens dat gebruik
had de ontbinding nog minstens een jaar uitgesteld moeten worden, en de toestand
rechtvaardigt geenszins een beroep op de kiezers. Oppervlakkig beschouwd, scheen
zelfs het partijbelang der tegenwoordige regeering dezen maatregel niet noodzakelijk
te maken, want als iets zeker is, dan dit: dat de overgroote meerderheid van het
Britsche volk zoo verblind is en zoo bevangen door den oorlogsroes, dat zij de
politiek der regeering ten aanzien van Zuid-Afrika onvoorwaardelijk goedkeurt. Sir
Edward Clarke die durft zeggen dat hij den oorlog afkeurt, wordt op zij gezet;
Labouchere, die zich vermeet, Chamberlain aan te tasten, loopt veel kans, zijne
vaste plaats te verliezen - ofschoon men had kunnen denken dat aan Labby, dat
enfant terrible, alles geoorloofd was.
Zoo dus het ministerie het parlement ontbindt, in weerwil van de verpletterende
meerderheid waarover het beschikt, op een oogenblik dat de oorlog als gewonnen
wordt beschouwt, maar nog niet als geheel afgeloopen, zoo het niet wacht tot het
laatste kanonschot gelost is, tot de generaals en de soldaten teruggekeerd zijn, tot
de commissie van onderzoek naar de hospitaal-schandalen weer thuis is, dan
geschiedt dat omdat het tijdstip gunstig lijkt voor een beroep op de kiezers, die nu
nog - later wellicht niet meer - bereid zullen zijn om het mandaat van het kabinet te
bestendigen.
Die toeleg is doorzichtig, maar de liberale partij is zoo verbasterd, de
geautoriseerde leiders zijn zulke onbeteekenende personen, dat zij den moed van
een overtuiging geheel missen, zich laten meesleepen door de heerschende
strooming, en dus geen standpunt innemen van waar zij het kabinet in zijn zwakke
punten kunnen aantasten. Zedelijk en verstandelijk gesproken, staat het ministerie
Salisbury-Chamberlain zwak genoeg. Bewijzen zijn er ten
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overvloede dat een moreele leiddraad bij haar streven nooit gevolgd is. Wat
Chamberlain en Balfour indertijd hun kiezers beloofd hebben, zijn zij niet nagekomen:
uitkeering aan ouden van dagen, volledige toepassing van het beginsel der
schadeloosstelling bij ongelukken gedurende den arbeid, de zoo noodige
hervormingen van de armenwet en van de kieswet, dat alles is bij de beloften
gebleven. In de plaats daarvan wordt de natie gevleid met imperialisme. Het is dan
ook een ‘khaki-verkiezing’. Maar zelfs op dat punt, het eenige waarover, volgens
Chamberlain en Balfour in hun verkiezingsmanifesten, de strijd loopen moet - ook
op dat punt staat de regeering zwak. Zij heeft altijd volgehouden (zij moest het ook
wel doen) dat de oorlog in Zuid-Afrika onvermijdelijk was: dat de Republieken
Engeland den oorlog hebben opgedrongen. Is dat zoo, dan komt de regeering echter
geen eer of lof toe voor de politieke voordeelen die uit den oorlog kunnen
voortkomen. Blijft over: de wijze waarop de oorlog voorbereid en uitgevoerd is. En
wat dàt betreft, terzake van het volslagen gebrek aan voorbereiding van het
departement van oorlog is in de Engelsche pers zelf maar één roep geweest - en
wie zou er nu al vergeten zijn welk een teleurstelling en ellende de leiding van den
oorlog in Natal, de poging tot ontzet van Kimberley, om kort te gaan, de geheele
eerste phase van den oorlog, tot Februari toe, over het Engelsche leger gebracht
heeft? Telt het dan niet mêe dat de verliezen van het leger, zonder de
krijgsgevangenen, en ongerekend de vele zieken en gewonden die nog in Afrika
verpleegd worden, volgens de (zeker te lage) officieele opgaaf meer dan 40,000
man hebben bedragen?
Men zou echter verkeerd doen met te verwachten dat de Britsche kiezers zich
door redeneering zullen laten leiden. De kanonnen hebben zoo gesproken dat de
stem van het verstand verdoofd is, voor langen tijd.
Geweld boven redet macht boven recht - dat schijnt ook de leidende gedachte te
blijven in de betrekkingen van den Grootvorst van Finland, Keizer aller Ruslanden,
tot het Finsche volk. Nikolaas II schijnt slechts één doel na te jagen, russoficeering
van het grootvorstendom. Het zou ongetwijfeld verstandiger zijn, aan de Finnen een
voorbeeld te nemen voor het Russische volk, dan de Finnen te dwingen, zich met
de Russen gelijk te stellen; aangezien echter Rusland grooter is, mag het Finland
opslorpen. Zou de Tzaar niet inzien dat het 't recht en de plicht van het Finsche volk
is, zich tot het uiterste daartegen te verzetten; of laten zulke overwegingen hem
koud? Dat is moeilijk te beslissen, maar wat de uitkomst voor de Finnen aangaat,
komt het vrijwel op 't zelfde neer.
Wat er van de Finsche pers overbleef, wordt stuk voor stuk gemuilband of kortweg
afgeschaft. De nog bestaande uiterlijke kenteekenen van Finland's zelfstandigheid,
zooals de postzegels voor het buitenlandsch verkeer, ze mogen niet langer gebruikt
worden. Erger is de behandeling die de Finsche Landdag van den Grootvorst
ondervonden heeft. In het laatst van Juni had de Landdag een verzoekschrift tot
den Grootvorst gericht: een kalme en waardige
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uiteenzetting van de misbruiken en wederrechtelijkheden van Bobrikof's
bestuurstelsel. In antwoord daarop heeft Nikolaas II nu te kennen gegeven, behalve
een (onjuist) formeel bezwaar: dat de handelwijze van generaal Bobrikof zijn
goedkeuring volkomen wegdroeg, en dat de Finsche Senaaat het reglement van
den Landdag binnenkort zou hebben te herzien om de bevoegdheid van den Landdag
te begrenzen - lees: beperken - en de wijze waarop de Landdag zijn zaken moet
afdoen, opnieuw te regelen.
De lof aan Bobrikof is tergend; met het andere schendt Nikolaas II zijn
bekrachtiging van de Finsche vrijheden. De Senaat zou, al wilde hij, het recht niet
bezitten dat de Keizer-Grootvorst hem toekent.
Algemeene verkiezingen in Noorwegen en een nieuwe minister-president in Zweden.
Noch het een noch het ander brengt eenige wijziging in den toestand. De Noorsche
linkerzijde is bijna even sterk als vroeger in het Storting vertegenwoordigd, en
bijgevolg zal de radicale politiek op denzelfden voet voortgezet worden. Boström
wordt als Zweedsch premier opgevolgd door admiraal v. Otter, een gematigd man,
van dezelfde richting als zijn voorganger.
Een staaltje van het geharrewar tusschen Noorwegen en Zweden, tegenwoordig:
De hertog der Abruzzen is, terugkeerende van een goed geslaagden noordpooltocht,
te Kristiania feestelijk ingehaald, en bij die gelegenheid door Koning Oskar
gedecoreerd. Niet echter met de Noorsche St. Olaf's-orde, maar met de Zweedsche
Serafijnen-orde. Groot kabaal daarover in de radicale Noorsche bladen: dat was
opzettelijk gebeurd, de Koning had weer eens te kennen willen geven dat een
Noorsche orde ondergeschikt is aan een Zweedsche, enz. enz.
Alsof de Zuid-Afrikaansche kwestie, de Chineesche kwestie en het een en ander
daarbij, niet genoeg was, heeft het maar weinig gescheeld of Bulgarije en Roemenië
waren elkander in het haar gevlogen. Dat ontbrak er maar aan, dat de Oostersche
kwestie in Europa heropend was! Maar de groote mogendheden, genoeg met elkaar
en zichzelf te doen hebbende, zetten de twee stoute kinderen heel gauw op hun
plaats. Roemenië had overigens wel reden tot klagen. Dat een geheim Bulgaarsch
genootschap in Macedonië kuipt tegen het Turksche gezag, en aan 't werk is om
de bevolking van die streek naar vereeniging met Bulgarije te winnen, is niet
onnatuurlijk, maar de Koetso-Wallachen die daar wonen willen maar liefst onder
Turkije blijven, dat hun veel vrijheid laat, en zich in alle geval niet tot samenzweren
laten dwingen door het genootschap te Sofia. Vandaar een soort van mafia die niet
alleen onder de Koetso-Wallachen (aan de Roemenen verwant) in Macedonië, maar
tot in Boecharest zelf een schrikbewind uitoefende; totdat dezer dagen de bedrijvers
van een paar opzienwekkende moorden van Roemeniërs ongestraft bleven, hetgeen
krasse vertoogen uitlokte van de Roemeensche regeering. De regeering van prins
Ferdinand kan er echter niets aan doen, want de voornaamste personen van het
vorstendom staan met het Macedonische Comité in betrekking, en dat verlamt de
justitie.
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Te Peking schieten de zaken sedert enkele weken maar niet op. Om wat te doen
te hebben - en vermoedelijk ook wel omdat de zwermende benden in den omtrek
van de hoofdstad soms te lastig worden, zetten de verbonden troepen kleine
expedities op touw; de voornaamste van deze heeft de forten van Pei-tang, vlak ten
noorden van Takoe, veroverd, maar niet dan met vrij aanzienlijk verlies. Overigens
is de groote kwestie slechts in dit opzicht nader tot haar oplossing gekomen, dat de
Chineesche regeering - d.w.z. de oude hofkliek van de Regentes en prins Toean vredesonderhandelaars aangewezen heeft: het zijn prins Tsjing, de onvermijdelijke
Li-hoeng-tsjang, en naar men zegt, daarenboven de beruchte Joeng-loe; hun worden
de bekwame en betrekkelijk vrijzinnige onderkoningen van het Jangtse-gebied,
Tsjang-tsji-toeng en Lioe koen-ji toegevoegd.
Intusschen had de Russische regeering een voorstel gedaan dat wel echt Russisch
was. De regeering te Petersburg maakte bekend dat zij haar gezant en haar troepen,
nu de legaties ontzet waren, uit Peking zou wegzenden, en noodigde de overige
staten uit, dat ook te doen. Dan kon de Chineesche regeering naar Peking
terugkeeren, want zoolang zij daartoe niet in de gelegenheid gesteld was, zou er
van een oplossing der moeilijkheden toch niets kunnen komen.
Maar de schuldige Chineezen dan, en de geschonden eer der mogendheden?....
O, wat dat betreft had de Russische regeering een opvatting, kostelijk van naïveteit.
Zij sprak in haar nota slechts van onlusten, van rebellen, en omdat dit nu eenmaal
in haar kraam te pas kwam, hield zij zich vast aan de fictie dat het Chineesche gezag
zelf door de Boksers overrompeld was. Dat bracht verschillende voordeelen mee,
voor de Russen. In de eerste plaats gaf het hun gelegenheid, weer als de beste
vrienden van China te poseeren. Later zou dat wel vruchten afwerpen. Dan kwamen
zij zonder verdere kosten en opofferingen van die onaangename zaak af, wat te
meer woog omdat Rusland nog geen belang heeft bij een wijziging van den toestand
in het noorden van China. En aangezien de ‘rebellen’ door hun aanvallen op de
Siberische grens en op de spoorwegen in Mantsjoerije rechtstreeks tegen Rusland
waren opgetreden, en Rusland wel genoodzaakt was geweest, zelf die onruststokers
te verjagen, zou het Mantsjoerije, waar intusschen de voornaamste strategische
punten door de kozakken waren bezet, wel zoo lang voor China bewaren.... De
mogendheden zouden er immers bij winnen, nu Nioe-tsjwang ‘voorloopig’ van een
garnizoen voorzien was, en de spoorwegen voortaan beveiligd waren tegen
rooverbenden?
Volgens gerucht zouden de mogendheden zelfs gepolst zijn over een oplossing
waarbij Mantsjoerije als een bufferstaat erkend zou worden. Dat is inderdaad
verrukkelijk als variant op de pachtcontracten!
Maar de omstandigheden maakten het in den eersten tijd nog onmogelijk, alle
vreemde troepen uit Peking terug te roepen, zoodat een soort van middenweg
vanzelf aangewezen was. En voor een keer wist Duitschland zijn oostelijken nabuur
eens over te troeven. Iemand heeft gezegd: ‘Pour enfoncer
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une araignée, il n'y a rien de tel qu'un coup de poing.’ Deze vuitslag door het
Russische spinneweb gaf graaf v. Bülow, toen hij een nota rondzond waarbij
vooropgesteld werd dat alvorens de onderhandelingen met China aan te vangen,
de erkend schuldige Chineezen uitgeleverd moesten worden. Daar was werkelijk
in theorie niets tegen in te brengen, en een paar antwoorden, van de mogendheden
ingekomen, vallen de Duitsche regeering dan ook bij - in theorie.
Opmerkelijk is de houding van de Vereenigde Staten. Eerst nam MacKinley den
schijn aan, het Russische voorstel aan te nemen, toen trok hij zich halverwege terug,
en wat de Duitsche nota betreft, het antwoord van Amerika daarop zal met een
‘diplomatieke weigering’ gelijk staan. De zaak is dat de presidents-verkiezingen nu
voor de deur staan, dat Bryan handiglijk de bestrijding van het imperialisme als
voornaamste plank van zijn platform heeft gekozen, en dat MacKinley nu voor niets
zoo bang is, als zijn partij in het Chineesche wespennest te steken. Zich nergens
aan binden dus, ter zake van China, en zoo gauw terug als het maar mogelijk is.
Zoo gaat dezer dagen in twee landen, Engeland en Amerika, de verkiezingsstrijd
hoofdzakelijk om het imperialisme. Maar terwijl, nu het feit voor de Vereenigde
Staten voldongen is, de imperialisten daar te lande niets beters weten te doen dan
zulk een streven te verloochenen, zoodat MacKinley's daden en Bryan's woorden
daarin werkwaardigerwijze gansch overeenstemmen, gaan in Engeland de
zoogenaamde liberalen met de regeering mede in haar jingoisme en schijnt niemand
er ernstig aan te denken, de annexatie der Republieken ongedaan te willen maken.
Toch zou men zeggen dat het voor de hand lag dat de Engelschen zich spiegelden
aan de jongste ervaring hunner buren aan den overkant van den oceaan.
23 September.
C.E.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

382

Van de redactie.
Nederlandsch Wereldburgerschap.
De Nederlander is, noodwendig, wereldburgerlijk. Wij leggen den nadruk op
‘noodwendig’. Want er schijnt iets in onzen aard te liggen dat ons weêrhoudt het te
wezen van ganscher harte. Wij hebben wat terughoudends, al gaan we nog zoo
vaak onze grenzen over en menschen, die veel zijn gaan houden van een bepaald
land, koesteren doorgaans eenige minachting voor andere landen, het hunne
daaronder niet altijd begrepen.
Onze beschaafde landgenooten houden van vreemde tintjes, maar willen vooral
niet bont internationaal wezen. Komt ge in een huisgezin met Engelsche
sympathieën, dan zult ge daar zelden hooren spreken over Fransche of Duitsche
kunstwerken, Fransche of Duitsche aangelegenheden. Men stelt daar belang in al
wat Engelsch - en ook nog wat in al wat Nederlandsch is. Dat is nog niet een gezin
met cosmopolitische neigingen.
Andere families houden weer van de Fransche beschaving. Daar heerscht een
andere toon dan in het eerst bedoelde huisgezin. Men volgt eenige Fransche
gebruiken na, men spreekt over Fransche boeken, Fransche kunst, Fransche
nationale aangelegenheden. Voor Engeland en Duitschland heeft men niet veel
belangstelling over. Dat is òòk nog niet cosmopolitisch-wezen.
Duitsche invloeden vallen zeldzamer waar te nemen. Toch zijn ze werkzaam. Wij
kennen gezinnen, waar men dweept met Duitsche kunst en voor speciaal
Germaansch gehouden deugden. Kom daar niet aan met hoog gestemde lofredenen
op Frankrijk of Engeland. Men zou u niet met veel sympathie kunnen te woord staan.
De Nederlander is over 't algemeen tamelijk eng in zijn cosmopolitisme. Het is
een wereldliefde van beperkten aard. Hij houdt er vaak een aangenomen tweede
vaderland op na, dat hij idealiseert. Verder gaat hij in den regel niet. En telt men de
Nederlanders bij elkander met hunne idealen, dan krijgt men een volk met zeer
beperkte neigingen tot wereldburgerij, met zeer wisselende sympathieën voor den
vreemde.
Buitenslands verblijvende voor korten tijd, vind de Nederlander in den regel alles
tamelijk dwaas. Vreemd is voor verreweg de meesten ook ‘bespottelijk’. Luister uw
landgenooten maar eens af, als ge op reis zijt. Wij hebben zelfs Duitsche boomen
voor ‘bespottelijk’ hooren verklaren. Ook in Frankrijk en Engeland vindt men, zoo
het niet toevallig 't geïdealiseerde land zijner sympathieën is, de meeste menschen
en de meeste dingen ‘mal’. De buitenlander is ‘mal’ en ‘bespottelijk’, òf een
ideaalmensch.
Algemeene sympathieën voor éénzelfde land hebben we in een menschenleeftijd
niet gehad. Noch Duitschland, noch Frankrijk, noch Engeland zijn
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voor ons geweest, in onze dagen, wat Rusland geweest is voor de Franschen. Wèl
- en dit is kenschetsend voor den modernen Nederlander - wel hebben wij tamelijk
algemeene antipathieën gehad. Nog zeer kort geleden tegen Frankrijk en nu tegen
Engeland. Wij redeneeren daartegen wel, maar wij gevoelen die antipathie toch
sterk. Langdurig is zij niet. De fransche antipathieën zijn aan 't bedaren; de Engelsche
zullen ternauwernood de eeuw uitleven.
Maar de sympathie voor de Boeren? Laat ons doen opmerken dat deze heelemaal
geen uiting is van internationalisme; maar voortvloeit uit een bewustzijn van
stamverwantschap en dus precies het omgekeerde mag heeten.
Wij staan tamelijk geïsoleerd en wachten in zeer labiel evenwicht op de groote
stroomingen, die er van tijd tot tijd door Europa gaan, om dan beurtelings over te
hellen in de richting van die stroomingen.
Het nationalisme van den Nederlander is daardoor schijnbaar slechts heel zwak.
Dat het inderdaad nog wel degelijk krachtig is blijkt uit ons meegevoel voor de Boeren
ook, maar is vooral gebleken bij de herleving van onze Letterkunde, die, ofschoon
onder Engelschen invloed begonnen, eene krachtige Nederlandsche Wedergeboorte
is gebleken. Hetzelfde geldt voor de nieuwe nationale Beeldende Kunst die, onder
invloed van de Fransche Modernen geworden, zich heeft ontwikkeld tot een echt
vaderlandsche, met zeer krachtig zich uitsprekend karakter. Of wij ooit zoo hoog in
aanzien zullen komen als de Scandinaviërs en de Russen met onze letterkunde is
voorloopig nog de vraag, als men let op de belangstelling van het buitenland; maar
onze moderne schilderschool zegeviert door de geheele wereld.
Daarmede is gezegd dat ons cosmopolitisme niet gevaarlijk is voor ons
volkskarakter en dat men verkeerd zou doen door ons volk op de eene of andere
wijze te overreden zich nog meer te isoleeren, zich het voorrecht zelf te ontnemen
van kennismaking in den wijdst mogelijken kring van vreemde
geestesvoortbrengselen. Al wat onze belangstelling beperkt en onze internationale
sympathieën vermindert is een ramp te achten voor ons volk; terwijl van uitbreiding
onzer belangstelling en sympathie, naar boven kortelings werd aangetoond, geen
gevaar te duchten is. Enkel algemeene dweeperij met één volk zou bedenkelijk
kunnen worden; daarom achten wij het steunen van groote vereenigingen, ten doel
hebbende het vergrooten van den invloed van één volk, te misprijzen als wèl
bedenkelijk (in de bedoeling althans) voor onze nationaliteit.
Maar, gelijk volgt uit het bovenstaande, ook het omgekeerde is af te keuren.
Menschen, die het hart op de rechte plaats hebben, voor wie ons gedwongen
niets-doen tijdens den roofstrijd der Engelschen in Zuid-Afrika, een voortdurende
marteling is geweest en, ook na het einde der tragedie, eene voortdurende pijniging
zal blijven, die menschen hebben in heilige verontwaardiging uitgeroepen: ‘laat ons,
akelig klein volk, dan tenminste doen wat aan de Regeering niet gevraagd kan
worden, wat geen casus belli worden kàn, wat wij nog mogen doen, zelfs met het
machtige Albion tot nabuur:
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laat ons Engeland schade berokkenen zooveel wij kunnen; ook door Engelsche
tijdschriften en boeken te boycotten.’
De verontwaardigde vaderlanders moeten zich voorbereiden op eene reeks van
bittere teleurstellingen. Wij zijn er de menschen niet naar om goede producten van
onze markten te bannen en het voortduren van voordeelige handelsbetrekkingen
in gevaar te brengen. Er zullen maar weinig minder Engelsche artikelen worden
gekocht door Nederlanders, tenzij deze mochten worden gedwongen zich elders te
voorzien omdat Engeland niet genoeg meer voortbrengen kan voor zijn grooten
uitvoerhandel.
Maar, zal men weinig minder machines, garens enz. enz. zelfs rijwielen, van
Engeland koopen, de beweging zou kunnen veld winnen onder de bestuurders van
leesgezelschappen. Die doen geen zaken in boeken en tijdschriften, die zullen
eerder, om hun lezers te behagen, wat Engelsche artikelen van hun lijsten schrappen
- voor eenigen tijd. Want, men denke aan de vroeger opgezegde abonnementen
op Figaro, Revue des deux Mondes enz. enz. Hoe lang heeft de benadeeling van
den Franschen boekhandel geduurd en hoe klein is de schade op het allerergst
geweest?!
Welnu, men gaat dan wat geïllustreerde tijdschriften en wat boeken afschaffen.
Wij zullen ons niet meer ergeren aan een Graphic; we zullen dus minder vaak nijdig
worden op de Engelschen, onze volmaakt gerechtvaardigde boosheid op de
Engelsche imperialisten zal spoediger uitslijten, precies het tegenovergestelde zal
het gevolg zijn van den maatregel dan hetgeen de boycotters zich voorstellen.
Wat de Engelsche letterkunde aangaat, wie zal meenen dat wij, door ons het
genot te ontzeggen werken te lezen van kunstenaars, die misschien even fel tegen
de rooverspolitiek van Engeland zijn als wij, Nederlanders, den Engelschen ook
maar bij benadering zooveel schade toebrengen als ons-zelf?
F.L.
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Vóór de groote hei, naar een schilderij.
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[Willem Hamel]
NASCHRIFT. Heden, 24 Oct., verneem ik dat Hamel met de diplôme de grand prix
bekroond is op de tentoonstelling Paris-Neuilly, en wel voor het stuk ‘La fin d'un jour
de pluie’ (‘Eind van den dag’, hierbij gereproduceerd). Hamel is op deze
tentoonstelling voortaan ‘hors concours’, omdat hij er verleden jaar de diplôme
d'honneur kreeg.
Dr. EDW. B. KOSTER.

Willem Hamel, portret door den schilder zelf.

‘In wildness is the preservation of the world, says Thoreau; and if by
wildness we mean the large and liberal air of the natural life, the life in
and with nature, we may trust with a greater surety to preserve in this way
more than in any other the youthful heart, the buoyant spirit, and the
hopeful outlook, which, after all, has been to the finest minds in all ages
the paramount message of nature.’
EDITH WINGATE RINDER.
Nu de herfst weder gekomen is, het seizoen zoo rijk aan verscheidenheid, met zijn
steeds-afwisselende tinten en aspekten, het seizoen van blozende
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vruchtbaarheid en van stil afsterven, voorbereidend tot dien dieperen schijndood,
den winter; - als na de amberen glorie van het graan, dat op de kadansen van den
wind alle bouwlanden overwuifde, de sikkels met zachte snerping scherend gleden
door de halmen en opflitsten in de zon, de schoven in rijen werden opgetast als
hutjes op wier toppen de slaapzware aren met lijzige knikkebolling heen en weer
gingen als bootwimpeltjes in schier windlooze avonden; als de stoppelvelden in
geel-bruine banen liggen over de aarde, de groote voedende moeder, de
steeds-vruchtbare, waarin de kiemen weder ontluiken na de schenking van haar
vollen milden overvloed, en de zon door misten schijnend alles hult in een waas
van trillend purper in dit getijde van ‘mists and mellow fruitfulness’; als October na
zijn gloed van rossige braambladeren, overal als grillige koraalvertakkingen met de
doornentwijgen rondtastend, en den diepen gloor van rooden wildewingert, na zijn
vurig-smeekende litanie van boomen in de weidsche boschkerken en de wilde
ontbladering der ruwgezwaaide kruinen door de zwaar-gonzende stormwinden
plaats heeft gemaakt voor den soberen, bleeken November met luchten kalm-blauw
of warm-grijs, voor het getijde, ‘pensive-hued and grave’, waarin
fades and falls the last reluctant leaf
From withered Earth's fantastic coronal
With wandering sighs of forest and of wave -

nu, in dezen tijd van den herfst, in dit aspekt van de dingen, past het wel het meest
te spreken over den schilder wiens naam boven deze bladzijden staat.
***
Het was in 't laatst van 1893. Als lid van de Rotterdamsche Kunstclub bezocht ik
geregeld de daar gehouden tentoonstellingen in het gebouw op de Geldersche
kade, en werd bij die gelegenheid, evenals vroeger, getroffen door een schilderij
van Hamel. In een van de eerste nummers van den jaargang 1894 van het toen
nog verschijnende weekblad ‘De Kunstwereld’ verstoutte ik mij het volgende te
schrijven:
In de bovenzaal rechts hangt, goed in 't licht, een zonnig stukje van Willem
Hamel, een echte zomerstemming, geel-lichtend koren links met een pad
er naast, waarlangs een boer rustig voortwandelt, een kerkje in den
achtergrond, een blauwe zomerlucht er boven lichtend.
Reeds vroeger had ik gelegenheid in de Kunstclub werk van denzelfden
schilder te genieten; zoo herinner ik mij van jaren her zijn ‘Zaaier’, een
landman zaaiend in de morgentrilling, een doek vol ruimte en atmosfeer,
frisch als de morgenstond zelve, met den horizon badend in zilverige
dampen, waarin de reine morgendauw langzaam wordt verzwolgen door
het doorbrekende zonnelicht. In het Paviljoen van de Kunstclub te
Scheveningen zag ik in den zomer van '92 zijn ‘Haagsche Bosch’, een
forsch boschgezicht, ofschoon wat krijterig van wolkformatie, en den
herder rustig-breiend op de heide, omgeven door zijn verspreid grazende
schapen, een
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stuk vol warmte en licht, de zomer-warme, eenzame, wijdstrekkende
heide besproeid door zonneglansen.
Daar ik belang stelde in dezen schilder, waren de heeren Jos. de Kuyper
en A.M. Reckers, respectievelijk President en Secretaris van de Kunstclub,
zoo goed mij verschillende in particuliere cabinetten van 't gebouw
bewaarde schilderijen van hem te laten zien, en hieruit bleek mij dat Hamel
in verscheidene genres uitmunt en schitterend slaagt in datgene, waartoe
hij den lust en den wil heeft zich te zetten. Zoo zag ik van hem een
achteroverleunende hooimeid, een kop koffie slurpend, in het volle licht
geschilderd, met prachtig gemodeleerden arm, misschien wat te veel
geïdealiseerd, maar met dat al verbazend knap; verder een zeegezicht
met zeer goede dingen er in, een kalme avondstemming met dralend licht
aan den horizon, de zee vlak-gespreid in eentonige eb-stilte, een pink er
uit opdonkerend, alles met soberen eenvoud gedaan, zonder jacht op
effekt en affectatie. En, lest best, een maanlicht, met zoo'n heerlijke
zilverreine toets van de alles met schoonheid zegenende maan, zoo rustig
en vredig van amethysten glans, de beesten liggend in de weide en de
hoopjes hooi verderop en de gezichteinder teer-omvloten van bevend,
blank licht! En dit is geen atelierstuk, waarop weken lang gesuft en
gepeuterd is, maar op 't doek - gezongen, zou ik haast zeggen, in de
wit-gloeihitte van inspiratie; in den nacht van mystische lichtheerlijkheid
zelve, en den heelen nacht door is er aan gewerkt, en aan dat doek zijn
rust en gezondheid van den toch al niet sterken schilder ten offer gebracht.
Zoo werkt de kunstenaar wanneer hem een sterke en bezielende gedachte
of visioen aangrijpt, en niets gaat hem boven de belichaming zijner
zielebeelden.
Deze meening bleef niet onbestreden, want kort daarop verscheen in het Weekblad
de Amsterdammer een artikeltje onderteekend S. waarin mij dwaze ophemeling van
een ‘klakkeloos imitator’ werd verweten. Na een korte repliek van mijn zijde bleef
de zaak rusten. Maar nu ik toch hierover spreek, zou ik de beweringen omtrent
imitatie, door sommigen geuit, wel even willen weerleggen. Voor mij kan iemand
die zóó veelzijdig in zijn uitingen is als Hamel onmogelijk een slaafsch navolger zijn;
bovendien staan de intense waarheidsliefde, de eerlijkheid, de diepe afschuw van
alles wat naar onoprechtheid en knoeierij zweemt, de sterke geestkracht van den
schilder er mij borg voor dat hij in alles zich zelf zoekt te geven. Zijn liefde tot de
natuur, vooral tot de herfstnatuur, zooals die zich grootsch openbaart op de heiden,
voortschuivend verder en verder tot den vaal-neveligen horizon, is zóó groot, hij
gaat er zóó in op, leeft er zóó in meê, dat zijn vurige begeerte om haar, het voorwerp
van zijn hoogste liefde, weer te geven in zijn kunst, haar oneindig-rijke stemmingen
te doen gevoelen op zijn doek, hem eenvoudig niet den tijd laten om aan anderen
te denken en die te gaan imiteeren. Hamel heeft voor mij altijd iets eigens in zijn
landschappen, een streven naar waarheid, eenvoud en natuurlijkheid. Geen bravoure,
geen ‘belle peinture’, geen vertoon van knapheid.
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Hij schijnt aanhanger van de leer ‘ars est celare artem’ d.i. kunst is de kunst
verbergen. Trouwens hiermede komt overeen wat de schilder mij eens schreef naar
aanleiding van een vraag van mij over zijn werkmanier. In een brief, gedateerd 19
Maart 1896 luidt het aldus: ‘Om nu nog even op mijn

Het bosch in, naar een schilderij.

werkmethode terug te komen. Als een goeien vriend beschouw ik mijn schilderij
wel, d.i.t.z. als ik het af heb; doch als ik er aan bezig ben, aai ik het niet erg, en
vooral niet af en toe met vele tusschenpoozen. Neen ik begin zoo: 's morgens naar
't atelier, hier gaan zitten daar gaan zitten, nergens
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rust. Alles is hinderlijk, 't kleinste geruchtje op straat! Want ik ben op een idee
gekomen, doorgaans 's avonds in bed begonnen, 's nachts verder overwogen; een
idee, een indruk liever gezegd: somtijds wel van een jaar en langer terug; maar 't
wil er niet uit. 't Wordt middag, 't wordt avond, nog niets verder, andere morgen van
't zelfde laken, ik ben nog niet geschikt het uit te broeden en loop zenuwachtig als
een kip die zijn ei niet kan kwijt raken, dikwijls een week, wel langer, rond: en dan
op eens, dan komt het! 't Is me gebeurd, m'n schilderij nu in Luik bijv., 's middags
om 4 uur daar had je hem, de eerste smeer, en om vijf uur de heele impressie,
eigenlijk veel verder als dat, op 't doek, een lapje van niet minder dan zoo'n paar
meter breedte. 't Is me gebeurd dat ik ook zoo'n vreeselijke week achter den rug
had, en op Zondag, terwijl mijn vrouw beneden stond te wachten om

Het eind van den dag, naar een schilderij.

een eind te gaan wandelen, op eens de jas weer uit had gedaan, om, toen mijn
vrouw kwam vragen of ik nu nooit kwam, haar 't grootste gedeelte te toonen van
m'n lapje dat een dag of wat daarna naar de wereldtentoonstelling te Antwerpen
verhuisde - zoo werk ik dus, eigenlijk als een halve gare hè, een bezetene? En
vraagt ge me nu waarnaar? De beste dingen uit het hoofd of eigenlijk niet uit het
hoofd, want, terwijl ik den aandrang gevoel, zit ik opeens buiten, zie alles tot in de
uiterste finesses als toen, ja, hoe lang geleden, dat weet ik dikwijls niet meer, en
schilder, schilder raak, net zooals ik het daar voor mij zie, doch gauw, gauw, o zoo
gauw, want dan ben ik beestig nieuwsgierig naar me zelf. Studies liggen rondom
mij, doch die copieer ik nooit, dat is genoten, uit! Toen ik in Drenthe woonde (en dat
is de schaduwzij van altijd buiten te zijn) kon ik dikwijls niet werken van enthousiasme
zoo mooi als ik 't vond. Op 't atelier wist ik bijna niet wat ik schilderen zou,
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door overvloed van aandoeningen had ik dikwijls niets geen aandoeningen meer,
dan ging ik naar buiten en schilderde geen studie, alleen een schilderij, dadelijk
naar de natuur, dan heeft men geen tijd om eerst te droomen, te soezen, doch men
schildert wat, 't mooie vermengd met wat ook minder mooi is, dus nog al eens “plat
raak”. - Veel zien, onze memorie oefenen, dat vind ik in de eerste plaats noodig,
dan werken, veel werken buiten om er in te komen en het métier niet te vergeten;
thuis droomen van al dat moois; eens een krabbeltje, op de achterkant van een brief
dikwijls gemaakt, raadplegen op zijn hoogst, en als de droom tot klaarheid is
gekomen “raaksmeren”, in één keer liefst, om, wanneer men er nog eens op terug
mocht komen heel voorzichtig, angstvallig haast, om de goeie vriend vooral geen
zeer te doen, te werk te gaan. Nu mijn waarde weet je hoe ik m'n dingen uit mijn
bol

Aardappeloogst, naar een schilderij.

smijt; je hebt een streepje voor hoor, want aan iedereen zou ik dat niet eens kunnen
vertellen. Foei, uit het hoofd schilderen, en niet naar de natuur?... Ja, wèl naar de
natuur, maar dat is maar, hoe je dat opvat niewaar? Onder en op den indruk van
iets maak ik dikwijls heel andere dingen, en ik bezweer je, ze zijn daar en daar te
vinden hoor! al is het heelemaal, maar dan toch door de natuur, iets van mijn eigen
zelvers geworden. Begrijp je nu, waarom ik wel eens 't land kan hebben wanneer
sommige vervelende kletsers mij met anderen vergelijken, als zou ik imiteeren, N.B.
imiteeren, en dat met mijn onmogelijke zenuwen! En ook wanneer, zooals * * * * *
eens deed, men mij een virtuoos noemt in het weergeven van verschillende genres.
Wat kan mij “genre” schelen, alles schilder ik graag, doch 't moet mij aandoen, wat
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vertellen, de bekoring, de poëzie der dingen, daarom is 't me te doen.’
Uit deze opene, argelooze ontboezeming aan een vriend die belang stelt in zijn
werk, uit dit geheel zich geven zonder arrière-pensée of eenige berekening, zullen
de lezers voor zich zelf kunnen opmaken met wien ze hier te maken hebben. En
zoo is de man altijd; zonder omwegen, op den man af uit hij zich en geeft hij zich
zooals hij werkelijk is. Ofschoon zwak van lichaam en onderhevig aan borstlijden,
houdt zijn groote geestkracht hem op de been; geduldig de herhaalde aanvallen
van pleuritis en andere plagen doorstaande, is hij dankbaar als alles weer geleden
is en hij weer in zijn lieve natuur kan ronddwalen, al maar kijkend en waarnemend
en genietend. Zoo schreef hij nog in dit voorjaar: ‘Ik geniet nu alle dagen als 't mooi
weer is zooals heden van de heerlijke herleving in de natuur; 't is verbazend zoo'n
emotie het verwekt, om zooals ik daareven nog deed, van af het erf achteruit den
kronkelenden weg tusschen mijn roggelandje een eindje op te wandelen. De heerlijke
goddelijke avondrust, komende over die wijde verre golvende vlakte, terzijde hier
en daar een reeds onder het jeugdig groen wegduikend boerenhuisje, en dan die
geluiden in die treffende stilte, die heerlijke zuivere lucht! Men gevoelt zich dan zoo
recht gelukkig en rijk om te midden van dat zielverheffende te kunnen leven. Veel
heb ik weer moeten missen door mijn ziekte, want de prachtige wintertonen staan
steeds in dit landschap bij mij bovenaan en juist de mooiste maanden heb ik op mijn
bed moeten doorbrengen, doch ik denk wel eens: zou ik mij wel zoo gelukkig
gevoelen als het anders was? Ik gevoel me nu zeker dankbaar dat ik alles weer
genieten kan en het leven heeft voor mij weer zoo'n groote beteekenis. Ik zou zoo
ongaarne al dat schoons vaarwel zeggen. “Anderen,” zegt mijn vrouw wel eens,
“worden baloorig en onaangenaam,” maar ik gevoel me altijd oneindig dankbaar
als 't maar weer achter den rug is, en dat zit 'm hoofdzakelijk in 't bezit dier goddelijke
natuur, die ik weer volop genieten kan..................... Ik wou alleen dat ik rijk genoeg
was om stilletjes te kunnen genieten, desnoods niet eens die smerige verfkwast
meer te gebruiken, of zoo'n heele enkele maal, als ik het moet uitbeelden als
genoegdoening voor mij zelf, om het dan echter even stilletjes weer weg te zetten.
Als ik haak naar bekendheid is het alleen omdat ik leven moet, ik heb geen behoefte
aan eer...... Ik heb te veel eerbied voor de grootheid en het toch bijna onbereikbare
in de natuur dat ik mij niet altijd te klein zal blijven gevoelen, doch mijn ziel gevoelt
al het hooge, het heerlijke, volkomen.’
Beminnelijke eenvoud en oprechtheid, waaruit zijn diepe liefde, zijn tot dwepen
stijgende adoratie voor ‘Monna Natura’ zoo levendig kunnen gevoeld en beseft
worden. Men ziet hier al het expansieve van zijn natuur, de be-

*)

Uit een vroeger schrijven (Jan. '95): ‘Hierbij de critiek. Zoo ge ziet hoewel eenigszins meer
toenaderend, handelend over mijne inzending... als 't werk van een teekenmeester, correct,
ook eens meeschilderend. Wel vleiend als men liefst eerder niet correct is doch alleen de
poëzie der natuur tracht te vertolken.’
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hoefte om zich te uiten; als hij buiten loopt, kan hij 't soms wel uitschreeuwen, schrijft
hij elders. Vooral voelt hij zich aangetrokken tot de heide, tot de wijde eenzaamheid
met 'n enkele schaapskooi hier en daar, 'n handwijzer en een paar kraaien, een
moede boer die na zijn dagwerk met zijn afgewerkte paarden huiswaarts sjokt, een
scheper die zijn kudde uit of naar den stal brengt. Zooals reeds werd aangestipt,
studies worden door Hamel niet gemaakt

Portret van Willem van Zuylen, naar een schilderij, eigendom van den geportretteerde.

om naar te werken, maar eenvoudig om zijn memorie op te frisschen, ter oefening,
om de noodige vastheid van hand en oog te behouden, in de wisselende stemmingen
der omgeving te blijven. Gesproken werd hierboven van zijn liefde tot herfst- en
wintertonen, en 't is vooral in den toon, de subtiele overgangen van grijs en
wazig-violet dat Hamel het zoekt; met Verlaine zou hij kunnen zeggen: ‘et toute la
reste est litérature.’ Van zijn
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Regendagen, naar een schilderij.
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liefde tot die bizondere momenten in de natuur en zijn gevoel voor indrukwekkende
heideverten geeft ook het volgende getuigenis, geschreven in Oct. '96 uit het gehucht
Zeegse, in 't Noorden van Drente.

Aan de waschkuip, naar een schilderij.

‘Een prachtige streek (want meer is het niet), woeste gronden, vrij heuvelachtig,
zooals nergens in Drenthe, en daar tusschen in, hier en daar, het groote dak van
een heibewoner. Bij het woeste weder dat wij gehad hebben en heden weer schijnen
te krijgen, aangrijpend schoon, niets, als bij uitzondering, geschikt voor een zonnetje.
Al loopende kwam ik in een bosch, niet van hoog of dicht hout; doch hier vol, daar
weder dun beplant met berk en den, prachtige open plekken idyllisch teer en fijn of
woest, met enorme zandbrokken en hoogte's waar de prachtige diepgroene dennen
zoo trotsch op staan. Men is daar geheel alleen. Men gevoelt zich meester door de
vrijheid, gering en klein om de grootschheid der natuur. L.l. met een grijzen regendag,
oververrukkelijk! gewoonweg niet te schilderen, die heerlijke blauwe tonen, waartegen
die éénige herfstdos der boomen, wat kraaien krijschen opvliegend uit de boomen,
dat is het eenige leven. Goddelijk!’ Ziehier met eenige woorden een heel schilderij,
waarvan enkele bizonderheden, al moet de kleur er door den lezer bij gefantaseerd
worden, of ook wel alle gezamenlijk, op de hierbij gevoegde reproducties te vinden
zullen zijn. Die reproducties analyseeren zal ik maar niet, ze spreken voor zichzelf,
en bovendien zou dit ook dàn alleen doel treffen wanneer de lezer de schilderijen
en niet de afschaduwingen daarvan voor oogen had. Daarom vind ik het verkieselijk
enkele aanhalingen uit brieven van den kunstenaar te doen, opdat de lezers door
zich in zijn stemmingen te verplaatsen, zijn intenties beter zullen kunnen doorvoelen.
Want dat men Hamels werk vooral met het gevoel moet beschouwen, zal ieder na
al het aangevoerde waarschijnlijk wel inzien. Zijn werk is meer gevoeld dan
overdacht, meer emotioneel dan cerebraal. Ofschoon voorstander van een gezond
realisme en wars van alle mystiek, zoekt hij toch het ideëele in de werkelijkheid, en
is het zijn doel vooral ‘stemming’
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te wekken. Hij legt meestal - het schilderij getiteld ‘Vóór de groote hei’ is er het bewijs
van - een elegisch-stille aandoening in zijn stukken, een heide-eenzaamheid zonder
verschrikking, maar weldadig in de rustige afzondering, ver van ‘the strifes and
tumults of this troubled world.’ Het is alsof hier een wereld van rust in stil-vergeten
zaligheid ligt te droomen. Dat is de uitdrukking van zijn vredige dankbaarheid na
zware uitputtende ziekte, de misschien onbewuste symboliseering van zijn begeerte
om voort te leven en ‘stilletjes te kunnen genieten’ van al het moois op de heerlijke
aarde.
‘Niet dat ik nu juist den geheelen dag maar lust heb de kwast te hanteeren’, schrijft
hij uit Ede in Februari 1899, weer na een hevige pleuritis, ‘dat vind ik niet noodig,
doch de oogen te laten genieten en zich dan gelukkig te gevoelen dat is m'n lust en
m'n leven. Ach man wat kan het hier toch heerlijk mooi, schandalig droevig mooi
zijn en dat noemen “ze” dan somber God bewaar me! Ik ben en vind het heelemaal
niet somber. Grandioos, plechtig, heerlijk mooi, vaak van melancholische stemming,
te mooi om je er aan te wagen met zoo'n prozaïsche klodder verf, dat is het wat ik
doorgaans in me voel opkomen en dan geniet ik maar met m'n oogen en vraag me
zelf af hoe 't komt dat iedereen dat toch niet ziet................ 't Zijn vooral de
herfsttonen, violet en matgeel en matgroen, hier en daar door een sterk mosgroentje
zoo allerfijnst gemaakt en door de mooie lucht beheerscht die mijn gemoed 't meest
in vuur en vlam zetten.’
Dat die dingen ‘te mooi om zich er aan te wagen’ er later wel uit komen, hebben
we hierboven gezien, en dat de ‘prozaïsche klodder verf’ omgetooverd wordt in een
doorleefde en doorvoelde poëtische landschapstemming, dat durf ik beweren die
er verscheidene gezien heb. Zoo zou ook schilderkunst, evenals volgens Wordsworth,
den grooten natuurdichter, poëzie, niet anders zijn dan ‘emotion recollected in
tranquillity’. Het spreekt wel van zelf dat men in die ‘tranquillity’ ook emotioneel
gestemd moet zijn.
Hoe Hamel zich thuis voelt in die vrije natuur, hoe hij daar zwelgt in het buiten-zijn,
aangetrokken door veld en hei, boomen en dieren, hoe hij zich daar vrij en vroolijk
voelt, ‘broad and general as the casing air’, moge blijken uit zijn beschrijving van
zijn buitenleven op ‘Vita Nova’ aan den weg van Ede naar Barneveld en Lunteren,
waarheen hij uit den Haag verhuisde, ontleend aan een schrijven van December
1898: ‘Op denzelfden weg.... vindt men “Vita Nova”, 'n mooie naam niet waar; nu
het is dan ook met recht een “nieuw leven” dat ik hier leid; want alhoewel ik 't buiten
wel gewend was, heb ik me nog nooit zóó intiem met allerlei soort van dieren en
halfdieren (boeren) ingelaten als nu... 't Is net een leventje naar mijn idee, doch
werkelijk, tusschenbeiden moet ik wel eens lachen als ik aan zoo menig hooge
“oome” denk waarmede ik in den Haag in aanraking kwam, en ik ben dan juist bezig
(als de knecht bijv. eens op 't land is) op mijn klompjes mijn groote, goedige
lobbessen van koeien met een hooivork hun maal toe te dienen... Dit is zeker, het
intieme leven van het ras van menschen wat ik schilder leer ik beter als ooit kennen,
en daar was 't mij
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om te doen, dat is noodig. Schilderen doe ik nu wel juist nog niet zoo veel; doch
observeeren zooveel te meer. Een schilder moet nu eenmaal meeleven, en 't is
waar, feitelijk had ik dat nu wel zoo niet noodig, want men laat mij immers altijd
imiteeren, niet waar, doch ik heb, geloof ik, meer behoefte aan de levende heerlijke
natuur en de echte indrukken van een zeker menschenleven, dan menigeen die
niet den naam heeft anderen na te apen. Zoo knap ik sommige groote mannen vind,
zoo vind ik de natuur toch alleen nog heel wat hooger staan, en dat is voldoende
het bewijs dat ik die menschen heel niet noodig heb.’

Studieblad.

Moge nu niemand uit het bovenstaande afleiden dat Hamel zijn groote voorgangers
niet vereert; integendeel, hij heeft den grootsten eerbied voor hen, maar meer dan
't gevoel voor hen allen te samen is bij hem 't gevoel voor de natuur, die hij liefheeft,
vereert, aanbidt, ik zou haast zeggen met een fanatieke veneratie. Maar na de
natuur is de kunstenaar dien hij 't hoogst stelt Mauve. Ik geloof dat hij hem den
grootsten landschapschilder van alle tijden vindt. In zijn huiskamer hangt steeds het
portret van Mauve, omgeven door een geschilderden immortellenkrans, waarop de
woorden: ‘Hulde aan den grooten meester.’
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En de toon van diepen eerbied en groote liefde waarop hij van dien man spreekt
getuigt van een piëteit, die het hem alleen al zou verbieden Mauve botweg te gaan
‘imiteeren’, nu hij door neiging en temperament zich tot dezelfde aspekten van de
natuur voelt aangetrokken als zijn groote voorganger. Omdat Mauve 't zoo machtig
mooi gedaan heeft, zou niemand 't zelfde meer mogen doen en zich aangetrokken
mogen gevoelen tot dezelfde stemmige soberheid en teere rust? Men zou evengoed
kunnen decreteeren: ‘Niemand mag meer stadsgezichten schilderen na den
Delftschen Vermeer’, omdat hij 't éénig-mooi heeft gedaan. Alle anderen na hem
zouden dan decadenten van hem zijn. 't Is te gek om er over te spreken. ‘Elk vogeltje
zingt zooals 't gebekt is.’ Moeten, omdat Bonifazio, Andrea Schiavione, Bordone en
Tintoretto hebben gewerkt in den trant van Tiziano en zijn volgelingen genoemd
worden, Francesco Guardi in de manier van Canaletto, Giulio Romano in die van
Raphaël, om niet eens van onze eigene oude schilders te spreken, ze alle als
slaafsche navolgers betiteld worden? Was er vroeger zoo'n geschreeuw over imitatie?
Of was er meer collegialiteit, meer oprechte vriendschap en ongedwongen
bewondering onder de schilders? Ik wilde wel een eind maken aan die fictie omtrent
dat imiteeren, dat ‘mir nichts dir nichts’ beweren, dat ongegrond afgeven op
andermans werk en individualiteit. Trouwens, Hamel heeft het waarachtig niet noodig
anderen na te volgen, want hij heeft meer pezen op zijn boog. Ook in 't portret heeft
hij mooie zaken geleverd.

Dame in Friesch costuum, olieverfportret, eigendom van Mevr. Somers te Rolde.

Geven Hamels landschappen meestal voorstellingen van grijze dagen, en zijn zij
bij voorkeur gehouden in gedempte, stille tonen, bij zijn portretten zoekt hij 't vooral
in een sterke belichting, vooral sterk zijlicht, meest op den kop om daarop alle licht
te concentreeren en er de karakteristieke eigenschappen, de ziel in lichtschijn, van
naar voren te doen treden. Zoo was
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Silence solennel, naar een schilderij in het bezit van Z.K.H. den Groothertog van Saksen
Weimar.
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b.v. het portret van Willem van Zuylen, dat hierbij is opgenomen, eerst op zij belicht,
maar de tooneelspeler, de scherpe schamplichten op zijn gezicht ziende, vroeg den
portrettist met zijn gewone ‘rondborstigheid’: ‘Blijven die smeren zoo op mijn smoel
zitten?’ waarop de schilder hem geruststelde, maar toch bij zich zelf dacht: ‘Jongens,
dat moet ik veranderen, want anders is 't heer niet content’. (Men moet weten dat
het portret van den tooneelspeler een geschenk van den schilder was ter herinnering
aan de viering van Van Zuylens jubileum.) Daarom nam hij bij een volgende zitting
vlak licht vóór op den kop en verzocht Van Zuylen eens ‘zoo’ te gaan zitten. Van
Zuylen: ‘Moet 't nou weer veranderd? God mensch - nee - dat nooit - pff - pff - al
stond Rembrandt uit z'n graf op, dan poseer ik geen tweede keer voor 'm’. Met wat
over en weer praten ging Van Zuylen zitten, en moest de schilder door 't ongeduld
en de weinige stoelvastheid van zijn patient zijn doek ter dege van katoen geven
en in een soort van koortsige haast zijn portret voltooien. Hij heeft, toen hij den kop
niet zóó kon krijgen als hij had gewild, bizonder werk gemaakt van de handen, en
zelfs op de zwakke reproductie zal men kunnen zien dat er op die handen gewerkt
is, evenals op die van den boer die in 't veld zit te rusten. Nu ik toch aan de anecdoten
*)
ben, moet ik even vermelden dat deze vriend, een veel-gebruikt model van den
schilder toen hij in Rolde woonde en op vele van zijn studies voorkomend, eens
gesolliciteerd heeft voor notaris-klerk in Assen en dat Hamel toen op zijn verzoek
een brief voor hem heeft geschreven. Ik zou echter durven vermoeden dat iemand
met zulke prachtige werkhanden niet geslaagd is in zijn dingen naar 't ambt van
pennevoerder.
Een enkel woord nog omtrent Hamels aquarellen, waarop hij zich vooral in den
laatsten tijd veel toelegt. Hij behandelt ze precies eender als schilderijen en legt er
dezelfde kracht in. Als men de reproductie zag van ‘Grinthaler’ dan zou men eer
aan een olieverfschilderij denken dan aan een aquarel. Waarom deze
aquarel-reproductie niet te zien is, dat is een directie-geheim.
In het bovenstaande heb ik meermalen den schilder zelf aan 't woord gelaten, om
daardoor des te beter zijn geestelijke en artistieke physionomie te doen uitkomen.
Over iets of iemand schrijvend, heeft men kans er ook wel eens naast te schrijven,
en daarom kwam het mij goed voor het onderwerp dezer bladzijden dikwijls zelf
sprekend in te voeren. Weinig zal hij er van gedroomd hebben zich zelf gedrukt te
zien. Zijn brieven werden nooit geschreven met 't idee van openbaarmaking, en
gelukkig, want in hun onbevangen, ongedwongen, hier en daar nonchalanten, zelfs
onbeholpen toon en stijl geven zij 't beste beeld van den man dat er maar te krijgen
is.
***

*)

Op een van de studiebladen ziet men hem als schapenscheerder. Hij heeft daar een blom
op z'n hoed, want in den scheertijd dan moeten ze mooi zijn, dan is het feest, en dan steken
ze wat goudsbloemen op hun hoofddeksel.
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Ofschoon de uiterlijke bizonderheden van 't leven van een kunstenaar er naar mijn
meening minder toe doen, en 't er minder op aankomt te weten ‘wie er sich räuspert
und wie er spuckt,’ zoo komen er in den levensloop van dezen schilder dingen voor,
aardig genoeg om vermeld te worden. Bovendien kunnen de hieronder gegeven
mededeelingen strekken om een geregeld verloop van de ontwikkeling van den
kunstenaar te doen zien.
den

Willem Hamel werd den 16 November 1860 te Rotterdam geboren. Zijn vader
was handelsman en gefortuneerd, waardoor de jeugd van den schilder prettig en
onbezorgd was. Maar spoedig zou er verandering komen. De vader verloor, toen
Willem nauwelijks 12 jaar oud was, zijn fortuin en stierf drie jaren later aan tering.
Nu bleef de moeder met zeven kinderen achter,

Vermoeid, naar een schilderij.

en Willem werd op de Rotterdamsche Ambachtschool gedaan om een vak te leeren,
en wel met de bedoeling om hem huisschilder te laten worden, een vak dat voor
zijn zwak lichaam nog 't best paste. Ook had hij op school altijd veel zin voor
teekenen geopenbaard en had reeds met veel ambitie een klasse aan de
Rotterdamsche Academie doorloopen. In verband hiermede vermeld ik dat er in
Hamels familie al een schilder was geweest, namelijk zijn oudoom N. Barnouw te
Schiedam, leermeester o.a. van P.J. Mak, die veel in de omstreken van Schiedam
heeft gewerkt. Hoe 't bloed verder werken kan blijkt ook hieruit dat thans te Leiden
een A.J. Barnouw studeert, van wien ik zeer verdienstelijke teekeningen heb gezien.
Maar om tot ons verhaal terug te keeren. Kort daarop kwam de jonge Hamel in
nadere aanraking met een van zijn familieleden, een dilettant-kunstschilder, naar
wiens
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werken hij 's Woensdags mocht komen kijken. Dat wekte bij hem nog meer den lust
op, en hij besloot in zijn vrijen tijd ernstig te gaan studeeren. Geen Zondag ging
voorbij of hij zat van 's morgens vroeg tot 's avonds zoo lang 't maar licht was in de
vrije natuur lustig te verven. Hij moest en zou ook een atelier hebben, want hij had
o

een 40 schilderkoorts. Zijn altijd zorgzame en opofferende moeder stond nu haar
‘salon’, 't eenige vertrek dat op 't Noorden lag, af aan haar zoon den kunstenaar,
en liet toe dat haar gordijnen halfstok werden geheschen. Drie latten werden uit het
droogrek gebroken en deze deden met een oude naaikist dienst als schildersezel
en dito kist, terwijl drie talhouten gehaald bij de water- en vuurvrouw van een ring
werden voorzien en fungeerden als veldstoel. Zelf wreef hij zijn verven en brandde

Zilveren najaarsmorgen, naar een schilderij in het bezit van Mevr. Meursing te Groningen.

er ook sommige volgens boeken die daarover handelden, en van hemdengoed dat
in de manufactuurwinkel werd gehaald, werd in een minimum van tijd schilderlinnen
geprepareerd. Zoo was ons Willempje dan toch formeel schilder en flodderde en
klodderde en smeerde en smurriede met zijn zelf gefabriekt boeltje op zijn tot atelier
gepromoveerd ‘salon’ dat 't een aard had! Langzamerhand komen de studies aan
den wand prijken, en 's nachts droomt hij van zijn ‘atelier’.
Intusschen werden de drie jaren Ambachtschool afgeloopen, en daar de jeugdige
aspirant-verver zoo'n lust en ijver voor 't mooiere deel van z'n vak had getoond,
werd voor hem geen ‘baas’, maar een decoratie-atelier gezocht. Dat vond men toen
in de inrichting van de firma Eckhardt & Co. te Rotterdam,
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waar hij ± een jaar vertoefde, maar 't toen niet langer kon uithouden. Op een goeden
morgen verbaasde en beangstigde hij zijn moeder met de mededeeling: ‘Ik ga niet
meer naar 't atelier. Ik wil alle dagen schilderen.’ Met al zijn schildersrommel trok
hij toen in bij menschen buiten en betaalde zijn kost met 't geld dat een oud joodje,
een soort van kantoren-afloopend kunsthandelaar, hem voor zijn producten bezorgde.
Aan de Academie kwam Hamel ook langzamerhand verder, de schilderklasse
opende zich voor hem, en 's morgens ging hij trouw ‘naaktschilderen’. Intusschen
kwam zijn moeder door 't overlijden van een grootmoeder weer wat in bonis, en
zoodoende werd de zoon door een deel van wat hem later zou toekomen in staat
gesteld naar Antwerpen te gaan om verder te studeeren. Een vreeselijk ongeval in
zijn familie en later het sterven van zijn goede moeder riepen hem eenige malen
terug, en na voleindiging van zijn studietijd kwam hij weer voor goed - voorloopig
althans - naar Rotterdam.
Een nieuwe periode in zijn leven wordt geopend door zijn huwelijk, in de eerste
jaren waarvan hij groote zorgen heeft gekend. Na reeds het besluit genomen te
hebben met pak en zak maar 't buitenland te gaan, begon de fortuin hem wat
gunstiger te worden. Van toen af begonnen verschillende liefhebbers zich voor zijn
werk te interesseeren. Hij woonde toen te Kralingen en schilderde feitelijk van alles:
portret, interieur, landschappen, stadsgezichten, stranden. ‘Al wat mijn oogen zien
dat mooi en schoon is, schilder ik,’ zei hij altijd als men hem vroeg: ‘Welk genre
schildert u?’ In die dagen zond hij ook voor het eerst naar den Parijschen Salon
(1885), en werd daar aangenomen. Zijn schilderij heette ‘Op eigen wieken’ en stelde
een jong meisje in rouwkleederen voor, thans im het bezit van den Groothertog van
Saksen Weimar. Daarna zond hij geregeld naar den Salon en ook naar verschillende
andere buitenlandsche tentoonstellingen niet nogal eenig succes.
Op zekeren dag wenschte hij te veranderen van studieveld en bezocht daartoe
de provincie Drente, waarover hij dikwijls had nagedacht, in de meening dat er door
haar isolement veel echt natuurschoon zou te vinden zijn. Hij vergiste zich hierin
niet, want Drente met zijn oneindige nooit voorheen door hem geziene heidevelden,
zijn bouwlanden, zijn eigenaardig volk, het zacht-melancholisch waas dat daar over
alles ligt gespreid, bekoorde hem in hooge mate, want hij was in aanraking gekomen
met iets, geheel in overeenstemming met zijn temperament, dat van eenzaamheid
en stillen landelijken vrede houdt. Zijn verblijf daar bracht een geheele verandering
in de keuze van zijn onderwerpen te weeg. ‘Daar heb ik mij het gelukkigst gevoeld’,
schrijft hij, ‘met mijn herders, mijn arme daglooners, de heerlijke ernstige heide en
de rustige rust in die eenige Drentsche gehuchten, ver van al het wereldgewoel. De
uitgestrekte bouwvelden met het typische bouwwerk door veelal zoo
schilderachtig-armzalige menschen verricht, de bosschen en het akkermaalshout,
dat alles vooral in den herfst, in den ochtend of tegen den avond is mij geworden
een ware behoefte om te vertolken.’ Hij is aan die liefde trouw gebleven, en hoewel
hij weet dat die zelfde zaken al vroeger
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op schoone wijze door andere kunstenaars zijn gevoeld en geschilderd, toch
wanhoopt hij niet, ‘alsof al het schoon geheetene niet eeuwig schoon zal blijven
heeten en telkens weer waard om door ieder fijnvoelend individu op zijn manier,
met zijn temperament weergegeven te worden, - dat moet altijd schoon en origineel
zijn als het gevoeld en met oprechtheid en liefde weergegeven wordt.’ Juist, hierin
heeft Hamel volkomen gelijk. Als kunst is de natuur of het leven, gezien ‘à travers
un tempérament’, dan heeft de uitbeelding van de natuur of van het leven door het
temperament van Hamel heen evenveel recht van bestaan als iedere andere, en
dan gaat het niet aan iemand met zóóveel echt temperament, met zóóveel innige
liefde tot de natuur en al wat er in leeft en werkt terug te dringen tot den rang van
‘klakkeloos imitator.’

Portret van Willem Hamel Jr.

Daar hij overtuigd was dat het leven dat hij aanschouwelijk wilde voorstellen,
meêgeleefd moest worden, om er vertrouwd meê te raken, besloot hij zich in Drente
te gaan vestigen.
Het eerste resultaat daarvan was zijn groot schilderij ‘Silence solennel’, welk stuk,
hierbij gereproduceerd, op een expositie de aandacht trok van den Groothertog van
Saksen Weimar, die 't voor zichzelf reserveerde. Aan deze appreciatie had Hamel
't misschien ook te danken dat bij een bezoek van de Koninginnen aan Drente, het
groote doek ‘Heide bij Gasteren’ als huldeblijk der Drentsche vrouwen aan de jonge
Koningin werd aangeboden (de photo hiervan was minder geschikt ter reproductie.)
Kleinere werken volgden en gingen in handen van verzamelaars over, terwijl de
Koninginnen daarna meermalen ook aquarellen van den schilder aankochten.
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In den Parijschen salon exposeerde hij ook nog al eens portretten, waarvan een
damesportret in Friesch costuum (hierbij gereproduceerd) door den bekenden
kunstcritikus Paul Leroy bij een beschrijving van den Salon van 1894 in l'Art zeer
vleiend werd beoordeeld en als een van de drie beste inzendingen werd aangemerkt
me

(de beide overige waren de Engelsche portretschilder Orchardson en M Parlaghy,
een Hongaarsche).
Ofschoon Hamel tot nu toe in zijn vaderland onbekroond bleef - tot zijn spijt N.B.!
- (alsof zoo'n bekroning zijn werk ook maar iets beter maakte) - intusschen is het
niet aangenaam in je eigen land voorbijgegaan te worden als het buitenland je
waardeert - vielen hem in den vreemde bij verschillende gelegenheden
onderscheidingen ten deel, o.a. in Barcelona een bronzen medaille, op de
*)
internationale tentoonstelling Paris-Neuilly een zilveren en op de internationale
tentoonstelling te Parijs in 1899 een diplome d'honneur. Een medaille, in 1884 op
de International Exhibition te Londen behaald, werd niet lang daarna door den
kunstenaar vernietigd, omdat hij ze niet verdiend vond. Zijn ‘Zeisscherper’ werd
indertijd door James Sutton, president van de Fine Arts Association te New-York,
voor dat genootschap aangekocht. Ook door eenige voorname vaderlandsche
kunstenaars wordt Hamel zeer op prijs gesteld.
Na 1894 moest Hamel op raad van doctoren Drente verlaten, wilde hij niet zijn
gezondheid zóó zien verminderen dat hij er niet meer van zou opkomen. De lucht
was er te fijn en te droog voor hem, en zoo trok hij naar den Haag, waar hij na een
paar jaren wat gezonder werd. Ten slotte kon hij in een stad toch niet meer aarden,
en moest hij zich weer verplaatsen naar buiten. We zouden zoo het bekende gezegde
van Horatius omtrent de schrijvers overbrengend op de schilders, kunnen zeggen:
‘Pictorum chorus omnis amat nemus et fugit urbes.’ (de heele schildersbent houdt
van het land en mijdt de stad). Daarom zocht hij Gelderland op, waar hij eenigszins
bevrediging vond op de Veluwe, hoewel niet wat hem in Drente zoo aantrok.
Intusschen leeft hij tegenwoordig weer gelukkig in de buurt van Ede onder zijn
menschen van 't veld, en maakt er weder evenals vroeger zijn groote wandelingen
in de eenzaamheid.
Maar niet alleen van het buitenleven is hij een hartstochtelijk minnaar; niet minder
groot is zijn liefde voor oude teekeningen. Hij heeft daarvan een mooie collectie,
die hij gaandeweg aanvult. Op mijn verzoek daaromtrent wat meer te mogen weten
voordat ik ze zelf gezien had, schreef hij me (Maart '96): ‘Ik heb ze successievelijk
bij elkaâr gegaard; ge weet, ik ga niet veel uit, heb een heel klein beetje behoefte
voor mij zelf, en wat dus een ander voor andere dingen gewoonlijk noodig heeft,
heb ik eenvoudig

*)

Deze zilveren medaille werd verkregen voor 't schilderij voorstellend den rustenden landman
‘Vermoeid’ (‘Fatigué’), 't zelfde stuk dat een jaar of zes geleden op een driejaarlijksche in den
Haag gehangen werd in een doorgang, zeer ten nadeele van het doek. Wèl een contrast in
appreciatie tusschen buiten- en binnenland.
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bespaard en af aan toe eens aan die liefhebberij uitgegeven. Ik heb van zoo iets
meer voortdurend genot. Er zijn heele mooie dingen onder: ongeveer 10 van Goyens,
een paar Ostade's, dito Teniersen, zelfs een Rubens, 3 zeldzaam mooie etsen van
Rembrandt en 4 Langendijken zooals ik er nog weinig op mijn weg ontmoet heb,
verder nog verschillende mooie teekeningen, zoowat een 130 stuks geloof ik.’ Sedert
is dat aantal tot ± 200 gestegen, en had ik het voorrecht de nieuw verworvene
schatten dezen zomer te bezichtigen.
Hiermede is de taak, die ik gaarne op mij heb genomen, volbracht; en het zal mij
een ware voldoening zijn als ik hiermede den lezers van dit tijdschrift een bevredigend
beeld heb kunnen geven van de opvattingen en de artistieke persoonlijkheid van
Willem Hamel.
26 Aug. 1900.
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De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
(Vervolg van Hoofdstuk XI).
Kalm - ernstig, - z'n bewegingen zelfs van een droog-langzame bedaardheid - maar
innerlijk wel zenuwachtig en gejaagd, kwam Paul beneden dien Vrijdagmorgen. Hij
was vast besloten weg te gaan, zonder iets te verraden van de geheime reden
waarom, voorgevend dat het enkel was om zijn verlangen naar z'n werk, en om die
omgeving hier, van stadsche rijke menschen waarin hij zich niet thuis gevoelde. Hij
sprak het eerst z'n moeder; Louis was al naar kantoor; en de manier, waarop zij
hem ontving, staande, parmantig, schuddend haar grijze hoofd, met haar gewonen
schalkschen glimlach en ondeugend glinstrende oogjes, bracht wat wrevel in zijn
ernst, maar maakte hem toch nog droger, traag-bedaarder. Zij vroeg, met den
voorvinger dreigend: ‘Zeg er'is, hoeveel glaasjes wijn had jij gisterenavond wel
gedronken?’
‘Twee, geloof ik,’ zei Paul.
‘Maar jongen!... hoe kwam je dan zoo?...’
‘Hoe meent u?... zoo?...’
‘Wèl..., zoo ruw, en zoo gemonteerd.... Had je je boos gemaakt?’
‘Boos gemaakt? Nee.... Och nee!... of eigenlijk... zooals u 't nemen wilt.... Ik heb
me geërgerd, de heele week al....
‘Geërgerd?... Gut!... waarom?...’
‘Dat weet ik niet precies.... Aan alles.... 't Verveelt me hier. Ik kan het ook niet
uithouden. Ik ga maar weg. Ik moet terug naar m'n werk.... U weet, ik houd tóch al
niet van Rotterdam, en dan nu, van de week, al dat geëet en gedrink, en al die
menschen in rokken, en mooie japonnen... dat 's niks voor mij!...’
Mevrouw Holman was een beetje geschrikt. Maar ze hield het toch nog voor een
malle bui van Paul; hij had wel meer van die dwaze plannen in-eens. Ze antwoordde
op gekscherenden toon: ‘Wat 's dat nou?... Wou je nou zoo maar pardoes weer
wegloopen?... Kom! kom! daar meen je nou weer niks van.... Ha! ha!... dat is er
weer een van jou!’
‘Ja, ik... ik meen 't toch wel... ik wou van middag nog gaan, terug naar huis, naar
Brabant.... Louis zal wel een anderen getuige vinden, daar ben ik niets bang voor,
en verder heeft toch eigenlijk niemand hier me noodig....’
‘Gunst! dat 's waar ook! Je zoudt nog al getuige zijn!... Nee, maar, hoor 's, dat
is... daar komt niets van in, hoor!...’
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‘Toch wel, moeder, ik ben bepaald besloten te gaan!’
‘Hè?...’
Paul's stem had nu zeer vast en beslist geklonken, zijn moeder begon te merken,
dat het meenens was. Ze was even in de war, door de ongewoonte, maar toen dacht
ze weer aan haar oude huismiddeltje. Met een pruilend gezicht kwam ze naar hem
toe, en maakte een beweging alsof ze haar handen op zijn schouders wou leggen,
trachtend hem in de oogen te kijken, maar hij wendde zich af, wrevelig. ‘Wou je nou
je ouwe moeder verdriet gaan doen?’ vroeg ze.
Hij zweeg even, dacht er aan, hoe bitter weinig ze zich sinds den dag van zijn
komst aan hem gelegen had laten liggen, en er was een toon van lichte ironie in
zijn stem, toen hij antwoordde: ‘Kom, kom!... voor u zal dat nou toch zoo'n verdriet
niet zijn.... U is er immers aan gewoon dat ik niet thuis ben!... Of ik nu zes dagen
blijf of negen!... We hebben elkaar weer 's gezien, niet waar?... En werkelijk, er
zouden misschien nog gekker dingen gebeuren dan dat van gisterenavond als ik
nog langer bleef.... Al die feestmenschen staan me tegen..., ik... ik stik hier!...
waarachtig!... ik moet er uit!...’
Zijn uiterlijke kalmte was niet in overeenstemming met zijn heftige woorden. Zij
voelde dat, maar maakte de verkeerde gevolgtrekking. ‘Je stelt je aan, Paul, je hangt
den artiest uit,’ zei ze, op vrij scherpen toon, - 't hinderde haar dat het oude maniertje
niet had geholpen, dat hij zoo koel voor haar bleef.
Paul gaf geen antwoord, haalde z'n schouders op, liep met z'n handen in z'n
zakken naar 't raam, treuzelde daar wat.... Toen, zich omdraaiend: ‘Wilt u 't ook aan
Louis zeggen?... Want ik ga bij een van me kennissen hier koffie drinken, ik zal 'm
dus niet zien voor van-middag als hij thuis komt..., maar ik wil 'm natuurlijk nog even
goeien-dag zeggen.... 'k Heb al 's nagezien: mijn trein gaat om 5 uur zooveel..., vijf
dertig, geloof ik, van de Beurs....’
Mevrouw Holman kreeg nu weer een indruk van aarzeling bij hem. Zij wilde het
nog eens probeeren. Ze beet zich op de lip, als om zich goed te houden, en liet een
paar droge snikjes hooren. ‘Dus je meent het?... Nou dan vind ik je vreeselijk
onhartelijk, hoor! voor je broer, en voor je moeder,’ zei ze met een huilerig
piepstemmetje.
Paul nam de krant op, die op tafel lag. ‘Ja,’ zei hij, ‘heel hartelijk vind ik het zelf
ook niet..., maar 't is toch werkelijk beter.’ Hij ging nu zitten, begon aan z'n ontbijt;
het brood was als hout in z'n mond; zwijgend zat hij in de krant te kijken. Zijn moeder
scharrelde wat rond, alsof ze de ontbijtboel wou gaan opruimen; telkens kwam er
nog zoo'n snikje.... En hij moest zich bedwingen om niet op te vliegen of te stampen
op den grond; hij wist toch zoo goed dat het maar een gewoontetje, een onschuldig
comedietje was, dat huilen om niets. Als hij haar zin maar deed zou ze dadelijk weer
lachen. Toch kon hij er niet tegen, toch kwamen er tranen in z'n oogen, al zette hij
ze nog zoo strak-wijd open achter de uitgeslagen courant...
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Maar hij bleef zich meester, kouwde langzaam z'n brood, dronk z'n koud geworden
thee bij kleine teugjes, zei niets....
Mama liep de kamer uit, de deur tamelijk krachtig achter zich sluitend.
Toen liet hij even toe, dat er een paar groote tranen uit z'n, door 't pijnlijke staren,
nu knippende oogen drupten.... Maar dadelijk veegde hij ze ook weer weg met een
wrevelig gebaar van zijn arm..., lei de krant op zij... ging ook de kamer uit, en,
langzaam, weer naar boven om zijn valies te pakken....
Mevrouw Holman vertelde 't dan aan Louis, toen hij thuis kwam om koffie te drinken.
Ze huilde opnieuw een beetje, met korte snikken, bettend voorzichtig haar oude,
omrimpelde oogen.... Was 't niet verschrikkelijk, dat het zoo'n jongen verveelde in
zijn moeder's huis?... Maar Louis scheen 't nog al niet zoo tragisch te kunnen vinden.
Wel gaf hij z'n moeder groot gelijk; het wàs onhartelijk van Paul; maar hij troostte
haar met een opgewekte stem, erg vriendelijk en goedig. Dat maakte haar eerst
nog weeker, bracht haar aan 't bittere zelfbeklag. Louis ging trouwen, Paul wou nog
geen tien dagen bij haar blijven..., och God! ze bleef zoo alleen!... Maar hij lachte.
‘Kom, mamatje, dat 's nou malligheid, hoor!... u komt maar bij ons, zooveel als u
wilt..., wij wonen toch zoo ver niet!...’ Dat deed haar blijkbaar erg goed. Gauw
glunderde ze weer, en gebruik makend van Louis' willige stemming maakte ze allerlei
plannetjes voor aardige diners, en gezellige avondjes, praatte met voorpret over
dien comediegang, van avond....
Het was Louis volstrekt niet onaangenaam dat zijn broer weg ging. Paul was een
goeie vent, maar wat had je nu eigenlijk aan hem.... En hij had zich gisterenavond
feitelijk onmogelijk gemaakt. Dat scheen hij trouwens zelf ook te begrijpen. Die
praatjes van ergernis en naar zijn werk terug willen, waar hij mama mee aan was
gekomen..., nou ja!... Hij kon er niet tegen, was 't drinken blijkbaar ontwend.
Dien zelfden middag nog, op de Beurs, vroeg hij aan een van z'n soos-kameraden
zijn getuige te willen zijn.
Toen hij 's middags thuis kwam, was Paul al op 't punt van vertrekken. Hij wou
aan 't station maar wat eten, zei hij, hij had nog niet veel trek.
De broers praatten niet veel meer. Ze hadden een zekere gegeneerdheid voor
elkaar. Nu Paul toch heenging vond Louis het onnoodig zich nog warm te maken
over dat geval met dien mallen toost. Hij deed dus of hij 't ook niet begreep, dat
plotseling vertrek. 't Leek wel een vlucht! Waar of dat nu voor was? Die geschiedenis
van gisteren avond, dat was toch zoo erg niet!... Zoo iets waren de menschen gauw
genoeg vergeten!... Vooral van artiesten konden ze nog al wat velen....
Maar Paul zei: ‘Ja... Mama heeft je zeker verteld.... Ik ga nu maar liever.... Het
spijt me dat ik je getuige niet zijn kan.... Maar je zult natuurlijk gemakkelijk een ander
vinden....’
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Louis maakte een beweging met z'n hoofd. Dát was 't minste.
‘Nou dan, adieu, 't ga je goed!’
‘Adieu!’
Een handruk. Ze keken elkaar even in de oogen, maar dat vermeerderde hun
pijnlijke verlegenheid nog. Louis keerde zich met wat haastigheid om, trok zijn
wenkbrauwen op, en zocht naar iets, dat op tafel moest liggen, tusschen de kranten.
Paul gaf zijn moeder een zoen. En zijn stem klonk wat heesch, toen hij zei: ‘Houd
u maar goed!... Ik kom wel gauw weer's kijken...’
Pas toen hij weg was bedacht Louis zich dat Paul heelemaal geen afscheid van
Annie genomen had, ja niet eens verzocht haar zijn groeten te doen.... Zoo'n lomperd
toch!... Merkwaardig!...
Paul was werklijk gaan koffiedrinken - en had ook dien middag doorgebracht - met
een van zijn kennissen-schilders, aldoor pratend over dingen van kunst. Hij had
zich opzetlijk wat druk en roezig gemaakt en was op het nippertje thuis gekomen.
Hij liep nu hard naar 't station, nog geheel in die koorts van veel en vlug denken en
afdoen in korten tijd.
Maar hij kwam veel te vroeg, en de saucysenbroodjes die hij bestelde - in warm
eten had hij geen trek - waren ook gauw op; toen zat hij te wachten, en die roezigheid
van actie voelde hij wegzakken; een weifeling, een niet-goed-meer-weten wat en
waarom ook weer, kwam zijn denken vertragen, en drukken op zijn borst....
Toen in-eens, - wat hij gansch dien dag had weten te weren in drukte van praten
en doen en weg-willen..., wèg... wèg -, het terug-verlangen, naar haar, het volkomen
bewustzijn dat hij haar niet meer zou zien..., dan, later misschien, als de vrouw van
Louis, maar daar was niet aan te denken....
Hij had dat wel vóórgevoeld, maar hij had zóó gehoopt dat het pas zou komen
als hij al weg zou zijn,... in den trein.... Daar was 't nu al... O God! O God!... Zijn
polsen en slapen bonsden en brandden.... Hij wilde niet weg.... Hij wilde naar haar,
haar zien.... Hij smachtte naar haar....
Hij zat in een hoek van de wachtkamer; naast zich z'n valies.... Er kwam beweging
buiten.... Gelui van een bel.... De trein!... De deur werd opengegooid: ‘Dordt! Breda!
Tilburg! Bokstel! Eindhoven! Venlo!...’ Een frissche stroom buitenlucht vlaagde 't
warm rookerig lokaal door. De menschen vertrokken bedrijvig, sjouwend hun
tasschen en zakken. Buiten wachtte de trein met z'n sissend gehijg, regelmatig
dreunend....
Paul bleef zitten. Een nieuw plan was op 't uiterst moment hem de ziel
doorgeschoten, fel, als een kramp.... Haar nog eenmaal zien!... Naar den schouwburg
gaan, straks, een biljet voor de galerij koopen.... Hij wist dat ze in 't frontbalcon zitten
zou, vlak vooraan.... Hij zou haar zeker kunnen zien.... En - hij zat het na te kijken
-, ja, hij kon dan toch nog weg, tot Breda, daar dan maar logeeren, morgen weer
verder.... In geen geval nog een nacht in Rotterdam blijven....
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De trein floot, snerpend; siste.... De bel werd weer geluid.... Langzaam met doffe
schokken begon het rommelend gerader....
Hij bleef zitten in z'n hoek, tot kwart over achten. Toen liet hij zijn valies daar
staan, liep het station uit, en, bijna op een draf, naar de Aart-van-Nesstraat....
Het was weer een dampig-zoele avond....
Toen Paul voor 't comediegebouw stond klopte en bonsde alles aan hem.... Hij had
weer te hard geloopen, hoe dom ook!... Hij was erg warm.... Toch sloeg hij den
kraag van zijn jas op, want het was een gewaagde onderneming, bedacht hij zich
nu pas, hij wou vooral niet herkend worden....
Hij kwam boven, op de galerij. 't Was er donker. Daar had hij ook al niet aan
gedacht, dat er bijna geen licht in de zaal was gedurende de bedrijven.... Zou hij
haar toch kunnen zien?
Hij was aan de linksche zij opgekomen, en hij liep dadelijk naar voren, struikelde
bijna in 't donker, maakte veel leven op de planken vloer.... Er werd nijdig: ‘Sst! Sst!’
geroepen. Maar hij hoorde toch duidelijk 't gemaakte geluid van een rustig
geaccentueerd tooneelgesprek, en gelach beneden in de zaal.... Zoo ver mogelijk
vooraan ging hij een gangpad door, keek over de balustrade naar 't balcon....
Hij vond haar dadelijk.... Zij zat recht voor zich heen naar 't tooneel te turen, 't
gezichtje strak, smal, ernstig en zeer bleek schijnend in 't half-licht dat van het
tooneel af door de zaal schemerde. Naast haar Louis; die amuseerde zich blijkbaar
erg, hij lachte en streelde behaaglijk zijn snor; en ook de rest van het feestlijk
gezelschap scheen zeer geboeid en vermaakt door de voorstelling. De vrouwen
zaten breed-uit in de ruime fauteuils, rustig ten-toon-stellend hunne fraaie toiletten.
Maar Paul zag haar alleen. Hij zag haar met een intensen blik, die was als een
afscheidskus vol passie en innigheid. Pijn hamerde z'n hart in z'n hijgend-beklemde
borst.... Nu weg gaan, dacht hij, nu dadelijk weer weg, anders kom ik er niet... en
anders kan ik niet meer.... Maar zijn beenen en armen waren als looden doode
dingen. Hij kon al niet.... Hij stond de menschen daar op de voorste banken in 't
gezicht, ze riepen dat hij zou gaan zitten, ze riepen dringend: zitten!... zitten!... Daar
zeker door afgeleid van het tooneel richtte de bruid, met droomerige langzaamheid,
haar bleek hoofdje wat op, sloeg een blik naar boven..., en Paul zag haar schrikken;
haar hoofd kreeg een schok naar achteren, haar handen maakten nerveuse
bewegingen.... Zóó, naar boven gericht, waren haar trekken, haar oogen in schaduw,
hij kon niet zien dat ze hem aankeek, maar hij voelde haar blik.... Die verbindende
sfeer stond weer tusschen hen..., en groote, zwijgende, weemoedsvolle ernst....
Maar Louis en de anderen lachten luid op, de heele comedie lachte, en de
menschen die niet konden zien riepen al harder: zitten, zitten!... Er werden armen
naar hem uitgestrekt, iemand tikte hem gevoelig op der
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schouder.... En met een schrik als was hij ontdekt, als gold het hem, dat plotseling
gelach, ging hij haastig terug, achteruitloopend eenige wanklende passen, toen,
zich omdraaiend, snel naar de deur; hol bonkten zijn stappen; hij kreeg nog
verwenschingen achterna om 't geraas dat hij maakte....
Op den weg-terug liep hij wild te snikken; in één roes was hij weer aan 't station;
't was er druk, de trein stond juist voor; werktuiglijk stapte hij in, angstig, gejaagd,
als werd hij vervolgd, vergat zijn valies..., en weg... weg..., hij voelde zich weggaan...,
wegdragen;... de trein stampte, dreunde, donderde over de bruggen; 't was een
volle wagon; de menschen praatten, elkaar toeschreeuwend, om dat geraas te
overstemmen..., hij zat midden tusschen hen in;... nog een brug, nog huizen aan
weerszijden, masten, weer huizen;... toen eindelijk duisternis, velden, weiden in
donker; bedaardere dreungang, soms een lang, gillend gefluit....
Hij was weg,... Rotterdam uit;... 't lag achter hem, telkens verder.... Met iedere
seconde verder van haar.... Iets anders kon hij niet denken....

XII.
Annie had, 's nachts na het bal en den volgenden dag in haar jagende onrust, haar
angstige, stormig verwarde denken, maar één verlangen: hèm spreken, alleen, hem
vragen wat er was gisteren avond, wat hij bedoeld had met zijn toost, of hij misschien
iets... wist van Louis,... hoe 't kwam dat hij twijfelde of ze gelukkig zou worden....
Want dát hij twijfelde had ze gevoeld, dat wist ze zeker!... Maar waarom?... Ze had
hem toch niets verteld van haar eigen aarzelingen, van het moeizaam gepeins, de
dobberende overdenkingen, die aan haar zelf-overrompelend plotsling besloten-zijn
waren voorafgegaan.... Alleen kon hij weten dat ze toen acht dagen uitstel gevraagd
had.... Maar immers niets van dat benauwend gevoel van onrust, van de vreemde
verkillingen, verschrompelingen, de angsten die ze ondervond, als ze alleen was
met Louis, als hij zijn arm om haar lijf lei, haar kuste en liefkoosde... óf?... Of kon
hij misschien toch in haar omgang met z'n broer dat ontoereikende van warmte en
innigheid hebben ontdekt, wat haar zelf zoo veel bevende zorg en diep-stil leed had
gegeven, óf?... of had ze misschien toch in de wondere vertrouwlijkheid van hun
gesprek dien Dinsdagmiddag - ze kon 't zich niet alles meer woordelijk herinneren
- zelf iets daarvan laten merken..., door den toon van haar woorden... of den klank
van haar stem... misschien?...
Ze wist het niet.... Maar ze wou het weten, ze moest het weten. Anders zou ze
er altijd over blijven denken.... Want hij, Paul!... O! hoe kónden die anderen toch
gelooven, dat hij dronken geweest was!... Kenden ze hem dan volstrekt niet,
begrepen ze 'r dan niets van, wie hij was.... Hadden ze dat dan nog nooit gehoord:
een man, die spreekt, in hevige gemoedsbeweging.... Och! ze dachten zeker maar
dat iedereen was zooals zij allemaal, die zich dronken moesten drinken om uit hun
nuchtere verstandigheid, hun
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zelfzuchtig berekenende vormelijkheid te komen.... Ja! ja!... Louis ook, Louis ook!...
God! Hoe dikwijls had het haar al gehinderd, haar innerlijk driftig, oproerig gemaakt,
dat hij altijd maar bleef zoo gelijk... gelijk..., zoo bedachtzaam, zoo heerig bedaard,
zoo vriendlijk waardeerend of goedmoedig berispend..., dat, áls hij zich eens, een
enkele maal, een klein beetje opwond, dat hij dan tóch blijkbaar nog dacht aan 't
geluid van z'n stem, de plooien van z'n gezicht, de gebaren van z'n handen, dat hij
dat nooit eens vergat, zich nooit eens heelemaal gaf, zich eens liet gaan... liet rennen
en draven als een vurig veulen in de ruime, welige wei!... Maar neen! Louis! als je
dien met een paard vergelijken wou, dan met zoo 'n mooi, glad-glanzend beestje,
dat kwasi-fier in tuig loopt voor een opgepoetste coupé....
Maar Paul... Paul!... Een mensch! een groot mensch, een mensch van diepten
oneindig!... Die dacht niet aan z'n houding, en hoorde niet z'n eigen stem!... O!...
ze kon in haar zelf, haar innigst zelf, de preciese woorden er nog niet voor vinden
- ze was ook zoo vreemd verward en onrustig - maar ze voelde dat ze niemand, in
de verste verte niemand, niemand nog ooit zoo bewonderd had..., zoo gróót gezien....
En in-eens had ze die gedachte, als een vondst: hoe kon ze zich toch zoo
verbazen, dat hij 't wist, dat hij ontdekt had wát het eigenlijk was die verhouding van
haar en Louis..., hij die keek door je oogen heen en zag wat daarachter lag, las met
één blik de geheimen van je ziel....
Toch wou ze 't hem vragen, wou ze hem spreken, alléén.... Alleen zijn met hem,
dat was haar verlangen, haar enkle gedachte dien heelen dag.... Een gedachte, die
zich uitzette, wijder werd, haar geheel-en-al kwam te omvatten, toen eigenlijk ophield
gedachte te zijn, maar werd een drang, een willen naar hem, een loutere lust om
bij hem te zijn alleen, te genieten, ongestoord, van zijn aanblik..., en dan te vragen...
ja, wat eigenlijk?... Ze had soms in-eens een gevoel alsof ze dan niets meer te
vragen zou hebben....
Maar toen Louis haar 's avonds kwam halen om naar de comedie te gaan - de heele
familie stond al klaar, stond handschoenen aan te trekken beneden in de voorkamer,
- toen hij binnengekomen was, in zijn rok, haar met z'n ijdelen glimlach een nieuwe
bouquet aangeboden had en daarop, met een luchtig lachje, alsof het zoo niets van
beteekenis was, vertelde dat Paul weer in-eens was vertrokken..., toen had ze een
oogenblik, alsof alles wat om haar was, van haar af-ging, ver-weg, of het licht,
wegkrimpend, verdween, of ze heel alleen stond, op een dorre vlakte, in bijna duister,
zonder hoop, zonder eenige verwachting, zonder toekomst-hoe-dan-ook.... Ze wou
vragen: waarom?... Ze deed ook den mond wel open, maar haar keel liet geen
klanken door.... Papa en Marietje deden het, vroegen met ijver, nieuwsgierigen
aandrang. Toen hoorde ze Louis zeggen, op z'n ironisch-lachenden
meerderheidstoon, dat het Paul verveeld had in Rotterdam, dat hij terug had verlangd
naar de Brabantsche boeren en kikkers.... Ze schrok op, alsof ze iets vergeten had,
boven, en liep naar haar kamer, om een paar
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minuten in stilte te zijn, te trachten zich rekenschap te geven van wat dat plotsling
vertrek voor haar was..., en ook... omdat ze in-eens bang was geworden, dat ze uit
zou barsten... in snikken....
Snel liep ze de trappen op, bleef hijgende even staan daar boven, leunende tegen
den rug van een stoel, en als tastend, verward, naar bewuste gedachten.... De
tranen waarvoor ze bang was geweest bleven weg, maar ook de heldere rekenschap.
Er was niets dan een vale leegte rondom, en in haar hoofd een duizlende warreling
van duizend gedachte-beginsels.... 't Was of ze ze zag, in de verte, haar eigen
gedachten, woelend dooreen, als menschen; een vechtende, hevig bewegende
massa..., ze hoorde 't gesuis van hun verre stemmen.... Ze kon er geen een van
verstaan....
Suf en willoos, haast aldoor zwijgende, liet ze zich naar de comedie brengen. Ze
reden er heen - ofschoon 't dicht bij was - werden al gewacht in de foyer, door het
feestlijk gedoste gezelschap. Ze merkten 't gelukkig niet op, al die menschen, hoe
stil en gedrukt ze er bijstond..., ze hadden weer ieder zijn eigen gedachten, stemming
en plannen.... Alleen Louis..., hem viel het weer tegen.... Zou iedere maagdelijke
bruid zoo schuchter, zoo saai, zoo bangelijk doen?... Enfin! het duurde niet lang
meer!... Hij bleef zacht, galant en voorkomend met haar, sprak over het stuk, vertelde
anecdotes over de acteurs om haar aangenaam bezig te houden; tot dat ze de zaal
ingingen, en 't stuk begon....
Toen zweeg hij, zwegen ze allemaal, kon ze eindlijk weer gaan probeeren door
aandacht-naar-binnen-gewend tot klaarheid en kalmte te komen. Ze hield zich alsof
ze oplettend keek naar het lichte tooneel, waar menschen bewogen in kleurige
kleeren uit vroegere tijden - meer wist ze er niet van....
De schouwburg was vol, - maar zij hield nog dat vreemde gevoel alsof ze alleen
was, geheel verlaten.... Leegte, niets dan leegte, gemis, een ijle duistere ruimte
rondom. Gansch Rotterdam zoo stil... dood... uitgestorven.... Omdat Paul er niet
meer was. Ze merkte nu hoe hij die heele week de stad voor haar had gevuld..., al
't andere verdrongen....
Hij is vertrokken. Paul is weer naar huis gegaan, naar zijn eigen tehuis in Brabant,
fluisterde ze telkens onhoorbaar voor zich heen, om 't precies te gaan voelen zooals
't immers was, een eenvoudige gebeurtenis, die alles verder onveranderd liet...,
maar het ontsnapte haar telkens weer, ze voelde dat ze 't in haar innerlijkst wezen
nog niet kon gelooven, ofschoon er geen enkele reden kon zijn om te twijfelen....
Ze ging dan weer zitten denken aan hem. Ze trachtte zich al de oogenblikken van
z'n bij-haar-zijn te herinneren, en dan zei ze zich weer: dat is nu uit; het is weer als
vroeger, vóór dat hij kwam.... Maar 't scheen of het niet in haar door kon dringen....
Het gaf haar, ofschoon ze er zich niet geheel van bewust was, toch rust dat
niemand zich met haar bemoeide, dat die voorstelling daar hen allen zoo bezig
hield, terwijl zij kon denken aan Paul. 't Was maar half bewust dat gevoel, zooals
haar heele in-de-comedie-zitten ál minder was in haar weten, want meer en meer
gaf ze zich over aan samen-met-Paul-zijn, in haar ver-
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beelding, in herinnerings-droomen vol schijn van genot.... En ze wist zelve haast
niet, dat ze afgeleid was door dat roepen daar boven van ‘zitten, zitten!’ en 't
gedachten-vol hoofd wat had opgelicht..., toen eensklaps die schrik, in één
schuddende huivering ál droomen verdreef.... Daar stond hij!... daar boven!... hij
keek haar aan!... Paul, Paul!... Na 't eerste herkenningsmoment een twijfeling: was
hij't wel? kwam 't niet door 't aldoor denken aan hem, dat ze nu meende hem voor
zich te zien.... En scherper, vaster met adem-inhoudende oplettendheid keek ze....
Hij was 't! Hij was 't!... Nu ging hij in-eens, schichtig, terug... en was verdwenen...
Ze bleef nog een paar minuten kijken naar de plek waar ze hem had gezien....
Totdat Louis iets tegen haar zei... en ze antwoord gaf, met langzame zinnetjes,
moeilijk gekozen woorden. Ze hoorde ze zelf, maar 't was haar toch of zij ze niet
sprak, maar iemand daar op het tooneel.... En waarom zei ze nu niet aan Louis, dat
zij Paul daar gezien had?... Hoe wist ze zoo dadelijk, dat dit een geheim was, dat
Paul was gekomen om haar te zien, maar door niemand anders gezien te worden?...
Haar denken werd nu veel koortsiger; 't benauwde en jaagde haar, zoodat ze zich
tegelijk zwaar-loomig-vermoeid en erg ongedurig voelde, met een sterke neiging
tot opstaan, ook naar daarboven te gaan, te loopen door den schouwburg, te zoeken
naar Paul....
Hij was dus niet weg.... Hij was hier, hier in de comedie.... En Louis wist dat niet....
Louis dacht dat hij werkelijk was weggegaan. Dat had ze wel aan hem gemerkt....
Dus had Paul van hem afscheid genomen, gezegd dat hij wegging... en was hij stil
in de stad gebleven.... Waarom?... Warm blozen voelde ze zich... en een ontroering
vol heerlijkheid, toen ze zich zelf daar 't antwoord op gaf: ‘Om mij.... Om mij....’ Die
klank was muziek in haar hoofd.... Het was als 't verrassend-melodieuse begin van
een lied-vol-vreugde, voor 't éérst gehoord....
Het werd haar onmogelijk nu zich ook maar eenigszins rekenschap te geven van
al de gedachten en gevoelens, die plotseling druk woelend bevolkten haar overvol
hoofd, haar zwellend gemoed. Zij voelde zich of ze op-eens was veranderd, herkende
zich niet.... Een nieuw leven, o! een glanzend rijk, vol-warm in haar opgolvend leven
had het vale oude, het zware en zorglijke plotseling verdrongen.... Ze was een
schuchter, lief, bedeesd kind geweest,... nu was ze een bloeiende jonge vrouw!...
O! 't kon geen werkelijkheid zijn, 't was een droom, een betoovring, een roes,... ze
wist wel.... Maar toch, ze zag alles, de menschen en de dingen in zoo'n scherp
helder licht; ze was zich zoo meester; haar woorden, haar stem had ze zoo in
bedwang, ze kon zich een houding geven en plannen bedenken met zoo'n vér-ziende
bedachtzaamheid, dat het toch wèl een heel bizondere roes moest zijn.... Dadelijk
toen 't scherm na 't eerste bedrijf was gezakt begon ze te praten, Louis te vragen
naar alles van Paul's vertrek, zoo luchtigjes-weg, als was 't haar te doen om wat
amusement met het gekke geval..., ze liet het hem alles precies
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vertellen, hoe 't was gegaan, welken trein Paul genomen had, hoe laat hij dan thuis
kon zijn, dat hij wat eten zou aan het station..., en ze genoot van 't idee, dat ze 't
zelf zoo veel beter wist, maar deed of ze 't kalm accepteerde, het enkel wat mal
vond en vreemd.... Ze speelde gewoon-weg comedie; ze verbaasde zich over
zich-zelf, maar schaamde zich niet; ze moest dat geheim toch bewaren, dat heerlijk
en hevig-geweten geheim....
Toen de voorstelling weer was begonnen lette ze 'r nu en dan ook wat op om den
draad niet te verliezen, want ze wou er straks over mee kunnen praten. Ze moest
vooral heel gewoon doen, vroolijk en net als de anderen, dat niemand iets merken
kon.... Maar intusschen zat ze zich telkens wild-fantastische verhalen te doen, zich
te verbeelden allerlei erge en vreemde dingen, die konden gebeuren met haar en
Paul.... Dat hij haar schaken kwam, met een masker voor en een geladen pistool
in de hand..., dat er brand kwam, iedereen vluchtte, en hij haar kwam redden, haar
opnam, in zijn armen, en tegen zich aan.... Zij zwierf met hem door woeste streken,
zij vluchtte met hem over verre zeeën..., allerlei hoogromantische avonturen wist
ze zich te bedenken.... En zij genoot er van, haar wangen en slapen gloeiden....
Telkens keek ze weer op, naar die plek waar hij had gestaan..., maar hij kwam
niet terug....
In de pauzen praatte ze druk, lachte een paar maal luid-uit, als in opgewonden
plezier. Louis had er pret in; zoo zag hij haar graag, zoo moest ze nu altijd zijn, dacht
hij... en zoo zou 't ook wel worden!... Ja! hij wist het toch maar, hij had den slag beet
om zoo'n meisje te boeien!...
Maar 't hinderde hem weer tot ergernis toe dat ze niet met hem in een afzonderlijk
rijtuig naar huis wou rijden, wat mogelijk geweest zou zijn, daar papa en Willem nog
met andere heeren naar de societeit gingen.... Wat was dat nu? Werd ze coquet?...
Enfin! nog een paar dagen..., nog een paar nachten maar....
Dadelijk toen Annie op haar kamertje kwam, deed ze, met haastig bewegen, de
deur achter zich dicht, en op slot. Ze was blij dat ze eindelijk alleen was, alleen op
haar eigen vloer, tusschen haar eigen muren en meubelen. Die mochten 't wel
weten..., wisten 't ook al..., ze stonden alle naar haar te kijken, zwijgend
gemeenzaam, als waren ze erg benieuwd wat ze nu zou gaan doen.
Vlug ging ze recht naar haar waschtafeltje, waarboven de grootste spiegel hing,
en staarde zich aan met een gretigheid als had ze zich-zelve nooit nog zoo gezien.
Haar blikken omgleden haar hoofd en haar hals, haar schouders en buste
kritiesch-opmerkzaam, bijna bewonderend.... Dát was zij nu.... Zóó was zij nu....
Zij... Annie de Boogh, 't meisje om wie Paul Holman heimelijk in de stad was gebleven
en naar den schouwburg gekomen.... Om haar te zien!... Wat stond hij daar voorover
geleund in scherp-aandachtig turen.... 't Was of ze zijn blik had gevoeld, daardoor
opgekeken.... O! en daarom
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riepen de menschen van zitten!... Hij benam hun daar 't gezicht op 't tooneel.... Zij
begreep het nu pas heelemaal....
Ze bleef voor den spiegel staan soezen, maar keek er niet meer zoo strak in....
Wiegelend op één been, en met een glimlach, stond ze weer te overdenken die
dagen sinds Zaterdag.... Al zijn blikken en houdingen, Zondag op de receptie,
Dinsdags-middag..., en Donderdag-avond..., en zijn woorden, de klank van zijn
stem, die opwinding gisteren, 't was of ze nu alles begreep, ofschoon ze nog bijna
niet dorst....
Ze nam nu ook haar handspiegel op, hield zich dien achter het hoofd, en links,
en rechts, bekeek zich 't profiel, bracht haar hoofd en haar lijf in verschillende
standen. Toen maakte ze zich de haren los, liet ze golven en kroesen over haar
schouders en rug, schudde ze, speelde er mee.... En ze bleef weer éven droomerig
stilstaan, zich aldoor bekijkend met vollen blik,... en liet langzaam de hand met den
spiegel zakken, neer langs haar lijf... ‘Mooi!... Ik ben mooi!... Ik geloof dat ik mooi
ben!’ fluisterde ze toen heel zacht en verrukt voor zich heen, keek schichtig om naar
de deur, als was ze toch bang dat iemand het had kunnen hooren....
Maar ze was alleen. Alleen met haar rijkdom van nieuwe gedachten, haar gloeiend
nieuw leven,... en met de stille dingen rondom. Haar kastje, haar stoelen, haar bed,
goeie kameraden van het vroegere.... De tafel lag vol met toiletgerij, over de stoelen
hingen haar kleeren; ze had zich zoo vaak en zoo haastig moeten verkleeden de
laatste dagen....
Een witte ruche, die daar ook lag, nam ze op; ze wist wel die stond haar zoo goed;
ze ging er mee naar den spiegel.... Maar in-eens bleef ze stil staan..., luisterde
aandachtig.... Buiten ging iemand voorbij, een mannestap, zwaar in de nachtlijke
stilte.... Hoorde ze een kuch?... Ze ging snel naar 't raam, schoof 't open, en stak in
't luchtige buiten haar gloeiende hoofd met de donkere haren, golvend neer langs
wangen en ooren met kittelend gekroes.... Een mannefiguur liep een eindje verder
al... keek ook met op.... Neen! Hij was het niet. En ze sloot het raam weer, met een
licht gevoel van teleurgesteld zijn.... Ze rilde even en sloeg zich de armen om 't lijf;
er was nachtkilte binnen gekomen.... Ze ging zitten, was plotsling ernstig en ietwat
beklemd... Die ijle kilte en duistere leegte daar buiten!... Het was haar in-eens alsof
er iets dreigde, iets donkers en zwaars.... Zelf kuchte ze een paar maal, en huiverde
op-nieuw van halve ontnuchtering, en vage vrees.... Waar dacht ze ook weer aan?...
O ja!... Paul, natuurlijk Paul!... Maar ze ging immers trouwen met Louis, z'n broer,
aanstaanden Dinsdag al..., over vier dagen.... God! God!... al over vier dagen.... Ze
schrok er plotseling van.... Een angstgevoel bonsde dof op in haar keel.... Dán geen
gedachten aan Paul meer!... Over vier dagen.... Vier dagen... vier dagen....
Maar ze ging toch nog even, die ruche om haar hals, voor 't heldere, geslepene
spiegel-glas staan.... En daar golfde 't weer op, het nieuwe, wijde, gloed-volle leven;
de angst vaagde weg; ze liep door het stille vierkante
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vertrekje met een veerenden tred, waar ze vreugde in voelde,... alleen ze bleef zich
nu vaag bewust dat die vreugde verboden was....
Nu stond ze bij 't gaslicht, hield zich den handspiegel vlak voor 't gelaat, zóó dicht
dat ze 't glas bijna raakte, de koelte er van voelde, terwijl het besloeg door haar
adem. Wat zijn oogen toch prachtig, mijmerde ze, wat 'n mooie, groote, levende
dingen, zoo diep-glanzend, zoo onbegrijpelijk.... Maar die andere, de zijne, waren
veel mooier nog.... Daar was álles in, meer dan je wist dat bestond... o! de
oneindigheid... de gelukzaligheid....
Langzaam, dralend, begon ze zich eindelijk uit te kleeden..., soms even
huiverend....
Maar telkens hield ze op, bracht haar oogen op nieuw tot zoo vlak bij dien spiegel,
en dan week de benauwende dreiging der werklijkheid weer, was ze dadelijk bij
hem, bij het wijde en hooge, het mooie en mysterieuse....
Waar zou hij nu zijn?... Als ze daaraan dacht, luisterde ze onwillekeurig.... Maar
er ging enkel nog nu en dan zoo'n eenzame mannestap snel voorbij.... Als hij nu
toch eens werkelijk weg was... met een lateren trein..., nu al ver weg, in Brabant
misschien....
Ze geloofde 't niet. Morgen zou ze hem weer wel zien....
Maar morgen kwam, en zij zag hem niet. Er werd telkens gescheld, maar hij was
het nooit. 's Middags ging ze uit, zocht ze een paar uur lang op straat - in de
winkelstraten, in 't park - maar hij was er niet. Louis kwam 's avonds weer, sprak
niet over hem. Hij was er niet meer, hij was nu weg, voor goed weg....
En dat nieuwe leven,... waar was 't nu?... die gloed, die kracht van gisteren
avond?... Was 't dan toch enkel een tijdelijke roes geweest, een koortsige
opgewondenheid?... Neen, neen!... soms was het er weer, in-eens, een vlaag,
maar... vreemd! de vreugd was er af, het was bijna een pijn nu, als de na-schrijning
van een te fel genot, dat slecht is geweest....
Er was weer ruzie in huis dien Zaterdag, den ganschen drukken, rumoerigen dag.
Telkens zoo'n dreunende slag van een deur, en schettering van schelle stemmen
door de kamers, en over de gangen en trappen, waar de hakken hamerden het
harde hout, - op Zaterdag lagen er geen loopers. Veel gebel aan de voordeur, allerlei
kooplui en menschen met kwitanties; de meiden boos en gejaagd. Aan de koffie
sloeg de oude de Boogh in woede een bord kapot, waar Marietje nerveus om lachte.
In drift gaf de Boogh haar een klap om de ooren. Zij huilen; en mama er toen fel
tegen in, lamenteeren en hatelijkheden zeggen.... Willem liep er uit, bleef weg dien
dag, dineerde bij Stroomberg.
Maar Annie deed niets, zei niets. Zwijgend, apathisch zat ze er bij. De anderen
keken wel telkens naar haar; maar, met zekeren schroom, - eindelijk wat eerbied
misschien voor de sfeer harer bruidsgedachten - vermeden ze haar in 't krakeel te
betrekken, trachtte ook niemand haar bijval te winnen. Ze voelde het wel. Maar
vroeger zou dat haar dankbaar en zacht, tot sussend bedaren hebben gestemd. Nu
niet....
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Het kon haar niet schelen. Het was wel heel erg, maar zij had iets ergers. Paul was
weg; was weg voor altijd. En zij had hem lief. Niemand dan hem!...
En als een gevaar, dat niet was te keeren, als iets ontzettends dat zij alleen wist,
die er niets tegen kon, dreigde nu, dichter en dringender iedre minuut, die
gebeurtenis, rauw, noodzakelijk, noodlottig, dat feit in de onmiddellijke toekomst;
en die dag, het harde licht van dien dag kwam daverend aan, met woesten drang
en meedoogenloos lachen, de dag van haar trouwen met Paul z'n broer, dien Louis,
van wien ze - als ze ooit al van hem gehouden had - nu bijna afkeer gevoelde....
O! Ze had nooit geweten, dat het zoo vreeslijk kon zijn....
Ze had het tot nog toe altijd maar in de verte gezien, - en dan wel vaak als iets
zwaars en duisters, nog onbegrepens en vagelijk angstigs - maar nu was 't vlak bij
en zag ze 't in-eens als een monster, afzichtelijk, enorm... dierlijk, dierlijk... wreed
en geweldig... en zij was zoo zwak, zoo klein, zoo alleen.... Wat moest zij
beginnen?!...
In 't weg-wazende middaglicht was het vooral dat ze 't voelde met trillenden
angst.... Iets ontzaglijks!... De schaduw lag over haar....
's Avonds bij 't rossige schijnsel, dat binnenskamers alles vermooide, de muren
sloot en nabijbracht, toen Louis kwam, de ruzies verstomden, de stilte in het huis
stond, toen ze zag dat het toch enkel Louis maar zou zijn, dien ze zoo goed kende,
haar ouden, aanhankelijk-en-lief-doenden jongen, toen werd het wel minder
schrikwekkend en ruw.... Maar lang, lang, en altijd eender, onafzienbaar... dor en
troostloos.
En toen hij weg was begon 't weer te groeien met hevige schokken van schrik....
Zonder liefde zich geven... zij... o! zij!... aan een vreemden man.... Hem moeten
toestaan....
Telkens schrikte ze wakker dien nacht, éénmaal zelfs met een schrillen gil, die
lang nog naklonk in 't nachtlijk-stille. Ze sliep haast niet. Ook keerde haar
angst-voor-duister terug, verbeeldde ze zich herhaaldelijk stappen en stemmen te
hooren, figuren te zien, die slopen en kropen.... En ze herkende weer vele gedachten,
vele gezichten en sentimenten van uit dien zwaren, donkeren tijd, de vorige najaarsen wintermaanden....
Lang lag ze droogoogig te staren, dorst ze niet huilen uit angst voor geluid....
Zondags was er een diner bij een van de ooms. Annie was stil en abstract, zag er
slecht uit, vermoeid. Het was opvallend; het drukte op de partij, de gasten spraken
er over, onder elkaar, op gedempten toon, maar zóó dat Louis het moest merken....
Toen voor 't eerst maakte hij zijn bruid, terwijl hij haar thuis bracht, kregel-korte
verwijten daarover: Wat moesten de menschen toch wel denken!
En dadelijk toen hij er over begonnen was, op dien toon, dien ze niet van hem
kende, en die haar prikkelde, haar beleedigde, voelde Annie, dat nu het moment
was, dat ze 't zou zeggen, het gedurig verborgene, 't zoo moeizaam en lang
onderdrukte;... ze voelde 't met angstigen schrik, want ze dacht het
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zoo diep en zoo veilig begraven, ja bijna verstikt in haar binnenst; voor hem had het
altijd geheim moeten blijven!... Maar 't wilde er nu uit; onbedwingbaar drong het
haar naar de lippen, ze zei het ondanks zich zelve, in wilde schokken van telkens
enkele woorden: 't Kon haar wat schelen, wat of ze dachten!... Wat was 't voor die
menschen! niks! niks! die vonden 't wel aardig, wel interessant!... Maar voor haar!...
Voor haar was 't verschriklijk.... En voor hem ook, voor hem ook!... Maar 't was nu
eenmaal zoo!... Ze kon het niet helpen!... Ze zag er zoo tegen op! tegen Dinsdag...
o God! vreeslijk zag ze er tegen op!... Omdat... omdat ze niet wist.... Omdat ze niet
dacht.... O God! o God!.. dat ze genoeg van hem hield.... Ze had altijd gehoopt...
en zoo stellig verwacht, dat het wel zou veranderen.... En 't moest ook, het moest,
het moest!... Want anders zou 't al te gruwelijk zijn!... Maar 't was nu nog net als
dien dag, toen hij haar had gevraagd en zij 't eigenlijk wel had gevoeld, al dadelijk,
dat het niet heelemaal goed was... maar had gehoopt, had gehoopt.... Want dán
zou 't immers zoo mooi geweest zijn, zoo heerlijk, zoo... O! ze wist niet hoe 't kwam!
Hij was altijd zoo lief en zoo goed voor haar.... Maar hij was - ze zou 't hem alles
maar zeggen nu - hij was ook eigenlijk nooit 's natuurlijk, nooit zich zelf heelemaal,
nooit wáár... Altijd gedwongen, gemaakt... en dan zoo bedáárd... zoo vrééslijk
bedaard!... Ze geloofde dat hij, als een diplomaat, vooruit z'n woorden woog, z'n
zinnen klaar maakte... en dat hij eigenlijk altijd dacht aan z'n stem, z'n manieren,
z'n houding.... O! ze wist wel, 't was gemeen van haar hem dat alles te zeggen...
maar 't moest er nu uit, ze kon het niet langer verkroppen.... Ze zou 't zoo heerlijk
hebben gevonden... als ze van hem had kunnen houden, als van... als van... als
van iemand, die boven haar stond..., die haar heelemaal vervulde van bewondering
van....
Maar kort, met een scherpe, krakende stem, viel hij haar in de rede.... Hij zei niet
veel, maar 't had een koud-ironischen klank, het had iets van een hoonend bevel....
Hij zou maar aannemen, dat ze wat erg nerveus was, ze moest thuis maar wat
Hoffmann nemen, in een glas koud water.... Hij sprak net tegen haar zooals - ze
had 't eens, met verbazing, gehoord - tegen een van zijn jonge bedienden, dien hij
met minachting placht te behandelen...
Louis was zeer geërgerd, gehinderd, meer niet.... Zij voelde wel, 't gaf toch allemaal
niets met hem, hij deed nooit moeite haar te begrijpen.... Ze zweeg maar, liep
schokkend te snikken.... Even later waren ze thuis....
Toen hij alleen was sloeg Louis een paar maal met driftige kracht zijn dun-gerolde
parapluie tegen 't straat-plaveisel; de taats vloog er af.... Die kuren moest ze nu niet
gaan beginnen, dat was vervelend!... Als 't zóó moest gaan....
Maar hij haalde er al gauw z'n schouders over op, ging voor een verzetje nog
even in 't Zuid aan; daar zaten wat kennissen. Hij dronk een paar sterke grokken,
speelde ook nog een partijtje biljart....

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

420
Maar Annie liet zich, zóó als ze was, op haar bed neervallen, om te huilen,... om uit
te huilen... het hoofd in haar kussen... Zoo lag ze daar, uren, en vond ze zich-zelf
in den killen morgen met huivring ontwakend.... Had ze geslapen?... O! slapen was
goed; gauw weer terug in den slaap!... En ze deed alleen haar japon en corset uit,
en 't haar los, ging toen weer in bed en sliep een zoet-verdoovenden slaap tot Neeltje
op de deur kwam kloppen.... Negen uur!... Werktuigelijk stond ze toen op, dood-moe
en suf in haar hoofd....
Dit was dus Maandag, de laatste dag....
Zij moest haar koffer pakken voor de reis.
's Morgens maakte mama haar een standje om haar bespotlijke, aanstellerige,
stil-zijn van gisteren, ál maar om interessant te schijnen.... Maar dat was niets; zij
hoorde het amper, gaf heelemaal geen antwoord, des te gauwer was 't uit...
Hoe vreemd, die dag!... Zij was toch wakker, zij droomde niet meer, hoorde
geluiden, zag menschen en dingen. Toch wist ze niet wat ze deed, wat ze zei. Ze
gaf antwoorden, die op de vragen niet sloegen, sprak onzin, zag dat haar
huisgenooten elkaar er bij aankeken en er om lachten.... Tegen den middag nam
mama haar apart - de ergernis scheen wat op zij gezet nu, want de toon was
goedmoedig-beschermend. - Ze zei, dat ze 't wel had gezien, dat Annie gehuild
had...; ze moest zich toch heusch zoo van streek niet maken, ze moest zich daar
toch tegen in zetten!... Ze begreep wel, mama, wat het was, waar Annie zoo erg
tegen op zag. Maar, och! - mama deed haar best ondeugend te kijken - ze moest
maar niet bang zijn!... het was zoo verschriklijk niet als ze wel dacht, en 't hoorde
nu eenmaal zoo bij het getrouwde leven, niet waar?... ‘Wat bedoelt u?.. o!.. ja!.. ja!..
dat's goed,’ zei Annie verstrooid....
Ze pakte dien koffer al veel te vroeg en zwoegde er toen zelf mee naar beneden,
de trappen af, tot in het portaal. Juist kwam haar vader thuis: ‘Maar mijn God, kind,
wat is dat nou voor nonsens, ben je nou zelf met dien koffer aan 't sjouwen, dat's
nou toch gekkenwerk! Dat kunnen de meiden toch doen!.. en dat ding kan toch hier
niet blijven staan tot morgen-middag!’
Toen was 't haar in-eens alsof ze ontwaakte; uitbarstend in snikken liep ze als
een gejaagde de trappen weer op, naar haar kamer, viel daar weer neer op haar
bed....
De oude De Boogh trok zijn wenkbrauwen op, glimlachte minachtend, bromde
nog door van nonsens en gekkenwerk, en die zenuwen tegenwoordig.... Hij vertelde
't geval aan Willem en Marietje, die er een dolle pret in hadden, vooral 't jonge-meisje;
die schaterde 't uit! Die malle Annie! ze is heelemaal d'r hoofd er bij kwijt!’ gilde ze....
Toen 't etenstijd werd gebeurde er ook iets geks, iets dat ‘nog nooit was vertoond,’
zei mama. Annie riep haar naar boven bij zich, vroeg koortsig rillende of ze voor
ditmaal alleen op haar kamertje mocht blijven eten; ze had zoo'n vreeslijke
hoofdpijn.... Mama was verbaasd, ze begreep het niet,
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zei ze; een ander zou er nu juist prijs op hebben gesteld den laatsten dag voor haar
trouwen nog aan de familietafel te eten.... Maar enfin! ze wou 't haar natuurlijk niet
weigeren vandaag!... Ze moest dan ook maar vroeg naar bed gaan, áls ze zoo'n
hoofdpijn had, want morgen moest ze frisch zijn en flink, dat begreep ze zeker wel,
geen kwalen, en geen zenuwachtigheid, de menschen lachten daar maar om....
Goed zei Annie, ze zou dadelijk na 't eten naar bed gaan.... Ze zei dan haar moeder
maar vast goeden nacht; ze gaf met haar bevende lippen een zoen op de
droog-strakke wang, die haar toegedraaid werd....
't Was Neel die haar 't eten bracht. ‘Je kunt de boel morgen ochtend wel weg
halen hoor,’ zei Annie, ‘laat het van avond maar staan....’
‘Goed, juffrouw!... is u niet wel, juffrouw?’
‘Nee, ik heb erge hoofdpijn....’
Het meisje bleef nog even aan 't schalen verzetten, trok het tafelkleed recht, keek
nog eens of er wel water was in de waschtafelkan en de kraf..., gluurde intusschen
angstig naar Annie.... Wat zag die er uit in de laatste dagen!... Ze schrok er van,
telkens als ze de juffrouw zag.... God! Zou 't toch 't rechte niet zijn?... Maar de
juffrouw keek haar niet aan. Toen ging ze dralende weg, hoorde achter zich dadelijk
den sleutel draaien in 't slot....
Annie dacht niet aan eten; 't was haar enkel te doen om alleen te zijn.... Ze had een
soort van besluit genomen, heel plotseling, naar het haar toescheen, in één
onvergeetlijk levensmoment van de hoogste ernst, in heftige spanning van wil....
Maar ze dorst het nog haast in zich-zelve niet zeggen.... Denken moest ze, denken,
lang en geregeld er over denken..., en dat kon ze maar niet.... Als ze haar gedachten
wilde bepalen, gleden ze weg, als schimmen; ze kon ze niet vasthouden....
Het besluit was, dat ze het niet zou doen.... Het mócht niet, het kón niet.... Zooals
ze 't nu zag, zooals ze 't nu vóór zich voelde, begreep ze hoe slecht het zou zijn....
Nooit vroeger had ze het zoo gevoeld, zoo geweten wat het eigenlijk was.... Kwam
dat door Paul alleen?... Of ook doordat ze 't altijd nog zoo ver af had gezien, zich
er nooit nog volledig in weg-gedacht had, doordat er altijd iets dadelijk-noodigs te
doen was geweest, en nog zóóveel om aan te denken, zóóveel om voor te zorgen,
voordat die trouwdag kwam.... Als ze 'r vroeger aan dacht, 't zich verbeeldde, 't
getrouwd zijn met Louis, dan had ze wel altijd gevoeld - een armelijk gemis, een
leegte onpeilbaar - dat het niet worden zou, zooals ze gehoopt had, gedroomd, in
visioenen gezien, in zalige bevingen vóór-geproefd..., maar dan was ook weer altijd
gestegen in haar, gegroeid, tot haar ziel er van vol was, die hooge vereering voor
God-de-liefde, dat innig geloof aan die groote macht, de al-omvattende,
onbaatzuchtige, opofferende liefde.... En dan had ze de kracht gevoeld.... Maar als
ze nu die ideeën in zich oproepen wou, ze in zich noemde die hooge begrippen,
wier namen alleen-al haar vroeger zoo dikwijls hadden gesterkt..., dan hoorde ze
niets dan leege
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woorden, matte geluiden, zonder ziel en zonder bezieling.... Het was weg... Paul
had het weggenomen.... Paul had alles veranderd in haar.... Zij voelde nu niets dan
haar eigen verlangen, naar hém!... Dát gloeide, dat brandde, dat was het eenige
werkelijke.... En ze huiverde telkens als ze aan morgen dacht.... Morgen! morgen!
het was zoo ontzettend dichtbij, en o! zij gruwde er van, zij had er een afschuw van...
neen, neen! het kon niet, het mocht niet; vast was ze besloten!... 't Zou een misdaad
zijn aan haar zelve, en aan Louis....
Dat hij ook altijd zoo lief en haast al te gedienstig, zoo vriendlijk en zacht voor
haar was geweest!... Behalve dan gisteren-avond. Want toen had hij hard en
minachtend gesproken! Zoo kon hij dus toch ook zijn!... O! maar begrijplijk was 't!
wat had zij 'm ook allemaal niet gezegd!... Wat 'n vreeslijke dingen; hoe ruw en
wreed was dat van haar geweest!... Hoe zou hij nu wel over haar denken! Het was
afschuwelijk dat ze hem zoo'n verdriet moest doen.... Ja, dat was wel 't ergste, het
allerergste.... En toch, als ze trouwden, zou ze hem bedriegen, ze wás hem niet
trouw..., en zou hij toch ook ongelukkig worden.... Louis ongelukkig!... Ze kon zich
niet voorstellen hoe dat zou zijn.... Maar 't moest toch wel.... En dat zou dan toch
nog veel vreeslijker zijn....
De vrouw van Louis,... met hem alleen, met hem samen op een slaapkamer,...
terwijl hij zich uitkleedde, en zij zich uit moest kleeden.... En dan zou hij naar haar
toekomen met dien lach en dien blik, die ze al wel kende.... O! nu ze eenmaal
besloten had dat ze 't niet doen zou, nu kon ze er haast niet aan denken meer,
scheen het onmogelijk, grotesk, een afzichtlijke leugen.... Louis op haar kamer, een
vreemde.... Want ja, een vreemde was hij voor haar nu, een bijna vijandige
vreemde.... Als ze zoo aan hem dacht voelde ze 'n driftigen toorn tegen hem, zou
ze hem kunnen slaan in 't lachend gelaat.... Waarom had ze 't toch vroeger nooit
zoo gevoeld;... hoe bot, hoe stomp..., hoe laf en week..., nee, dát toch niet..., maar
hoe vreemd abstrakt en onpersoonlijk, hoe weinig zich-zelf was ze altijd geweest,
vóórdat Paul was gekomen.... Nú zag ze zich-zelf, nu leefde ze pas haar eigen
leven.... Hij had haar ontdekt aan zich-zelf, Paul!... Paul!... Hoe had ze 't zich toch
nog kunnen verbergen, dagen lang, dat ze hem lief had! Dat begreep ze maar niet.
Want ál wat ze in zich had riep nu om hem, toog uit nu naar hem, rilde van liefde,
verlangen naar hem!... Aan zijn goed, groot lijf, zijn dof-donker mannelijf wou ze nu
hangen, aan zijn schouders, aan zijn hals, hem zoenende, overal, op z'n borst, op
z'n armen..., z'n lichtend gezicht, z'n oogen waar ál haar geluk in lag....
Vreemd was dit - want ze was nu toch zoo ongelukkig, wanhopig, ze wist niet wat
te beginnen - Toch!... als dat groote gevoel zoo in haar kwam zwellen, haar geheel
doordringend, zoodat ze 'r zich van gedrenkt, haar borst, haar hoofd, haar keel,
haar polsen, haar gansche lijf er zoo vol van voelde,... dan was 't haar als stond ze
in een golvende zee van geluk, dan voelde ze 'n zalig omklemmenden waan van
genot, een zoet-doovenden, drukkenden
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drang, een hijgend verlangen naar kussen van hem, een smachten naar willoos en
machtloos zijn, in zijn armen.... Dan was ze vergeten ál het lijden van zooveel jaren....
O! Ze wist nu wel: ze had het dadelijk gevoeld, het opgolven van de verrukking,
toen ze voor 't eerst hem zag.... Maar zoo lang ze hem bij zich wist, of hem
verwachtte, telkens opnieuw, had ze een bedrieglijke emotie gehad, alsof het geluk
er al was, alsof hij nooit weg zou gaan; het begon pas, ze had niet gedacht aan een
einde.... Hij had dus heen moeten gaan om haar te doen voelen wat hij voor haar
was geworden, dat ze hem niet meer missen kon, dat de gansche wereld
droef-donker en leeg, het leven een lange, stom-treurige gang, en alles en iedereen
leelijk en slecht was, zonder hem!...
Wat moest ze nu doen?... Ze wist niet of Paul van haar hield.... Ze hoopte... ze
geloofde!... maar ze wist niet.... Waarom was hij zoo plotsling weggegaan... en toch
nog even, ter sluiks, gekomen in de comedie!... Waardoor was hij dien avond van
't bal, zoo driftig, zoo hevig bewogen geweest..., en al vroeger eigenlijk ook, al
dadelijk na de receptie.... Waarom? als 't niet was, dat hij van haar hield?... Tóch....
Ze wou 't nu morgen dadelijk zeggen. Aan Louis en haar ouders. Dat ze 't niet
deed. Dat het niet kon. Aan Louis 't eerst. Ze zou hem alleen zien te spreken, 't hem
uitleggen, zacht, zacht, en hem dan bidden, op haar knieën, haar te vergeven....
Dan aan haar ouders.... 't Gelukte Annie ook daar zich in te denken, 't zich voor
te stellen... Ze hoorde 't zich zeggen.... Maar toen schrok ze hevig, begon te beven,
van 't hoofd tot de voeten, en hijgend te snikken.... Ze had gevoeld dat ze 't nooit
durven zou....
Het was al laat in den avond geworden. Eerst, om zeven uur, zeker toen 't eten
beneden was afgeloopen, had ze haar moeder aan hooren komen, de trap op....
Die had gepeuterd aan de deur, toen geklopt, gevraagd of ze sliep, ze had geen
antwoord gegeven, zich stil gehouden. Toen was ze weer stommelend teruggegaan,
mama....
Ze hadden haar verder met rust gelaten.
't Was laat nu; alles was stil in huis, het eenige geluid in de kamer waren haar
zachte snikken.... O God! o God!... het zou nooit gaan! ze zou het niet uit durven
spreken!... Line en Marietje zouden komen om haar te kleeden.... Dan Louis!... dan
de familie, de rijtuigen, al de officieele deftige drukte... Ze zou niet durven....
Onmogelijk!... haar borst zou dicht geschroefd zijn.... Ze zou zich mee laten nemen
in 't ratelende rijtuig.... O God! o God! wat te doen....
Zij lag op 'r bed, overmeesterd van wanhoopsgedachten, machtloos er tegen....
Eén denkbeeld, duister, ijl en leeg, maar toch van een vreemdzachte stilling, was
telkens voorop in haar geest: het zwarte water, hier voor de deur.... Ook had ze in
de kast nog een doos, bijna vol, van die poeders
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haar toen door den dokter gegeven, voor hoofdpijn.... Maar één tegelijk nemen, 't
is vergif, had de dokter gezegd.... Als ze die nu allemaal achter elkaar nam, zou ze
dan dood zijn?...
Maar met een siddering herdacht ze dan weer haar heilig verfoeien, van kind af
gevoed, haar afschuw van zelf-een-eind-aan-je-leven-maken..., en krimpend inéén
tot een knielende houding, bad ze van God haar daartegen toch te beschermen....
En ook was er die verre gedachte van hoop - waar ze eerst nog geen redding in
zag - dat Paul van haar hield, dat hij misschien... in-ééns... door een wonder....
Ze had nooit aan wonderen geloofd.... Maar nu bad ze er om, geloofde er aan....
Het was haar telkens alsof wat ze bad toch ergens gehoord werd, of er boven haar,
boven het huis, boven de stad, een heilige schemersfeer stond, waar witte engelen
onhoorbaar in zweefden. Die konden redden. Tweemaal keek ze in haar exaltatie
naar 't kamerplafond, of 't niet werd weggenomen, door engelenhanden, als de steen
van Jezus' graf, en zij verlost, en gevoerd door het groeiende licht naar hem, haar
bruigom, Paul... Paul!...
Diep in den nacht, in den plechtigen nacht... Ruischende stilte.... Soms even, zwak
in de verte, 't eenzaam huilend gefluit van een boot of een trein....
't Bleef hangen in haar mijmerend hoofd, dat nu rustiger werd, als aan wanhoop
gewend....
En in-ééns: wát een gedachte was dat!... Zij schoot er van op, rechtop! Vluchten...
vluchten... morgen heel vroeg... naar hem, naar Paul in Brabant....
Maar ze wist immers niet....
O! zou hij haar tóch niet beschermen, haar helpen....
Vluchten naar hem!...
Langen tijd was 't haar onmogelijk 't plan te overdenken, - hoe het te doen was
-, zoo vol was ze van het idee alleen, zoo vol overstelpend gevoel, dorstend
verlangen.... Bij hem zijn weer! uitsnikken tegen hem aan..., en dan misschien wel
mogen blijven, stil, als z'n schaduw....
Maar eindelijk begon ze 't idee te bemachtigen, kwam ze tot eenig
gedachten-bepalen.
Een spoorboekje had ze niet.... O ja!.. tóch... nog een oud van verleden jaar
zomer; 't lag onder in 't kastje bij brieven en andere dingen, die verscheurd konden
worden; ze had het nog pas in 'r handen gehad.... Ze ging het zoeken, sloop op
haar teenen door 't angstigend om haar heen staand vertrek.... 't Gaslicht brandde
nog altijd, gaf hittige warmte....
Daar had ze 't... Brabant.... Waar was 't nu.... O! de kaart... Eindhoven..., 't moest
daar in de buurt zijn..., hij had het haar eens gewezen.... Maar op dit kaartje stond
het niet.... Toch, Eindhoven, als ze daar maar was.... Nu in 't boekje zoeken....
Nummer negen.... Den vorigen zomer was er een trein om vijf uur dertig 's morgens....
Vijf uur dertig,
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spoortijd,... dat's tien minuten voor zessen.... Dan sliepen ze allemaal nog, hier in
huis.... Als die trein er maar weer was..., dat zou gaan....
Haar hart bonkte zoo hevig op, dat ze bang was dat het geluid gaf....
Het was nu twee uur. Om half zes zou ze op straat moeten zijn.... Slapen kon
niet, natuurlijk, dan versliep ze zich.... Ze zou 't ook niet kunnen!... Haar wijd-open
oogen staken, haar lippen brandden, haar voorhoofd klopte, gloeide, maar de doffe
loomheid van slaap was niet in haar leden....
Nu geld!... Dat had ze!... Niet veel meer, ze had er Louis een cadeau van gekocht,
maar toch wel genoeg... Boven in 't kastje.... Ze nam het er uit, telde; 't waren
guldens..., zes... zeven... o genoeg, gelukkig!.. acht, negen.... De negende glipte
uit haar angst-klamme vingers tegen een anderen aan, met éven rinklend geluid....
Ze luisterde, ademloos.... Maar de stilte ruischte weer voort....
Toen lei ze de guldens uit op haar bed, en stopte ze één voor één in haar
portemonnaie en die in haar zak.... Ze hield telkens den adem in, luisterend, want
ze werd nu angstig, dat ze toch plotsling leven zou maken... en er iemand zou
komen....
Iets anders meenemen nog?... Nee, nee... o! als ze maar weg was!... Nu brandde
de grond, de minuten kropen....
Eén plicht had ze nog. 't Was moeilijk, maar 't moest! Een briefje aan Louis om uit
te leggen, vergiffenis te vragen, gerust te stellen, hem en de anderen.
Ze schreef het met potlood in ongelijke, leelijke letters. Dat ze, gelukkig nog niet
te laat, gevoeld had hem niet genoeg lief te hebben, en dat ze nu weg was, en
misschien wel nooit terug komen zou, maar ze hoefden zich niet ongerust te maken,
ze zou voor zich zelve wel zorgen, en ze ging naar iemand die haar wel helpen zou.
Dan kwam er nog: Beste Louis, ik ben schuldig, ik heb je bedrogen, zat je me kunnen
vergeven?... Ik heb werkelijk heel ernstig geloofd je gelukkig te kunnen maken....
'k Zou het zoo heerlijk hebben gevonden, als ik maar genoeg van je had kunnen
houden! 'k Heb er zoo mijn best voor gedaan!... 'k Heb je niet willens en wetens
bedrogen. Dat zweer ik je. Annie.
Het briefje lei ze midden op tafel. Draalde toen 't gaslicht uit....
Nog drie trage uren waakte ze door, in de duisternis starend, zich bijna niet
verroerend, zwaar-benauwd door angst die haar hevig hamerde in 't hoofd, telkens
haar adem deed stokken. Als toch mama eens wakker lag.... Ze sliep zoo slecht,
klaagde ze altijd....
Maar de stilte duurde, verzwolg den tijd.... En tusschen de plooien der
overgordijnen kwam grijzig 't onzekere morgenlicht. De kamer geraakte in schimmige
schemering....
De sleutel van de voordeur lag beneden in 't mandje, dat op het buffet stond.
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Om kwart over vijven zette ze 'n hoed op, deed haar manteltje om. Ze beefde als
van koorts, haar tanden rammelden tegen elkaar, ze kon 't niet beletten.... Langzaam,
voorzichtig, draaide ze den sleutel om,... toch knarste die even.... Dan de deur
opendoen..., weer even een piepend geluid.... Ze wachtte een paar minuten; 't was
of ze haar hart hoorde kloppen, maar in huis niets dan een heesche kuch, die van
achter, van 't meidenkamertje kwam....
Toen langzaam, stap voor stap, de gang in, de trap af..., die al stonden, leeg, in
het kil-trillige ochtendgeschemer.... Beneden aan de trap wachtte ze weer even. Ze
kon niet meer denken, 't bloed drong haar fel naar de oogen en bonzende slapen.
Ze haalde een paar maal diep adem, want 't was of ze stikken zou....
De grijzige schaduwen om haar heen schenen te beven....
Maar alles was stil.... Dan naar de eetkamer, vlug, om den sleutel te halen.
Maar toen ze dien had en weer naar de deur wou gaan, hoorde ze duidelijk een
stap op de trap. Loodzwaar, als verlamd, stond ze stil, wachtte....
't Was iemand die ook heel zachtjes liep, ja, scheen te sluipen, evenals zij....
De deur kwam langzaam open.... ‘God!... Neeltje!...’ ‘Och, juffrouw,’ zei 't bleeke
meisje, angstig fluisterend, - ze was in haar nachtjapon, en op kousen, de gelige
haren samengedraaid tot korte vlechtjes - ‘wat gaat u doen?... U gaat u toch niet...
och God! ik ben zoo bang... ik heb er den heelen nacht niet van kunnen slapen....
U zag er zoo vreeselijk slecht uit, gisterenavond....’
‘Sst., sst.!... houd je stil!...’ kwam Annie nu, snel, beslist. ‘Ik ga weg, Neel, ik
vlucht.... Maar zeg het aan niemand!... Nou je toch op ben kun je me helpen.... Doe
de voordeur achter me dicht, dan hoef ik die niet met een bons toe te trekken...,
maar niet op 't nachtslot, hoor! want dan zouden ze begrijpen dat ik geholpen was....’
Neeltje dorst niet meer te vragen. Ze huiverde, trok zich de nachtjapon stijf om
de beenen. Samen slopen ze toen de kamer weer uit, de vestibule door, recht naar
de deur.... Annie deed er de ketting af. Die rammelde niet, gelukkig.... Toen 't slot
en de knippen.... En langzaam draaide de deur naar binnen.... Ochtendlicht, kilte,
vogelgetjielp....
‘Och God! juffrouw, wees u toch voorzichtig!...’
‘Ja!... dank je!... dag Neel!...’
Ze stond op straat. Ze wou dadelijk hard gaan loopen, maar ze kon niet. Haar
beenen waren zwaar en stijf, als in een droom Ze vorderde maar langzaam. Het
weinige morgenlicht was hard-nuchter, de stille, vreemd-leege stad had iets
onheilspellends. Bijna wanhoopte Annie weer....
Maar ze kwam bijtijds aan het Beursstation, en ja, die trein bestond nog, ging iets
vroeger, stond juist boven....
Dat plotseling slagen was haar bijna te machtig.... Ze voelde zich een oogenblik
licht in 't hoofd, duizelig, wankelig.... Maar de man aan 't loket zei: ‘U mag je wel
haasten!...’
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Toen liep ze werktuiglijk door, gejaagd,... naar boven, de wachtzaal door, het perron
op. Leegte, stilte overal. Een conducteur deed snel een portier open, zei: ‘Morgen,
juffrouw!... kalm maar!... bedaard aan!... zóó!... mag 'k uw kaartje?...’
Ze zat alleen in de wagon, bevende, huiverig. En de geluiden van die stemmen,
van den conducteur en den man aan 't loket, spookten nog na in haar hoofd, met
onwerklijken klank, toen de trein met langzaam gestamp al begonnen was te
bewegen....
En Annie was Dordt al voorbijgespoord, was al in Brabant, toen er ontwaken kwam
in de stad, in de straten van Rotterdam. Eerst waren 't alleen nog de donkere groepen
van bootwerkers, sjouwers en sleepers en allerlei andere werklui, die met hun
moe-zwaren stap en hun stemmen als stormgeloei de stilte kwamen verstoren; maar
de bakkers, de karren met klappende deksels, de melkboeren met hun goedmoedig
geroep, de vuilnismannen en krantenbezorgers volgden al gauw, en daarop kwamen
de zware wagens, begon het gedaver, het rammelen en dreunen, het
straatgeschreeuw en 't schelle gebel van de trammen. De kantoormenschen liepen
haastig aan, heeren en knechts met hun vierkante pakjes in krantenpapier of in
zakjes, de schoolkinderen en de onderwijzers, de juffies die naar hun betrekking
gingen. En na negenen kwamen de dienstmeiden buiten om kleeden te kloppen.
Toen was 't weer de gewone, roezige drukte, het ratelend geraas van gisteren en
van verleden week en verleden jaar, het altijd terugkeerend zwaar zwoegend
straten-leven der rustlooze zaken-stad.... De veel-oogige huizen stonden het aan
te zien....
Maar van het ontwaken binnen, in de half-lichte kamers en trappen en gangen,
daar wist de straat niet van....
Toch klonk het daar op den Mauritsweg bijna naar buiten, de hevige ontsteltenis,
't in jachtende verlegenheid heen-en-weer geloop, het luide geroep, 't gegooi met
de deuren, de vloeken, het hard-op gehuil en gelarmoyeer.... Ze zonden om Holman,
den bruigom, die aan kwam draven, hijgend, bezweet, toch altijd correct in de kleeren.
Men maakte hem standjes, scherpe verwijten met nijdige stemmen,
wanhoopsgebaren; De Boogh en zijn vrouw waren door 't woedende heen, konden
al gauw niet meer spreken van heeschheid, benauwdheid. Louis, schijnbaar bedaard,
scherp-raak in zijn antwoorden, de vormen ontziend, was toch te verbaasd, te
ontsteld en verward om tot eenigen maatregel over te gaan.... Men wou maar dat
hij er meer van zou weten, men eischte maar aldoor dat hij 't zou verklaren. Of hij
al herhaalde tallooze malen dat hij niets wist, niets begreep, het briefje liet lezen....
Men hoorde niet, men geloofde hem niet.... Zoo ging de morgen voorbij in doelloos
gehol en getwist.... De familie kwam, dames in ruischende zijden japonnen, gerokte
getuigen.... Mevrouw verkoos zich niet meer te vertoonen.... Marietje lag huilend
van spijt op haar bed, Jan ging telegrafeeren aan menschen buiten de stad, waar
zij heen kon gegaan zijn.... Aan Paul dacht niemand, geen oogenblik....
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Willem, de student, - beleefd glimlachend, wenkbrauw optrekkend - deed al wat hij
kon om tegenover de ontstelde familie een draai te geven aan 't gekke geval; hij
verzon allerlei mogelijkheden, maar de oude De Boogh bedierf dat dan weer door
zijn jammerend cholerisch geschreeuw, zijn malle excuses. Purper van opwinding
liep hij maar rond van den een naar den ander, telkens weer opmerkingen hoorend
die 'm nog kwaadaardiger maakten; toch dorst hij er niets van te zeggen..., hij stikte
soms haast in een hevige hoestbui, hij moest met zijn armen maaien om lucht te
krijgen; ten slotte bemoeide zich iedereen met hem, om hem te kalmeeren, bevreesd
voor beroerte....
Louis zei ten slotte niet veel meer, deed koel-uit-de-hoogte, zag bleek met klam
zweet op z'n voorhoofd. Het lukte zijn moeder met smeeken en zuchten eindlijk hem
mee te troonen naar huis, maar daar sloeg hij dadelijk aan 't razen en tieren, smeet
met de meubels, vloekte, schold op Annie, haar ouders, haar heele familie.... Z'n
moeder nu gansch en al suf van verslagenheid, stil huilende, liet hem begaan....
Maar de stad roesde voort onverschillig, de handelsdrukte, waar zij van leven
moest, gonsde maar door als een reuzenmachine. De orgels deunden, de
straatjongens floten. Het was bloemenmarktdag, een kermisachtige drukte achter
't museum....
En 's middags galmde het Beurslawaai weer langs het steen van de muren, scherp
resonneerend. Men kocht en men verkocht, z'n koffie, z'n granen, besprak z'n
bevrachtingen, schreeuwde de prijzen uit van z'n effekten....
Tóch, onder al dat droog-ernstig geld-rammelend zaken-doen door, ging er dat
aardige praatje van mond tot mond, verspreidde zich snel de bekendheid van dat
mal-leuke gevalletje.... Men zocht met ijver naar Holman, De Boogh..., zij waren er
niet.... Van de Beurs ging 't verhaaltje de Blaak langs en zóó door de stad.... Men
glimlachte.... Sommigen gierden het uit.... Ouden en wijzen ergerden zich en
schudden het hoofd....
En 's avonds in de koffiehuizen en societeiten, in de comedie en op de soireetjes
wist ieder er van, en had 't er over. In langen tijd was er dan ook niet zoo iets
extra-pikants gebeurd in de stad.... Een getrouwde vrouw, dat gebeurde wel meer,
maar een bruid, een bruid op den loop, één dag voor haar trouwen!... En met wien,
dat wist nog geen mensch, dat vroegen ze elkaar allemaal....
(Slot volgt.)

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

429

Het gulden jaar.
Door J. Eysten.
Drie eeuwen zijn verloopen sinds Nederland het tijdperk beleefde dat later ‘het
gulden jaar’ onzer geschiedenis werd genoemd.
Ruim dertig jaar lang hadden onze vaderen strijd gevoerd tegen het machtige
Spanje met zijn ervaren generaals, zijn in den krijg geharde soldaten, zijn talrijke
hulpbronnen waartegenover zij, behalve een klein maar dapper leger en kloeke
aanvoerders, slechts een onwankelbaren moed, vrijheidszin en volharding konden
plaatsen.
De Zwijger was niet meer; hij, meer staatsman dan soldaat, de leidende kracht
die alle partijen, hoe uiteenloopend van meening dikwerf, waar het kleinigheden
betrof, tot hetzelfde doel wist te doen samenwerken, die nimmer wanhoopte aan
het welslagen van de goede zaak, was gevallen, niet zooals zijn broeders in de hitte
van het gevecht ‘als Soldat und brav,’ maar als slachtoffer van een op den bloedprijs
belusten, dweepzieken sluipmoordenaar.
Een jongere kracht, een krijgsman bij uitnemendheid, trad in zijn voetspoor en
deed zich door zijn veldheerstalent, zijn beleid als aanvoerder en zijn onvermoeid
streven om den vijand afbreuk te doen, weldra kennen als een tegenstander, waardig
om zich met Spanje's beroemde krijgsoversten te meten.
‘Tandem fit surculus arbor’ luidde Maurits' spreuk en inderdaad, hij wist den
jeugdigen staat te steunen in zijn worsteling tegen de gevaren waarmede deze van
uit het Zuiden werd bedreigd, al kon hij ook niet beletten dat de jonge republiek
enkele slagen ontving die wel wondden doch niet doodelijk.
Welke ook zijn fouten en gebreken als mensch geweest mogen zijn, de zoon van
Anna van Saksen heeft als veldheer een onsterfelijken roem verworven. Men vergete
daarbij niet dat de onverdraagzaamheid op kerkelijk gebied die in zijn tijd heerschte,
de naijver op zijn talenten en krijgsmansgeluk, de tegenwerking die hij van
verschillende zijden ondervond en de bezwaren die door de Staten-Generaal telkens
opnieuw werden gemaakt, waar het offers in geld kostte om het leger te
onderhouden, er zeker niet toe bijdroegen, hem milder te stemmen.
Tal van malen werd Prins Maurits aangespoord, zelfs gedwongen tot het uitvoeren
van de een of andere onderneming, waardoor, naar men verwachtte, aan den
oorlogstoestand een einde zou komen of een gedeelte des lands van eene uiterst
drukkende vijandelijke bezetting zou worden verlost doch de veldheer, wetende
welke ontzettend nadeelige gevolgen één enkele gevoelige nederlaag voor het nog
niet voldoende bevestigde succes der Republiek kon hebben, wist steeds met kalmte
en beleid op te treden, waagde zijn leger
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nimmer aan onzekere expedities maar slaagde er in, door juist op het gunstige
oogenblik zijn slag te slaan en voortdurend het gehalte en de geoefendheid zijner
troepen te verbeteren, den strijd te voeren op een wijze, waarvan later bleek dat
het de meest voordeelige en doeltreffende was.

Prins Maurits van Nassau.

Sedert 1584 had hij tal van vestingen veroverd, heroverd of ontzet; eens zelfs
acht versterkte steden binnen drie maanden tijds.
Inziende dat voor een goede wijze van oorlog voeren een regelmatige en uniforme
wijze van exerceeren een hoofdvereischte is, was hij een der eerste
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veldheeren in Europa die een handleiding samenstelde waarin de handgrepen met
piek en musket op reglementaire wijze stonden voorgeschreven.
De vast aaneengesloten troepenmassa's konden tot op zijn tijd slechts door recht
voorwaarts gaan den vijand aangrijpen; elke frontverandering of wijziging van formatie
was hoogst ingewikkeld en tijdroovend en meermalen de oorzaak van wanorde,
paniek en het verlies van den slag. Maurits is er in geslaagd de beweeglijkheid en
slagvaardigheid zijner troepen in belangrijke mate te verhoogen.
In het jaar 1597 deed hij de lansen zijner ruiters vervangen door karabijnen en
de goede uitslag van den slag bij Turnhout moet voor een deel hieraan
toegeschreven worden. Twee jaar later gaf hij nieuwe, voor dien tijd zeer practische
verordeningen uit betreffende den aanleg van verschansingen, den dienst der
artillerie, het bestuur van den trein enz. Ook bracht hij belangrijke verbeteringen
aan in den vestingbouw en droeg meerdere zorg voor de verpleging zijner soldaten,
terwijl de krijgstucht scherper doch tevens rechtvaardiger werd toegepast.
Zijn bekwaamheid als veldheer was dan ook over geheel Europa bekend; tal van
adellijke jongelieden uit het buitenland, vooral Frankrijk, achtten het leger van Prins
Maurits de beste leerschool om zich in het krijgsmansberoep grondig te bekwamen.
In den Rijksdag te Regensburg stelde de Keurvorst van Keulen voor, Prins Maurits
van Nassau het opperbevel aan te bieden over de Keizerlijke legers die men tegen
de Turken in het veld meende te brengen. Zulk een hoogen dunk had men van zijn
veldheerstalenten!
Toen in den slag bij Turnhout de kans een oogenblik hachelijk stond was het
Maurits die door zijn persoonlijk ingrijpen, snelle beslissing en helder inzicht den
Staatschen de overwinning bezorgde.
e

In de laatste jaren der 16 eeuw heerschte in de Republiek een geest van
ontevredenheid. Men verlangde naar het einde van den oorlog die den opkomenden
handel in zijne ontwikkeling belemmerde en schatten aan den lande kostte.
De noordelijke provinciën weigerden meermalen hunne oorlogs-quoten op te
brengen. Vreemde mogendheden drongen, bij monde van hunne gezanten, ernstig
aan op het sluiten van vrede met Spanje, doch de jonge staat, bewust van zijn
kracht, wilde slechts dan een einde aan den oorlog maken, wanneer dit op eervolle
en voordeelige voorwaarden kon geschieden.
Had Aartshertog Albertus bij Nieuwpoort de zege behaald, de kans dat de
Republiek volkomen vrij en onafhankelijk zou worden was jaren teruggeplaatst, ja
wellicht nimmer verwezenlijkt. Maurits' overwinning deed den zinkenden moed weer
herleven; zijn schitterend succes in de vlakte van Vlaanderen was een geweldige,
vooral ook moreele, nederlaag voor de legermacht van den Aartshertog en bedekte
den overwinnaar met onvergankelijken roem.
Aan Maurits van Nassau is ons land ongetwijfeld zeer veel verschuldigd; hij was
echter de eenige Nassauer niet die in ‘het gulden jaar’ zijn land
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gewichtige diensten bewees en de Nieuwpoortsche bataille werd door andere min
of meer belangrijke overwinningen, door de Staatschen behaald, voorafgegaan en
gevolgd.
Reeds in het begin van het jaar 1600 had een oorlogsfeit plaats dat gunstig voor
de Staatschen afliep. De winter was buitengewoon streng en men vreesde dat de
Spanjaarden van de dichtgevroren rivieren zouden gebruik maken om ons land
binnen te dringen; Prins Maurits had echter de noodige maatregelen getroffen om
dit zooveel mogelijk te beletten.
In verscheidene plaatsen waren de troepen van den Aartshertog aan het muiten
geslagen daar zij weinig of geen soldij ontvingen; het uitzicht dat het verschuldigde
ooit zou worden betaald was bovendien, met het oog op den berooiden toestand
der Spaansche schatkist, zeer gering. Albertus was dus tot werkeloosheid gedoemd
en onder deze omstandigheden achtte Maurits de kans gunstig, om een aanslag te
beproeven op het versterkte Wachtendonk, ‘in 't over-quartier Gelder geleghen op
de Riviere Niers, twee mijlen van Gelder.’
sten

In het klooster van Bebber, bij Cleef, verzamelden zich den 21
Januari 8 vanen
ruiters en 800 man voetvolk en verrasten den volgenden dag het afgelegen plaatsje,
waarvan het grootste gedeelte der bezetting aan het ‘moes-coppen’ (op een
strooptocht) uit was. De Staatschen trokken over de dichtgevroren gracht de
Kempener poort binnen en vonden in de stad slechts 50, in het daarbij gelegen
kasteel 30 verdedigers. De commandant, de heer Van Geleyn, trachtte weerstand
te bieden en zond zelfs een bode naar Roermond om hulp; hij werd echter gekwetst
en weldra was het kasteel in het bezit der Staatschen, die het onmiddellijk van een
bezetting, krijgsvoorraad en levensmiddelen voorzagen; tot gouverneur werd
sten

benoemd Loys van der Cathulle, heer Van Rijhoven. Een maand later, den 29
Februari werd het kasteel van een sterkere bezetting voorzien, ten einde behoorlijk
verdedigd te kunnen worden en de hoeveelheid munitie en vivres aanzienlijk
vermeerderd.
Wachtendonk lag te midden van moerassen en was dus in gewone
omstandigheden moeilijk te naderen; in 1588 was het door den Graaf van Mansvelt
veroverd. Als een staaltje van kloekmoedigheid lezen wij omtrent de verdediging
van het kasteel dat ‘een dienstmaecht van den Gouverneur met een manlijck herte
met een dennen forck een leer (omwierp) daerop vijf mannen stonden.’
De held dezer onderneming was Graaf Lodewijk Gunther van Nassau, bij wien
Colonel Edmont als bevelhebber van het voetvolk optrad.
Lodewijk Gunther, de zoon van Jan den Oude en Isabella van Leuchtenburch
den

werd geboren den 15 Februari 1575 en deed zich kennen als een dapper
cavalerie-officier, die zich door zijn onstuimigen, doldriftigen moed meermalen in
het grootste gevaar bevond. In het jaar 1596 was hij bevelhebber over de vrijwillige
edelen die deelnamen aan de verovering van Cadix, waarbij een
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Engelsch-Hollandsche vloot onder den Graaf van Essex en heer Jan van
Duivenvoorde de troepen overbracht en steun verleende aan de onderneming.
Een jaar later vinden wij hem terug bij de belegering van Rijnberk, waar hij in het
been gekwetst werd, toen hij aan een stormaanval deelnam. Eenigen tijd daarna
veroverde hij in een ruitergevecht bij Ulft een ruitervaan van den Graaf van den
Bergh en maakte 62 paarden buit (16 November 1598). Een poging in Juli 1599
door Graaf Lodewijk Gunther gedaan om de schipbrug van Crevecoeur naar fort
St. Andries te verbreken, mislukte. In de maand Augustus 1599 deed hij twee
strooptochten in Brabant met het doel zich trekpaarden te verschaffen. De eerste
(8 Augustus) gelukte uitnemend doch bij de tweede gelegenheid (30 Augustus)
werd hij met zijn 10 vanen ruiters in de Langstraat door een dubbele overmacht
overvallen en leed gevoelige verliezen; toch gelukte het hem nog 200 paarden en
25 gevangenen mede te voeren.

Lodewijk Gunther van Nassau.
den

Lodewijk Gunther huwde den 7 Juni 1600 met Anna Margaretha, Gravin van
Manderscheijt, de weduwe van den Graaf van Falkensteijn die enkele jaren te voren
door de Spanjaarden lafhartig was vermoord. Reeds tijdens de bruiloftsfeesten (10
Juni) vertrok de onrustige krijgsman weer naar het leger te 's-Gravenwaart, dat
gereed lag om Rijnberk te belegeren. In 1602 trok hij een maand lang, vechtende
en stroopende door Luxemburg en maakte tal van gevangenen die een hoog losgeld
betaalden. Deze kloeke, onversaagde krijgsman stierf tijdens het beleg van Sluijs,
terwijl hij zich in het kamp van zijn oom Maurits bevond ‘door groot ongemack en
gestaedich nat weder’ in den ouderdom van slechts negen en twintig jaar, 12
September 1604.
Daar de Aartshertog Albertus in gebreke bleef zijn troepen op tijd de
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verschuldigde soldij uit te betalen ontstond er in verscheidene Spaansche
den

garnizoenen muiterij onder de huurtroepen. Op den 15 Februari, den
monsteringdag, werd aan de bezetting van de schans St. Andries aangeboden als
voorloopige betaling: ‘aen gelde een Daelder, een Maendt aen Laken, ende twee
pondt broots des daeghs, naer welke presentatie sij gantsch niet wilden hooren.’
De huurtroepen, Walen en Duitschers, kwamen in verzet, mishandelden hunne
officieren en zetten deze gevangen. Later werden de kapiteins en luitenants naar
's Hertogenbosch gezonden en koos de oproerige bezetting zich, naar het gebruik
den

der tijden, een Electo. Crevecoeur volgde den 17 Februari het gegeven voorbeeld.
De schans St. Andries met haar vijf zware bolwerken lag op het uiteinde van de
Bommelerwaard bij Rossum, tegenover Herwaarden. Zij was aangelegd in den
zomer van het vorig jaar door het leger van den Amirant van Arragon en werd
genoemd naar den Kardinaal Andreas van Oostenrijk. Het was een zeer gewichtige
versterking van hooge strategische waarde en werd door een katholiek geestelijke
uit dien tijd genoemd: ‘Een wiltbraet met cogelen gespect, met menschenbloet
overgoten, ende van binnen vol rooff ende Godloosheydt.’
Prins Maurits meende een kans te kunnen wagen om dit belangrijke punt te
vermeesteren. Zijn voorstel dienaangaande werd door de Algemeene Staten
goedgekeurd en op 19 en 20 Maart verzamelden zich te Dordrecht 80 vendelen
soldaten. Het gerucht was verspreid, dat Maurits een tocht naar Vlaanderen beoogde;
intusschen werd het Staatsche leger ingescheept en langs de Maas naar het fort
Crevecoeur gevoerd. De bezetting van deze sterkte bestond uit 4 vendels, waarvan
2 te zamen 130 man sterk, die denzelfden dag waarop Maurits zijn aanvalswerken
begon gereed te maken (21 Maart) van uit St. Andries er heen gezonden waren.
sten

Den 24
echter kwam het reeds tot een capitulatie, daar de gedemoraliseerde
bezetting niets van verzet tegen den belegeraar verwachtte. Bij de overgave werd
bepaald, dat de twee vendels, die van de schans St. Andries gekomen waren, weder
daarheen mochten terugkeeren; van het overige volk gingen ruim honderd man
over in dienst van Prins Maurits, van wien zij een meer geregelde betaling
verwachtten; hun achterstallige soldij was toch waarschijnlijk reeds voor hen verloren.
Deze soldaten behoorden tot het regiment van Graaf Christoffel van Embden. Een
poging van Spaansche zijde gedaan om Crevecoeur te ontzetten, kwam te laat;
500 man van Helmond en Eindhoven, behoorende tot ‘Varrabon's regiment’, werden
met groot verlies door de ruiterij van Bergen-op-Zoom verslagen.
sten

Van het veroverde Crevecoeur trok Maurits den 26
Maart naar Alem. Reeds
den vorigen dag had hij enkele dijken, o.a. dien bij het dorp Lith doen doorsteken,
ten einde St. Andries door een groote inundatie te omringen. Thans zond hij den
kolonel Gistelles met 12 vendelen naar Littoyen, met den last ook daar een coupure
in den dijk te maken en deze te bewaken. De inundatie strekte zich hierdoor tot den
Bosch uit en maakte elke poging tot ontzet hoogst bezwaarlijk. Op de accessen bij
Kessel, Maren, Alem, St. Anna-
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berg en Empel werden schansen aangelegd, die, met de coupures, elke nadering
van uit Grave en den Bosch moesten beletten. Een met 12 stukken bewapende
schans bij Maren beschoot de sterkte van den Brabantschen wal af.
In de maand April steeg het water zoo hoog, dat de belegeraars voor een deel in
vaartuigen logies moesten zoeken; ook de toegangen tot St. Andries stonden onder
water. De belegerden lieten niet na het artillerie-vuur van den aanvaller krachtig te
beantwoorden: ‘sij schoten ijsers van 40 ende 45 ponden swaer.’ In weerwil dat de
bezetting 2000 man sterk, aan tal van zaken, vooral kleederen, brandstoffen en
medicijnen gebrek had, weigerde zij, bij elke sommatie, zich over te geven.
Van uit 's Hertogenbosch werden slechts zwakke pogingen tot ontzet gedaan; in
den

den nacht van den 10 April trachtte men, door middel van platboomde vaartuigen,
over de inundatie te komen en binnen de schans eenige der meest noodzakelijke
behoeften benevens geld voor de betaling der manschappen te brengen. Bij Maren
werden de Spanjaarden echter ontdekt en hunne schepen met groot verlies van
volk en materieel teruggedreven. Velasco trok wat later van het dorp Osch, aan het
hoofd van 8000 man, in de richting van de schans St. Andries om te trachten de
sterkte te ontzetten; toen hij echter de dorpen op den dijk versterkt vond en elders
overal op de inundatie stuitte, zag hij van zijn voornemen af en keerde terug.
Maurits had intusschen ook het kasteel Batenburg, in het land van Maas-en-Waal
gelegen, ingenomen; de bezetting, 25 man sterk, bood slechts weinig weerstand,
toen het geschut begon te spreken.
Toen het water in het laatst van April sterk begon te vallen zette Maurits de
beschieting van St. Andries met kracht voort; dag en nacht werd aan de
aanvalswerken gearbeid en weldra was men tot de contrescarp genaderd. Verdere
tegenstand was nu zoo goed als hopeloos; ‘veel Walen waren wel bij haren Pastoor
gepersuadeert, totten laetsten doch uyt te houden, op toeseggen van den Hemel
te verdienen, ende diergelycke; maer alsoo hunder vele (ook mede de Duytschen)
op den toegheseyden Hemel het lijff niet waghen wilden’ werd een capitulatie
gesloten (8 Mei) waarbij de schans tegen betaling van f 125,000 aan Prins Maurits
werd overgegeven.
Bij het in bezit nemen bleek de schans een groote hoeveelheid geschut en munitie
te bevatten. Het grootste gedeelte van het garnizoen ging over in dienst van Prins
Maurits en vormde een regiment van 11 vendelen, ± 1200 man, dat onder den naam
van ‘de Nieuwe Geuzen’, Prins Frederik Hendrik tot commandant kreeg. Uitdrukkelijk
werd in de voorwaarden van overgave bepaald ‘dat men henlieden het ghepasseerde
niet en sal verwijten’ en toen ‘een Fransoys Soldaet henluyden vele spijtige woorden
gaff, hun noemende verraders ende Schansverkoopers, is hij dadelijck bij den hals
ghenomen ende bij malefizrecht ter doot gheoordeelt zijnde, is dien vande Schansse
(om geharquebouseert te worden door last van sijn Excell.) overgelevert’. Hij werd
echter begenadigd.
De Aartshertog had zijn troepen inderdaad in een toestand gelaten, waar-
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door het meer dan twijfelachtig was, dat zij der Spaansche zijde trouw zouden blijven.
Een aardig voorval had na de overgave plaats; de bezetting loste met haar zwaar
geschut eenige vreugdeschoten en daar men te 's-Hertogenbosch meende dat dit
op een overwinning der belegerden betrekking had, werd het door die stad lustig
beantwoord.
Gezanten van den Duitschen Keizer drongen in Mei 1600 ernstig aan op het sluiten
van vrede met Spanje en op de ontruiming van Emmerik en van de Schenkenschans.
Alleen wat de eerste plaats betreft was men hun ter wille.
De Staten, vertrouwende op de veldheerstalenten van Prins Maurits en bemoedigd
door zijn krijgsgeluk, waaraan men het te danken had dat van al de veroverde
plaatsen alleen Rijnberk nog in handen van Albertus was, dachten thans aan geen
vredesonderhandelingen en gingen zwanger van het plan door een veldtocht in
Vlaanderen zoowel hun standpunt te versterken als zich groote materieele voordeelen
te verschaffen. Men stelde zich zeer veel voor van de vermeestering der Vlaamsche
kust. Viel Duinkerken eenmaal in Staatsche handen dan was het tevens gedaan
met de rooftochten der Duinkerker Kapers die den handel der Hollanders en Zeeuwen
ontzettende verliezen deden ondergaan. Door de inname van Sluis zou een einde
komen aan het uitvaren der galeien van Spinola die in de haven van dit stadje een
veilige schuilplaats hadden. Men zou geen geld meer behoeven uit te geven voor
het onderhoud der schepen die thans de Vlaamsche kust bewaakten; bovendien
bestond er reden om te verwachten dat weldra een nieuwe Spaansche vloot zou
worden uitgerust. Was eenmaal Vlaanderen veroverd en stond Koningin Elisabeth
van Engeland dan de haar in pand gegeven steden Vlissingen en Brielle aan Spanje
af (een daad waarvoor men nog altijd beducht was!) dan zou dit bezit toch weinig
waarde hebben voor den Aartshertog. Men zou bovendien aan de Spanjaarden
allen toevoer ter zee van troepen en krijgsbenoodigdheden zoo goed als geheel
kunnen beletten en tevens maatregelen kunnen nemen om het garnizoen van
Ostende meerdere vrijheid te verschaffen in het brandschatten der rijke Vlaamsche
bevolking.
Het plan bood dus oogenschijnlijk niets dan voordeelen aan, nog vermeerderd
door de muiterij die onder de Spaansche troepen heerschte, de ontevredenheid der
Vlaamsche bevolking en de vermoedelijke hulp van Frankrijk.
Maurits achtte de onderneming echter te gewaagd; hij keurde het af dat men de
kans wilde loopen al hetgeen tot nu toe gewonnen was in één enkele maal te
verliezen. Zooals later ook bleek juist te zijn vermoedde de veldheer der Republiek
dat, wanneer de nood aan den man kwam, de Aartshertog zijn muitende soldaten
door alle mogelijke middelen zou weten te bedwingen en een sterke legermacht te
verzamelen. Duinkerken kon overigens binnen enkele dagen in sterken staat van
tegenweer gebracht worden en voorts was men geheel van de zee en den wind
afhankelijk. Het voorstel van Maurits om eerst Sluis te veroveren en daarna
Vlaanderen binnen te trekken, van Sluis
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als basis uitgaande, werd goedgekeurd door Willem Lodewijk van Nassau en Francis
Vere maar stuitte af op den onwil der Staten, die zich van den veldtocht gouden
bergen beloofden en wisten dat Maurits' voorzichtige maar doeltreffende taktiek,
n.l. zich te verdedigen, den vijand af te matten en hem op het juiste oogenblik
krachtige slagen toe te brengen met zware finantieele offers van hunne zijde gepaard
ging. Minder standvastig dan in 1599 tijdens den veldtocht in de Bommelerwaard,
gaf Maurits ten slotte aan den heftigen aandrang der meerderheid toe. Op verzoek
van den Prins zou het college der Staten-Generaal den veldtocht, ten minste tot na
de ontscheping, mede maken. Tevens werd bepaald dat Graaf Hohenlohe met 3000
man de zuidelijke grenzen der Republiek zou bewaken en Willem Lodewijk in de
provincie Groningen voor de rust zorgdragen.
den

*)

Den 17 Juni werd het Staatsche leger, bestaande uit 138 vendelen voetvolk,
25 cornetten ruiterij, benevens 30 kartouwen en 7 veldstukken in meer dan 2000
schepen, uit verschillende havens van Holland en Zeeland, naar de algemeene
verzamelplaats, Rammekens, overgebracht.
Door tegenwind was men gedwongen van het oorspronkelijke plan, de troepen
te Ostende te ontschepen, af te zien, ‘ende alles geconsidereert ende overwoghen
zijnde, als men in sodanighe ghewichtighe saecken behoort te considereeren en te
overweghen’ werd besloten de landing bij Philipinne te doen plaats hebben en
vandaar tusschen Gent en Brugge door naar Ostende te marcheeren.
Vooraf echter een enkel woord over het Staatsche leger en zijne bevelhebbers.
Maurits, toen 33 jaar oud, stond sedert zestien jaar aan het hoofd van de legers
der Republiek. In dien tijd had hij een reeks van vestingen veroverd die een sterke
linie van weerstand vormden. In het gevecht bij Turnhout maar vooral later bij
Nieuwpoort toonde hij ook in den open veldslag een bekwaam aanvoerder van
troepen te zijn.
De 16-jarige Frederik Hendrik was mede bij het leger ingedeeld; de jeugdige
gouverneur van Geertruidenberg, sedert het vorig jaar in de leer bij zijn grooten
broeder om zich in de krijgskunst te bekwamen, stond thans aan het hoofd van het
Regiment Nieuwe Geuzen. Toen Maurits, vóór den slag bij Nieuwpoort, hem dringend
verzocht op een der schepen over te gaan met het oog op het groote gevaar dat
hem zou kunnen bedreigen, weigerde Frederik Hendrik dit standvastig en gedroeg
zich tijdens het gevecht met groote dapperheid. Onder de officieren die den tocht
medemaakten noemen wij voorts: de graven Albert Otto en Hendrik Willem van
Solms, Johan Adolf, Hertog van Holstein-Sonderburg en Johan Ernst, Vorst van
Anhalt, Lord Grey van Wilton, de jeugdige Henri de Coligny en ten slotte Justinus
van Nassau, die allen met het een of ander bevel waren belast.
Justinus van Nassau, de onechte zoon van Prins Willem I, had tot moeder Eva
Elinx (Eliner) en werd geboren in 1559. In weerwil van zijn onwettige

*)

Een vendel bestond uit 70 à 100 soldaten.
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afkomst werd hij door zijn broeders Frederik Hendrik en Maurits met achting bejegend
en door hen ‘mon frère’ genoemd. Na aan de hoogeschool te Leiden gestudeerd te
hebben maakte hij in 1581 den tocht van den Hertog van Anjou naar Engeland
mede. Van dat jaar af bleef hij onder Anjou dienen en was o.a. tegenwoordig bij de
beruchte Fransche Furie te Antwerpen. Later naar Zeeland vertrokken deed hij met
den heldhaftigen Joos de Moor verscheidene tochten op de Schelde en legde zich
met zooveel ijver toe op de taktiek van het zeegevecht dat hij in Februari 1585
benoemd werd tot Admiraal van Zeeland. In hetzelfde jaar had hij zich bijzonder
onderscheiden bij den mislukten aanslag op 's-Hertogenbosch.
Een der eerste oorlogsdaden, door Justinus van Nassau in zijn nieuwe functie
bedreven, was de inname van Liefkenshoek. Bij een later gevecht tot ontzet van
Antwerpen moesten de Staatsche troepen voor de overmacht wijken. Justinus, door
de Spanjaarden vervolgd, sprong in volle wapenrusting in de Schelde, wist zich
tusschen de biezen van zijn harnas te ontdoen en zwemmende den anderen oever
te bereiken. Hier gelukte het hem een deel der manschappen te verzamelen en
deze, met hun geschut, al vechtende te redden.
In het jaar 1587 commandeerde Justinus van Nassau de Zeeuwsche vloot, die,
de Vlaamsche kust blokkeerende, Parma belette zich met zijn vloot en
landingstroepen bij de Armada te voegen; de Spaansche vloot werd bijna geheel
vernietigd. Bij de belegering van Breda (1590) had de bekwame vlootvoogd het
bevel over een compagnie van het Zeeuwsche regiment; de oude liefde voor den
dienst bij de landmacht was nog niet gestorven.
In de volgende jaren wachtten hem twee belangrijke zendingen; in 1594 begeleidde
hij met zijn broeder Frederik Hendrik, de weduwe zijns vaders Louise de Coligny,
naar Frankrijk, bij welke gelegenheid hij tevens de medewerking ten bate dezer
landen inriep van den Admiraal van Frankrijk, de Villiers. In het volgende jaar
ondersteunde hij, met twee Hollandsche regimenten, den koning van Frankrijk in
zijn strijd tegen de Spanjaarden. Na zijn terugkeer regelde hij alles wat betrekking
had op de vloot, die, in gemeenschap met de Engelsche, Cadix zou veroveren en
op den tocht naar Vlaanderen in 1600 voerde Justinus van Nassau de schepen
naar de Vlaamsche kusten; tijdens den slag bij Nieuwpoort bewees het door hem
tot een compagnie vereenigde bootsvolk met zijn veldstukken uitnemende diensten.
De beroemde tocht van ‘de Zwarte Galei’ naar Antwerpen (November 1600) was
mede aan het initiatief van Justinus van Nassau te danken.
Het laatste gedeelte van zijn leven (1601-1625) bracht hij door als gouverneur
van Breda; om verschillende redenen had hij ontheffing verzocht van zijn post als
Admiraal. Na het einde van het bestand sloeg Spinola het beleg voor de gewichtige
vesting Breda, die door haar grijzen commandant en zijn dappere bezetting op de
heldhaftigste wijze werd verdedigd. Niettegenstaande de mislukking van alle
pogingen zoowel van Maurits als van Frederik Hendrik om de benarde veste te
ontzetten, de krijgslisten en nauwe insluiting der stad door Spinola en de ellende
die het garnizoen te verduren
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had gaf Justinus van Nassau Breda slechts over op uitdrukkelijken last van Frederik
den

Hendrik, den 11

Juni 1625, na een beleg van 11 maanden.
sten

De dappere krijgsheld overleed den 26
Juni 1631; hij was gehuwd met Anna
van Mérode, weduwe van den Engelschen kolonel Morgan.
Vóór den slag bij Nieuwpoort was het Staatsche leger verdeeld in drie divisiën. De
ste

infanterie van de voorhoede (1 linie) werd gecommandeerd door Sir Francis Vere,
den beroemden Engelschen krijgsoverste in Nederlandschen dienst, door Van Reyd
‘een ijverigh, nuchteren, seer drijvende ende krijghservaren man’ genoemd, doch
wiens karakter prikkelbaar, onaangenaam, hardvochtig en trotsch was. De eerste
divisie bestond uit 24 compagnieën Engelschen, de linkervleugel onder bevel van
Horatio Vere, de rechterhelft onder onmiddellijk bevel van zijn broeder, Sir Francis,
den lateren commandant van Ostende.
Op de vleugels van de eerste divisie stonden 17 compagnieën, in twee deelen
gesplitst, bij afwezigheid van Graaf Willem Lodewijk van Nassau onder bevel van
den overste van Hettinga. De cavalerie der voorhoede werd gecommandeerd door
de ritmeesters Cade, Walraven, Baron van Gent (kurassiers), Bernard, de beide
Bax'en en den Ridder de la Salle benevens die van de 3 compagnieën carabiniers.
Bevelhebber der tweede divisie was George Eberhard van Solms; deze linie
bestond uit drie regimenten waarvan het middelste, 12 compagnieën sterk, onder
commando van den kolonel Odet de la Noue, die echter bij Nieuwpoort afwezig
was. De rechtervleugel bestond uit 4 compagnieën Zwitsers, de linkervleugel uit het
regiment ‘Nieuwe Geuzen’, 9 compagnieën.
De cavalerie der tweede linie, zeven compagniën, was in twee afdeelingen
verdeeld.
de

De infanterie der achterhoede (3 linie) eindelijk werd aangevoerd door Olivier
van den Tempel, bij afwezigheid van Graaf Ernst van Nassau. Zij bestond uit drie
regimenten: een Hollandsch (Pieter van Ghistelles), een van het Sticht van Utrecht
(Johan van Huchtenbroeck) en een Duitsch (Overste Huseman). De cavalerie der
achterhoede had tot commandant Werner du Bois (van den Houte).
Chef van den staf was Pieter Sidlenisky, Baron van Goltis, opperbevelhebber der
cavalerie Graaf Lodewijk Gunther van Nassau.
Een afzonderlijk corps bestaande uit zeven compagnieën Zeeuwen onder Jhr.
Charles van der Noot, een Schotsch regiment onder Sir William Edmund, en vier
compagnieën cavalerie onder den heer van Risoir stond onder commando van Graaf
Ernst van Nassau en maakte door zijn dappere maar wanhopige verdediging van
de brug bij Leffingen de overwinning op den volgenden dag mogelijk.
Ernst Casimir, Graaf van Nassau-Dietz, een zoon van Jan den Oude, werd geboren
in het jaar 1573. Hij begon zijn militaire loopbaan met deel te
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nemen aan den tocht, dien zijn broeder Philips in 1594 ondernam; in het volgende
jaar werd hij in den ongelukkigen ruiterstrijd aan de Lippe, waar Philips sneuvelde,
gevangengenomen, doch later tegen een hoog losgeld vrijgelaten. Daarna nam hij
deel aan tal van gevechten en belegeringen van het Staatsche leger. Vóór den slag
bij Nieuwpoort was hij aanvankelijk commandant van de eerste divisie, waarmede
hij, voorhoede zijnde, Philippine innam.
Ernst Casimir werd in 1620 door het overlijden van zijn broeder Willem Lodewijk
Stadhouder van Friesland en sneuvelde in 1632 voor Roermond. Van hem stammen
in rechte lijn de koningen van Nederland af.

Ernst Casimir van Nassau.

Keeren wij thans terug tot den aanvang van den veldtocht in Vlaanderen. Den
sten

21
Juni had Ernst Casimir met de voorhoede het kleine, slechts door een veertigtal
manschappen bezette Philippine ingenomen. Den volgenden dag werd het geheele
leger binnen vijf uren tijds ontscheept en stak de vloot op last van den Prins terstond
weder van wal ten einde geen gevaar te loopen beschadigd of in brand geschoten
te worden. Elk soldaat ontving thans voor zes dagen levensmiddelen. Maurits hield
een generale inspectie over de troepen en vroeg hun: ‘Ofte daer eenige waren die
haer te beclaghen hadden over de betalinge ofte die geen ghelt ghekregen en
*)
hadden, datse souden spreken, want mijne Heeren Staten waren daer
tegenwoordigh om haerlieden goed contentement te doen: Waer op datse geantwoort
hebben wel tevreden te wezen, ende voor hem wilden leven ende sterven.’
Vervolgens trok het leger in vijf dagreizen over Assenede, Eekelo, langs Brugge,
uit welke stad het Staatsche leger beschoten werd, over Oudenburg, waar een
verlaten schans door twee compagnieën bezet werd, naar Ostende.

*)

Te Ostende. Hier bevonden zich o.a. ook Johan van Oldenbarnevelt, de Advocaat van Holland,
en de predikant Uytenbogaert.
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Ook de schansen bij Plassendale en Bredene werden verlaten bevonden en in de
laatste vermeesterde men zelfs vier stukken geschut. De voorhoede trok Ostende
binnen, terwijl het gros bij Oudenburg bleef. Gedurende den marsch had de
Vlaamsche bevolking een zeer vijandige gezindheid getoond, in weerwil van de
gedrukte proclamaties, die Prins Maurits in ruime mate had doen verspreiden en
waarin den vreedzamen ingezetenen bescherming werd beloofd, wanneer zij in de
requisities wilden voorzien. Daar de boeren echter alle van het leger afgedwaalde
krijgslieden vermoordden en zelfs de putten onbruikbaar maakten bleef de weerwraak
niet uit en menige boerenwoning en hofstede werd in brand gestoken, zij 't ook tegen
den wil van Maurits.
Een der eerste handelingen was thans het insluiten van de sterke, bij Ostende
gelegen schans Albertus door de troepen van den Graaf van Solms; na een korte
beschieting werd de sterkte den volgenden dag aan Prins Maurits bij verdrag
overgegeven.
Intusschen was een 40-tal schepen met proviand geladen, aan particulieren
toebehoorende, onder geleide van één enkel oorlogsschip, met Adriaan Banckert
sten

tot commandant en bestemd voor Ostende, den 24
Juni op eigen risico uit
Vlissingen vertrokken. Aangevallen door Spaansche galeien uit Sluis werd meer
dan de helft der proviandschepen genomen, terwijl de dappere Banckert sneuvelde.
sten

De hoofdvloot, onder den admiraal van Duijvenvoorde arriveerde echter den 26
behouden in de haven van Ostende en verschafte het Staatsche leger een ruimen
voorraad krijgsbehoeften en levensmiddelen.
sten

Den 30
Juni trok Solms met zijn afdeeling naar Nieuwpoort, sloot de haven
dier stad in en vermeesterde de omliggende forten, terwijl een poging van Prins
Maurits om gelijktijdig over de schans Nieuwendam de stad binnen te trekken niet
slaagde wegens den moerassigen bodem. Den eersten Juli nam de Prins echter
de noodige maatregelen om de stad geheel in te sluiten.
Zoodra de Aartshertog bericht had ontvangen dat het Staatsche leger geland was
stelde hij dadelijk alle pogingen in het werk om zijn leger te verzamelen. De
Aartshertogin wist de muitende troepen te Diest door haar welsprekende woorden
tot onderwerping te brengen; door onmiddellijke betaling van een deel der
achterstallige soldij en de belofte dat ook het restant binnen enkele maanden zou
worden voldaan, door hun het uitzicht op buit en de kans op een slag in het open
sten

veld voor oogen te houden gelukte het den Aartshertog reeds den 29
Juni te
Langerbrugge bij Gent een leger van ruim 10.000 man infanterie en bijna 1500 man
cavalerie, alle oude troepen, te verzamelen. Van daar trok hij met zijn leger naar
*)
Ostende, dwong verscheidene der zwak bezette werken te capituleeren en belette
aldus het Staatsche leger den terugtocht. Hoewel de bezetting van de schans bij
Snaefkerke ‘goede Chrychsbelofte was toegheseyt’ werd zij ‘schandelick
gemassacreert ende vermoordt.’

*)

4 vendels infanterie te Plassendale, 6 compagnieën infanterie en 2 cornetten ruiters te
Oudenburg, 2 compagnieën infanterie te Snaefkerke.
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sten

den

Maurits ontving in den nacht van den 1
op den 2 Juli bericht van de
onverwachte nadering des vijands en tevens dat het Spaansche leger reeds op weg
was naar Nieuwpoort en de Aartshertog zich opnieuw meester gemaakt had van
de schansen om Ostende. Onmiddellijk nam hij de vereischte maatregelen, versterkte
de bezetting van de schans Albertus en zond Graaf Ernst Casimir met het Schotsche
en het Zeeuwsche regiment, nog enkele compagnieën (in het geheel 1500 man)
benevens 4 cornetten cavalerie (500 ruiters) en twee veldstukken naar de brug van
Leffingen (bij de schans Albertus gelegen) met de opdracht deze tot het uiterste te
verdedigen; intusschen gaf hij last het Staatsche leger naar de andere zijde van de
haven van Nieuwpoort over te brengen ten einde de troepen tusschen de duinen
en het strand in slagorde te kunnen opstellen. Men had de Spanjaarden niet zoo
spoedig verwacht.
Ernst Casimir kwam te laat om zijn belangrijke opdracht volledig te kunnen
uitvoeren. De brug was reeds bezet en de Spanjaarden vielen de Staatsche afdeeling
met overmacht op het lijf. De zwakke Hollandsche ruiterij ging het eerst op de vlucht,
na eenigen tijd gevolgd door de infanterie, ‘nadat zij haer vromelick gedraegen ende
clouckelick als soldaeten met eeren hadden gevouchten.’ De Zeeuwen vonden een
schuilplaats in de Albertus-schans, de cavalerie binnen Ostende; de ongelukkige
Schotten echter, door den vervolgenden vijand tegen de zee opgedrongen moesten
het bloedig ontgelden: zeven hunner kapiteins en meer dan 600 manschappen
sneuvelden of werden vermoord, hoewel zij om lijfsbehoud smeekten.
Het doel, den vijand op te houden was echter bereikt doch terwijl Aartshertog
Albertus zich reeds zeker waande van de overwinning verkeerden de leden der
Staten binnen Ostende in de grootste bezorgdheid.
Maurits verbood op straffe des doods aan de vluchtelingen iets omtrent de
nederlaag van Graaf Ernst Casimir openbaar te maken en liet hen aan boord van
de schepen brengen.
En thans nam de bloedige veldslag waarin bijna alle natiën van Europa hare
vertegenwoordigers hadden, een aanvang!
Lodewijk Gunther chargeerde met zijn ruiterij het eerst op de aanrukkende
Spanjaarden, weldra gevolgd door het voetvolk onder Francis Vere, dat, aangezien
*)
er nog geen schipbrug over de haven lag, tot den hals door het water moest waden .
Een batterij van zes stukken was in de duinen op een planken bedding opgesteld.
De infanterie was in drie liniën verdeeld en tusschen de duinen en de zee
geplaatst. Een poging om den vijand onder het bereik van het geschut te lokken
door hem de schijnbaar vluchtende cavalerie te doen vervolgen mislukte daar de
kanonniers te vroeg vuur gaven.

*)

Bekend is Vere's antwoord toen zijn soldaten zich van hun kleederen wilden ontdoen: ‘Je
le[...] commanday de tenir leurs habits et ne se soucier poinct de les moüiller, veu qu'ou ils
n'en auroye[...] plus besoing, on en auroyent de plus secs et meilleurs à coucher dedans la
e

nuict, que venoi[...] (Mémoires van Sir Francis Vere; Bor, IV deel.)
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In den krijgsraad van den Aartshertog was men intusschen over het algemeen van
gevoelen dat men de duinen tusschen Ostende en Nieuwpoort moest

Slagveld bij Nieuwpoort.

bezetten en daardoor het leger van Maurits van zijn operatiebasis afsnijden
aangezien de verrassing toch zoo goed als mislukt was. Op aandringen van den
vurigen La Barlotte evenwel besloot de Aartshertog een veldslag te wagen.
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De bevelhebbers van Maurits waren van oordeel dat men terstond tegen den
afgematten vijand moest optrekken, uitgezonderd Francis Vere die de ingenomen
stelling wilde behouden; ook Maurits was van deze meening. Hij verkende het terrein,
gaf den schepen last zee te kiezen, liet de inmiddels voltooide brug over de haven
van Nieuwpoort weer afbreken en sprak zijn troepen moed in, met de woorden: ‘Dat
sij den Vijandt voor haer, Nieupoort achter haer, de Zee aen de eene sijde hadde,
sonder vertreck oft eenighe ander uytcomste ter werelt, dan daer deur te slaan.’
Eerst een paar uur later (3 uur namiddags) trok het Spaansche voetvolk, in vier
groote slaghoopen verdeeld, opnieuw voorwaarts, aan beide vleugels door cavalerie
gedekt. Inmiddels zette de vloed op en dwong de Staatschen zich meer naar de
duinen te verplaatsen; de Aartshertog trachtte hiervan gebruik te maken door een
aanval op de rechterflank des vijands te gelasten. Nog juist bijtijds werd dit echter
door Maurits opgemerkt. Hij kende de groote geoefendheid zijner troepen en gelastte
eenige bewegingen die uitstekend werden uitgevoerd en waardoor hij een
echelonsgewijze opstelling verkreeg, steeds met het front naar den vijand gekeerd
en met een grootere frontbreedte. De ruiterij verplaatste zich van den linker- naar
de rechtervleugel, daar de weggezakte vijandelijke vuurmonden Maurits' linkerflank
weinig schade meer konden berokkenen terwijl zijn rechterflank door de cavalerie
van den Aartshertog bedreigd werd. Twee der zes vuurmonden werden mede naar
den rechtervleugel overgebracht en bewezen daar goede diensten.
Omstreeks half vier deed Lodewijk Gunther op eigen gezag met zijn ruiters een
woedende charge op de vijandelijke cavalerie, sloeg deze uit elkaar, joeg de
Spanjaarden voort tot onder de poorten van Nieuwpoort en kwam, rechts zwenkende,
weer op zijn standplaats terug. Een tweede aanval op de Spaansche ruiterij die zich
weder verzameld en versterking ontvangen had werd echter afgewezen; Lodewijk
Gunther zelf geraakte in groot gevaar doch de ritmeester Cloet ‘hem aen sijn oraingie
pluym kennende’ ontzette hem. Maurits, dezen tegenspoed bespeurende, chargeerde
thans zelf aan het hoofd van twee cornetten, hield den vijand eenigen tijd tegen en
gaf Lodewijk Gunther hierdoor gelegenheid zijn ruiters, die op de vlucht geslagen
waren, opnieuw te verzamelen. Aan den linkervleugel en aan het centrum werd
intusschen met afwisselend geluk gestreden. De kolonel Francis Vere, zwaar
gekwetst, werd met zijn afdeeling door den overmachtigen vijand naar de zee
opgedrongen, in weerwil van den dapperen tegenstand der Engelschen; de
Spaansche ruiterij onder Mendoza was zelfs op het punt de vuurmonden van het
Staatsche leger te bemachtigen, toen een charge van eenige cornetten ruiterij,
onder den ritmeester Van Balen op het Spaansche voetvolk uitgevoerd, den onzen
eenige lucht verschafte. De uit elkaar geslagen vijandelijke infanterie verloor alle
verband en de verwarring werd algemeen toen de Hollandsche kanonniers, op het
oogenblik dat hunne stukken vermeesterd zouden worden, deze op den vijand
losbrandden. Ongeveer terzelfder tijd hoorde men een vendel Staatsche
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piekeniers wien het gelukt was een afdeeling Spanjaarden tot wijken te brengen,
‘Victorie! Victorie!’ roepen.
Thans was het gunstige oogenblik voor Maurits gekomen om in den slag in te
grijpen. Aan de vendels zijner tweede en derde linie die nog intact waren gaf hij last
voorwaarts in de gevechtslinie te rukken, terwijl Lodewijk Gunther bevel ontving met
de geheele macht zijner ruiterij een derde maal te chargeeren; aan dezen aanval
nam Maurits persoonlijk deel.
De Spanjaarden achtten den slag echter reeds verloren en wachtten dezen
algemeenen aanval niet af. De ruiterij van beide vleugels sloeg het eerst op de
vlucht en sleepte het voetvolk dat zich dapper geweerd had, met zich mede,
opgejaagd door de Staatsche ruiterij. Zoodra de nederlaag der Spanjaarden een
voldongen feit was trok ook het garnizoen van Ostende uit om de vluchtelingen neer
te sabelen en een aandeel in den buit te bekomen. Uit wraak over het mishandelen
en vermoorden van de bezetting der schansen om Ostende werden tal van
gevangenen wreedaardig omgebracht, behalve de hoofdofficieren en die van welke
men een hoog losgeld verwachtte. De Schotsche kolonel Edmund, woedend over
het sneuvelen van tal zijner landgenooten kende echter geen genade en doorstak
met eigen hand een voornaam Spaansch officier die hem vruchteloos 10.000 kronen
voor zijn leven bood. Onder de gevangenen bevond zich Mendoza, die in handen
viel van de ruiters van den ritmeester Panier (Pagnet). De Aartshertog wist met veel
moeite naar Brugge te ontkomen. Al het geschut (8 vuurmonden), 105 vaandels,
waaronder een prachtig exemplaar van blauw damast, door de muitende soldaten
uit Diest meegevoerd, drie standaarden benevens een aanzienlijke krijgsvoorraad
en een rijke bagagetrein vielen in onze handen. De slag had echter veel gekost;
*)
aan Staatsche zijde bedekten ruim 2000 gesneuvelden, waaronder 34 kapiteins
het slagveld; het verlies der Spanjaarden bedroeg bijna 7000 gesneuvelden en 700
gevangenen. ‘'t Was voor de Ed. Mog. Heeren Staten Generael ende Syn Excell.
met de vereenichde Nederlanden een magnifique en heerlicke Victorie, maer met
veel bloets en moeyte vercreghen’.
Vooral het minder krachtige optreden der Spaansche ruiterij, het verzuim van den
vijand zoowel om troepen in reserve te houden als om zijn geschut in het weeke
duinzand op beddingen te plaatsen, dan het feit dat in het tweede gedeelte van den
slag de zon de Spanjaarden in de oogen scheen en de vrij krachtige wind hun het
fijne stuifzand in het gelaat joeg, waren zoovele oorzaken van zijn nederlaag terwijl
de juiste blik van Maurits op den loop van den slag, de groote beweeglijkheid en
geoefendheid zijner troepen die, naar behoefte, in kleine afdeelingen in de slaglinie
werden ingeschoven, het voordeel aan Staatsche zijde brachten.
Van Meteren zegt dan ook van den held van Nieuwpoort: ‘Prince Mauritz soo wel
in den aenval, als voornemelijck in desen twijffelachtighen stant des

*)

Tot hen behoorden: de ritmeester Hans Bernard, de kapiteins Assuerus, Holsteyn, John
Hamilton, G. Conteler, Tuqueau, Walraven, la Grappe, A. Stuart, Kilpatrick, Nisbeth, John
Michel, John Strachan e.a.
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strijts bewees boven alle andere, groote resolutie, voorsichticheyt ende manheit,
alomme ghestadich hem selven presenterende, bethoonende over al sijn voorsichtich
beleydt, soo in 't accouragieren van de wijckende, 't allieren van de vluchtende, als
t'elcke mael int gheven van nieuwen moet aende troupen die hy t'elcke mael tot
nieuwen aenval ende ontset van de sijne daer het de noot vorderde, ghebruyckte,
roepende al omme sij moesten vechten oft de zee indrincken’ enz.
Ook de vloot had haar aandeel tot de overwinning bijgedragen. Omstreeks twee
uur in den namiddag ontstond een artillerie-gevecht tusschen twee schepen van
het eskader onder den Vice-Admiraal Joos de Moor en enkele vuurmonden der
Spanjaarden, die wel verplicht waren het vuur te beantwoorden dat hun volk teisterde.

Mendoza.

Met het oog op de vermoeidheid zijner troepen, het groote aantal gekwetsten en
gesneuvelden, de onbekendheid met het terrein en de ingevallen duisternis zag
Maurits, in weerwil van het aandringen van Francis Vere, om de vluchtende armee
tot onder de muren van Gent en Brugge na te zetten, van een vervolging af. De zoo
gelukkig bevochten overwinning mocht niet lichtvaardig op het spel gezet worden.
Het waren bittere dagen die voor Mendoza aanbraken! Maurits wenschte hem
spottend geluk dat hij thans, zonder slag of stoot, Holland zou binnenrukken, wat
hij reeds zoolang gewenscht had. Eerst twee jaar later werd de Spaansche veldheer
vrijgelaten tegen betaling van niet minder dan een ton gouds en op voorwaarde dat
alle Nederlanders die in Spaansche krijgsgevangenschap waren (± 400 man) zouden
worden vrijgelaten. Een verbazend hoog losgeld ongetwijfeld!
Op aandringen van de afgevaardigden van Holland en Zeeland werd na den
veldslag een bezetting van 3000 man in Ostende gelegd en maakte Maurits een
aanvang met het beleg van Nieuwpoort, hoewel hij zich van deze
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belegering weinig succes voorspelde. Daar de onophoudelijke regens den
batterijarbeid in hooge mate bemoeilijkten en de bezetting van Nieuwpoort, zonder
dat Maurits het verhinderen kon, met drie duizend man vermeerderd werd brak de
den

Staatsche veldheer reeds den 16 Juli het beleg op. De herhaalde uitvallen van
het garnizoen en de aanwezigheid van een talrijke Spaansche krijgsmacht, te
Dixmuiden (op ± 6 K.M. afstand van Nieuwpoort) gelegerd die bovendien de
schansen om Ostende weder bezet had, deden de kansen op een verovering van
Nieuwpoort geheel verdwijnen. Met goedvinden van de Staten-Generaal werd in
het laatst van Juli het leger ingescheept nadat Maurits vooraf, gedurende enkele
dagen, de schans Isabella ingesloten had gehouden. De Staatsche troepen werden
voorloopig in verschillende steden van Holland, Zeeland en Brabant ingekwartierd.
De krijgsbedrijven te land waren hiermede voor het jaar 1600 zoo goed als
geëindigd, wat voornamelijk te wijten was aan het verschil van meening, na
Nieuwpoort, tusschen Maurits en de Staten-Generaal ontstaan. Drongen deze aan
op een nieuwen veldtocht op vijandelijk gebied, gene wilde slechts dan de
krijgsverrichtingen hervatten wanneer men hem de middelen toestond tot het
belegeren van de een of andere versterkte stad.
Het jaar zou echter niet ten einde loopen zonder dat een heldenfeit ter zee
bedreven werd, dat bewees hoe het ras der Watergeuzen zijn onstuimigen moed
en vermetele onverschrokkenheid nog niet verloren had.
Wij hebben hier het oog op den tocht der Zwarte Galei naar Antwerpen. Sluis was
door de galeien van Spinola een tweede Duinkerken geworden; de Spaansche
roofschepen brachten door het nemen der Hollandsche en Zeeuwsche koopvaarders
den handel een ontzaglijke schade toe.
Op initiatief van den Admiraal van Zeeland, Justinus van Nassau, werd te
Dordrecht een galei uitgerust ten einde den vijand met zijn eigen wapens te kunnen
bestrijden. Dit vaartuig had een lengte van ± 50 voet en was bewapend met 15
zware en tal van kleinere vuurmonden. De verschansing was voorzien van opstaande
ijzeren platen ten einde de bemanning en de roeiers tegen geweervuur te
beschermen.
Op den eersten tocht dien de ‘Swarte Galeye’ ondernam ontmoette zij 3 Spaansche
galeien die een Hollandschen koopvaarder genomen hadden. 't Gelukte haar het
buitgemaakte schip te bevrijden en den Spaanschen schepen zware verliezen toe
te brengen zoodat zij genoodzaakt waren hun heil binnen de haven van Sluis te
zoeken.
Justinus van Nassau had vernomen dat de vijand, nog sterk in Antwerpen, van
sten

daaruit offensief wilde optreden. Den 29
November stevende een vloot van 14
schepen, bestaande uit de Zwarte Galei en dertien bewapende jachten in de richting
van Antwerpen. Het geheel stond onder bevel van den dapperen Jan Evertsen,
terwijl op de galei het bevel gevoerd werd door Jacob Michielsz. De bemanning
bestond uit geoefend bootsvolk benevens 125 zeer bekwame busschieters uit de
forten Lillo en Liefkenshoek. Langs de Kruisschans, aan den Couwenstijnschen
dijk, bij fort Oordam gelegen, varende, liet
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de Spaansche bezetting hen ongemoeid passeeren, daar de Hollandsche schepen
door haar voor proviandvaartuigen, van Hulst komende, werden aangezien. Te
middernacht kwam men te Antwerpen aan en, door de duisternis begunstigd, wist
de Zwarte Galei tot het Spaansche Admiraalschip door te dringen en boorde het
den ijzeren ram op haar voorsteven, met kracht in de zijde. De Spaansche matrozen
boden vergeefs weerstand en binnen een half uur was ‘de Admiraal van Antwerpen’,
het vlaggeschip, een groot vaartuig van 90 ton, 16 bronzen en 10 ijzeren vuurmonden
benevens tal van steenstukken dragende, in handen der onzen. Bovendien maakte
men zich nog meester van acht andere bodems waaronder ‘het Schip van Brussel’
en ‘het Schip van Mechelen’ ieder van 4 stukken. Bij het aanbreken van den dag
was de kloeke onderneming reeds volbracht, en het Wilhelmus, door de Hollandsche
trompetters op de kaden van Antwerpen ten teeken der overwinning geblazen,
bracht zulk een schrik en ontsteltenis in de stad teweeg dat men er niet aan dacht,
hulp te verleenen.
De prijzen werden eerst naar Lillo gevoerd van waar uit Justinus van Nassau een
bode met de heuglijke tijding naar 's-Gravenhage zond. Later bracht men de
veroverde schepen naar Vlissingen over.
En hiermede zijn wij genaderd aan het einde van ons overzicht der belangrijkste
krijgsgebeurtenissen die het jaar 1600 zoo uiterst gewichtig voor onze geschiedenis
hebben gemaakt. Hoe onvolledig ook zal het, naar wij hopen, toch de herinnering
verlevendigd hebben aan een tijdstip, waarop de bewoners der gewesten die in
hoofdzaak ons tegenwoordig vaderland vormen, door onvermoeiden, volhardenden
strijd tegen een overmachtigen vijand, onder de ongunstigste omstandigheden,
doch geleid door de heldhaftige zonen uit het stamhuis van Oranje-Nassau den
grond legden, dikwerf ten koste van hun vrijheid en hun leven, voor ons vrij,
onafhankelijk volksbestaan!

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

449

Parijsche tentoonstelling.
Door Eugène Bunge.
(Slot).
De vorige maal bevonden wij ons op het Trocadéroplein. Wij bezichtigen thans de
overzijde der rivier, het Champ de Mars. Daartoe behoeven wij niet ver te gaan, wat
wij niet betreuren, want in deze brandende Julidagen, bij een temperatuur van 40°
Reaumur = 104° Celsius in de schaduw, behoort een uitstapje naar de tentoonstelling
niet tot de meest verfrisschende. Wij behoeven slechts de Seine de Jena-brug over
te steken en wij zijn er. Het

Trocadero en Jena-brug.

uitgestrekte Champ de Mars, met den langen Eiffel-toren, die er de wacht voor
houdt, ligt vóór ons. Ziet hier den aanblik van dit geheel.
Overgebleven van de tentoonstelling van 1889, waarvan hij de ‘clou’ vormde,
voor deze gelegenheid nieuw aangestreken, prachtig donker oranje geverfd, kan
deze toren van het moderne Babel toch nog altijd niet op buitengemeene schoonheid
bogen. Wat dunkt u van die spichtige naald? Zij heeft niet volkomen gedeeld in het
verval van haren maker, den heer Eiffel, die bij de ridderlintjes-geschiedenis van
Wilson leelijk in opspraak kwam - om de eenvoudige reden, dat de meeste
Parijzenaars, die schoon-
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heidsgevoel bezitten, er nooit erg mee weg zijn geloopen. Zij is heel hoog, heel
lang, heel geweldig, zij is van dertig, veertig kilometer ver te zien, en herinnert u,
als gij een uur sporens van Parijs stil buiten meent te zitten, dat gij nog niet volkomen
aan het gewoel der hoofdstad ontloopen zijt; zij doet u van daar uit, op die dertig,
veertig kilometer afstands, even goed genieten van hare verlichting, (van haar
‘embrasement’ of in brand steken zooals men zegt, waarmede de populaire Zondagen de voorname Vrijdag-avonden opgeluisterd worden), als de omringende bezoekers
zonder dat gij entrée behoeft te betalen of aan tentoonstellingsgedrang en
tentoonstellingsgevaar in den vorm van instortende bruggetjes als anderszins
blootgesteld zijt.... Zij is dus zeer verdienstelijk, maar met dat al, mooi is zij niet.
Mooi is alleen het panorama, dat zij van hare tweede of derde verdieping te genieten
geeft en ook op de eerste verdieping, waar zich eene restauratie en andere
vermakelijkheden bevinden, hebt gij een fraai overzicht van dat Champ de Mars en
van de Seine-oevers.
Het Champ de Mars was een prozaisch rechthoekig plein, gewijd aan den krijgsgod
Mars, zooals de naam reeds aanduidt; voor deze gelegenheid, ja reeds voor de
voorafgaande tentoonttelling van 1889, werd het herschapen in een veld des vredes:
iedereen weet, dat volgens officieele en andere redevoeringen eene tentoonstelling
niets meer en niets minder is dan de ‘vreedzame wedkamp der volkeren’.
De reusachtige rechthoek strekt zich van de quai d'Orsay naar de avenue de la
Motte-Piquet uit, met de avenue de la Bourdonnais ter linker- en de avenue de
Suffren ter rechterzijde. De Eiffeltoren met een fraaien tuin - waarin een aantal
sierlijke en gedeeltelijk opzichtige gebouwen, meestal van particuliere ondernemingen
- er om heem, vormt er, zooals gezegd, de voorzijde van, terwijl de achterzijde
gevormd wordt door het Electriciteits-paleis met het Château d'Eau, de bassins der
waterwerken, daarvóór. Langs de zijden en liggende aan de twee bovengenoemde
avenues, verrijzen, aaneengesloten en in een onafgebroken lijn, de verschillende
gebouwen gewijd aan: mijnen en metallurgie; weefstoffen en kleederen; mechanica,
chemische industrie; civiel-genie en vervoermiddelen; letteren, wetenschappen en
kunsten, voor welke gebouwen een onafgebroken galerij van bier- en koffiehuizen
en restaurants als het ware eene reproductie van de Parijsche boulevards in het
klein daar stellen. Het aldus omsloten open rechthoekige middenvlak werd een
keurig plantsoen en een bloementuin. Niet zóóveel bloemen aldaar, niet zóóveel
vriendelijk groen als in 1889, hoorde ik klagen. Men moest nu eenmaal woekeren
met de plaatsruimte en er schoot zoo weinig over! Voor het oogenblik, op de plaats,
waar wij ons thans bevinden (bij den Eiffel-toren) verborgen voor ons oog, staat
achter het Electriciteitspaleis nog de eveneens van 1889 afkomstige ‘galerij der
machines’, met hare ongekend reusachtige afmetingen, thans verdeeld in drieën:
het middengedeelte, de koepel, werd de groote feestzaal, de ééne zijde viel aan de
‘Voedingsmiddelen, de andere aan den ‘Landbouw’ ten deel. Vóór wij den voet
zetten op het eigenlijke Champ
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de Mars gingen wij - wij mogen die niet vergeten - aan weerszijden op de kaden
aan de twee gebouwen, gewijd aan ‘Jacht, Visscherij en Bosschen’ en aan
‘Scheepvaart’ voorbij. Ziedaar den korten plattegrond van het Champ de Mars, die
noodig was om ons terecht te vinden bij het bezoeken der gebouwen, die wij even
willen doorloopen. Er zijn er zoovelen

Paviljoen ‘Jacht, Visscherij en Bosschen’.

en in allen is zooveel te zien, dat wij er slechts weinig kunnen uitkiezen voor de eer
van ons bezoek en zelfs die weinigen hier slechts zeer kort kunnen bezichtigen.
Vóór wij het Champ de Mars betraden, lieten wij het Paviljoen van ‘Jacht, Visscherij
en Bosschen’ ter zijde liggen, zeiden wij. Een Paradijs voor jagers,
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een Eden voor visschers, voor gewone stervelingen een ruim driehoekig gebouw
met veel krullen en versierselen en veel symbolische beelden. Aan weerszijden van
den ingang twee bas-reliefs, een ‘Jacht’ van Baffier en een ‘Hertengevecht’ van
Grandet, boven den ingang een fraai schilderwerk, de ‘Visscherij’ van Aubertin. Het
gebouw bestaat uit twee groote zalen, vereenigd door een boog van vijf-en-twintig
meter, een timmerwerk van belang. Wij vinden eene volledige verzameling van alles
wat van verre of van nabij op vischtuig betrekking heeft: lijnen, haken, netten, fuiken,
het een nog verraderlijker dan het andere. De jacht wordt er niet vergeten: langs de
galerijen, in vitrines blinken de wapenen van alle kalibers: geweren, buksen, kleine
kanonnen voor de eendenjacht enz., omlijst door kransen van patronen en
jacht-ammunitie, schitterende in hunne koperen en nikkelen bekleedselen. Tegenover
de jachtwapenen, wapenrustingen en op de muren tropheeën van blanke wapens.
Van de ‘Bosschen’ zien wij er het voor hunne exploitatie, noodige materieel, de
daarbij gebruikelijke procéde's en de voortbrengselen weergegeven. Een bevallig
en rijk versierde zaal bevat de hierop betrekking hebbende werken: beplanting,
cultuur, zagerij, houtvesterswoningen, monsters van alle houtsoorten van Frankrijk
en Koloniën. Photographieën, aquarellen en reliefkaarten geven te kennen wat er
in het belang der boschcultuur en vooral op het punt van het voor Frankrijk zeer
gewichtige vraagstuk: het scheppen van nieuwe bosschen, gedaan is, voornamelijk
in de Alpen, de Pyreneeën en de Cevennen.
Zooals veelal op deze Tentoonstelling - dit is zelfs een harer eigenaardigheden
- wordt ook in dit gebouw het beginsel gehuldigd, niet alleen het heden, ook het
verleden tentoonstellen, dus ook eene retrospectieve tentoonstelling geven, dat wil
zeggen: de geschiedenis aanschouwelijk voorstellen van het tentoongestelde
voorwerp. Hier vinden wij dat zeer volledig gedaan. Er vallen hier prachtige oude
wapens, rariteiten uit particuliere verzamelingen, te aanschouwen. Een groot stuk
geschiedenis der wapensmederij van af het geweer met vuursteen, en eerder nog,
tot het hedendaagsche Hammerless met patroon-uitwerper, maakt aan dit paviljoen
een der interessantste der tentoonstelling, waar veel te zien en te leeren valt.
Misschien niet geheel op hun plaats, maar niettemin opmerkelijk zijn er een
necessaire, afkomstig uit de fabriek van Versailles, in 1814 door de stad Parijs aan
den generaal von Sacken gouverneur tijdens de bezetting door de gealliëerden
aangeboden, benevens de door den Czaar van Rusland welwillend afgestane degen,
door Alexander I te Tilsitt aan Napoleon I overhandigd, welk wapen echter
welbeschouwd met geen jacht in verband staat - tenzij met menschenjacht.
Tegenover het Paviljoen van ‘Jacht, Visscherij en Bosschen’ staat, evenzeer op
de Kade, het Paleis voor ‘Scheepvaart’. Een tamelijk log gebouw met een zaal, die
naar de Seine afloopt en een eerste verdieping, die gelijkvloers is met het Champ
de Mars, van binnen voorzien van houten balken, in den vorm van ankers,
wapenschilden en allegorische zeevaartfiguren. Het is een soort van marine-museum,
gecompliceerder en minder volledig wellicht dan in
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het Louvre. Welk een overvloed van pakketbooten! Alle lijnen ter wereld, engelsche,
amerikaansche, duitsche, nederlandsche, italiaansche, oostenrijksche, japansche
zelfs, hebben haar best gedaan om zoo goed mogelijk voor den dag te komen en
de reizigers te verlokken met hun booten de reis over zee te ondernemen. Onder
deze ‘hefboomen van den Oceaan’ zooals de Amerikanen zeggen, zijn er
wonderschoone. Frankrijk betoont zich hier tamelijk ingetogen; is het uit
bescheidenheid, om de vreemde mededingers niet te overschaduwen? Maar de
twee groote fransche maatschappijen, de Messageries Maritimes en de Compagnie
Transatlantique hebben elders afzonderlijke eigen gebouwen! - In dit paviljoen prijkt
een reddingsboot in natuurlijke grootte, met al haar toebehooren. Geen speeltuig,
geen nabootsing, neen, een echte reddingsboot, die, onmiddellijk na sluiting der
tentoonstelling, naar den Oceaan gezonden zal worden om de woedende golven
te trotseeren en praktisch dienst te doen. Iets verder opmerkelijke specimen van de
‘ice yachts’ op schaatsen, voor het bevaren - of het berijden als men wil - van de
bevroren meren van Canada en de Vereenigde Staten, een sport, waar de
Amerikanen dol op schijnen te zijn. De verschillende vormen van vischvaartuigen,
sedert 1800 op de fransche kust in gebruik, zijn hier ook te zien - benevens, aan
de muren, graphische voorstellingen der koopvaardij, die - alles is niet vroolijk op
een tentoonstelling - den jammerlijken achteruitgang der fransche
handelsscheepvaart te kennen geven.
Aan retrospectieve oftewel terugblikkende tentoonstelling wordt in dit paviljoen
weinig of niet gedaan en 't is te betreuren. Te vergeefs zoeken wij naar hetgeen de
geschiedenis der scheepvaart gedurende de vervlogen eeuwen had kunnen
voorstellen. 't Ware interessant geweest, de onophoudelijke vorderingen van den
mensch in zijn strijd met het verraderlijke element te bespieden en de ontwikkeling
van het primitieve vlot tot de weelderige salon-steamers, die met de fijnste salons
kunnen wedijveren, te volgen. Gaarne hadden wij de ranke vaartuigen, die een
Columbus, een Vespuccius naar nieuwe werelden voerden, aangetroffen. Ten
hoogste vinden wij, met veel moeite en heel onvoldoende, heel in het klein, een
model van het schip, waarmede Vasco de Gama zijn eerste reis om de wereld, toen
schier bovenmenschelijk en nu een pleiziertochtje geworden, volbracht.
Beter vertegenwoordigd vinden wij het retrospectieve gedeelte in het ‘Paleis voor
civiele Génie en middelen van vervoer.’ De eerste draagstoel, gedragen door
paarden, het eerste stoomrijtuig, de eerste schuit den eersten schipper vervoerende,
getuigen er van. Dit gebouw, waarvan het hoekpaviljoen uitmunt door een poort van
rijke Renaissance-architectuur, en dat versierd is met symbolische figuren: de stoom,
het licht, de werktuigkunde en de electriciteit en met reusachtige beelden in haut-relief
van werklieden der wegen, spoorwegen en werven, bevat in een reeks van tooneelen
de geheele geschiedenis van het vervoer in den loop der tijden, van af het
mythologische tijdperk tot op onze dagen. De ‘Egyptenaren, een Sphinx aan den
voet der Pyramiden vervoerende,’ kameelen en dromedarissen de woestijn
doortrekkende,
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olifanten geheele indische families overbrengende, Laplanders in hunne
rendiersleden vertegenwoordigen er oude en primitieve vervoermiddelen.
Als uiterst verfijnd en modern transportmiddel hebben wij, niet in dit of in eenig
ander paleis, maar aan gene zijde van het Champ de Mars en een geheelen boog
beschrijvende door de tentoonstelling,... het ‘Trottoir roulant’, het voortglijdend trottoir,
een der ‘clous’, een der groote eigenaardigheden, voor Jan en alleman zeker de
eigenaardigheid der tentoonstelling. In sommige magazijnen hadden wij zoo iets
reeds in het klein, op andere tentoonstellingen, in Amerika b.v., moet het reeds in
het groot toegepast zijn, voor een Parijzenaar was het als zoodanig nog iets
spiksplinternieuws en het heeft verrassenden opgang gemaakt. In de eerste dagen
werd de vraag ‘Ben je al naar de tentoonstelling geweest?’ onmiddellijk gevolgd
door die andere

‘Trottoir roulant’.

‘En ook op het Trottoir roulant?’ en nog kan men er maar niet genoeg van krijgen.
Ettelijken, en niet alleen kinderen, gaan nòg naar de tentoonstelling uitsluitend om
een zoo'n ritje te ondernemen. Onschuldig genoegen, waaraan tot heden nog geen
gevaar verbonden schijnt geweest te zijn. Wij geven hier eene teekening van het
‘Trottoir roulant’, waarbij eenige woorden ter verklaring misschien niet overbodig
zullen zijn. 't Vervoermiddel, ook wel Plate-forme mobile gedoopt, bestaat uit twee
trottoirs, twee strooken straat om zoo te zeggen, naast elkander, die voortglijdende
op rolletjes, door electriciteit voortbewogen worden. Zij gelijken, en zijn ook eigenlijk
in werkelijkheid, uitgestrekte riemen zonder eind; zij loopen evenwijdig met een
derde, onbewegelijk blijvende strook, een voetpad, van waar het publiek er op kan
stappen. De strook naast het voetpad glijdt voort met een snelheid van
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4¼ kilometer per uur, de andere met een dubbele snelheid, dus van 8½ kilometer
per uur. De eerste kan bijgevolg gemakkelijk door een voetganger in gewonen pas
bijgehouden worden en 't schijnt geen heel gevaarlijk ding om er op te stappen,
o

o

noch ook om, eenmaal reeds in beweging op N . 1, op N . 2 over te gaan en daardoor
de eind-snelheid van 8½ kilometer per uur te verkrijgen. Niettemin valt niet te
begrooten, tot hoeveel gelach en vroolijkheid bij misstappen en bij onhandig op- of
overstappen dit onnoozele toestel al aanleiding heeft gegeven en dagelijks nog
aanleiding geeft: men is goed gehumeurd ter tentoonstelling. Voor kinderen en
jongelui is het een waar spelletje op en af te stappen en te springen, naar voren en
naar achteren, - en voor iedereen een onedel leedvermaak, gade te slaan, hoe
schichtig zekere boeren- en buitenlui, en voornamelijk bejaarde dames, dit moderne
en gemakkelijke trottoir nog altijd bekijken. Toch werd dit zoo

‘Trottoir roulant’. Een station.

genaakbaar mogelijk gemaakt, zeide ik reeds. Behalve de zeer matige snelheid zijn
er nog hier en daar, op regelmatige afstanden, paaltjes aangebracht, die men bij
het opstappen vast kan houden om zich te ondersteunen. De geheele inrichting is
o

ongeveer 4 meter breed, waarvan het voetpad 1.10 meter, het trottoir N . 1 0.90
meter en het versnelde trottoir 2 meter inneemt. Alles staat op een metalen door
houten pijlers gedragen viaduct, waardoor het trottoir ter hoogte van de eerste
verdiepingen der tentoonstellingspaleizen komt. Een aantal passages verbinden
het dan ook direct met die verdiepingen; voor het overige heeft men er van beneden
toegang toe door een aantal trappen, die naar evenveel stations, eenvoudige
verbreedingen van den bewegelijken weg, leiden. De beweging geschiedt slechts
in één richting, de tegenovergestelde richting van die van een uurwerk. De geheele
lengte van dezen riem zonder eind, - die dus in een kring rondloopt, zoodat men
als men er lang

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

456
genoeg op blijft staan, weer op zijn afgangspunt terugkomt, - bedraagt circa
drie-en-een-halve kilometer, in juiste cijfers 3.370 meter. Hij loopt de geheele zijde
van het Champ de Mars langs, vandaar naar het eveneens aan de tentoonstelling
gewijde Invaliden-plein, dan langs den Seine-oever (waar wij onlangs de Rue de
Nations aanwezen) naar het Champ de Mars terug. De geheele lengte van deze
twee groote tentoonstellingspleinen en van dezen Seine-oever afleggende, verbindt
hij dus vrij wel alle punten der tentoonstelling aan dezen kant en kan hij als vrij
voldoend vervoermiddel aldaar gelden. Door hem kan men hier tamelijk gemakkelijk
en tamelijk vlug van het eene punt der tentoonstelling naar het andere komen. Maar
op de ook uitgestrekte tentoonstellingsterreinen aan den anderen kant, den rechter
kant der Seine (waar wij onlangs waren) hebben wij geen trottoir roulant, ook geen
electrischen spoorweg (zooals er op den bevoorrechten linkeroever een evenwijdig
met het trottoir roulant voortloopt), wij hebben er niets, geen enkel vervoermiddel,
geen ander dan de dure en langzaam door menschelijke armen voortbewogen
rolstoelen - of onze eigen beenen.... Over deze moeielijkheid om zich aan die zijde
der tentoonstelling voortbewogen te zien, wordt niet ten onrechte geklaagd. Men
had er inderdaad wel in behooren te voorzien.
Klagen over het ‘trottoir roulant’ zelf hooren wij ook, maar door anderen, door de
menschen die er om heen wonen. Wij hoorden die klachten althans; nu zijn zij allang
verstomd en de arme omwonenden hebben dit offer gebracht ten bate der
gastvrijheid. Het trottoir rolt ter hoogte der eerste verdiepingen der
tentoonstellings-paleizen, zeiden wij, het rolt dus ongeveer ter hoogte der tweede
verdiepingen van de Parijsche huizen en daar het zich aan de buitenzijde du
tentoonstelling en, ter vereeniging der twee genoemde pleinen, voor een gedeelte
buiten de tentoonstelling bevindt, rolt het aan een aantal Parijsche woningen voorbij.
Voor de passagiers is het zeer aangenaam, aldus verheven boven de gewone straat,
hier en daar ter halve hoogte der boomen, tusschen de takken door voortbewogen
te worden, maar voor de bewoners der huizen ligt er weinig aantrekkelijkheid in de
bijna gedwongen bespieding. Provincialen en vreemdelingen glijden juist ter hoogte
van hun woon- en slaapkamer, of iets hooger, waardoor zij nog beter in kunnen
kijken, voorbij; niets ontgaat aan de blikken, die huns ondanks wel nieuwsgierig
moeten worden. Meneer kan geen hap in zijn mond steken en mevrouw niets aan
haar toilet doen, zonder dat Yankee's en Russen, Brazilianen en Japanners er
getuigen van zijn. Voor de bedoelde Russen en Japanners en Brazilianen en
Japanners, die zoodoende de bekende photographiën met ‘La toilette d'une
Parisienne’ niet behoeven aan te schaffen, omdat zij hier de werkelijkheid kunnen
gadeslaan, moge 't eene aantrekkelijkheid der tentoonstelling te meer zijn, op die
manier in de geheimen der Parijsche huishoudingen te kunnen doordringen, voor
die huishoudingen is het eene beproeving, welk niet op het programma stond. En
dan het ondragelijke leven, gerol en geratel van het toestel. Daarenboven stellen
de reizigers zich niet tevreden met aan hun oogen de kost te geven, er zijn er onder,
die met tooneelkijkers de niet voor hen bestemde Parijsche
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huishoudelijke tooneeltjes gadeslaan, anderen, die het aardig vinden om aan de
omwonenden steenen in hun ramen of andere projectielen toe te slingeren, of wel
hun stores, waar zij toch bij de heerschende zonnegloed dringend behoefte aan
hebben, in brand te steken door brandende sigaren of wind lucifers. Ja, niet tevreden
met de arme wandelaars, boven wier hoofden zij rondtoeren, te bespuwen,
beproefden passagiers, en niet zonder gunstigen uitslag, om aldus de ramen die
zij voorbij kwamen, te bereiken. Het tentoonstellingspubliek is niet alleen vroolijk,
het wordt af en toe baldadig in zijn vroolijkheid. Waarlijk, alles is geen zonneschijn
in het leven van de buren aan het ‘trottoir roulant’; menigeen hunner heeft, zijn
ramen voor goed gesloten en zijne verdieping voor onbewoonbaar verklaard
hebbende, zijn pijniger en daarmede allicht de geheele tentoonstelling verwenscht.
Ter wille van de diensten, die het bewijst en van de kinderlijke vreugde, die het
aan zoo veel méér anderen schenkt, willen wij echter het ‘trottoir roulant’ de hand
boven het hoofd houden.
Het entrée kost vijftig centimes, een kwartje; daarvoor heeft men het recht om
één toer mee te rijden, dat wil zeggen: ten hoogste zoolang tot men weer op zijn
uitgangspunt teruggekomen is, maar aangezien niemand kan controleeren, waar
men er op ging staan, wordt het navolgen van die bepaling noodzakelijk aan de
beleefdheid van het publiek overgelaten - en blijft menigeen veel langer op de
nieuwerwetsche, zacht-glijdende mallemolen, louter voor de pret. Er zijn zelfs
families, die er zich zoo goed mogelijk neervlijen (want het ontbreekt er aan
gemakkelijke stoelen) om er familiaar te dejeuneeren of te dineeren.
Dat buiten dejeuneeren of dineeren is een liefhebberij van de Parijzenaars. In
gewone tijden doen zij het ‘sur l'herbe’, op het groene gras, ergens in het Bois de
Boulogne of in het Bois de Vincennes, of, als de beurs en de tijd het toelaat, wat
verder van huis. Nu wordt de tentoonstelling daarvoor de aangewezen plaats.
Verrassend groot is, vooral des Zondags, het aantal huisgezinnen, die zich ter
tentoonstelling, daar wat het hun 't best schikt, neerzetten, ongegeneerd kampeeren,
om het zich goed te laten smaken - van meegebrachten mondvoorraad. Die
kampeerende, etende en drinkende Parijzenaars, en ook Provincialen doen er aan
mede, vormen zelfs een der eigenaardigheden van het feest. Er ligt iets
schilderachtigs in, maar niet veel moois ligt er in de kenmerkende vette papieren,
die zij als onbedriegelijke sporen nalaten. Vet zijn die papieren, want het
hoofdgedeelte van hun proviand bestaat geregeld uit spekslagers-waar; dat behoort
er bij. Ham of worst is de gebruikelijke hoofdschotel, daarbij wat brood, een ‘litre à
seize’ of ‘à quatorze’, dat wil zeggen een liter wijn, van zestien of veertien sous
(veertig of vijf-en-dertig cents) en het dejeuner of zelfs het diner is gereed. Buiten
en in een feeststemming gebruikt, smaakt het overheerlijk en 't is een waar genoegen,
de glundere en evenals de papieren van vettigheid glimmende gezichten van vader,
moeder en kroost gade te slaan. De koffie, die bij geen Parijsch déjeuner, al is het
nog zoo eenvoudig, mag ontbreken, kan aan een
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‘bar’ gebruikt worden; er zijn er, waar men die voor een paar stuivers kan krijgen.
Op die manier dejeuneert of dineert men naar zijn hartewensch, in de open lucht, en zuinig, wat niet weinig beteekent, daar dat op de tentoonstelling anders zoo
gemakkelijk niet is. De eenvoudige, maar snuggere Parijzenaar heeft het middel
gevonden om zelfs op de tentoonstelling voor weinig geld zuiver en voedzaam eten
en drinken te krijgen! Hij brengt het mee.
Men had hem daar populaire restaurants beloofd; die schijnen in de pen gebleven
te zijn. Prachtig door haar luister, moest de tentoonstelling niettemin populair zijn
in geest en strekking. Het succes moest niet alleen afhangen van de gunst der
bevoorrechten der aarde. De nederigen moesten er aan meewerken. Het geheel
moest dus alle maatschappelijke klassen toelachen en bevredigen, de radja's, de
hoogheden, de goud-, petroleum- en hammen-koningen, die ter verstrooiing de
dollars en ponden sterling met handen vol wegwerpen, en de werklui, de kleine
ambtenaren, die gedurende lange winterdagen getobd en gezwoegd hadden om
mee van de feeërie te genieten. Dat werd uitgesproken in de nota aan de concessie
zoekende restaurateurs medegedeeld: er zouden eet- en drink-inrichtingen zijn van
drie categorieën: weelderige, middelmatige en populaire. Restaurants, waar een
leelijk soepje, zoo gezegd uit zwaluw-nestjes gefabriceerd, tien francs zou kosten;
anderen, waar men voor vier of vijf francs een menu van vier of vijf schotels zou
kunnen vinden; eindelijk restaurants, waar de heel kleine man voor een franc of
daaromtrent iets redelijks te eten zou krijgen, niet zoo fijn, maar toch in dezelfde
tentoonstellings atmosfeer als de geblaseerde groote heeren met hun luidruchtige
millioenen. Wat is er nu te vinden? Een menigte luxe-restaurants, luxueus vooral
wat de prijzen en veelal minder wat het uitgelezen fijne der gerechten aangaat;
restaurants, met middelmatige prijzen, die nog vrij hoog en waar de schotels heel
klein zijn; volks-restaurants zijn niet te ontdekken, of althans zóó verborgen, dat ik
nog van niemand gehoord heb, die er een heeft aangetroffen. Jan en alleman laat
er zich de pret niet door bederven. Met te meer luste sleept hij zijn mand of netje
vol eigen mondvoorraad mee en slaat hij zijn eigen tenten op, desverkiezende in
de onmiddelijke nabijheid der weelderige restaurants, waar ook hij de muziek der
Tziganen kan aanhooren, die de voorname klanten twijfelachtige schotels doet
slikken en hun spijsvertering moet bevorderen.
Jan en alleman zou nog drukker naar de tentoonstelling gaan als hij het vraagstuk
van 't vervoer, niet in, maar naar de tentoonstelling, even gelukkig kon oplossen als
de eetkwestie. Hij houdt van zijn tentoonstelling; hij vindt haar mooi en vermaakt er
zich. Houden doet hij van haar, al laat zij hem het een en ander te wenschen over;
hij vindt haar mooi en vermakelijk, al wordt hij er bij iedere schrede geëxploiteerd
en al zijn de zoogenaamde ‘attractions’, namelijk de particuliere ondernemingen,
waar entree geheven wordt - en die aantrekkelijkheden heeten omdat het heffen
van entree zeer aantrekkelijk is voor de houders - bijna allen niet meer dan
kermis-vertooningen van tweeden en minderen rang. Hij kan er zoo moeielijk komen!
Wil hij er

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

459
heen, dan moet hij uren lang wachten voor de bureaux der trams en omnibussen,
die altijd vol zijn (niettegenstaande alle ongelukken van den laatsten tijd schijnt het
publiek er zijn leven nog in te durven wagen) en wil hij naar huis terug, vooral als
hij wat laat gebleven is, dan kan er nog veel minder sprake zijn van een plaats in
die voor zijn beurs berekende vervoermiddelen en zou hij een rijtuig moeten nemen,
wat Bruintje niet kan trekken. Zijn beenen kunnen hem dragen - maar de afstanden
zijn groot te Parijs en vrouw en kinderen moe.
Het ‘trottoir roulant’ en de tentoonstelling-bezoekende Parijzenaars hebben ons
ver doen afdwalen van de Paleizen van het Champ de Mars, waarmede wij bezig
waren. Velen er van moeten wij links of rechts laten liggen, bij drie der groote
gebouwen willen wij nog even toeven: het Château d'Eau (de waterwerken), die van
den Eiffeltoren gezien, den achtergrond van het Champ de Mars vormen, het
Electriciteits paleis en een stuk van het vroegere Palais des Machines, de ‘salle des
fêtes’.
Het Chateau d'Eau! De herinnering aan het schitterende succes van de verlichte
fonteinen ter tentoonstelling van 1889 lag nog versch in het geheugen. Zij waren
toen een der sensatie-stukken, die Parijs en de geheele wereld deden uitloopen.
De tooverachtige nieuwheid van deze neerstortende gekleurde watervlakken,
beurtelings een uitstorting van smaragden, robijnen, saphieren en topazen gelijkende,
verwekte algemeene en oprechte bewondering. Het was mooi en nieuw. Voor 1900
moest er weer iets anders, zoo mogelijk iets nog grootschers bedacht worden. Men
heeft een reusachtige rijk gedecoreerde grot daargesteld, waaruit een bruisende
waterval stroomt, die, van bekken tot bekken neervallende, gelijk staat met honderden
en honderden verlichte fonteinen. Afwisselend neemt hij alle kleuren van den
regenboog aan. Van een hoogte van 30 meter ploft de vloed neder in een eerste
bassin, bezet met draken en zeegedrochten; van bekken tot bekken ijlen de wateren
in schuimende golven omlaag, bruisend en plassend en het geheele paleis met een
doorzichtigen nevel van water-stofdeeltjes omhullend. Midden in het onderste bekken
staat een allegorische groep ‘De menschheid, de toekomst tegemoet schrijdend (in
spijt van den regen), geleid door Vooruitgang, en Haat en Routine omverwerpend’,
deze twee laatsten voorgesteld door furiën, spartelende in het onstuimigewater. 's
Avonds maakt het Chateau d'Eau met zijn 1100 lichten grooten indruk: het
uitgestrekte, neerdalende watervlak wordt verlicht, schijnt in brand te staan en uit
den hemel te vallen als een stroom van gesmolten metaal. Van oogenblik tot
oogenblik veranderen de lichteffecten. In het duister glinsteren de verschillende
kleuren der wateren; dàn druipt het paleis van goud, dàn van zilver, van rood, rose,
paarsch, dàn schijnt het aan alle kanten door vurige golven, die een regenboog van
kleuren vormen, overstroomd. Indien ik mij niet bedrieg, werden in 1889 de fonteinen
gekleurd door verschillend getinte verlichte bollen; in 1900 werden geheel nieuwe
procédés met behulp van fluorescine gebezigd. Op de door deze stof, (die aan de
geologen voor het nagaan van onderaardsche doorzijpelingen
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zooveel diensten bewijst), gekleurde wateren, worden krachtige stroomen van
electrisch licht geworpen - en de uitwerking brengt iederen Zondagavond
honderdduizenden in verrukking.
Met dit electrische licht zijn wij als van zelven in het Electriciteitspaleis
aangekomen. Tempel des vuurs, werd het geheeten. Het Champ de Mars voor ons
oog besluitende, vormt het als het ware de apothéose dezer grootsche openbaring
van het menschelijk streven en van het menschelijk kunnen. Het bevat in zijn boezem
de machtige vonk, die voor dat menschelijk vernuft de krachtigste helper was om
zijn hedendaagsch uitgestrekt domein te veroveren. De inspiratie, die aan het gebouw
zijn uiterlijk aanzien schonk, heeft aan de aloude aanbidding des vuurs eene moderne
uitdrukking willen geven. Zonderling denkbeeld. 't Was wellicht minder een zonnegod
Apollo, die zijn trotschen gevel moest beheerschen in een bundel van verschietende
stralen, dan wel een zegevierende Prometheus, staande op zijn tot pièdestal
geworden rots en zijn fakkel trotsch omhoog heffend, naar de sterren.
Het primitieve drama van den strijd des menschen tegen de Goden om het bezit
van den scheppenden levensvonk vindt hier een onverwacht besluit. Vermengd in
de lichtende fonteinen zien wij het vuur en het water en uit de bedwongen vloed
doet de vonk duizenden van sterren schieten en een regen van edelgesteenten
neerdalen.
De ideeën-rijkdom, uitgedrukt door het symbolisme van dit electriciteitspaleis, van
dezen vuurtempel, treft ons genoeg om niet te gaan ontleden of zijn architectuur
wel werkelijk beantwoordt aan den indruk. Is er evenredigheid en algeheele
overeenstemming tusschen zijn uitwendigen vorm en zijn vuurziel? Is zijn gevel,
die zich als een reusachtige waaier ontvouwt, niet wat breed voor zijn hoogte? Zijn
de ornamenten niet wat overladen in hunne groepeering? Wij willen er niet naar
vragen want het geheel geeft ons een gewaarwording van grootsche schoonheid
en als eene afspiegeling van de schitterende en geweldige krachten, die het herbergt.
De ‘grande salle de fêtes’ werd, wij zeiden het reeds, verkregen door de van 1889
overgeblevenen Galerie des machines in drieën te verdeelen. Zij maakt er het
midden-gedeelte, de koepel, van uit. Men heeft aan het beroemdste tijdperk van
het Romeinsche rijk teruggedacht om de menigte te begrooten, die zij op drukke
dagen zou kunnen bevatten. Vijfentwintig à dertig duizend menschen kunnen er
zich gemakkelijk in bewegen. Men mag betreuren, dat de Galerie des Machines
van 1889, dat meer dan honderd meter breede wonderwerk van ijzer, in drieën
geknipt werd (in de lengte), maar men kon er niet buiten. Een overdekte koepel van
meer dan honderd meter middellijn is een zeldzame vondst - hij mocht niet ongebruikt
blijven. En zonder wel is waar aan de kunst den voorrang te geven boven het
practische nut heeft men van de Groote Feestzaal zeer behoorlijk gemaakt wat er
van te maken was.
Feesten.... Hoe goed zij ook ingericht werd voor haar doel, geen der feesten in
de Groote Feestzaal kan halen bij die in de open lucht, bij de avondfeesten. Een
‘fête de nuit’ vertoont de tentoonstelling eerst in al hare
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pracht en zet er in de hoogste mate dat tooverachtige aan bij, waarmede men de
wereld heeft willen verblinden. Te laat begonnen omdat de electriciteit faalde, werden
de fêtes de nuit toch zoo wat volledig in Augustus.
Electrische lichtjes tintelen in de boomen. Onafzienbare verlichte slangen loopen
langs de oevers der Seine. Brandende luchters schenken een onvergelijkelijken
aanblik aan de paleizen van de Rue des Nations. Op de Seine glijden honderden
verlichte vaartuigen heen en weder, met rijk gecostumeerde roeiers. Afwisselend
blauw, groen, rood, zilverwit worden de golfjes getint door Bengaalsch vuur en, als
dit een oogenblik uitdooft, dan weerkaatsen

Salle de fêtes.

toch duizenden lichtjes er in. De wateren glinsteren en spiegelen hier en daar;
daarnaast blijven zij ondoorzichtig zwart. Zij schijnen onbewegelijk en vloeien toch
voort. Licht en donker wisselen er in af, scherp afstekende tegen elkander, en de
schaduwen der gebouwen teekenen er zich in, verward en onduidelijk.
Niet droomend bij het, trots al het licht, toch sombere water, maar naar de verlichte
fonteinen staat het groote publiek te staren. Evenals het bij een nieuw bengaalsch
vuur een kreet van bewondering niet kan onderdrukken, evenzeer juicht het in
verrukking, in aanhoudende verrukking, voor de verlichte fonteinen. Het kan er zich
niet genoeg aan kijken. Van negen uur
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af twist het om de stoelen, het verdringt zich op 7, 8 reien voor het groote bassin.
Anderen beklimmen de eerste verdieping van den Eiffeltoren om van daar uit het
geheel te overzien. De trappen zelfs staan vol. Op Zon- en feestdagen stijgt de
drukte ten top. Ontzettend wordt de menigte; men kan bij tienduizenden tellen, in
de lanen staat men man aan man, de terrassen der paleizen worden stormenderhand
ingenomen en even dicht bezet. Met ongeduld wordt het uur van beginnen verwacht
en als de eerste verlichte stroom in zilveren stralen neervalt, dan weerklinken blijde
kreten, die kinderlijk oprecht zijn. En in de algemeene bewonderende vreugde wordt
men inschikkelijk - men verdringt elkander terdege, men wisselt geen groote woorden
en men vraagt elkander heel beleefd ‘pardon’.
Die humane stemming duurt even lang als het aangrijpende schoone schouwspel,
hetwelk blijkbaar de zeden schijnt te verzachten. Niet langer. Als de laatste verlichte
fontein is verbleekt, als de lichtende slangen langs de Seine verdoofd en de
duizenden lichtjes in de boomen uitgegaan zijn, dan moet er naar huis gegaan
worden - en met het aesthetische genot vervliegt de de zachtzinnige stemming en
er wordt geen ‘pardon’ meer gevraagd noch gegeven, maar er wordt geschreeuwd
en gevochten om een plaatsje in de trams en omnibussen, die schitteren - door
bijna volkomen afwezigheid.
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Liefde-zangen
door Jeanne Reyneke van Stuwe.
I
Zie ik in ù mijn goeden Engel niet,
Die eenmaal kwam in goddelijke ontferming,
Toen 'k raadloos dwaalde, en klaagde in staêge kerming,
Wijl wreed mij 't lot op vreemde wegen stiet?....
In uwer vleuglen veilige bescherming
Bereikte ik 't land, waar alle leed vervliet, Waar men van bloemen 't eeuwig bloeien ziet,
Van vlugge vlinders de eindelooze zwerming....
O, Eeuwigheid van Liefde en Lied en Schoonheid
En van Geluk, waar gij, mijn Lief, regeert,
Met englen-almacht, wijl ge als Godes zoon zijt!
Gij, die mij lieven, - leven hebt geleerd, O Lief, mijn Lief, die mij naast u ten troon leidt, Zie u door mij aanbeden en vereerd!,..
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II
Dood!.... strek nog niet uw hand, die al te grage, Laat nog een wijle ons vreedzaam verder gaan....
Maar dòet uw wil een stervens-stonde slaan,
Neem dan ook mij, - als zijn uur heeft geslagen!....
O, zoo mij die genade werd gedaan, Zoo werd verhoord dit innig-biddend vragen, Hoe zou ik, dankbaar, alle droefnis dragen,
En alle leed ootmoedig ondergaan!....
O, Lief, mijn Lief! wèl is mij dierbaar 't leven,
Nu gij het door uw liefde hebt gewijd,
Nu gij mij kracht en levenslust kwaamt geven, Maar gaat gij heen, dan ben ik óók bereid.
Hoezeer mij kilte en duisternis doen beven,
Ik ga gedwee, wanneer uw hand mij leidt....
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III
Der sterren schijn was slechts een mat geflonker:
Als op fluweel glimt gruis van diamant,
Als na-vonkt soms een reeds-gedoofde brand,
Zóó stonden zij in 't wolkig, donzig donker.
Maar 'k zag u in uw oog, zoo licht, als blonk er
't Vergaêrde ster-gestraal.... Uit hooger land
Gedaald op aarde, schenkt geen afgezant
Een grootscher schoonheid, dan mijn ziele dronk er!
O, lieve Liefste, met uw lichtende oogen,
Die, met een goddlijk-gloeiend licht-getoover,
Mijn gansche Zijn hebt glanzend overtogen, Gij, die mij 't leven levens-waard kwaamt maken,
O, lieve Liefste, o, mijn geluk-belover,
O, laat ook mij voor uwen vrede waken!....
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Buitenlandsch overzicht.
De tijd is voorbij dat twee volkeren elkaar jaren lang beoorloogden omdat er een
vrouw geroofd was, of omdat het eene volk zijn God diende op een wijze die het
andere niet beviel. Opwellingen van zulk een idealisme komen sporadisch nog wel
voor, en leiden dan tot een opzienbarend telegram, of tot een vredesconferentie of
iets van dien aard, wat echter niet belet dat bijvoorbeeld de Tsaar, blindelings geleid
door het idée fixe dat het heil van zijn rijk vereischt, alles over één kam te scheren,
en wel over een Russische kam, de rechten van een zijner staten eenvoudig op zij
zet, omdat hij daar de macht toe heeft; en evenmin dat Keizer Wilhelm, na zijn
telegram aan President Kruger, een geheime overeenkomst met Engeland sluit, en
't laat gebeuren dat een volk van zijn eigen stam door datzelfde Engeland onder 't
juk wordt gebracht en half uitgemoord.... Het is nu eenmaal zoo, dat ethische
overwegingen de kwestie van oorlog of vrede niet meer beheerschen. De lezer
begrijpt dat ik hem niet wil meesleepen in beschouwingen over 't min of meer
betreurenswaardige van dien gewijzigden toestand, een toestand waarbij vooral in
aanmerking komen: de geldkwestie, de economische kwestie, en de moderne
legerinrichting; het lag echter voor de hand, er met een enkel woord aan te
herinneren, nu wij zien hoe de Tsaar en het Russische rijk grievend beleedigd zijn
door de wandaden der Chineesche regeering, en Rusland toch dadelijk bereid is,
't weer over te stappen en alles te vergeven en te vergeten (behalve eventueele
voordeelen die het ervan trekken kan); nu wij de Duitsche regeering voor de tweede
of derde maal sedert een paar jaren zien samengaan met de Engelschen, op wie
toch de groote meerderheid van de Duitschers op dit oogenblik niet weinig gebeten
is.
en

De overeenkomst, den 16

October tusschen Duitschland en Engeland gesloten
o

ten aanzien van de gedragslijn in China, bevat twee hoofdpunten: 1 . dat de ‘open
deur’ op handelsgebied in de Chineesche havens gehandhaafd zal worden, voor
o

zooveel de contracteerende partijen invloed daarop kunnen uitoefenen; 2 . dat
Duitschland en Engeland zich verbinden, bij deze gelegenheid niet in troebel water
te visschen, niet naar vergrooting van grondgebied te streven; zij zullen er
integendeel naar trachten, het Chineesche grondgebied ongeschonden te bewaren.
Mocht echter een derde partij zich ten koste van China verrijken, dàn zullen
Duitschland en Engeland nog eens samen overleggen, om te zien hoe hun belangen
't best te verdedigen zijn.
Dat is wat de Temps fijntjes noemde: ‘désintéressement conditionnel’. Maar
waarom ook niet? De zoogenaamde groote politiek staat in zedelijk opzicht nu
eenmaal erbarmelijk laag: het is niet meer de politiek van personen, die tenminste
geïnspireerd kúnnen worden door edelmoedige gevoelens, maar de politiek van de
massa's, van zekere stroomingen of groepen die voor een tijd
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de bovenhand hebben, en die den ruwen, onmeedoogenden strijd voeren om het
bestaan - ‘voorwaardelijke onbaatzuchtigheid’ - dat is toch al 't meeste dat men
verwachten kan. Onbaatzuchtigheid, zonder meer, zou 't doodvonnis zijn van de
groote mogendheid die ze wilde betrachten.
Dat Duitschland en Engeland tegenover China zelfs voorwaardelijk onbaatzuchtig
kunnen zijn - wel te verstaan, ten aanzien van uitbreiding van grondgebied - ligt
slechts aan het feit dat hun belangen thans bij zulk een belangeloosheid 't meeste
worden gebaat.
Rusland daarentegen heeft gezag noodig over veel meer grondgebied, op zijn
Oost-Siberische grens. En daarom heeft het Mantsjoerije ingepalmd.
En andere staten, zooals Amerika, hebben er 't meeste belang bij, zich zoo spoedig
mogelijk aan het Chineesche imbroglio te onttrekken. Dat heeft Amerika dan ook
gedaan.
En zoo zijn de Engelsch-Duitsche overeenkomst, en de verklaring der Russische
regeering ten aanzien van Mantsjoerije, en de terugroeping der Amerikaansche
strijdmacht, de natuurlijke en onvermijdelijke uitvloeisels van de eenig mogelijke
politiek die de Westersche mogendheden tegenover China konden volgen: die van
hun eigen belang; een politiek die lijnrecht in strijd is met het vermaarde Europeesche
concert.
Aangezien nu zelfs regeeringen onder elkaar - of althans tegenover hun publiek
- zich eenigszins schamen, die materialistische drijfveeren in al hun naaktheid te
laten zien, was het Europeesche concert toch wel ergens goed voor. Daargelaten
nog, dat vooral de Duitsche Keizer degelijke redenen had om boos te zijn over den
moord op zijn gezant, wilden ook de andere mogendheden gaarne hun prestige
ophouden tegenover de Chineezen, en tegenover hun eigen onderdanen den schijn
bewaren, dat zij niet met zich lieten spotten, dat niets hun te veel zou zijn als het er
op aan kwam, tegenover barbaren hun heiligste rechten te handhaven. Vandaar
achtereenvolgens de nota van Delcassé, de nota van v. Bülow en de tweede nota
van Delcassé, alle betrekking hebbende op de voldoening van de gekrenkte eer
der mogendheden. Dàt was inderdaad het eenige belang dat alle regeeringen
gemeen hadden. Maar hoe weinig gewicht het in de schaal legde, bleek wel hieruit,
dat zelfs geen volkomen overeenstemming verkregen kon worden ten aanzien van
het water-en-melk-voorstel van minister Delcassé, om te eischen dat de schuldige
Chineezen gestraft zouden worden, maar... er niet op te staan dat de mogendheden
die straffen vaststellen, en op de uitvoering ervan toezien. Wat zullen Toean, Joe-siën
en die andere schurken gegrinnikt hebben, toen zij dit vernamen, en tevens dat
Li-hoeng-tsjang en Tsjing alvast hun intrek genomen hadden in het Tsoeng-li-jamen
te Peking, en daar bezoek ontvangen van de gezanten, dezelfde gezanten die twee
maanden geleden de Keizerlijk Chineesche shrapnels zagen barsten boven hun
hoofd, in de onschendbare legaties!
Words, words!... Alleen de gezanten en enkele anderen die de gruwelen van het
beleg der legaties ondervonden hadden, gingen heftig te keer. Maar de regeeringen
dachten al aan heel andere dingen - 't was immers te Peking: einde goed, al goed?
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Behalve door president MacKinley, die als candidaat bij de aanstaande
presidentsverkiezing doodsbang is voor de kans dat de imperialistische plank van
zijn platform bezwijken zal onder de Chineesche crisis, en op eens de Amerikaansche
troepen uit China terug riep, met een overhaasting die misschien strookte met de
belangen van zijn candidatuur, maar zeker niet met de eer van zijn land - behalve
MacKinley trachtten allen nog den schijn te bewaren. De sterkste tegenstelling met
het Amerikaansche sans-gêne, in dat opzicht, vormt het vertoon waarmede de
Duitsche Keizer zijn veldmaarschalk over den Oceaan gezonden heeft; Waldersee,
wiens standaard nu waait boven het winterpaleis te Peking. Toen de algemeene
opperbevelhebber er was, moest toch ook wat gedaan worden, en zoo rukten de
verbondenen in verschillende afdeelingen naar Pao-ting-foe, een belangrijke stad
aan den spoorweg die van Peking naar het zuiden loopt. In die richting, of ongeveer,
was ook het Hof gevlucht, en de Keizerin-Regentes kon te Si-ngan het naderen der
expeditie opvatten als een waarschuwing, dat zij zelfs in Sjen-si niet veilig was,
indien de westerlingen maar wilden; zij zal echter wel begrepen hebben, dat het in
de eerste plaats te doen was om den spoorweg zelf. En waarlijk, toen de Engelschen
en de Duitschers Pao-ting naderden, bleken die stad en de spoorweg al bezet te
zijn door de Fransche voorhoede. Beati possedentes! 't Moet voor de nieuwe
bondgenooten een onaangename verrassing geweest zijn, nadat reeds de Peking
- Takoe lijn feitelijk in handen van de Russen gevallen was, te bemerken dat hun
tegenstanders hen ook vóór geweest waren op den voornaamsten verkeersweg
naar het Jangtse-dal, op welk gebied de Engelsch-Duitsche overeenkomst toch
hoofdzakelijk betrekking heeft. En de Duitschers hadden nog al voor bullebak
gespeeld tegenover de Belgen, die bij den aanleg van dien Peking Hankou-spoorweg vooral betrokken zijn, maar geen deel mochten nemen aan de
krijgsverrichtingen der groote mogendheden.
Met de Engelsch-Duitsche overeenkomst heeft, om zoo te zeggen, graaf Bülow
zijn entrée en matière gedaan als Duitsch Rijkskanselier. Dat hij prins Hohenlohe
zou opvolgen, was reeds lang waarschijnlijk; Bülow staat hoog in aanzien bij keizer
Wilhelm, wiens wil hij, naar men zegt, meer uitvoert dan leidt. Tot dusver is overigens
de man nog niet gevonden, die den Duitschen Keizer op den achtergrond kan
dringen, ook Hohenlohe was zoo'n man niet. En prins Hohenlohe is al tachtig. Nu
de Rijksdag welhaast de regeering ter verantwoording zal roepen over China, en
de handelsverdragen en een nieuwe groote kanaalwet behandeld moeten worden,
is het begrijpelijk dat de Keizer de verdediging van zijn politiek liefst aan jeugdiger
krachten toevertrouwt. In een Duitsche illustratie kon men de portretten van
Hohenlohe en Bülow zien, naast elkaar, de een als een uitgeteerd, gebogen,
gebroken oud mannetje, de andere met vurigen oogopslag en blakende van
gezondheid - ze leken wel een reclame voor Pink-pillen. Maar men behoeft toch
ook niet verder te zoeken dan het verschil in leeftijd, en in deze verwisseling van
personen allerminst een wijziging van Duitschland's politiek te zien.
Zeker is 't, dat de Boeren van de nieuwe Duitsche regeering niets te hopen
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hebben, en als president Kruger nog de moeite neemt, naar Berlijn te gaan, zal hij
daar nu evengoed aan dooveman's deur kloppen als bij Hohenlohe. 't Is een zware
tocht dien de oude Staatspresident met zijn inscheping op de ‘Gelderland’ begonnen
is, al is er wel kans dat het eerste gedeelte van zijn reis een zegetocht zal worden,
zóó druk worden er nu reeds toebereidselen gemaakt om den eerwaardigen balling
met bewijzen van eerbied en sympathie te ontvangen, zoodra hij den Europeeschen
grond betreedt. Zou president Kruger nog iets verwacht hebben van den uitslag der
‘khaki-verkiezing’ in Engeland? Vermoedelijk niet, tenzij hij geheel averechts ingelicht
was. Het is daarmêe gegaan zooals te voorzien was: het kabinet
Salisbury-Chamberlain heeft zijn meerderheid behouden; toch is de victorie voor
de jingo's lang niet zoo mooi geweest als zij hoopten. Hun meerderheid is niet grooter
geworden, en zelfs nog wat geslonken. Rekent men daarbij dat het
verkiezingsprogram zoo onzuiver mogelijk gesteld was; dat de liberalen verdeeld
waren en zonder eenige leiding van beteekenis, en dat de regeering kwistig gebruik
gemaakt heeft van verkiezingspraktijken van twijfelachtig allooi, dan zou men tot
het besluit komen dat ook in Engeland de oogen opengaan voor de gevaren van
Chamberlain's politiek, al is ook de stemming nog niet genoeg gewijzigd om te leiden
tot staatkundige veranderingen. Blijkbaar laat men zich door het vlaggengezwaai
van de jingo's niet meer zoo makkelijk verblinden, en zich zelfs geen zand meer in
de oogen strooien door den met veel vertoon in elkaar gezetten, en door de
uitzending van den hertog van York opgesmukten Australischen statenbond.
Chamberlain zelf zal deze verkiezingscampagne geen goed gedaan hebben, dat
is het algemeene gevoelen. Hij is daarbij te keer gegaan met een heftigheid, die
zijn partij misschien enkele zetels meer bezorgd heeft, maar zijn kansen op het
premierschap - ongetwijfeld nog altijd het toppunt der wenschen van dezen
eerzuchtigen man - niet weinig geknakt moet hebben. De teekenaars van politieke
spotprenten hebben hem voorgesteld als den dollen hond, die iedereen wilde bijten
en niet 't minst gevaarlijk was voor zijn eigen huisgenooten. De regeeringsgezinde
pers was 't er over eens, dat Joe te ver ging; liberale bladen spraken zelfs van
Chamberlain's boulangistische manieren.
En wat zal 't zijn als het langzamerhand tot het Engelsche volk doordringt, hoe
hoog de rekening is, die het te betalen zal hebben voor het overwicht van den
Britschen invloed in Zuid-Afrika? Als het ziet dat al die berichten over het spoedig
einde van den oorlog maar praatjes waren die dienst moesten doen bij de
verkiezingen? Dat de oude Roberts zich evenzeer als de minste van zijn generaals
geleend heeft tot het verspreiden van die leugenachtige voorstellingen? Het is al
begonnen met Roberts' beruchte telegram na de bezetting van Komatiepoort: dat
de Boerenmacht nog maar uit ‘enkele stroopende benden’ bestond. Men schreef
toen 19 September; en nu, een maand later, kan men op de kaart den vinger niet
leggen op een der beide geannexeerde republieken, of men treft den naam van een
plaats waar
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de ‘stroopende benden’ in de laatste weken de Engelschen 't leven zuur gemaakt
hebben. Om 't even wat voor naam men er aan geeft, oorlog, guerrilla of opstand het feit blijft bestaan dat het Britsche gezag daar nog niet vaster staat dan vier
maanden geleden.
Of van hun kant de Boeren nu meer kans hebben, 't eindelijk nog te winnen, dat
is natuurlijk even twijfelachtig. Toch zou men verkeerd doen als men geen rekening
hield met een belangrijken factor: het onvoorziene.
Ten slotte enkele woorden over twee nieuwe ministeries. In Japan heeft Markies
Ito een nieuw kabinet gevormd dat, volgens sommige berichtgevers, een
merkwaardig nieuwtje vertoont: leden van de oppositie hebben er zitting in. Wat wel
zal moeten beteekenen dat de regeering een gedeelte der oppositie met zich
verzoend heeft, tijdelijk misschien. Het is nog niet na te gaan of die wijziging van
ministerie een wijziging in Japan's politiek meebrengt, maar men zegt dat de minister
van buitenlandsche zaken, Kato Takaähi, oudgezant te Londen, Engelschgezind
is.
En ook in Spanje nieuwe mannen, maar geen nieuwe koers. Aanleiding tot de
kabinetscrisis was hier de benoeming van Weyler, van Cubaansche faam, tot
kapitein-generaal van Madrid, naar 't schijnt tengevolge van een domheid van Silvela,
die zijn minister van oorlog Linares de vrije hand liet, maar daardoor zijn
ambtgenooten van zich vervreemdde. Silvela kon geen nieuw kabinet vormen, voor
't oogenblik, en generaal Azcarraga deed het. Linares is minister van oorlog gebleven.
Daar echter ook Salazar minister van financiën gebieven is, kan men nog hopen
dat Spanje behoed zal blijven voor een nieuwe vlaag van militarisme, en dat in dat
veelbeproefde land binnenkort toch de partij zal overwinnen die vooreerst hervorming
wil en bezuiniging.
20 October.
C.E.
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Van de redactie.
Couperus' nieuwe vrouwenfiguren.
Dezer dagen verscheen Couperus' nieuwe roman met den vragenlokkenden titel
Langs lijnen van geleidelijkheid, uitgegeven door den heer L.J. Veen, als naar
gewoonte keurig. En eveneens dezer dagen gaf de Gids het laatste gedeelte van
Stille Kracht, nog een nieuwen roman van Couperus, die weldra ook in boekvorm
zal verschijnen. In deze twee romans geeft de schrijver met eene autoriteit, die bijna
niemand onder onze romanciers bezit, vrouwenfiguren, waarover reeds nu heel wat
gepraat en geschrijf is geweest. Cornélie de Retz, uit den eerstgenoemden roman,
is de vrouw met dubbele begeerte; Léonie van Oudijck, uit den nieuwsten, is de
vrouw met onverzadigbaren lust en niet te overtreffen egoïsme: eene Indische
Messalina zonder eenige grootheid in haar ondeugd.
Cornélie de Retz schijnt heel wat meer te beteekenen. Terwijl mevrouw van
Oudijck dan ook maar tweede-plan-figuur bleef, werd Cornélie de Retz door den
schrijver tot hoofdpersoon van een roman gemaakt en geschilderd met eene
uitvoerigheid, die getuigt van liefde voor het gegeven. Naast Cornélie staat nog een
andere vrouw, Urania Hope, over wie wij hier eveneens met een enkel woord zullen
spreken.
Cornélie de Retz is van haar man gescheiden, omdat hij haar ranselde en nu en
dan uitschold. Hij was een krachtmensch met troglodyditische hebbelijkheden en
een rooden nek; ‘tòch heer’ vindt Cornélie. Haar huwelijk heeft haar - meent ze voor goed een afkeer ingeboezemd van het samenleven met mannen. Zij gaat naar
Rome en schrijft daar artikelen en een brochure over de vrouwenbeweging. Zij pleit
voor vrijheid der vrouw en is erg tegen het wettige huwelijk.
Al heel spoedig begint zij zoo'n beetje sentimenteel te flirten met een jongmensch,
dat veel doet aan oudheidkunde en ook wel eens wat schildert: Duco van der Staal.
De onervaren jongeling, die nog niet anders heeft beleefd dan een paar onnoozele
scharrelgeschiedenisjes met modellen voor kunstenaars, wordt diep verliefd op
mevrouw de Retz, die hem een lieven jongen vindt en zelfs wat eerbied heeft voor
zijn artistieke en archeologische bekwaamheden. Dat is haar even-voldoende om
zich aan hem te geven. Hij wil 't zoo graag! En zij gaat met haar eersten onwettigen
man een hoog op te vijzelen ‘vrij huwelijk’ aan, of liever, zij speelt eenige maanden
met Duco van der Staal de komedie van verheven liefde en honger troef, tot haar
dat begint te vervelen. Want Duco is een achtenswaardig jongman, maar hij kan
geen vrouw onderhouden; hij doet daar ook niet heel veel moeite voor, ofschoon
hij dweept met zijn ‘vrije vrouw’. Zij vormen een stel weeldemenschen, die
verhongeren als er niet voor hen gezorgd wordt. Cornélie de
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Retz begrijpt niet dat een vrouw, om vrij te wezen, niet allereerst behoefte heeft aan
een ‘vrijen’ man, maar aan eene onafhankelijke positie. 't Zijn een paar - wat men
zoo wel ereis ‘poëtische’ menschen noemt en ‘poëtisch’ hokken ze bij elkaâr op
Duco's atelier.
Maar Cornélie heeft éene vriendin, die haar trouw blijft: Urania Hope, schatrijke
dochter van een Amerikaanschen tricot-fabrikant. Urania gaat trouwen met een
Italiaanschen prins, die haar neemt om haar geld en zij neemt den prins om zijn
titel. Deze prins wordt dol verliefd op Cornélie de Retz en de ‘vrije’ vrouw, die het
‘vrije’ huwelijk zoo hoog stelt en de onafhankelijkheid van de vrouw tot
levensvoorwaarde uitroept, doet niet anders dan zich laten aanbidden door Duco
van der Staal en gemeen-begeeren door den Italiaanschen prins, met wien zij
coquetteert als de minste onder de vrouwelijke schepselen; want zij neemt allerlei
van hem aan: bloemetjes, lekker eten, juweelen, bankbiljetten, ja zelfs, met Duco
(een echte Lamme Goedzak van Uilenspiegel Cornélie) de gastvrijheid onder zijn
dak op zijn oud kasteel. Daar is ook wel die zich tot prinses getrouwd hebbende
Urania, maar dat belet niet dat Cornélie bijna geweld wordt aangedaan door den
prins en dat zij hem zoent.
Akeliger wezen dan dit knoei-mensch kan haast niet voor ‘vrije’ vrouw in een ‘vrij’
huwelijk worden uitgegeven.
Zij houdt niet van den prins, maar zij heeft behoefte aan dat minne soort van
mannenhulde, waarop ook een flesch Bourgogne en een kist fijne havannah's zich
zouden kunnen verhoovaardigen.
Houdt ze dan ten minste van Duco?
Jawel! - getuigt Couperus. Maar Cornélie is een vrouw met compartimenten als
een spoorwegrijtuig of een schip met waterdichte schotten. Duco vult één
compartiment; maar er is een ander in haar, dat niet heelemaal leêg staat. Daarin
troont de heuchenis aan ‘den heerlijken Rud’ - haar eersten man, die haar nu en
dan uitschold en ranselde, maar wiens liefkozingen zij niet vergeten kan. Die man
‘elle l'a dans le sang’ zou een Franschman zeggen. Couperus schrijft dan ook, dat
ze hem in haar bloed heeft. Zij is, naar de schrijver eveneens getuigt, wel geen
‘vrouw voor vele mannen’ - zooals mevrouw van Oudijck uit Stille Kracht, - doch
geeft zich uit hartsbehoefte met zinnen, die wachten op een ander. Duco neemt ze
voor het sentimenteele in haar; de heerlijke Rud.... jawel, die komt. Hij ontmoet haar
als zij in betrekking is gegaan bij een rijke dame, die haar prachtig aankleedt. Zij
ging omdat bij Duco heelemaal geen eten meer voor haar was. En dan beveelt Rud,
zeker van zijn macht, dat Cornélie bij hem terug moet komen en dus zijn ‘vrije’ vrouw
worden, daar zij niet hertrouwen mogen. Zij besluit niet dadelijk tot gehoorzamen;
zij gaat eerst naar Duco. En dan vraagt die - niet voor de eerste maal - waarom zij
toch niet liever met hem trouwen wil. Nu zegt zij het: zij is niet vrij, zij is nooit vrij
geweest; want Rudolf heeft zij in 't bloed. Dan gaat Duco erg huilen en hij brengt
haar een eindweegs naar haar eersten man terug. Duco heeft geld voor de
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reis geleend van een vriend, nadat Cornélie Rudolf om reisgeld voor zichzelf heeft
getelegrafeerd. Pandjes maken en geld leenen hebben zij in hun vrij huwelijk geleerd.
Het ‘vrije’ huwelijk, dat zoo verheven is voorgesteld, dat de vrouw zoo hoog doet
staan tegenover den man, dien zij lief heeft, is dus dààrvoor juist goed genoeg: om
samen te gaan hokken met een goejen jongen, ofschoon men een anderen man
‘in 't bloed heeft’. Lekker!! En als die man komt en roept, dan is men immers ‘vrije
vrouw’, die mag gaan tot wien zij wil of als een rijke prins malle dingen met haar wil
uithalen, dan mag zij met hem spelen tot hij razend wordt en een moord wil begaan,
want men is immers ‘vrije vrouw’ en men staat immers veel te hoog om zich
bezoedeld te wanen door eene lage begeerte, die men zelf aanwakkert! Is het niet
of Couperus, die een toevallig actueelen roman over Wereldvrede schreef, ditmaal
een toevallig venijnige satire gaf op de ‘vrije vrouw in het vrije huwelijk’?
Over het slot van den roman (als Cornélie in het hotel van den ‘heerlijken Rud’ is
aangekomen) zullen wij maar niet spreken.
Wat nu betreft Urania Hope, deze wordt ons in het begin van den roman geteekend
als een akelig oppervlakkig schaapje, veel te onverstandig om alleen te reizen. Zij
bedelt staaltjes van baljaponnen der dames uit de groote wereld en verzamelt
afdrukken van vorstelijke en adellijke cachets. Dat meisje trouwt uit ijdelheid met
een Italiaanschen prins, met een vlammenden punschbowl voor hart, die haar
dadelijk bedriegt en zich met haar verveelt. Zij is daardoor droevig geworden, maar
òòk een uitnemende burchtvrouw van het oude familieslot, die een tehuis voor oude
en gebrekkige menschen sticht en zich in moeilijke omstandigheden flink gedraagt.
En toch - diezelfde, gemetamorfoseerde vrouw, werpt zich in de armen van een
wereldling om ook wat liefde te erlangen, zóó maar, zonder dat we op zoo iets
eenigermate werden voorbereid, evenmin als wij konden vermoeden dat zij in haar
ongelukkig huwelijk nog een goed vrouwtje worden zou. Urania is een speelpopje
van Couperus.
Cornelie de Retz daarentegen heeft de schrijver waar gemaakt; dat kunnen wij
erkennen. Zij is een monster, wel een der antipatiekste en gevaarlijkste vrouwen,
die men op zijn levensweg kan ontmoeten, maar zij leeft en Duco, haar slachtoffer,
‘leeft’ ook in zijn weeë onnoozelheid en onredzaamheid méér dan in zijn
kunstenaarsbestaan. Wij behoeven niet aan te nemen dat Couperus die twee
menschen uitvoerig heeft geteekend om iets te betogen. Hij zal de natuur van
Cornélie belangwekkend hebben gevonden voor den romanschrijver: een mooi
voorwerp om er een romans-psychologische analyse op te beproeven en het zal
hem misschien koud laten zeer velen in Nederland ergernis te geven door het feit
dat zulk een vrouw tot hoofdfiguur van een roman is gekozen door een onzer eerste
romanciers, juist door hem, die het allergrootste aantal menschen weet te boeien.
Hij zal van oordeel zijn dat de romanschrijver het leven moet geven zooals hij het
ziet en menschen zooals hij er heeft kunnen bestudeeren.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
J.G. Mennekens. Naar den Zomer, Lerbeke, E. Lombaert-de Kempeneer,
1899.
Van dezen dichter is reeds vroeger verschenen ‘Azuur’, een bundeltje, dat, indien
wij ons niet vergissen, ook in Zuid-Nederland weinig aandacht heeft getrokken. Naar
den Zomer, ons laat toegezonden, verdient meer bekend te worden, vandaar dat
wij er nog even melding van maken, ofschoon het reeds in het vorige jaar is
uitgekomen. Het boekje getuigt van dichterlijk talent. Hoewel de langere verzen
nogal eens worden ontsierd door rhetorische wendingen en, naar het schijnt, wat
al te vlot gerijmde gedeelten, men leest ze met belangstelling omdat er regels in
zijn van schoonen klank en verrassende kracht. De balladen zijn in den waren toon
gehouden.
Het best geslaagd zijn de zangerige stukjes. De dichter toont daarin gehoor te
hebben voor eenvoudige taalmuziek. Gaarne schrijven wij, om den lezer een goed
denkbeeld te geven van hetgeen de jonge kunstenaar reeds vermag, een klein
versje over, getiteld:

Dood.
Van nacht, mijn kind, als ik sterven zal,
dan komt ge nog eens tot mij,
met een zwijgenden wrok in uw moede ziel,
maar uw hart vol medelij.
Dan zit ge daar met uw bleeken lach,
en uw goedheid van voorheen,
toen ik nog niet gebroken had
uw liefde, heel lang geleên.
Dan zit ge daar met uw roerenden lach,
doch spreekt geen enkel woord;
en traag naar mijn dood, door den winternacht,
schrijden al de uren voort.
En daalt in mijn borst dan de eeuwige kou,
kalm sluit ge mijn oogen dicht,
en vouwt mijn handen als tot een beê
en dooft het flakkerende licht
Een grauwe schemering hangt dan reeds
zacht sluimerend, om mijn kluis,
en ge maakt met een palmtak over mij,
wijwater sprenklend, een kruis.
Dan gaat ge weer door den uchtend, stil,
naar de groote ontwakende steê,
en mijn ziel staart u na en schreit zoo droef
van nooit vergeten wee.

Van 't viooltje dat weten wilde, door Marie Marx-Koning. Teekeningen
van S. Moulijn; C.A.J. van Dishoeck, Amsterdam, 1900.
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Dit boekje brengt ons geen verzen, maar wel echte poëzie.
Er worden veel sprookjes geschreven, in den laatsten tijd, nu ze niet meer
verderfelijk worden geacht of met verachting worden ter zijde geschoven door het
publiek. Sommige beginnende schrijvers en vooral schrijfsters houden 't nog voor
zoo moeilijk niet een mooi, dichterlijk sprookje voor kleine of groote menschen te
vertellen. Slechts weinigen slagen er in wat wezenlijk goeds te geven. Tot die
gelukkigen behooren niet zij, die het genre gemakkelijk vinden. Er zijn geen
gemakkelijke genres in de letterkunde. Ten bewijze mag worden aangevoerd het
feit dat zelfs de kreupelverzen van een Schoolmeester, noch de parodieën van Piet
Paaltjes ooit goed nagemaakt werden. Om sprookjes te kunnen vertellen moet men
niet alleen wat verbeelding hebben en wat slag om in fabelen eenige wijsheid nêer
te leggen. Het sprookje eischt uiterst fijn gevoel en een zeer bijzonderen stijl. Het
kan niet innig en niet fijn genoeg zijn. Ook dient de schrijver geheel meester te
wezen over zijn verbeelding. Tot hoever die vrij spel mag worden gelaten is
theoretisch moeilijk aan te geven, maar de
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grenzen van het niet noodlottige veld zijn tamelijk eng. Aan die grenzen ligt het
barokke op de loer. Het ligt daar als een afschuwelijk monster dat, zoo het een enkel
stukje van een figuur in zijn klauwen krijgt, dadelijk alles naar zich toetrekt en
verslindt.
Even dichtbij dreigt het prozaïsche. En wie te ver dwaalt èn wie zich te
schroomvallig betoont, gaat onder in het lachwekkende. Een sprookje moet niet
onmogelijk wezen en uiterlijk niet te waar. Enkel het gevoel kan gidsen.
Marie Marx Koning heeft bewezen deze gave te bezitten. Van haar maathouden
in het fantastische getuigt het eerste sprookje ‘van 't viooltje dat weten wilde’. Een
viooltje in gesprek met een kikker, de vorsch vertellend van de menschen, heel
nuchter, akelig wijs doende en het bloempje vragend, droomend in aantrekkelijke
teerheid van gevoel. We krijgen wat guitige satyre tusschen droevigen ernst, heel
eventjes komiek is de kikker, maar toch niet storend. Dat het goed gevoeld was het
viooltje zoo veel belang te laten stellen in de ongelukkige Vrouw durven wij niet
beweren. Het zou onswel zoo lief zijn geweest als het viooltje, vragend naar het
waarom, van het eigen levensmysterie alléén het martelende had gevoeld.
Voortreffelijk is ‘een sprookje van Liefde’, waarin verbeelding en werkelijkheid in
de ware verhouding tot volle recht komen. De kern van het sprookje is levenservaring
en van de bitterste. Een jonge prins had nooit moeten weten wat liefde is. Aldus
hadden wijze mannen den Koning geraden. Maar hij hoort er toch van en gaat uit
om liefde te zoeken. Zij wordt hem geschonken door het dochtertje van een
houtvester. 't Meisje, door den Koning tot schoondochter verheven, maakt eerst den
prins gelukkig; doch het volk wil niet dat zij Koningin worden zal en dat maakt haar
vorstelijken gemaal angstig en bedroefd. Voor hij zich nog ongelukkig kan gevoelen
neemt zij een tooverbloem aan haar boezem. De bloem maakt haar schijndood.
Voor den prins leeft zij dan niet meer. En hij hertrouwt en hij vergeet haar graf en
herkent haar niet als hij haar zijn paard laat vasthouden, meenend een jongen voor
zich te hebben. Het paard herkent Elze wèl!
De prins wordt gelukkig met zijn tweede vrouw. En Elze kan zich daarover nog
verheugen, omdat zij hem liever had dan zichzelf. Dit eenvoudig gegeven is door
de schrijfster behandeld in een vijftigtal bladzijden. Niet kort, dus, maar zoo volmaakt
in den waren sprookjestoon. Gemaakt naïef is Marie Marx-Koning bijna nergens.
Van liefdoen houdt zij niet. Haar gratie ligt in den zuiveren eenvoud van haar
woorden, haar kracht in de sierlijke ornamentatie van haar grond-denkbeeld. Een
reeks lieve tooneeltjes roept zij voor ons op: eerst die vergaderde wijzen bij den
Koning; dan de wandeling van den prins met zijn voedstermoeder als hij groot
geworden is en nooit het woord liefde vernomen heeft, dan zijn dwalen door het
bosch met Elze en hun komen bij de woning van den houtvester, waar zwermen
duiven op het meisje neêrstrijken.... Wij zouden moeten citeeren om den lezer te
doen genieten van de bekoring der vele tafreeltjes, die niet behoefden geïllustreerd
te worden, zoo duidelijk laat de schrijfster ons die zien. Elze is een juweeltje.
Nog twee sprookjes bevat het bundeltje: De tulp en de madeliefjes en De
Watermolen. Zij bevallen ons minder dan het Viooltje en Elze. De madeliefjes vinden
we wat erg prozaisch met dat gekakel over de tulp en het idee is ook zoo heel dikwijls
in sprookjes behandeld.
Moulijn maakte verdienstelijke teekeningen voor dit bundeltje. Toch wil het ons
voorkomen dat er andere motieven ter illustratie hadden moeten gekozen worden.
Het dennenboschje voor no. 1 b.v. illustreert niemendal. Het was wel moeilijk om
een kikvorsch te geven bij
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een viooltje zonder met wat nuchters aan te komen, doch met eene verbeeldingrijke
sprookjesdichteres dient een even verbeeldingrijk illustrator samen te werken!
Waarom juist, voor Elze, het oogenblik tot motief genomen, waarop zij, doodgewaand,
op een legerstede ligt met den prins aan haar voeten geknield en schreiend? Zooveel
mooier te teekenen momenten waren te kiezen, b.v. hun samenzijn bij de
houtvesterswoning omzwermd door duiven, of hun aardbeien plukken in 't bosch,
of Elze met den woudgeest.
Op den band staat een den, groot en grof met de wortels bloot, als een woudreus
zoo zwaar boven een klein kikkertje tusschen gestyleerde vioolblaadjes ter aanvulling
van het dennenbosch op pag. 1, waarin het bloempje en het wijze dier onzichtbaar
zijn en ook moeten zijn om de verhoudingen. Maar Moulijn liet toch niet de tulp haar
natuurlijke grootte behouden op pag. 39. Daar is zij geweldig in 't wijdstrekkende
grasveld.
Dergelijke aanmerkingen zijn op vele Nederlandsche illustraties te maken. Ieder
teekenaar zoekt in een werk de gedeelten, die hij illustreeren kan zonder iets anders
te geven dan werk in zijn gewone genre. Vindt hij die, dan kiest hij ze als motieven,
onverschillig of zij hoofdmomenten aangeven of niet. Treft het zoo, dan des te beter;
treft het niet, dan zullen toch zijn teekeningen wel tot versiering, zooal niet ter
illustratie kunnen dienen. Aldus schijnt voor velen in ons land de regel te zijn. Op
zich zelf beschouwd, mogen de teekeningen van Moulijn verdienstelijk heeten. Het
keurig uitgegeven boekje zij onzen lezers aanbevolen. 't Is een uitgave om blij mêe
te zijn.

Schuld, door Suze La Chapelle-Roobol, Haarlem, De erven Doosjes,
1900.
Mevrouw La Chapelle-Roobol is ditmaal niet zeer gelukkig geweest. De begaafde
schrijfster is er niet in geslaagd de voornaamste personen uit haar roman voor ons
te doen leven. De figuren zijn daartoe niet met genoegzaam vaste lijnen geteekend.
Wij weten niet wat we aan Nanny hebben. Wat is zij méér dan een lastig, genotziek
meisje, dat een man wil, desnoods den man harer vriendin Dora, aan wie zij zooveel
is verschuldigd? Wat is Dora anders dan een lief, zacht en kalm vrouwtje, dat niet
houdt van hevige lichaams- en gemoedsbewegingen? Waarom krijgt haar man zóó
gauw genoeg van haar? Bedoelt de schrijfster dat zij minnevuur te kort komt? Het
had duidelijker moeten blijken. Zij is nu bijzonder sympathiek, vooral tegen het eind,
na zooveel te hebben verdragen van haar man en dàn nog bezorgd voor hem en
bang dat zij misschien wat heeft gedaan dat verkeerd was. Die arme Dora! Wij
kunnen haar niet onbeduidend vinden, met haar hart vol goedheid voor Nanny, al
praat ze niet hevig met haar man over boeken en al borduurt zij gouden vogels en
bloemen op wit laken. En de man, die de vriendin zijner vrouw verleidt - wat hem
trouwens gemakkelijk wordt gemaakt! - wat is hij precies voor iemand? Hij doet iets,
dat hem later gaat drukken als een moord, dat hem wroeging geeft, die tot zelfmoord
leidt. Het een en het ander komt ons psychologisch onvoldoende gemotiveerd voor.
Deze man, zou na het één het ander niet hebben gedaan. Halmers ook is een vaag
geschetste figuur. Veel beter zijn de tantes Clairette en Mimi. Zij leven.... maar
hebben in den roman geen groote rol te vervullen.
Het boek is hier en daar slordig geschreven en onvoldoende gecorrigeerd.
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Op 't Averenk, roman door H.Z. Zegers de Beijl, Amersfoort, Valkhoff
en Co. (zonder jaartal.)
Het onderwerp van dezen roman is het buitenleven en de fabel is een geschiede-
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nisje, dat ook voor den schrijver van een genoeglijk stemmend operetten-tekstboekje
zeer bruikbaar wezen moet. Een boerenmeisje, dat veel van lezen houdt en boeken
koopt in plaats van zoetigheid, trouwt, na eenige ervaringen, met een ‘meneer’ uit
het dorp, die niet van studeeren houdt en in zijn hart boer is en niet anders dan boer
wezen wil. ‘Hij was opgegaan in het begrip “boer” zonder veel uitbreiding, er aan te
geven’, schrijft Z.d.B. Dat is dus in orde. Verder treden in het verhaal op een dorps
don Juan, die één meisje verleid heeft en een ander belasterd, maar zich betert,
het verleide meisje huwt, al is het dan wat laat, en zijn lastertaal intrekt. Dat is dus
ook in orde. Voorts komen er een meneer met vrouw en dochters in voor, van wie
wij weinig vernemen en een goed geteekende boerenvrouw, moeder van den dorps
don Juan, wel wat geïdealiseerd om een type te zijn, maar aantrekkelijk als figuur
in dit heelemaal niet realistische boek.
In zijn natuurbeschrijvingen is de heer Zegers de Beijl niet gelukkig. Hij ziet de
dingen wel mooi, maar hij kan zich niet ontworstelen aan de bergen banale
uitdrukkingen, die zich aan hem opdringen zoodra hij wil gaan zeggen wat hij ziet.
Dwaze zinnetjes maakt hij, nu en dan. B.v. ‘de zwaluwen gieren als ge scherp ziet
om het torenspits. Hij hoort schapen haast brullen. Te Oldeveen is de voorjaarsmarkt
de olympiade, waarnaar de dorpelingen hun tijdrekening hebben en de kermisdrukte
bepaalt zich tot een min of meer vroolijken toon. Wij hooren van een ‘onuitgesproken
getuigenis’ en van menschen die ‘bovenmate zeer gegriefd’ zijn, alsmede van iemand
‘volkomen homogeen met de inzichten van den cavalier zijner dochter’ en van
‘goelijke scherts en dartel geplaag, schoon voor beschaafde ooren niet altijd met
attisch zout besprengd’.... Deze aanhalingen zijn voldoende om te doen zien in
welken onverzorgden stijl de heer Zegers de Beijl schrijft. Hinderlijk is dat hij vreemde
woorden laat zeggen of denken door boersche menschen en er voor eigen rekening
ook gebruikt, niet altijd met kennis en oordeel b.v. ‘een robuste, stoere knaap.’ Met
dat al is Op 't Averenk een boekje, dat gerust mag worden aanbevolen als lektuur
voor de huiskamers waarin niet àl te veeleischende bewoners worden aangetroffen;
want het zal geen gemoederen in ongezonde beweging brengen. En de schrijver
meent het zoo goed met de Moraal.

School idyllen door Top Naeff, met acht platen naar teekeningen van
C. Koppenol. Amsterdam, H.J.W. Becht z.j.
't Is een romannetje, niet, zooals de titel doet vermoeden, een bundeltje schetsen.
Werd het geschreven voor kinderen? 't Is er bevattelijk - werd het geschreven voor
groote menschen ook? - het is er boeiend genoeg voor. De jonge schrijfster heeft
geteekend groote meisjes, die weldra de school verlaten. Veel gaat er niet in hare
zieltjes om. Indien men haar vergelijkt met de meisjesfiguren uit werken van eenige
moderne schrijvers, vindt men ze wel héél eenvoudig, of wel, men gaat
veronderstellen dat Top Naeff niet alles omtrent haar heeft meêgedeeld, wat zij van
haar wist en dat zij, werkend voor groote kinderen, haar personen heeft
vereenvoudigd en het specifiek schoolmeisjesachtige nagenoeg alléén heeft willen
geven. Zelfs het weesje, dat op haar zeventienden verjaardag sterven moet, wordt
ons niet in de diepte van haar harteleven geteekend. Wij voelen dat niet alle
meisjesgeheimen ons worden geopenbaard.
Houdt men in het oog dat in School-idyllen werd gestreefd naar de teekening van
het schoolmeisjesleven en de schrijfster dáárom gaf niet zoozeer de individuën in
de volheid van karakter, maar enkele typen van een klein meisjesgroepje, dan
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zal men dit schoolromannetje voortreffelijk noemen; dan vindt men het oppervlakkige
der karakterteekening een goede eigenschap en kan men volkomen waardeeren
de groote gemakkelijkheid, waarmeê deze jonge schrijfster zich vermag te uiten,
wisselend van toon met gepaste overgangen, als een lange jaren geoefende
romancière; dan kan men zonder voorbehoud haar zelfbeperking roemen. En wij
gelooven dat men aldus het boek beoordeelen moet.
De grootste verwachtingen zijn door School-idyllen opgewekt; waarschijnlijk vooral
door de verrassende vaardigheid, waarmeê 't geschreven is. Het boek is mooi
uitgegeven. De band (vooral de witte met goud) ziet er prachtig uit; maar toepasselijk
dunkt ons de overigens goede versiering niet. Jammer dat de plaatjes van Koppenol
van zooveel minder gehalte zijn dan de tekst.
F.L.

Nieuwe Boeken.
Het is ons een waar genoegen de verschijning te kunnen berichten van het tweede
deel der ‘Gedichten van P.C. Hooft’, volledige uitgave door dr. A. Stoett, zijnde de
tweede, geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave
van F. Leendertz Wz. (Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1900.) Wij kunnen,
in deze rubriek, niet uitvoerig genoeg zijn om ons oordeel over het werk van den
geleerde in bijzonheden te geven. Daarom zij van de aanteekeningen alleen
dankbaar erkend dat zij zeer overvloedig en in 't algemeen zeer praktisch mogen
worden genoemd. Wat de wijze van uitgave aangaat, voor zoover de firma Van
Kampen daarin had te beslissen, wij gelooven niet dat de meest eischende
beoordeelaar iets daarop aan te merken kan hebben. De twee zeer fraai, op
uitnemend papier gedrukte deelen zijn tot een sieraad voor de bibliotheek der
vrienden van onze Nederlandsche klassieken geworden. De aanzienlijke Hooft zou
er mee tevreden zijn.
***
De heeren Osc. van den Doele, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Bergen
en Fr. van Veerdeghem, docent aan de hoogeschool te Luik, deden verschijnen te
Bergen bij Dequesne-Masquillier ‘De roode roos’, zinnespelen en andere
tooneelstukken der zestiende eeuw voor het eerst naar het Hasseltsche handschrift
uitgegeven, met een woordenlijst, maar zonder aanteekeningen. De uitgevers
berichten: ‘van aanteekeningen hebben wij onze uitgave niet gedacht te moeten
voorzien, zelfs niet waar uitdrukking, wending of woord ons niet volkomen duidelijk
bleken’. Wij mogen geen oogenblik veronderstellen dat de geleerde heeren zelfs
niet zouden weten hoe die moeilijke woorden enz. te verklaren. Bedoeld moet dus
wezen dat er nog al eens reden was bij den lezer eenige verlegenheid te
veronderstellen. Of de stukken van belang zijn voor de beoefenaars der geschiedenis
van de Vlaamsche letteren en taal behoeft nauwelijks gevraagd te worden; maar
dat enkel van historisch belang sprake kan zijn, daarvan houden ook de uitgevers
zich blijkbaar overtuigd. De lectuur, toch, is verre van aangenaam voor den lezer,
die enkel naar wat schoons gaat zoeken. ‘Men moet ze (de stukken) met
zachtzinnigheid beoordeelen’, waarschuwen
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de heeren uitgevers, terecht, ‘vooral naar den lagen graad van ontwikkeling der
toehoorders voor wie ze bestemd waren’. (pag. 17.)
***
Wij ontvingen de eerste aflevering van den tweeden jaargang der ‘Revue
internationale pour la photografie, Camera Obscura’, een zeer goed geredigeerd
en keurig uitgegeven tijdschrijft, waarin, tusschen belangwekkende artikelen,
reproducties worden gegeven van uitnemend geslaagde fotografische opnamen.
Het zij vakmannen en liefhebbers aanbevolen. Redacteur is de heer J.R.A. Schouten,
te Amsterdam.
Verder zond men ons:
De Pastorie van Nöddebo door Nicolaas, oud 18 jaar. Uit het Deensch door G.F.
Haspels (Nijkerk, Callenbach, z.j.), een humoristisch boek over het huiselijk leven;
F. Hedberg's Buitensporig, een modernen roman uit het Zweedsch door Ph. Wijsman
(Amersfoort, Valkhoff en Van den Dries, z.j.); Maeterlinck, een van groote liefde
voor den Belgischen auteur getuigende studie door J. Schrijver Dz. (Amsterdam,
Scheltema en Holkema, 1900); de eerste aflevering van een zeer belangwekkende
bloemlezing ‘Van de Schelde tot de Weichsel’ (Nederduitsche dialecten in dicht en
ondicht) door Joh. A. en L. Leopold (Groningen, Wolters) benevens drie
tooneelstukjes: het grappige kluchtspel in een bedrijf ‘De Spreektaalveredelingsbond’
door C.P. Brandt van Doorne (Amsterdam, H.J.W. Becht, 1900) het dramatische
sprookje Klein Ellen door de dichterlijk aangelegde Eva Westenberg (bij den zelfden
uitgever, 1900) en een met zorg bewerkte vertaling door Jeanne Salomonson-Asser
van d' Annunzio's Gioconda (Almelo, Hilarius, 1900).

Dr. M.B. Mendes da Costa, Tooneelherinneringen, met portretten. Leiden,
A.W. Sijthoff, 1900.
Wij vestigen gaarne de aandacht van de vele tooneelliefhebbers in ons land op dit
bundeltje, dat zeer veel wetenswaardigs bevat, door een groot beminnaar van de
tooneelspeelkunst uit zijne rijke herinnering geput. Het is geïllustreerd met vele,
voor het meerendeel nagenoeg onvindbaar geworden portretten en bevat menige
bijzonderheid omtrent familie-betrekkingen der voornaamste en minder voorname
kunstenaars. Onder dat vele is het een en ander, waaromtrent men op de bureaux
van den Burgerlijken Stand geene of niet de door den schrijver gegeven inlichtingen
zou kunnen krijgen, waarmeê volstrekt niet is beweerd dat het boekje voornamelijk
chronique scandaleuse is.
De Tooneelherinneringen werden, toen zij van 1 Nov. 1898 - 1 Mei '99 in het
orgaan van Het Nederlandsch Tooneelverbond het licht zagen, gretig gelezen en
met veel genoegen. Dit laatste echter niet immer door de besproken personen of
hunne nagelaten betrekkingen en vrienden, want Dr. Mendes da Costa oordeelt als alle ware kenners - streng en vertelt nog al eens het een en ander, dat
belanghebbenden hoopten voor goed in het vergeetboek te zijn geraakt.
De firma Sijthoff gaf dit boekje keurig uit en het atelier, waar de oude portretten
werden gereproduceerd, heeft voortreffelijk werk afgeleverd.
F.L.
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Jongensportret door Van der Maarel.
Eigendom van den Heer Van W. te Londen.
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Een praatje over portretten.
Door G.H. Marius.
*)

Pratend over de portretten-tentoonstelling in den Haagschen kunstkring vertelde
iemand hoe hij de tentoonstellingszaal binnen was gekomen en zoo zeer verschrikt
was van al de gezichten die hem toegrijnsden en op hem afkwamen dat hij maar
niet geweten had hoe gauw er uit te komen, hoewel de onrust dezer gezichten zoo
sterk bleek te wezen dat de obsessie er van hem nog langen tijd bijbleef.

Portret van den schilder Roelofs, door Jozef Israëls.
Stedelijk Museum te 's Gravenhage.

- Gij overdrijft, antwoordde een ander, doch bij menschen die zelden
tentoonstellingen of museums bezoeken, vooral bij degenen wier verbeelding sterker
werkt dan hun oogen, is deze angst voor de oogen van portretten geenszins
ongewoon.
- Onder deze menschen kunt ge mij evenwel moeilijk rangschikken, al schilder ik
ook niet, toch verkeer ik dagelijks

*)

De redactie van dit tijdschrift geeft deze bijdrage naar aanleiding der in Sept. en Oct. gehouden
portretten-tentoonstelling in den Haagschen kunstkring. De reproducties volgen deze
tentoonstelling evenwel slechts weinig daar Josef Israëls, noch Bisschop, noch de Bloeme
voldoende gerepresenteerd waren en, daar men zich in een kort bestek moest bewegen, zijn
alleen portretten opgenomen van die schilders wier naam verbonden is aan portretten. De
intieme en dikwijls zoo heerlijk geschilderde kinderportretten van genre of landschapschilders,
moesten daarom ditmaal achterwege blijven.
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met schilderijen. Het geval is hier trouwens iets anders. Bij onze
zeventiende-eeuwsche portretten b.v. zoudt ge u door uw verbeelding gerust kunnen
laten leiden, zij zal u daar geen parten spelen, niemand zal zich door de stille, rustige
oogen dezer vroede mannen, noch door de donkere oogen onder het gladde wit
van de mutsjes der vrouwen laten beangstigen die, mogen zij u ook met de oogen
schijnen te volgen dit althans welwillend doen, terwijl die in den Kunstkring u al
onrustig maken door de bizondere wijze waarop zij u aanstaren met hun oogen van
zenuwen of die van gejaagdheid uit hun kassen dreigen te springen. Er is o.m. een
vrouwenportret, een oudere vrouw, wier oogen mij bang maken.... er is een wijsvinger
van een vrouw die een sterker kerel dan ik op den loop zou doen jagen....
- Intusschen viel een schilder hem in de rede, er zijn uitzonderingen en - mooie....

Thorbecke, door Jozef Israëls.
Eigendom van den Senaat te Leiden.

- En, ging hij voort zonder deze opmerking eenige aandacht te schenken, en denk
nu eens daarbij aan de onvergelijkelijke charme van Gainsborough's en Romney's
vrouwenportretten, van de levenslust, van het vrouwelijke, van den eenvoud ook!
de

Denk eens aan de oogen onzer portretten uit de 17 eeuw, aan het evenwicht en
aan het intense leven dat er in uitgedrukt is en toch, welk een rust in die oogen zoo
donker en stil onder de plooien van ooglid en wenkbrauw!
- En Moro s Goudsmit in het Mauritshuis of dat andere portret van hem in dit
museum, met de oogen van een Franschen romanheld? vroeg een derde, maar hij
de

ontving de terechtwijzing dat Moro een 16 eeuwsche schilder was en dus buiten
het getrokken lijntje viel.
- Een portretschilder, hernam de eerste gewichtig, heeft mij eens gezegd dat men
voor de oogen nimmer blauw mocht gebruiken omdat men onder de oogharen en
onder de schuiving van het licht de kleur der oogen ‘an sich’
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zelden vermocht te onderscheiden en dat men om de oogen zielvol te maken,
warme, blonde kleuren moest gebruiken.
- Allemaal onzin, zei de schilder.
- Best mogelijk, hernam hij, maar gij zult mij toestemmen, dat er hier portretten
zijn waarvan het wel lijkt of de schilder de oogen uit de oogkas genomen heeft om
op de hand elke nuance goed te bekijken en elke iriseering te kunnen weergeven.
En dit weet ik zeker dat er schilders zijn die hun modellen door sterke lenzen
observeeren.
- Ge moest de Lenbach's op de Parijsche tentoonstelling eens gaan zien, die zijn
nog erger dan onrustig. Er is daar een mondain vrouwenportret dat voor mij de
snijtafel-processen der Fransche psycologen tot zachte chirurgijns maakt, zóó cru,
zóó naakt, om een even cru equivalent te gebruiken, staat dit geblankette gezicht
met de roode lippen, met de dunne roodachtige oogleden, waaronder een
onaangenaam leven flikkert, dat, tot maske wordend, doet denken of Lenbach hier
niet in één persoon heeft willen vereenigen waar de Duitsche schilders der vroegere
renaissance er twee gaven: het leven en de dood.

M. Snoeck, echtgenoote van Mr. van den Kerckhove, door H.A. de Bloeme, 1802-1867.
Stedelijk Museum te 's Gravenhage.

- Ja, en de enorme voorhoofden van sommige portretten waardoor de menschen
op doodshoofden gelijken, of die portretten die een en al critiek zijn, waarvan de
maker niet alleen het gezicht ontleed heeft, maar ook iemands verstand schijnt te
toetsen, ook iemands karakter schijnt te wegen en bovenal die gezichten schijnt te
critiseeren, die niet door buitengewone intelligentie uitmunten, die levenswijsheid
betrachten om het goede wat het leven hen biedt te aanvaarden zonder hun geweten
door allerlei gevoelsbezwaren te verontrusten.
- Het is allemaal waar wat er gezegd wordt, begon een derde, die tot nu toe achter
een courant had zitten luisteren zonder iets te beweren, - het is allemaal waar, maar
getuigt het niet juist van het inzicht en van het talent dezer portretschilders om zoo
zeer den geest van den tijd waar te nemen in de gezichten van heden? Waar zouden
in onzen tijd Romney en Gainsborough,
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die opene levenslust, de speelscher levenswijze, de luchthartiger levensopvatting,
de tot een charme geworden genotzucht vandaan halen, zoowel wat een schilder
als wat zijn modellen aanbelangt? Waar is de charme, die Romney, Watteau en
Goya bijna gelijkertijd vonden, waar die der donkere oogen, te donkerder onder de
vesting van gepoederde krullen, bekroond door den enormen hoed, de bekoring
der fade en delicate kleuren, die aan het donker der oogen en het incarnaat der
lippen den voorrang gunden, waar zijn de schoenen met kruislinten en de
herderinnenstok, en de terrassen, waar is Trianon?....
- Ik meende, viel de eerste in, dat een goed schilder een mooie vrouw in elk
costuum kon schilderen?

Kinderportret, door B.J. Blommers. (Collectie Mesdag).

- Ja misschien als hij smaak heeft en niet fotografisch de mode volgt; maar hindert
het u b.v. niet, dat in de zoo mooie schilderijen van Manet de vrouwen als verouderde
modeplaten aandoen? Misschien is Whistler gelukkiger, althans waar deze de
kleeding zijner modellen zelf ordonneert en dan is Engeland door zijn isolement
misschien het eenige volk dat na de revolutie zijn stijl heeft weten te behouden.
Neen hoe inconsequent het ook moge schijnen, ik geloof stellig dat er een tijd was,
die meer dan een ander uitmuntte door gratie, en stijl, welke zich aan gelaat, houding
en atours deed kennen; en bij alles wat de groote revolutie op haar kerfstok heeft,
is ook dit, dat zij de kunst hiervan onder de puinhoopen van het laatste koningschap
bedolven heeft.
- Een onhoudbare bewering deze!
- Men moet ook niet vergeten, begon een ander, dat sinds de fotografie
uitgevonden is iedere knappe vrouw zich lang niet meer laat schilderen, en dat
althans ten onzent hoofdzakelijk die mannen geschilderd worden, die om hun
diensten in 's lands bestuur of aan de wetenschap, geportretteerd worden
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als blijk van vereering en dat in de cultus, die in onzen tijd door allerlei
omstandigheden, aan het kind meer gewijd wordt dan vroeger, er meer kinder- dan
damesportretten gemaakt worden.
- En, vervolgde de enthousiast zijn cultuurhistorische rede, vergelijk nu eens,
de

zoover het enorme verschil dit mogelijk maakt, de 17

eeuwsche Hollanders met

de

die der 19 , denk eens aan die vroede mannen van weinig

John George Schwarze, zelfportret.

gedachte en veel daad, van vromen en eenvoudigen zin, wien de vastberadenheid
op het aangezicht geschreven stond, die in een tijd van zoo solide welvaart met
vaste hand hun land, hun stad en hun handel bestierden, hoe zou daar in die tijden,
waarin couranten, telegraaf en telefoon, openbaar onderwijs, noch leerplicht, noch
staatspapieren, noch werkeloosheid waren uitgevonden, waar de tribulatiën der
beurs den gezeten burger nog geen onrust
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bezorgden, noch zijn oogen bedorven werden door de bleeke letters der

C. Bisschop, portret van de moeder des schilders.
(Illustratie uit Art. ‘Bisschop’).

effectenlijsten, hoe zouden deze menschen, die de woorden anti-alcoholisme,
vegetarisme noch sociale rechtvaardigheid kenden, maar zich hun Bourgogner
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of Rhijnschen wijn kostelijk lieten smaken in roemers bij welks gezicht men
tegenwoordig kippenvel zou krijgen, die er niet tegen op zagen een halven
banketham of kip aan de vork te nemen en te verorberen, waar zouden zij de onrust
van daan hebben, hoe zouden zij haast hebben, hoe zouden zij gejaagd zijn, rustig
binnen de poorten van hun stad, die nog beknopt genoeg was, om zonder tram of
trein begaanbaar te wezen. En dan, het rustige

Kinderportret, door C. Bisschop.
Eigendom van Sir Henry Howard.

leven des zomers op de buitens aan Amstel of Vecht, vergelijk dal eens met het
reisleven van nu. En de vrouwen....
- Om nog niet te gewagen, stemde een ander hem bij, van den bestaansstrijd
welke nu in alle rangen zoo veel heviger geworden is, niet het minst op intellectueel
gebied, een strijd die ieder mensch dwingt specialiteit te worden en al sinds lang
niet meer gedoogt den toestand dat een philosoof voor zijn onderhoud brillen sleep,
of een dichter het vak van kousenverkooper
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beoefende, of een groot schilder, tegelijk herbergier of ambassadeur was!
- Neen, maar denk eens aan het portretje van Isaac Israëls zoo middeleeuwsch
van rust, dat is toch wel van dezen tijd!
- Dat is allemaal goed en wel, viel de eerste uit, maar daarom behoeft een schilder
hier nog niet een rouwkleed als onderwerp voor zijn coloristische neigingen te
gebruiken en het zwart, oranje, bruin en blauw te schilderen.
- Ik moet u toegeven, antwoordde een schilder, dat dit een der buitensporigheden

Professor Quack, door H.J. Haverman.

uit den nabloei van het impressionisme is. Intusschen is dit portret...
- Doch behoeft een ander van een portret een stilleven te maken....
- Ge meent dat van Van de Maarel, zeide de schilder met vuur, dat is een superbe
portretstuk, dat de schilders én als opvatting, én als kleur, én als factuur....
- Uw schilders mogen goede menschen wezen, hernam de eerste hardnekkig,
ze zijn bekrompen in hun oordeel en zien bij een portret niet verder dan of de kleur
mooi is, of de kop goed in elkaar zit, of de pose goed is,
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of de fond wel mooi geschilderd is, of er wat zij noemen ‘leven’ in zit en, dan, ja
dan.... of het portret wel gelijkt.’
- Onlangs hoorde ik iemand zeggen, dat schilders onartistieke menschen waren
en bekrompen ook, want als men ze iets over hun eigen werk of dat van anderen
vroeg wisten ze niets te zeggen en heelemaal niet uit te leggen waarom ze het zóo
en niet anders schilderden! vertelde de schilder lachend.
- Intusschen, begon ik, zal toch iemand, die het vak kent, er wel beter over kunnen
oordeelen, dan iemand die het niet kent? Wie zou b.v. beter

Kinderportret, door H.J. Haverman.
Eigendom van Mevrouw H. Funke - Nyhoff te Amsterdam.

kunnen beoordeelen of een paar schoenen naar den eisch gemaakt is, dan een
schoenmaker, vroeg ik triomfantelijk.
- Degeen die ze draagt antwoordde de onvermoeide tegenstander.
- Ik voelde mij geslagen en ging daarom met verheffing van stem voort: het zijn
dan toch de schilders geweest, die allereerst en allermeest de kracht erkenden en
bewonderden van dat wonderlijk diepzinnige portret, dat meesterstuk van leven,
van intens leven, dat te voorschijn komt uit een oneindig gewirwar van lijntjes en
kleurtjes, van bruine tinten, van grijze vegen, dat wonderlijk geschilderde portret,
dat eer uit het laboratorium van een alchimist,
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dan uit de werkplaats van een schilder gekomen lijkt, dat wil zeggen het portret dat
de figuurschilder Jozef Israëls van den landschapschilder W. Roelofs maakte;

Portret van Mevrouw Enthoven, door Isaäc Israëls.
Eigendom van den Heer L. Enthoven te Amsterdam.

een portret, dat door het publiek zoozeer veroordeeld is, allermeest wel hierom, dat
de kleeding van den schilder Roelofs meer op die van een werkman dan
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op die van een heer geleek. Het is waar dat de schilder, wanneer hij den
geportretteerde niet kent en misschien ook anders, begint met het beoordeelen van
houding, kleur en factuur, terwijl hij die dit vak niet kent, dit natuurlijk op den koop
toe, neemt, vergetend, dat toch de mooie en diepere gelijkenis, het

Mevrouw de Josselin de Jong, moeder des schilders.
(Illustratie uit Art. ‘de Josselin de Jong’).

sprekende, het leven, - ik bedoel niet de fotografische gelijkenis - toch alleen
verkregen is door de kracht van den schilder, die met de middelen van kleur, lijn en
compositie zijn opvatting van het model zoekt aanschouwelijk te maken zoodanig
dat deze verschillende qualiteiten in een goed portret niet af te scheiden zijn.
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- Zeker, zeker, antwoordde de eerste, maar gij zult toch niet ontkennen, dat de
fotografie een enorme concurrent van den portretschilder moet wezen.
de

- Geweest is vooral, en nog is voor de kleinere portretschilders die b.v. in de 18
de

eeuw en ook nog in het eerste deel der 19 eeuw volop werk hadden met het
portretteeren der burgerij. Maar in de laatste jaren is men

Mevrouw de Josselin de Jong, echtgenoote des schilders.
(Illustratie uit Art. ‘de Josselin de Jong’).

op dit punt tot bezinning gekomen, en zoo men ook de macht der fotografie moet
erkennen is men toch tot de herkenning harer grenzen gekomen. Hoe weinig
bevredigend toch zijn de beste photografische portretten, hoe spoedig verouderd,
hoe gauw verkleurd; en bovenal hoe weinig karakteriseeren deze toevallige
oogenblikken naar een gelaat, poseerend onder de ongunstigste omstandigheden,
den persoon, hoe spoedig heeft men er mee afgedaan en hoe
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belachelijk dunken ons dikwijls oude fotografische portretten, terwijl iemand zelden
zal lachen over oude miniaturen, noch over die snedige knipsels, die silhouetten uit
den pruikentijd, noch over geschilderde familieportretten.
- Nu dat weet ik nog niet, althans waar de schilder fotografisch zijn model volgt,
of waar hij wel zijn opvatting van het gelaat te zien geeft, maar niet van de kleeding
en de mode dus even nuchter als op de fotografie gereproduceerd wordt, dan geloof
ik dat het verschil niet groot is.

Baronesse Michiels van Verduijnen, pastel door Thérèse Schwarze.

- Dit is zeker, de macht der fotografie heeft aan de moderne portretkunst groote
eischen gesteld, vooral wat de grafische betreft. Zij die zich hieraan wijden, moesten
bewust of onbewust zien, dat een scherpe waarneming noodzakelijk was tot het
onderscheiden der essentiëele verschijnselen van het gelaat; en dat zij alleen door
zich te verdiepen in hun model, verder dan de oppervlakte, de fotografie als inferieur
konden doen kennen, omdat aan al wat machinaal is, het onderscheiden en kiezen
ontzegd is. Een portret kan ieder voor weinig
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geld hebben, dat wil zeggen een machinale opname van een toevallig moment,
maar een karakterportret te maken, hiervoor is een artist noodig. Het is niet alleen
het weergeven der gelijkenis, maar het is nog de wijze waarop, waarmede een artist
vanzelf zijn model karakteriseert. Een waterverfportret als dat van Jozef Israëls naar
Van Witzen, een contour waar Haverman

Mr. G. van Tienhoven, door Thérèse Schwarze.
(Illustratie uit Art. ‘Thérèse Schwarze’).

Van Deyssel in besloot, of diens portretje van prof. Van de Sande Bakhuyzen; een
portret als dat van dr. Doorenbos door Toorop, deze portretten zijn door hun synthese
wel de grootste tegenstanders van de fotografie en toch zal niemand hun treffende
gelijkenis betwisten.
e

e

- Intusschen waren in de 15 en 16 eeuw alle portretten min of meer
karakterportretten? vroeg ik.
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- Dat is waar, antwoordde de kultuur-historisch ontwikkelde, maar was de kracht
der Gothieken niet grootelijks gelegen in het uitdrukken van het karakter en het
uitbeelden der verschillende types der kruisiging, der Heiligen of van de Apostelen?
Is de Johannes de Dooper en Johannes de

Dr. Doorenbosch, teekening door J.J. Toorop.
(Illustratie uit Art. ‘Toorop’).

Apostel, is de Maria en de Magdalena, is de Jozef van Arithmethea en de
beulsknechten en Romeinsche soldaten, zijn deze niet allen karakterkoppen? En
wat was natuurlijker dan dat in de portretten dezelfde eigenschappen zich vertoonen,
en wat zijn b.v. de donateurs op die tryptieken anders dan enorm scherpe
karakterportretten, te scherper in hun individualistische realiteit tegen-
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over de geëxalteerde aangezichten der religieuse figuren? Geen wonder dan ook
dat de portretschilders van heden die portretten en vooral die nog sterker
uitgesprokene van Holbein bewonderen en bestudeeren te meer daar er een
gelijkvormigheid is in dien eersten hervormingstijd en deze, dat wil zeggen in het
naar voren halen van het persoonlijke tegenover de meer aan het algemeene
e

e

gehouden stijl der 17 en 18 eeuw. Het kritische wat een Van Eyck in zijn donateurs

Kinderportret, teekening door J.J. Toorop.
(Illustratie uit Art. ‘Toorop’).

kenmerkt, vindt men ook nu, en ik geloof dat ook daarin een deel der onrust is, die
u in de tegenwoordige portretten hindert.
- Intusschen is een portret als dat van den blinden hoogleeraar Loman van Veth
allerminst critisch te noemen, ten minste niet in de koude beteekenis van het woord.
Ge vindt misschien den schedel wat te sterk ontwikkeld tegenover de rest van de
figuur, maar een geleerde voor wien alle uiterlijke verschijnselen gesloten zijn, die
van zijn arbeid geen enkele afleiding vond als
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de muziek, welke hem evenwel tegelijk een inspanning was, die de moeiten van
onderzoek en vergelijkingen, van het denken dus, nog verdubbeld heeft door de
inspanning van te moeten luisteren wat hij onderzoekt, wat hij wil vergelijken en zoo
van zijn geheugen het dubbele moet vergen en zijn hersens zich nog meer moeten
vermoeien, is het wonder dat hier waar de oogen dood zijn, de mond pijnlijk gesloten
is en de kin gewoon op de hand te rusten, naar binnen gaat, is het wonder dat het
voorhoofd hooger wordt, zich verwijdt ten koste van andere deelen? Het en face
portret van prof. Loman, eveneens door Veth geschilderd, is zeker als uiterlijke
gelijkenis bevredigender, omdat het meer de zachte zijde dan de sombere van
dezen blinde weergeeft, maar gij zult moeten erkennen dat de schilder die de geheele
kracht, de expressie, heel het lijden, maar ook heel de intellectueele inspanning zoo
tot aanschouwing wist te brengen, door ze op het voorhoofd te concentreeren, dat
voorhoofd dat hooger nog schijnt tegen de diepte der in zich zelf gekeerde oogen,
hier een grootheid van opvatting vertoont welke aan Shakespeare doet denken?
Gij vindt er misschien geen kleur in, misschien de verfbehandeling oneigenlijk, maar
wat doet dit wanneer de karakter-expressie tot het dramatische opgevoerd is, is dan
kleur of afwezigheid daarvan ook niet middel tot expressie?

Professor A.D. Loman, door Jan Veth.
Eigendom van den Heer J.C. Loman te Bussum.

- Ja, de macht van dit portret is groot, antwoordde ik, als ge er voor staat meent
ge honderd bezwaren te moeten gevoelen en niet alleen die van de kleur; en als
gij weer thuis zijt blijft het portret u in het geheugen, en de indruk versterkt zich,
vermooit zich, zoodat u langzamerhand al de vooropgestelde eischen klein beginnen
te dunken en zoo gij eerlijk zijt, moet inzien dat ge maar niet zoo dadelijk in staat
waart zulk een werk te begrijpen. Daarom moet ieder, zegt Schopenhauer, die een
gedicht leest of een kunstwerk
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beschouwt, zelf er toe bijdragen om de wijsheid die er in opgesloten ligt, te
doorgronden, waaruit volgt dat ieder er slechts zooveel van begrijpen kan als zijn
vatbaarheid en ontwikkeling toelaten, zooals in de diepe zee de schipper zijn dieplood
zoover zal laten dalen als het lang is. Men moet zich dan ook

Professor Moltzer, door Jan Veth.
Eigendom van den Senaat te Amsterdam.

tegenover een schilderij stellen, evenzoo als voor een vorst, afwachtend of en wat
het tot u zeggen zal; en, evenmin als dezen ook genen zelf toespreken; want alsdan,
zegt hij, zoudt gij alleen uzelf hooren.
- Praatjes, zei de eerste.

Den Haag, Nov. 1900.
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De bruidstijd van Annie de Boogh.
Door Herman Robbers.
XIII.
Bruin, rossig-vaal-bruin, naar het oosten zoover als het oog reikt, met hier en daar
wat dof-groens van eenzame sparreboompjes en een rooden gloed tegen de
heuvlende grondbobbels aan, lag de wijde heide, de groote, eenzame hei van het
zuidelijke Brabant, onder de dampen die 't zonlicht zeefden, vaaldonkerbruin in den
tintel-zilveren dag, bijna zwart zelfs den kant uit van de zon. Om 't noorden en
westen, in strak-rechte lijnen, een ruige zelfkant van dennenbosch, duizendpootig,
en in 't zuiden, tusschen de hei die in mistige verten verdween en donkeren
boschrand, de torenspits met het zwarte kruisje, de daken der lage huizen en hutten,
de ruggen der beesten, het armelijk beetje bebouwde grond.
De vér, vér blauwende hemel toch één met het liggende land, door de stilte, die
groot was, heerschte, altijd-durend. Het knerpen der krekels, noch 't vinkengetjielp,
noch 't regelmatig geroep van één eenigen vogel, die hoog door de lucht
heen-en-weer scheerde, konde haar deren, de stilte, noch ook het rommelen, dof,
van een boerenkar over den smallen, vast-aardenen weg, naar het dorp toe.
Een groot-opene, óver-lichte najaarsdag, zon zonder hitte, weinig wind....
In 't hart van het dorp wat meer geluiden..., tóch stil nog, want iedere klank had tijd
te versterven. Om twaalf uur sloeg de torenklok, en kwamen de kinders uit school
op hun klepprende klompjes. Ze babbelden, lachten luid-uit, gierden spelend, gingen
toen ieder z'n eigen weg.... Het dorp bestond uit een enkele straat, geklinkerd en
zonder boomen, en daar omheen nog wat op-zich-zelf-staande huizen en hoeven.
In een van die weinig verspreid staande bouwsels van steen en hout was de woning
van veearts Van Biesen.
Hij was alweer thuis, de stoere oude-heer, de lange, gebaarde man met den
stalen bril, bekend in een omtrek van mijlen en mijlen. Hij was dien Zaterdagmorgen
- als altijd trouwens - om vijf uur al klaar in de kleeren geweest, en hij had al heel
wat hotsend gerij op z'n karretje, en al heel wat geduldig gepraat met de hoofdige,
dom-slimme boeren achter den rug, toen hij te kwart voor twaalven was
binnengekomen, het vierkante voorkamertje in, waar het pintere vrouwtje,
lezend-en-breiend, te wachten zat, de korte, gedrongen figuur met het glad-witte
haar en de waakzame oogjes. De koffie dampte
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geurig de tuit uit, en breede plakken gesmeerde mik lagen klaar op het
bruin-beschilderde bordje, waar de ruime rieten leuningstoel stond vóórgeschoven....
Geen pantoffels, geen pijp, daar niets van voor 's avonds. Straks moest hij er weer
op uit, naar zijn eigen beesten, zijn bongerd, zijn moestuin....
Even had ze gevraagd naar een paar arme menschen en zieke dieren, waar ze
wist dat hij over te piekeren liep, en had hij geantwoord, met z'n korte
schouder-opstooting, en een stuk-of-wat brokken zin van afgebeten beslistheid.
Maar verder hadden ze elkaar niet veel te vertellen; hij las nu de krant, en zij, die
de nieuwtjes al wist, keek, breiende, soms even op naar zijn lezend gezicht, naar
de lijn van z'n blik, om na te gaan zóó, of hij dit al gezien had, dáár al kon zijn....
Dan kwam er ook wel eens een korte uitroep, rauw-schor als een hoest, uit den
dadelijk weer manlijk-gesloten mond - de geschoren bovenlip, aardkleurig, stond
strak en hard - en zij, áltijd begrijpend, glimlachte zwijgend, nam langzaam een
teugje van stil genot uit haar koffiekop. Zijn groot gezicht, dat doorgaans een weinig
verwonderd stond, werd haast niet vertrokken; er zat niet veel plooibaarheid in; het
was als van oud gebarsten leer en weerbarstige haren. Maar toch, als de vrouw,
over 't kopje heen, met haar nóg jonge stem, zoo leuk-weg even wat zei, over
dit-of-dat uit de krant wat ze samen nu wisten, kwam hij 'n oogenblik los, in een
zwaren, keel-geluidenden lach-stoot en daverend: ja!..., dat al de hoeken van 't
vierkant vertrekje in éénen vulde....
Zoo zaten ze nog toen bekende stappen door 't gangetje gingen, en binnen kwamen.
't Was de schilder. Hij had z'n gewonen, bedaarden tred en een strak gezicht, als
was het niets onverwachts dat hij er weer was. Hij gooide z'n jas en hoed in een
hoek, zei goeien-morgen, gaf dadelijk elk een hand.... De oude man was
opgesprongen, keek hevig verwonderd over z'n bril. ‘Hè... wat 's dat nou?... Ben jij
daar alweer?...’
‘Hemelsche goedheid, meneer Holman, wat is er gebeurd? Je ziet er uit als een
geest,’ zei z'n vrouw tegelijk, ook halfweg van haar stoel opgekomen in 't schrikkende
kijken naar Paul.
‘Ja, daar ben ik weer!... En er is niks gebeurd, hoor!... Houd je gemak, tante
Katrien, ik kom bij je zitten en drink een kop koffie.... Heb je ook nog een paar
botrammen voor me?... Ja!... Ik kon 't zoo lang zonder jelie niet stellen, hè... En...
nou, daar in Rotterdam konden ze me ook eigenlijk best missen, die heeren en
dames....’
‘Zeg 's,’ vroeg Van Biesen, als had hij niets verstaan, bezorgd en op gedempten
toon, ‘je hebt toch geen zwarigheid?’
‘Ik? wel, nee!... wat zwarigheid?... Ik moet weer aan 't werk, dat is alles.... Dat
geluibak en feestgevier..., och! dat 's nou wel 's aardig voor 'n dag of wat, maar 't
moet vooral niet te lang duren, hè?... 'k Kon daar natuurlijk geen slag uitvoeren...,
en wat is een man zonder z'n werk?...’
‘Ja!... Waarachtig!...’ schorde 't weer langs de balken van 't kamertje, ‘dáár hè-je
meer dan gelijk in!’
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Maar Van Biesen gluurde schuins naar z'n vrouw, terwijl Paul op z'n plaats aan de
tafel ging zitten, en hij zag dat ook zij haar bezorgden blik niet af-bracht van 't
bruinig-bleeke gezicht met de diepe, zwaarmoedige oogen. Nu keek ze haar man
ook even aan, en deelden ze elkaar zwijgend hun onrust mee....
Maar ze vroegen niets; de juffrouw schonk met besliste vlugheid van praktisch
bewegen en zorgzame aandacht Paul een kop koffie in, ging toen naar de kast om
een ei te krijgen en 't vleesch dat van gisteren over was, - wat Paul haar ook toeriep
van alsjeblieft toch geen moeite te doen -, ze gaf daar geen antwoord op, zette het
vleesch en het peper-en-zout-stel op tafel, haar oud gezichtje ernstig-nadenkend
onder het witte, in 't midden gescheiden haar, ging toen naar de keuken om 't ei in
den ketel te doen.
De veearts intusschen sprak op z'n los-korten toon van wat er gebeurd was, die
week - 't was feitelijk een afdoend verslag van wat hij, na afspraak met Paul, had
gedaan voor een paar arme gezinnen, maar 't klonk als zoo enkel wat nieuwtjes en hij zei dat deze en gene al naar den schilder gevraagd hadden, of hij soms ziek
was.... Hij eindigde lachend: ‘Ja, ja baas, je bent hier bekend!... als de bonte hond...
in de gansche buurt.... Nou, dat wéét je ook wel, hè?’
En hij lachte nog eens, schoerschokkend, zonder geluid, maar keek toen strak
naar Paul, die onverschillig zat te wippen en maar even, flauwtjes, geglimlacht had.
‘Ja!... en de koe van ouwe vrouw Pappel is dood,’ zei Van Biesen weer, na een
poosje....
‘Zoo!...’
‘Beroerd jammer!... Je weet, de eenige die ze had!..., hè?’
‘Ja!...’
Paul keek recht voor zich heen, door het raam, naar het perkje met asters en
dahlia's. De veearts haalde z'n schouders op. ‘Hier! wil je 'n stuk van de krant?’, zei
hij enkel nog, ging toen zelf ook weer door met lezen in een ander blad....
Paul dronk z'n koffie, at z'n brood met vleesch, langzaam, in zwijgende
abstraktheid, wou toen, in-eens gejaagd en haastig, naar zijn kamer gaan, zei enkel:
‘Nou! tot straks!’
Maar de juffrouw riep hem na: ‘Zeg, mijnheer Holman, waar heb je je valies toch
gezet?... Ik zag 't niet in de gang....’ En Paul, terugkomend: ‘O!... ja!... dat's wáár
ook! dat ding heb ik in Rotterdam aan 't station laten staan!... Gek genoeg!... 'k Heb
er al om geschreven, uit Breda;... dáár heb ik van nacht gelogeerd, zie je!... Nou!...
't zal wel terecht komen.... En anders is 't nog niet erg!...’
Hij was weg, en de beide oude menschen keken elkaar aan; de veearts zette een
vierkanten mond, en trok z'n wenkbrauwen nog hooger dan ze al stonden. ‘Dat's
niet in den haak, hoor!’ zei hij zacht..., ‘hè... wàt?...’
Zijn vrouw gaf niet dadelijk antwoord, ze keek bedrukt voor zich heen,
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terwijl ze, opruimend, heen-en-weer bleef gaan tusschen 't lage kastje en de tafel;
maar even later stond ze stil naast haar man, die alweer las, en fluisterde met wijzen
naar de deur: ‘Weet je wat die heeft?... Verdriet!’
‘Kom, kom!... 't Zal wel zoo'n vaart niet loopen,’ zei Van Biesen, ‘maar... wat zou
't kunnen zijn?...’
Zij haalde enkel haar schouders op, keek zeer ernstig voor zich, ging door met
opruimen....
Paul was eerst, de gang door, naar z'n kamer geloopen, een vertrekje achter in het
huis, dat door twee ramen uitzicht op den moestuin gaf. Hij gooide z'n overjas en
z'n ronden hoed op z'n bed, trok ook z'n zwarte jaquet uit, smeet dat er slordig-weg
bij, ging zich toen met nerveuse haast gezicht en handen wasschen. Daarna schoot
hij een verkleurd-gelig linnen buisje aan, nam z'n ouden stroo-hoed, en liep den tuin
door naar de ruime schuur, die hij daar zelf gebouwd en ingericht had als z'n atelier.
Daar ging hij dadelijk voor een ezel zitten, zette er 't eerste-'t-beste stuk papier op,
dat hij vinden kon, en nam z'n krijt.... Maar toen hij wou beginnen kwam er aarzeling
in z'n actie..., bleef hij een poos me tslap-neerhangenden arm strak staren op het
papier....
Hij had zich van-morgen, onderweg, beloofd - en was er hevig naar gaan verlangen
- dadelijk als hij op z'n atelier zou zijn, haar portret te teekenen, haar mooi, ovaal
gezicht, dat hem van uit de schemering zijner droom-gedachten aldoor aanzag met
dien trek van weemoed, die expressie van vruchtloos zoeken en gepeins..., om 't
zoo opnieuw te zien, niet enkel in herinnering, maar verstoffelijkt, om het den heelen
dag te kunnen zien, en 't ook - maar dat jongensachtig doel dorst hij zich niet vrij-uit
bekennen - te kunnen kussen.... Hij was heel zeker dat zijn hand er toe bij machte
zijn zou vast en volkomen de lijnen van haar strak, in heldere heugnis, vóór hem
staande hoofd te trekken.... Maar al dadelijk, de eerste ruwe schets, was niets, werd
fel in-één-gefrommeld, weggegooid; hij greep een nieuw stuk, korrelig grijs papier,
begon weer.... Neen! 't voldeed hem niet!... Vreemd, vreemd, hij zag haar toch zoo
zeldzaam puur omlicht, zoo toover-glanzend voor zich staan!... Tot bitterheid toe
stelde 't hem te leur.... Een derde schets gelukte al evenmin....
Toen stond hij op, in driftige gejaagdheid, ging door z'n werkplaats heen-en-weer;
het hoofd voorover, grabblend in z'n zakken, liep hij mompelvloekend uit te razen....
't Was verdomd geen wonder. Wat kon hij eigenlijk? niets!... Niets lukte hem ooit
heelemaal.... Niets werd zooals hij 't had gedroomd, niets, niets, niets!... O! ellendig
was 't..., een wanhoop, wanhoop!...
Hij wrokte; martelde zich weer met zelfverwijt..., hij leefde ook weer al het lange
leed door van zijn reis hier-heen, dien avond in Breda, en toen dien nacht, dien
eindloozen, dien donkren, weeïg-warmen nacht, in dat verwenschte veeren bed,
dat was als weeke wellust-armen om hem heen, als zoetige zoenen
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op zijn smartenlijf.... Hij was ten slotte op een stoel gaan zitten, maar z'n lijf was als
besmet, fel brandend van lage begeerte, een walg..., en dan zij, zij aldoor naast
hem, achter hem, zoodat hij 't ruischen van haar rokken hoorde, en ééns ook vóór
hem, de armen uitgestrekt, en lachend, lachend..., maar niet naderkomend..., en
hij was machtloos, lam, kon zich niet roeren!... Met een rauwen gil was hij ontwaakt
uit dat visioen, maar 't lag hem nog als looden massa op z'n borst, zijn mond en
lippen schroeiden droog als hij er weer aan dacht....
Zóó was die nacht geweest, één marteling van onbemeesterde gedachten, wreede
droom-gezichten.... En in den harden, nuchter-lichten en leegen morgen was dat
plan, waardoor hij dan toch iets van haar-en-van-hemzelf zou hebben, voor zijn als
stuk-getrapt gevoel een lichte troost, een soort van verheuging geworden.... Moest
dat nu óók mislukken....
Hij zat weer voor den ezel, voor een verschen lap papier, en nu met angstige
voorzichtigheid, en, door den strak-onafgewenden blik, fel-stekende oogen, beproefde
hij opnieuw te schetsen wat hij zag van haar fee-mooi gezicht.... Dit was wat beter!...
ja, waarachtig, nu zou 't gaan!... Althans zoo ver als 't nu was kon hij 'r vree mee
hebben..., nu vooral voorzichtig, scherp gespannen speuren in herinnering, het stil
bewegen van zijn hand volkomen meester zijn, onmiddellijk uit z'n ziel besturen....
Een tijd lang zat hij zoo, in moeilijk ademende aandacht, door te teekenen..., telkens
huiverend.... Want 't kwam er in!... ja!... ja!... Het kwam er in; nu 't haar nog, de reine
blankheid van het voorhoofd met het donker haar-gekroes omlijsten....
Daar aarzelde hij weer..., bleef met z'n hoofd voorover in z'n handen, weer een
uur lang over Annie zitten mijmeren...; hij dacht aan dingen, die zij had gezegd, liet
zich doorklinken van haar stem, had er zijn smartelijk genot van.... Eindelijk lichtte
hij z'n hoofd weer op, dacht dat het nu weer gaan zou, keek opnieuw de teekening
aan... en schrok!... Want neen! ze was het toch weer niet..., de gelijkenis was maar
oppervlakkig, was niet echt en diep.... Door z'n weg-zijn uit z'n handenwerk, zijn
diep in geestes-sfeer met haar verkeeren, was haar verschijning in hem als
gepurifieerd, en zoo van levensgloed, van ziel doortrokken, dat het grauw papier
nu mat en dood, in onuitstaanbare wezenloosheid vóór hem lag....
Neen, op papier zou 't nooit iets worden..., maar misschien op doek.... Toch bleef
hij er lang op kijken, leefde zich opnieuw er in..., 't had toch wel iets goeds.... Hij
zou 't niet weg doen, kon 't misschien gebruiken voor z'n schilderij....
Maar, God, o God! de oogen!..., die werden 't nooit!... Och neen!... 't is ál illusie!..,
je kunt de ziel niet schilderen...
Hij voelde nu z'n onmacht diep, was er geslagen door, bleef langen tijd, stil,
werkloos, roerloos zitten De schemering spookte al langs den planken-muur, en
spon zich webben in de hoeken, terwijl hij daar nog zat; hij merkte niet dat 't
middaglicht verging, dacht dat alleen die teekening aldoor
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matter werd. Hij zuchtte..., zuchtte.... Hij voelde zich als door een onafschudbaren
last gedrukt, z'n handen niet in staat een lijn te trekken....
Geluiden die van buiten kwamen merkte hij niet op; 't werd de gewone tijd voor
't avondeten, maar hij wist het niet. Toen stond in-eens de veearts achter hem,
vroeg: ‘Zeg, waar blijf je?...’
Erg gestoord en wrevelig schrok hij op. Het was niets vreemds, Van Biesen kwam
wel meer hier, hoefde niet te kloppen; tóch vond Paul er nu iets onbescheidens in....
Ook viel 't hem in hoe de ander door dat vrouw-portret misschien begrijpen zou....
‘O ja! ik kom,’ zei hij, verward, ‘óf... toch eigenlijk nog liever niet;... laat mij maar
zitten.... Ga jelie maar je gang intusschen....’
‘Zoo!...’
Maar de oude man bleef staan, begon weer, na een oogenblik van stilte: ‘Zeg...
je mag natuurlijk zeggen dat het me niet raakt, maar.., ik zie het bliksems goed... jij
hebt wel degelijk zwarigheid, hoor!... En... ne... als ik je soms helpen kon met raad
of daad.... Verduiveld graag, dat weet je toch, hè?’
De schilder, in z'n bitterheid, glimlachte smadelijk. ‘Mij helpen?... Waaraan?... Ik
ben geen zieke ezel!...’
Hij schaamde zich er dadelijk over. Wat 'n gemeen soort hatelijkheid was dat
daar, dacht hij, en hij dorst niet op te zien naar die, zoo wel-bekende, oude oogen.
Van Biesen had maar even in z'n baard gegrinnikt. ‘Nog geest voor een mop, dan
is 't ook nog zoo erg niet,’ zei hij. ‘Geen zieke ezel!... Maar... ben je daar wel zoo
zeker van?...’
Als werd hij op iets kleins, iets lafs betrapt, zoo kwam nu over Paul een blindende
verwardheid en beschaming..., hij voelde, weeïg warm, zich blozen, mompelde:
‘Hè?... Wat?... Wat meen je daarmee?...’
Toen lei de oude man in-eens z'n groote hand vertrouwlijk op Paul's schouder:
‘Staat je verdriet soms in verband met dat portret.... Wie is 't?...
En Paul, klein als een kind dat voor z'n vader staat: ‘Dat is... m'n broer z'n bruid....’
Hij snikte een paar maal, droog en hevig, op dat zeggen....
Toen was er een stilte. Op Van Biesen's leerig-oud gezicht kwam iets als blos,
en ernstige bezorgdheid in zijn harde trekken. Als in verwarring ging hij zitten op
een houten bankje dat daar stond, naast Paul, schoof heen-en-weer, zei toen met
grove stem van tranen-in-de-keel: ‘Ik ben, verdomd-nog-toe, nou altijd even lam
onhandig, hè. Kom!... Zeg!... Holman!... arme kerel!...’
Plotsling dan, z'n zware hoofd voorover in z'n handen, snikte Paul, traanloos, met
heftig schokken.... O God, o God! daar was het weer! 't beklag..., en hij had het
verdiend.... Waarom, waarom zich ook verraden!... Nu was hij ook al niet meer
trotsch-alleen met z'n verdriet.... Afschuwelijk om beklaagd te worden, als je sterk
bent!... o! 't verslappende, verlammende
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beklag!... En, in-eens, met bijna woestheid, sprong hij op, riep: ‘Niets!... Niets! niets!
't is niets!... 't Is gekheid, allemaal nonsens hoor!... Aanstellerij!... Niet op letten, Van
Biesen!... 'k Ga met je mee.... En dan drinken we nog samen een kroes bier, hè?...’
't Was vroeg in den Zondagmorgen toen Paul Holman, zelf met zich dragend wat
hij noodig had, z'n bankje, een kleinen schildersezel, en een doos gerei, langs den
kortsten weg - dat is dwars de hei door tot hij aan den rijweg kwam - op 't pad ging
naar dat huisje van vrouw Pappel, een kleine hoeve in de buurt van 't groote dorp,
't stoomtram-station en middelpunt van 't boerenleven daar. Vroeg in den
najaarsmorgen - want hij wou er een langen dag van maken, een grooten
dag-vol-werk, met één wilskrachtige poging zich daar wég in leven, zich brengen
in een roes, een koorts van werk, - zoo'n stemming die soms dagen, weken duren
kon, waarin hij enkel dóór en vóór zijn werk bestond, er gansch verdiept en in
begraven was.... Hij kende ze al zoo goed en lang, die uren van niet weten wat voor
maand of jaar het is, en of hij al gegeten had vandaag, of niet, die snel-weg-terende
uren van diep-hevig-leven; - alleen je innerlijkste leefde dan, het andere ging wel
mee, werktuiglijk.... Genot was 't niet altijd... en toch!... Vol barenswee meestal, vol
wrange smart en schreining door dat nooit volkomen slagen... nooit! nooit!... tóch
genot!... Mysterie!... 't was een hooge lust... en bijna wanhoop, een lijden, zwaar
van zoetheid..., onweerstaanbaar boeiend....
Zóó... ja!... zóó wilde hij weer werken, in zoo'n roes, niet weten of er ergens een
stad Rotterdam bestond, of hij nog een broer had, of een moeder..., en ook morgen
zoo, en overmorgen.... Overmorgen!... God! hoe dreigde toch die dag nog, met
verfijnde marteling en stommen hoon!...
De zon klom snel in 't oosten. Het werd als gisteren weer, zoo'n stilgroot-lichte dag;
vaal lila-bruin de hei, die lag te dauwen, - vluchtige, stoom-witte wolkjes, op een
zuchtje van den wind verstuivend.
Recht boven 't land stond de open hemel, strak, star-helder blauw, maar in de
wijde welving waziger, ook aan den zonkant, waar de damp hel sprankelde in
gloeiing, - de westerhorizon was grijzig wit als hing daar rook van smeulend hout....
Klokgeklep, van verre, trillend, 't eenige geluid, en teeken dat het Zondag was....
Paul ondervond van tijd tot tijd een kleine blijdschap, licht schokje van genot door
't zien en hooren, - 't was vooral een soort herinnering aan vroegre vreugde, wijd
geluk, dat door zijn onrust nu niet mogelijk was. Even hoorde hij ook soms het lichte
sissen van z'n stappen door het vochtbedauwde, tot een week tapijt opééngedrongen
heigewas; hij keek er dan een oogenblik bewust op neer, en liet zijn mijmeringen
gaan langs al die ongetelde duizenden, die wereld-op-zich-zelf van kleine plantjes,
elk zoo nietig in 't enorm geheel, tóch een wonder door z'n pracht van bouw en
zuivre
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vormen-regelmaat.... De erica kwam, half verdroogd, mosachtig, rossiglila, overal
het hoogst, met gracelijk, fijn-geestig takgewar; wel was er ook nog heel wat groen
- als je 'r zoo recht op neerkeek - en ook blauwig grijze, paarse en terra-cotta-roode
tintjes schoten naar voren..., maar een eindje voor je uit, en dan de wijde hei langs,
verder, verder, zoo ver je zien kondt golfde en glooide vaal dat lila-bruin, die kleur
van najaarsweemoed en berusting...; Paul vond den toon terug in z'n gepeins....
Telkens snoof hij ook, met halfbewuste willigheid, de geurig frissche morgenlucht
op, die héél licht prikkelde en helderheid deed stijgen naar z'n hoofd.... Soms liep
hij plotsling recht..., ging dan weer meer en meer gebogen, zijn stappen ongelijk,
gejaagd.... Er woeien hem genietings-vlaagjes aan van zoo met hei-natuur alleen
te leven, zoo voort te gaan in zuivere morgenlucht... en te voelen in z'n borst een
vast omlijnd van-plan-zijn, dat uit z'n kunstnaarskeus-en-wil geworden was....
Maar in z'n meer bewust gedachten-leven, z'n druk bedrijvige
verbeeldingswerkplaats, was hij altijd weer met haar in Rotterdam, bedacht waar
ze vandaag zou zijn en wat ze doen zou - hij wist, er was alweer een feestlijkheid,
bij een van de ooms -, of ze daar hem zou missen?... of ze niet verbaasd geweest
was door z'n plotsling weggaan; en z'n verschijning in den schouwburg, wat ze
daarvan denken zou?... De waarheid zeker nooit! hoe zou ze?... 't was zelfs de
vraag nog of ze'm werklijk had herkend...
Dan weer vergingen al die bijgedachten, was 't enkel zij, zij-zelf, waarvan hij was
vervuld, zag hij haar oogen, heel haar teer-mooi aangezicht, ruig-donker haar, de
meisjes-buste en het slank-veerkrachtig gaan, de golving van den rok..., en wist dat
hij dat altijd zóó zou blijven zien visioenen voor z'n geest, het nooit vergeten, nooit
één uur.... Hij wou 't ook niet, dát niet... maar 't andre, 't bittre brok, het denkbeeld
dat zij nooit van hem zou zijn, dat ging hij nu begraven in z'n werk..., z'n eigen,
innig-aangehangen werk.... De smart om haar, die ging hij nu vergeten..., want in
de sfeer, waarin hij straks weer leven zou, bestond dat niet, was alles strak,
gepurifieerd, idee, en ideaal..., was hij de meester, alles objectief....
O! z'n werk, zijn kunst!... Z'n gansche wereld, heel zijn leven zou 't weer zijn
voortaan... 't Zou dan toch eindlijk worden wat hij altijd wou, een zuivre spiegel van
zijn ziel-en-de-natuur...; die samen één...; er was geen grens.... Want de natuur, de
dingen buiten....
Maar hij was nu op den rijweg, die, naar weerszij glooiend, tusschen volle,
laag-getakte boomen lag in glans-goud-licht van zon op vochtig-gele blaren, daar
als overstroomd van.... De wind ging er ruischende langs, en duizend zonnevlekken
tintelden en speelden met de lila-blauwe schaduwen. De boomen ook waren
heelemaal geel, rijk-vol van blaren; er was nog weinig najaarsstorm geweest.... En
vluchten vogels, vele vinken, bontgestaart, beweeglijk in de zon, die trippelpootten,
zwermden op, de ritselende boomen in, en achter hem weer neer, - ze tjielpten,
tjielpten onophoudelijk.... Het was een feest van najaarskleur en zuivre atmosfeer
van lichten herfstdag. Paul was er plotsling
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door verrast, de gang gestuit, van z'n gemijmer; een paar maal haalde hij diep adem,
met groote oogen blikkend om zich heen, en bijna blijdschap; een zonnig beeld van
louter zaligheid was in z'n hoofd: hier zijn met haar, haar in zoo'n laan te zien!...
Toch was hij te gejaagd om stil te staan of langzamer te loopen, had hij 't gauw
bereikt, het kleine huisje waar vrouw Pappel woonde....
Een half uur later was hij al aan 't werk. Hij had het afgesproken met vrouw Pappel.
Hij zou haar oude leege schuur uitschilderen, den zoogenaamden stal, en wat
daarachter en op zij lag, en van de opbrengst van het stuk - want rijke menschen,
gek genoeg, betaalden dikwijls groote sommen voor zoo'n ding - zou mogelijk wel
een nieuwe koe bekostigd kunnen worden.... Eerst dacht ze dat ze beetgenomen
werd, het oude, veel geplaagde vrouwtje, een koe voor een portret van al dien ouden
rommel daar, het was te wonderlijk!... maar ten slotte gaf ze zich toch aan de illusie,
begon den schilder te vertrouwen, ging, in-eens toen, huilen van plezier.... Een
koe..., een nieuwe koe!... Ze zou mijnheer dan nou maar vast bedanken....
Hij zette 't simpele geval eerst op zooals hij 't dadelijk al van plan geweest was,
toen de koe nog ziek lag in den stal..., het wrakke, schemerende schuurtje met de
open deur, links, vlak vooraan, de boomen er langs en er overheen, en dan daarnaast
een groot stuk horizon, een mooi-gebogen verre horizon van hei..., het wijd stuk
land in overvloed van licht.... Het was weer net een geval voor hem, hij nam ze veel
zoo; 't was er hem dan om te doen z'n vreugde over 't wemelende licht te temperen
met weemoed, 't neerzilvrend hemel-glanzen te doen contrasteeren met de stille,
donkere aard, dien schittrend-rijken overvloed met iets dat dor en leeg lag.... Toch,
nu..., terwijl hij 't zat te schetsen, had hij een gevoel alsof er iets uit weg was, iets
ontbrak; 't bevredigde hem niet, het was te onbestemd, te abstract, het zou iets
dweeperigs krijgen, wat hij juist niet wou...; lang zocht hij in zich rond..., wat was
het?... Hij merkte nu wel dat hij toch nog erg nerveus was, onrustig met een vage
drukking op z'n borst.... In zijn visie van vandaag - zou 't dat zijn? - had hij meer
behoefte aan iets zeer beslists, een scherp-belijnd geval..., iets innig smartlijks
opstaand in de ruimte tegen 't helle hemellicht.... Het licht moest er om heen zijn,
toch geen vat er op hebben!... Ja, dat was het wel.... Het was hem in zijn stemming
nu niet mogelijk zich te uiten in het geven van dat stille, buiten-menschlijke, dat in
abstractheid liggende en staande alleen; er moest iets levend-lijdends in, een beeld
van echte smart, die staat in 't licht, maar van het licht niet weet.... Toch bleef hij
nog een poos nerveus en jachterig peuteren aan z'n schets..., maar stond in eens
op, liep naar het huisje en vroeg of de oude vrouw - voor nog wat extra's - een poos
aan den ingang van de schuur wou blijven staan, naar binnen kijkend, net of daar
de koe nog lag.... Ze had nog wel bezwaren eerst, 't was Zondag!... Maar als ze
nou niets hoefde doen dan daar gaan staan....
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Ja! zóó was 't goed!... Het armelijk gebogen vrouwfiguurtje, het droef gebroken
menschje met haar zwartheid onbewust de lichtsfeer brekend.... Ja, ja, zoo was het
goed!...
En terwijl hij dan in strakke aandachtspanning en rusteloozen ijver zat te schetsen,
kwam die stemming waar hij naar verlangd had over hem.... Hij dácht er nu niet
aan, hij voelde 't enkel, proefde 't prikkelend genot.... 't Gelukte wel niet heelemaal
weer, 't bleef - als altijd! - maar benaderen, bijna-treffen, nooit volkomen, absoluut...,
maar 't was ook nog maar schets, een mooi begin vol hoop; hij moest er zich
natuurlijk ook nog dieper-in begeven, lang en veel er over mijmeren, 't wiegen in z'n
ziel, er 's nachts mee wakker liggen.... Hij wist nu al dat 't niet gauw áf zou zijn....
Maar dat was niets; het werken was 't genot; daar was 't juist om te doen...; het werk
dát was hét... Als 't af was zou 't een schilderij zijn, nu was 't leven....
Hij werkte uren-lang en zonder pauze. Het vrouwtje mocht er telkens bij gaan
zitten, ook wel een poosje weggaan; hij was er nu toch in.... Hij wist hoe 't worden
zou, hij zag het voor zich, sterk als een visioen.
Vrouw Pappel wou dat hij wat eten zou. Hij zei van neen, hij had geen honger, had wel broodjes bij zich, maar geen tijd....
Nog zelden had hij 'n ganschen dag zoo goed en zoo gestadig-door gewerkt...,
wat mooie vruchtbare uren, 't was een trots!... Toen hij terugging in den laten middag,
liep hij gansch vervuld er over na te mijmeren, dankbaar, bijna blij.... Ook was hij
aan het avondeten thuis veel spraakzamer dan gisteren.... De veearts en zijn vrouw
keken elkaar eens aan, tevreden, knikten even, zonder dat hij 't zag.... Hij werd al
beter, 't kwam terecht....
Maar toen hij in 't gevorderd schemeruur, in 't bijna-donker, nog wat dwalen ging,
den weg, de hei op, was 't weer enkel zij, die in z'n ziel lag, hem tot hijgend smachten
bracht; hij leefde ze weer door de Rotterdamsche dagen; al die gevoelens en
gedachten, zwaar en drukkend, drongen op in vreemd-nerveuse haast, en pijn, en
bitterheid, en marteling, het werd hem als een volte in zijn hart van luid geklaag dat
zooveel feller was in wijde plechtigheid van stillen nacht.... Hij liep gejaagd naar
huis, ging naar zijn donker atelier, bekeek met flakkerend kaarslicht nog eens het
portret.... Zij was 't niet.... Neen, o! neen, zij was oneindig mooier en had veel meer
ziel.... O zij, zij!... Zij in de eeuwigheid!... En wég dat ding!...
In 't zwarte donker bleef hij zitten met z'n lijf van lood.... 't Was stil, diep-vredig,
Zondagavond-stil, in 't dorp.... Alleen wat zeurig zingen nu en dan en 't piep-geluid
van een harmonica....
Maar na een langen nacht vol vreemde, drukke droomen, ging hij er weer vroeg op
uit, de hei door, dan den rijweg. Hij voelde onder 't loopen met voldoening dat hij
weer aan 't Brabantsche bestaan gewende, dat Rotterdam
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al in 't verleden lag, veel verder al dan toen hij gisteren morgen onderweg was. Dat
kwam door al het werk, al de gedachten en de stemmingen die hem nu al van die
dagen scheidden....
Hij hoopte erg dat 't weer zoo goed zou gaan; hij liep ál sneller in gejaagd
verlangen naar zijn arbeidsroes, en naar dat trotsch besef van slagen, heel dat vol
bewustzijn van zijn macht, zijn kunnen, dat dan van zijn hoofd uit gansch z'n lijf
doorvoer zoodat hij 't voelde in z'n polsen en z'n vingers als een tooverkracht....
Hij zette zich met energie aan 't werk, hij dwong zich tot pijlpuntig scherpe
aandacht, en 't lukte weer, nog beter zelfs dan gisteren.... Het was hem soms alsof
het ál te mooi ging, al te vlot en vlug, alsof 't niet werklijk was... een droom.... Hij
voelde ook wel de overspanning, 't gejaagde in zijn fel bewegen, en de koorts in 't
sterk visioenend denken aan zijn schilderij-zooals-'t-moest-worden.... Maar 't kwam
er niet op aan, het ging, het lukte, 't werd een goed, een sterk-geslaagd stuk werk,
het beste zeker, wat hij nog gedaan had.... Al was 't dan koorts, het was genot, een
vol, intens genot, ja, hooger, grooter, 't was geluk het zoo te kunnen, 't zoo te voelen
in je macht het schoon-gedroomde werk.... Schoonheid te kunnen maken van een
menschensmart en simpele doode dingen, godenwerk!... De overmoed was als een
lichte dronkenschap die kwam uit de innigheid van 't lijf dat diep-van-binnen
brandde.... Hij voelde uren-lang alleen dat machtsbesef, die vreugd van
kunstnaar-zijn.... Forsch, bijna wild soms, sloeg z'n hand de verven op het doek en
wist van geen vermoeinis....
's Avonds aan tafel was hij ongewoon praatlustig, schitterden zijn oogen.... Maar,
bijna plotsling, viel hij op z'n stoel in vasten slaap, 't hoofd op de borst, de armen
langs z'n zijden, slap neer....
Van Biesen nam een van zijn polsen in z'n hand, aandachtig. ‘'k Dacht het wel...
hij 's koortsig’, zei hij fluistrend, schudde toen bezorgd het hoofd.... ‘Ja, 't rechte is
't nog niet’, gaf zij ten antwoord na een poosje zwijgens.
Zoo werd het Dinsdag.... Paul sprong, bij 't wakker worden, dadelijk op, en uit z'n
bed. Hij haastte zich. Hij wilde nu met al zijn energie zich dwingen nergens aan te
denken dan aan z'n wachtend schilderij. Gauw!... gauw daarheen!... en weer zoo
werken als de beide vorige dagen. Zoo kwam hij in een rusteloozen roes die dagen
door....
Maar hij kon - ondanks z'n heftig willen - hij kón zoo gauw niet loopen als die
vorige ochtenden. Er was een loode loomheid in zijn beenen, hij hijgde telkens,
voelde zich de borst benauwd, de slapen en de polsen gloeiend, bonkend.... Hij
kwam soms haast niet verder, stond dan ook telkens stil en voelde dat hij duizlig
was, en wee.... 't Was of hij zich bedronken had den vorigen avond.... Hij schrok er
telkens van.... Hoe moest dat gaan vandaag?...
Toen hij eindelijk weer voor z'n doek zat - het oude vrouwtje stond weer bij de
open schuurdeur - merkte Paul al dadelijk dat het niet goed
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gaan zou.... De loomheid zat hem in de hand en armen ook, 't was alsof de lucht
hem drukte, de najaarslucht die dun en windrig was, - het was een frissche, overlichte
dag, juist zooals gisteren en Zondag.... Toch dwong hij zich tot aandacht, tot gestadig
schilderen.... En waarlijk scheen het dat het weer zou lukken.... 't Was wel heelemaal
niet dat machtsgevoel van gisteren..., o neen! dat was het niet wat gloeide door zijn
hand en pols, en in zijn dorren, dichtgeplakten mond, veeleer een koortsig droog
verbranden van z'n huid, maar binnen-in geen open helderheid, geen groote visie,
soms een warren van ideeën, als in een drukken, rusteloozen droom.... Toch kon
hij juist bizonderheden nu zoo uiterst fijn belijnd, zoo toover-scherp belicht bespeuren,
dat het wonder was.... Daar dus vandaag dan maar van profiteeren, tóch maar
werken, blijven werken, blijven in zijn werk....
Maar plotsling aarzelde hij, angstig, en hield op... en staarde naar zijn doek met
doffen schrik die groeide.... God! God! Het was in-eens veranderd, de toon, de
expressie, het geheele sentiment... verknoeid!... Het groot gevoel, dat er zoo sterk
in lag, was onherkenbaar weggeschilderd.... Hij meende even dat hij zag waar 't
zat, hij ging weer door in jachterig gepeuter met penseelen... 't werd nog erger!...
Toen stond hij op, ging van een kleinen afstand kijken.... Niets was 't meer.... Alles
was er uit.... 't Was slap en dood, vreemd porseleinig dood.... 't Was of hij gek
geweest was dezen ganschen ochtend.... Hij had zijn werk totaal bedorven....
O! hij voelde 't nu ook wel, hij had het moeten laten, hij was ziek, hij zag het ook
niet vóór zich meer zooals 't had moeten worden, en ook alles om hem heen - de
hei, de boomen, 't zonlicht - was veranderd, drong zich aan hem op als een
benauwing die hij toch niet werklijk zag, en 't was als stond dat doek daar nu als
een fel-duivelsche bespotting.... Zag hij niet den rug van de oude vrouw zich
rimpelend schudden als in sataniek gelach?...
Toen greep hij blind van drift een kwast en veegde daar zoo woest mee over 't
natte doek, dat de ezel wankelde... en omviel...; vluchtte dan de hei op, 't arme oude
vrouwtje achterlatend met haar schrik, en angst.... Ze riep nog..., maar de piepend
zwakke stem kon Paul niet meer bereiken....
Hij liep maar, liep maar met z'n zware beenen. Hij zag de hei niet, noch het dorp,
het verre bosch, de hemel, noch de zon, hij liep maar in een koortsdrang naar
beweging. Maar eindlijk viel hij hijgend neer, zat op een heuveltje, een heide-bobbel,
waar naast een kleine, zwarte poel met vaal-geel, armelijk riet, een stil moerasje
lag, zwaarmoedig in het volle middaglicht. Hij zag het nauwelijks, schoon hij er lang
op zat te staren, peinzend, peinzend, altijd maar aan haar..., en aan Louis, dien hij
nu haatte.... Ze zouden nu al wel getrouwd zijn.... En hij zag haar weer, zooals zij
toen, dien middag in 't leege bovenhuis, had uitgeklaagd, zoo zacht en bijna zonder
zelf-meelij, hij hoorde weer die stem van wondere vertrouwlijkheid.... Hij kon 't zich
alles niet herinneren, wát ze had gezegd, hij was zoo suf, zoo vreemd-ver-
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ward.... Maar dat zij niet gelukkig was... dat was wel zeker.... En hij verweet het
zich....
Een herder met een kudde schapen trok voorbij. De ruige hond - hij kende 't
goeie-dier - sprong blaffende een paar maal om hem heen. Paul riep 'm bij zich met een hem vreemde stem -, hij klopte en streelde 't ruige lijf, en wist niet dat hij 't
deed.... Verbijsterd bleef hij toen de kudde nazien, den langen, langs z'n staf gebogen
herder, en den hond die aldoor om de schapen rende en sprong....
Ze waren eindlijk in de verte, klein en zwart... en hij weer heel alleen...; hij voelde
't als een schrik, een soort ontzetting.... Alleen met hei, den hemel, en z'n smart...,
alleen met die oneindigheden.... Niets waarmee hij kon ontsnappen aan zich-zelf,
zijn pijnigend gevoel, 't gemartel van zijn heldre fantasie.... O! werk! z'n werk!... Maar
't was er niet meer..., en eigenlijk, wat wist hij er meer van!... Ja, kunstnaar, schilder
was hij.... Maar een schilder is een man, en hij een jonge, sterke jonge man.... Paul
Holman was hij en had Annie lief, en wilde haar.... Maar zij was van Louis, z'n
broer....
O!... Broer!... wat was dan toch een broer?... Was dat geen ander?... Was hij 't
dan soms zelf?... Of half, een klein deel zelf?... Neen! waarachtig! zelf was hij 't niet
precies!... Dus toch een ánder..., of 't dan een broer was of een vreemde!... Een
ander had haar nu, bezat haar nu, had macht en rechten over haar... Een ander
kuste nu die oogen, en dien mond..., een ander drukte zich dat wonder van ziels-mooi
aan 't heetbegeerend mannelijf, in wreed, brutaal genot.... O God, God, God!... hoe
haatte hij dien ander....
Zijn bitter denken werd nu felle pijn, een scherpe, fijne pijn.... En zijn verbeelding
was zoo vast als werklijkheid.... 't Was of hij 't voor zich zag... dáár, dáár.... Louis
en Annie, en al die menschen aan dat laatste feestmaal.... Hij zag zijn broer, diens
glad geschoren, wel-verzorgd gelaat, en glijdende handen, zag dat lachen, juichen,
klinken, - zij naast haar mooien man, stil, bleek, vermoeid, en als een stervende
zóó ernstig. Hij zag z'n broer dan handen geven aan die menschen, aldoor lachend,
o! een ijdelen, triomfanten lach, waarin 't gemeen begrijpen van de blikken en den
lach der anderen was..., zag hen dan samen weggaan....
En aldoor voelde hij intusschen hoe hij zelf daar zat, bij dit verlaten poeltje op de
wijde, stille hei van 't verre Brabant.., onzegbaar eenzaam..., zonder troost of hoop....
Gekend door niemand.... Neen! dat was niet zoo.... Hij was artiest, was schilder,
schepper van een klein, klein deel der wereldschoonheid.... En de menschen kenden
't wél, z'n werk, de rijken kochten het.... Hij kon 't den armen geven!... Honderden
van meer of min mondaine stedelingen bewonderden z'n schilderijen, en, wie weet?
den maker ook... benijdden hem misschien!... Hier zat hij dan, de man van 't mooi
succes, de zeer benijde... eenzaam... en diep rampzalig....
Maar neen, neen, neen! dat nooit, hij wou het niet.... Besloten had hij
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eens dat hij zich nooit voor goed door menschen z'n geluk zou laten rooven.. Hij
moest, hij zou 't weer vinden in zijn werk, en in de schoonheid....
't Was al een paar uur middag.... De stilte werd geluidloos... alsof natuur, vermoeid
door schittering van den dag, tot doffe rust vervallen was.... Het licht werd koeler,
strakker, bleeker haast..., alleen in 't westen, waar de zon stond, gloeide de
overwaasde hemel fel goud-geel met rozenroode wolkenstrepen, licht-gedrenkt tot
aan den transparanten horizon.... Daar stond de zwarte herder tegen aan, hij leunend
op z'n stok, de hond een zwarte stip die rustloos om hem dwaalde....
En daarheen turend voelde Paul zijn al zoo groot verlangen toch nog groeien,
toch nog vreemd-benauwender en feller worden en was het tegelijk alsof hem iets
gebeuren zou.... In onrust stond hij op, bleef bevend staan, verwachtend..., wist niet
wat..., een plotseling geluid, een stem die hem zou roepen, een verschijning.... Hij
hijgde kort, was tot wee-wordens toe beklemd....
De stilte sloot als watte om hem heen.... De hemel gloeide in 't westen.... Er was
geen enkle klank.... Toen alleen, een huilend fluiten, in de verte, zwak....
En zijn verbeelding vond een nieuwe foltering: zijn broer met Annie in z'n armen
in een trein-coupé.... Hij streelde haar en fluisterde zoet-lieve namen, maar z'n grijns
was niets dan ploertige triomf en ijdelheid.... En in haar oog dat blikte naar hem op,
een stomp verbazen, schrik, een doffe angst....
Toen was 't hem of de wereld duister werd en klein, een floers van rouw hem voor
de oogen kwam..., liet hij zich op z'n knieën eerst, toen, met heel zijn zware lijf,
voorover vallen.... Z'n gezicht lag in het droge heide-mos.... Z'n vingers kromden
zich en groeven in den grond.... Er krampten lange snikken in z'n schokkend lijf....
Zoo lag hij eindlijk, eindlijk uit te huilen.... En wou wel dat hij 't eerder had gedaan....

XIV.
Laat in den middag....
't Was alsof de zon in 't dalen minder schitterend was geworden, maar van omvang
grooter, dichterbij, meer van de droeve aarde; 't stiller licht, dat won in weemoed,
werd een rustiging voor moe-gestaarde oogen, bijna eer troost.... De herder en zijn
kudde waren weg, en, uit den afgrond aan der westereinder opgedoemd, lag nu
een onbestemde massa donkergrauw te wachten dat de vol-bloed-roode-zon er
zich in ging begraven; maar van dien kant af vervaagden nog tot ver langs 't koeplend
zwerk, wolk-veeren, kleur gedrenkt, fel-geel, oranje, rood, - daartusschen lichtte
nog het hemelblauw in groenen glans; - 't leek van een reuzenpauw de vurige
vlammenstaart...
Paul zat geruimen tijd daarnaar te turen, op den grond, - het was zóo mooi dat 't
zelfs zijn zware somberheid verlichtte - maar zijn ongewend[...] houding maakte
hem de armen en de beenen pijnlijk stijf, zoodat hij 't eindlijk
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niet meer uit kon houden en wel opstaan moest. Hij voelde zich nu kil en rillerig. Hij
begreep dat het tijd werd om naar huis te gaan. Hij was een heel eind afgedwaald,
al loopend, zonder doel of richting, en hij herkende deze buurt niet, wist dus niet
precies hoe hij moest gaan.... Straks, in 't donker, zou 't bezwaarlijk zoeken worden....
Dus liep hij weer, - met kleine, stijve stappen, een ronden rug, de handen in z'n
zakken. Hij voelde zich dood-suf, en bijna-weeïg leeg en moe gehuild; zijn leed was
als een suizing in z'n ooren nu; het hield niet op, maar pijn was 't ook niet meer....
Soms schokte nog een lange na-snik door z'n gloeierige borst en keel....
Terwijl de zon, in purper drijvend nu, die wolkenbank in 't westen naderde, de
randen koperend, en de rosse hemelgloed al matter werd, kwam uit en over 't zwarte
aard-vlak, drassig hier en daar, een dichte dauw opdampen, overal gelijk, naar alle
kanten..., als schimmen, die op een-en-'t-zelfde uur op komen rijzen, ieder uit z'n
graf.... Paul lette er eerst niet op, bemerkte 't bijna plotseling, dat hij voort liep in
een dunnen natten mist, die, goud-doorlicht naar 't westen waar de zon nog stond,
maar grauw als duisternis in de andere richting was. Hij kon niet ver meer om zich
heen zien, voelde zich nu door die dampen ingesloten met zijn smart - niet meer
zoo algeheel verlaten en rampzalig; wèl klein in de ontzettende oneindigheid, maar
stil-intiem-alleen met z'n gedachten, z'n eigen ziel, en de begeerte die hij dooden
moest.... Want dit was uit de heftige ontroering van dien dag in hem bezonken: dat
het toch niet kon, zooals hij 't zich in 't eerst gedacht had, dat hij z'n liefde niet kon
blijven dragen, - als op z'n handen-vlak een wonder-mooie vaas; - want 't was niet
iets dat op zich-zelf bestond en in hem woonde, 't was een wond, een groote, open
wond met heete randen, die hij moest heelen of er dood aan bloeden.... En de
eenige genezing was in werk; dat wist hij ook.... Werk, werk, en áltijd werk, dat was
zijn toekomst, levens-kans en -lot..., van alle kunstenaars 't eenige bestaan....
O! vandaag was 't nu mislukt, ellendig weggedord, verschrompeld in de hitte van
z'n hartstocht.... En nu, nu was hij moe en afgetobd.... Maar morgen zou hij weer
beginnen, en zoo iedren dag, totdat hij 't meester was, totdat hij weer geheel zich-zelf
kon zijn, denk-levend met dat werk van hem alleen.... De fut was er goddank niet
uit nog....
Na ongeveer een half uur loopen kwam hij op een weg dien hij herkende aan de
hier-en-daar er langs heen staande boomen. Hij was nu ook in-eens geheel
georiënteerd, wist dat hij nog een goed uur gaans van huis was. Toch bleef hij met
dien zelfden weifelenden stap maar langzaam voortgaan, en al z'n zelf-gepaai met
werk en wil... in z'n geslagenheid geloofde hij 't maar half...; soms zuchtte hij, keek
doelloos zoekend om zich heen.... De schemering groeide zichtbaar in de dampen....
Maar plotseling stond hij stil en ademloos, met schok van schrik.... 't Was achter
hem.... Een stem, die riep... zijn naam... en lichte, snelle stappen....
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Hij dorst niet dadelijk om-zien, zag die nevels.... Toen werd z'n arm gegrepen door
een hand die sidderde, en, heftig klappertandend, de oogen wijd als staarde hij een
spook aan, strompelde hij achteruit, een pas, drie, vier....
Zij!... Zij!...
Hij wou haar noemen bij haar naam, maar kon niet.... 't Werd enkel een gerekte
a-klank, dien hij uitbracht....
‘Ja, Paul!... ik ben het,’ hijgde zij, ‘o! goddank dat je daar eindlijk bent!... ik heb
zoo vreeslijk lang gezocht... zoo vrééselijk lang!...’
‘Annie!’ riep hij nu een paar maal heesch, weer dichter bij haar komend, greep
haar hand..., en toen verviel hij in een fellen sniklach die hem pijn deed in z'n borst....
Maar eindlijk kon hij toch wat zeggen.... Geen zinnen..., uitroepen van verwondering,
die bijna angst was: ‘Wat?... Gezocht?... Heb je mij gezocht?... Wat is er dan?...
Waar kom je dan vandaan?... Wat is er toch gebeurd?...’ Hij had nog groote moeite
't schudden van z'n onderkaak te temperen.
‘Ik... 'k ben weggeloopen.... 'k Wil niet trouwen met Louis.... En 'k had... 'k Wist
niemand om naar toe te gaan, dan jou.... Wil jij me helpen, Paul?... Och toe, Paul,
wil jij me helpen en beschermen?...’
Toen stond er lang een stilte tusschen hen; zij snikte heftig, leunend aan zijn
schouder; Paul was van ontsteltenis als verstijfd nog, hield haar hand vast in de
zijne, huilde ook opnieuw, maar - of 't door herinnering aan z'n vroegere tranen
kwam - nu lichtte een vreemde ijlheid als van ál te plotsling vrij-zijn, een voelen
weg-gaan-en-niet-weten-meer-van-smart, op in z'n hoofd, dat nog niet denken kon....
‘Laten we gaan zitten..., daar!’ zei Paul toen eindlijk, zacht. Dat deden ze. 't Was
tegen een heuveltje aan, waar langs de weg ging....
Hij moest haar hand daarbij laten vallen....
En toen ze, naast elkaar, maar niet heel dicht, daar even zaten, op den bobbelig
harden grond, in schemering, zwaar van natten damp..., in dadelijk drukkend
zwijgen..., zonder dat contact nu van hun handen, dat ook niet was te herstellen...,
rees er in hen beiden meer en meer belemmerend besef van 't voor elkaar
vreemd-pijnlijk-nieuwe, 't gansch onverklaarde hunner heftige ontroering..., en
daardoor een verwarrende verlegenheid....
‘Kun je me nu wel zeggen wat er eigenlijk is gebeurd,’ vroeg hij het eerst, met
stem-geluid dat bijna brak....
En zij, nog altijd snikkend, en gejaagd: ‘Niets!... niets anders dan dat 'k
weggeloopen ben... Vanmorgen, met den eersten trein ben 'k weggevlucht.... Ze
weten thuis niet waar naar toe.... Ik was te bang dat ze me dan dadelijk zouden
achtervolgen.... O! maar... God! ik vind het nu zoo vreeslijk wat ik hun heb
aangedaan!... Louis vooral!... Wat zullen ze zich ongerust en angstig maken!...
Daarom... Paul!... zou jij niet..., morgen... voor me willen gaan... naar Rotterdam...
en 't zeggen... dat ik hier ben... maar... maar dan ook zorgen dat ze me niet komen
halen... want ik wil niet meer terug... ik kán nooit meer terug... o nee, nooit, nooit!...
ik wil ook niet.... 'k Verdrink me nog veel liever!...’
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Toen huilde ze weer erg, voorover, 't voorhoofd rustend op haar éénen arm; ze
schokte telkens op van diepe snikken.... Haar hoed viel af, ze merkte 't niet.... Maar
Paul, zich bukkend, raapte 'm op, lei 'm stil-voorzichtig naast zich.... Hij vond het
akelig-naar-nuchter van zich-zelf, begreep zich niet, hij vond zich onuitstaanbaar
stijf en houterig en suf.... Hij zocht naar woorden, maar hij vond ze niet, geen één!...
Hij had het liefst, tot troost, zacht willen streelen over 't donker-bruine hoofd, maar
durfde niet.... Zij was gevlucht, weg van Louis, naar hem.... Zij wou niet meer terug....
Toch dorst hij niet te denken dat het om hem kon zijn.... Zij... zij... o, neen! 't besef
dat dat onmogelijk was liet hem niet los....
Maar onder 't snikken door en zonder naar hem op te kijken zei ze weer: ‘Ik houd
niet van Louis.... Ik kán niet met hem trouwen.... 'k Heb hem bedrogen toen ik zei,
dat 'k van hem hield.... Ik wist het niet.... Maar 'k heb hem toch bedrogen.... Daarom
was 'k ook zoo bang voor hem, en dorst het niet te zeggen... op 't uiterste oogenblik...
dat ik niet wou, niet kón.... Maar 't kán toch niet.... Ik kan toch niet met iemand
trouwen als ik weet... als 'k wéét... dat 'k niet van 'm houd.... Ik wist het vroeger
niet!... Ik was wel altijd bang, dat 't niet genoeg zou zijn.... Maar 'k dacht... ik... ik
geloofde... Ik heb 't me vroeger nooit zoo ingedacht... Och-god!... van nacht heb 'k
zoo'n verschrikkelijken angst gehad!...’
Ze hield weer op met spreken, huilde enkel; hij zag haar telkens schokken in haar
snikken.... O! hij verlangde zoo dat ze aan z'n borst zou huilen!... Maar 't was alsof
hij was verlamd.... Hij dorst haar niet beroeren..., dorst nog maar geen oogenblik
gelooven: 't is om mij!... Hij kon alleen maar vragen: ‘huil niet zoo!... toe Annie, huil
niet zoo. Ik zal je helpen... zooveel als ik kan.... Wat wil je dat ik doe?... Naar
Rotterdam gaan?... Ja!... dat 's goed....’ Maar nu werd haar snikken nog heftiger,
scheen niet meer tot bedaren te kunnen komen....
Annie had, dien ganschen dag van wonder-vreemd verbijsterenden roes, van anders
niets meer willen dan naar Paul, hém zien, hem bij zich zien, een bijna voor haar
zelf verborgen, toch telkens even, met een schok en pijn, benauwenden angst
gehad..., het was de vrees dat Paul niet van haar hield.... Ze had dat iederen keer
weer weten te onderdrukken, 't weer weten weg-te-hopen, levend aldoor in die eene
illusie, die manie, bij hem te zijn, dat hij haar aan zou zien met liefde-oogen, dat hij
haar dadelijk in zijn armen nemen zou en zeggen: 'k Heb je lief.... Vooral in 't laatste,
óvermoeie uur, van haar toen haast-wanhopig loopen-zoeken, was die wreede twijfel
telkens sterker, onmeedoogender teruggekeerd.... En nu... nu voelde ze... dat 't
wérklijkheid kon zijn... want, God! hij zei het niet!... hij deed het niet!... Zij snikte,
snikte..., maar 't was alsof dit leed door tranen groeide.... De twijfel was nu niet meer
weg te duwen..., en schroeide pijn, gaf wanhoop in haar ziel.... De zekerheid kon
niet zoo folterend zijn als dit
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niet-weten.... Toch durfde ook zij niets vragen..., wist ook niet hoe ze nu verder
spreken moest..., hoe 't hem vertellen, wat ze ondervonden had....
Zoo stond, en groeide door het duren, tusschen hen, in dat hun toch zóó
stil-alleene samen-zijn, een gapende gevoels-afstand, een niet-begrijpen, een
schijnbare vervreemding, kil-beroerend, die in waarheid niets dan schroom en
zelf-gevoel, ontsteltenis en angst was, maar tot doffe, denke-looze droefheid,
vertwijfling bijna werd voor haar...; voor Paul iets ijls en leegs, noodzakelijkopens,
dat hij niet overzien kon, dus ook niet verminderen.... Wel rees er telkens in zijn tot
in 't diepst ontroerd gemoed, een licht idee, een soort besef, dat hij ten minste niet
meer zonder hoop te zijn behoefde..., misschien wel mocht gelooven dat zij nu al...,
nu!.... Hij dorst dat in zich zelf niet noemen.... 't Was te gevaarlijk.... De omkeer was
te plotseling en te groot, te álgeheel..., niet te omvâmen....
En dan was er dit: dat het voor hem niet mogelijk was tot zekerheid te komen....
Want - hij voelde 't onbelijnd nog in zijn troebel, warrig denken, maar hij voelde 't
toch - hij was niet vrij.... Zij had hem immers om bescherming, broederhulp
gevraagd.... Zij wou bij hem in veiligheid zijn, dát was wat ze zocht.... Mocht hij haar
nu dan laten merken dat hij haar begeerde, haar vragen: hou je van me?... Wát
dan... als 't niet zoo was.... Wat dán?... Wat moest ze dan?... O nee! 't zou ploertig
zijn, het kón niet....
Dus ging hij voort met enkel maar te trachten haar met wat vriendelijke woorden
te kalmeeren..., maar hij voelde wel dat zoo die ijle leegte met gevuld werd, dat die
bleef en groeide... groeide....
Hij vroeg ook dringend dat ze 'm zou vertellen hoe ze 'm eigenlijk ten slotte had
gevonden.... Hij vroeg 't herhaaldelijk.... Zij zag er tegen op maar moest het eindelijk
wel doen.
Ze was dan..., toen ze met de stoomtram aangekomen was; - 't gaf Paul een
nieuwen schok, 't bedenken dat ze om dien tijd al zoo dicht in zijn nabijheid moest
geweest zijn -; zij was dan eerst geloopen naar zijn dorp, had daar den veearts
opgezocht; die was niet thuis, maar wel z'n vrouw; natuurlijk had ze dadelijk gevraagd
naar Paul..., en toen had de juffrouw, die - zoo vreemd! - scheen te begrijpen wie
ze was, haar weer teruggestuurd naar 't dorp waar ze vandaan kwam, naar dat oude
vrouwtje Pappel.... Die had haar huilende verteld wat er gebeurd was.... Ze had het
omgevallen stuk zien liggen....
En och!... toen was ze maar gaan zoeken..., overal... de hei op.... Aldoor had ze
doorgeloopen.... Eindelijk had een herder haar wat op den weg geholpen; die had
hem ten-minste vandaag gezien.... Want o! al de anderen, die ze had
aangesproken..., de mannen, de vrouwen, tot de kinderen toe..., kennen deden ze
'm allemaal... den schilder, meneer Holman..., maar gezien had niemand hem
vandaag, behalve dan die herder.... Die had hem op de hei zien zitten, bij een
poeltje.... Dadelijk was ze in de richting die hij aanwees doorgeloopen..., maar toen
't begon
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te schemeren, en die damp opkwam, was ze zoo vreeslijk moe en moedeloos
geworden.... Daar, eindlijk!, zag ze hem, in-eens, vlak voor haar....
Ze zweeg, en snikte weer....
Plotseling merkte Paul het avond-vallen op.... De zon was onder, en de rossig-gouden
gloed was uit de dampen in het westen weg; hij zag het meisje naast zich al in waas
van duisternis; het was als kwam de nacht van alle kanten aan met wiebelend
gezwerm.... Met gejaagdheid sprong hij op; er was een spokige angst in hem, dat
zij weer van hem weggenomen worden zou, bedolven onder duisternis en damp...,
alsof zij maar een schijngestalte was, die in den nacht weer zou verdwijnen.... Hij
snakte er naar haar in de veiligheid van kamers en het warm-intieme lampe-licht te
brengen.... Hij vroeg haar of ze dan nu met hem meeging.... Er was natuurlijk op
zijn dorp geen logement, maar dat was niets, hij zou haar bij zijn vrienden, de Van
Biesen's brengen, die wisten altijd raad.... 't Best was, meende hij, zijn eigen kamer
voor haar in te richten..., als Annie daar genoegen mee zou willen nemen.... Hij kon
dan bij een van de buren gaan....
Maar Annie wist niet, wat ze doen of zeggen zou; ze leefde in twijfel en verwarring
voort. Telkens voelde ze 'n koortsig heeten blos, dan weer een rilling als van kou
en vocht.... Ze zei wat over al de moeite die ze 'm gaf.... Ze snikte ook nog na, was
moe, gebroken, óp.... Ze was, geloofde ze, het liefst maar weer alleen geweest om
zich daar neer te gooien op de hei, in wanhoop, zooals ze ook van-middag al gedaan
had, toen ze van vermoeidheid bijna niet verder had gekund.... Nu ging dat niet,
natuurlijk, ze moest nu doen wat Paul zei, meegaan naar die vreemde menschen....
O! 't was heel gewoon en dood natuurlijk; wat zou ze anders?... Alleen, ze had dat
alles niet voorzien, 't zóó nooit gedacht....
Ze stond dan op, nam den arm, dien Paul haar aanbood, en ze liepen samen
over den weg in den dampigen avond. Het was een straatweg, maar heel smal en
oud, verwaarloosd, armelijk.... Soms kwam een rijtje boomen of een hut opdoemen
uit den mist....
Na 't lange zitten voelde Annie pas hoe moe en stijf ze was.... Ze was zoo weinig
gewoon te loopen, en nu den ganschen dag, en over hobbelige hei, in zon en
drukkenden overvloed van licht en lucht.... Hoe langzaam ze ook gingen, telkens
vroeg ze even stil te staan.
Ze was ook kort van adem door haar zenuwachtigheid, door den angst vooral,
die haar beklemde als hij wat begon te zeggen; ze was zoo bang dat hij meer zou
gaan vragen; waaróm ze dan Louis zoo had bedrogen; en hoe ze al dien tijd met
hem verloofd had kunnen zijn, en zelfs zijn bruid.... Ze sprak, om dat maar te
voorkomen, telkens zelf weer over al dat rusteloos gezoek van haar, over juffrouw
Van Biesen, vrouw Pappel en dien herder.... Maar dat hoefde niet, want Paul kweekte
in zich-zelf dat ridderlijk gevoel van niets te vragen, enkel te beschermen, zorgzaam
op, en 't gaf hem kracht.... Hij dwong zich kwasi-rustig, kalm, te luisteren en wat
terug-te-zeggen....
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Maar als ze beiden zwegen, was 't ook hem benauwend.... Hij voelde, er was iets
onnatuurlijks in zijn doen wat bijna niet kón blijven..., bijna waanzin werd....
Maar eindelijk werd ze óp van spanning, doodelijk moe, zóó moe, dat ze zwaar
leunend op z'n arm, haast niet meer spreken kon, maar hijgde, strompelend....
Toen vroeg hij plotseling - heesch, door schrik van dat idee: - ‘Wil ik je dragen?’
Ze ontstelde er ook van, weigerde met: ‘Nee, nee... laat me maar even rusten,
dan gaat 't wel weer....’
Maar 't was in-eens of Paul verdoofd was door dat denkbeeld; hij deed als in een
roes; hij lei zijn rechterarm haar om de schouders, snel, en tilde met den linker
krachtig haar omhoog, zei kort-beslist, bevelend bijna: ‘Sla je armen om mijn hals,
zie zoo! nu flink vooruit!’ en stapte dóór met zwaren en te vluggen pas, ook dadelijk
hijgend nu.... Weer viel haar hoed..., bleef liggen op den weg..., ze merkten 't geen
van beiden....
En een vlaag van lichte hoop, van vreugde-voelen-komen, onverwacht, joeg Annie
door de ziel, toen ze opgetild werd, - 't was even of het nu in-eens gebeuren zou toch, in haar angstigheid nog, zei ze telkens: ‘Nee, Paul, zet me neer!... dat houd
je immers toch niet uit!... Je wordt te moe!...’, maar daar hij telkens enkel lachte,
kort, en zei dat ze zoo licht was, en dat het werklijk heel best ging, begon ze toe te
geven aan dat wèldoend zich zoo voelen liggen, veilig, aan zijn borst, zijn schouder...,
rustend in zijn arm.... Ze lag toen stil, en hoorde 't diepe hijgen van zijn borst, voelde
het kloppen van zijn bloed; de warmte van zijn lijf drong tot haar door..., vlak bij haar
hoofd daar voelde ze het zijne..., dikwijls raakte kittelend zijn baard haar voorhoofd....
En haar hoop herleefde, kwam met schokken op; 't verlangen deed haar denken
bijna stilstaan nu....
Paul was trotsch en blij, heftig ontroerd, met ongekend geluksgevoel. Dat dragen
was iets werklijks wat hij deed voor haar. Hij wilde 't blijven doen al zou hij zich
vermoorden door vermoeinis.... 't Was nog een drie kwartier... het moest!...
Donker, bijna nacht nu.... Maar als hij 't hoofd vooroverboog, dan kon hij haar nog
in de oogen zien.... Hij deed het meer en meer..., er was een lokkend schitteren in
haar teedren blik..., hij voelde dat die hoop, die overmoedige, want altijd toch nog
haast onmogelijke hoop gestadig in hem groeide.... Na vijf minuten merkte Paul dat
't niet gelukken zou, dat hij zich overschat had.... 't Was niet de lichaamskracht, die
hem begaf, maar in zijn vreugde-trots z'n zelfbedwang. Het was te veel haar zoo te
hebben in zijn armen, haar warmte in z'n borst, en niet te zeggen: 'k heb je lief, haar
niet te kussen, maar enkel door te blijven loopen..., een lastdier... zonder menschelijk
gevoel... machine... of eunuuch.... Hij hijgde korter, en 't was de moeheid niet, maar
't onbedaarlijk wild verlangen dat zijn borst dicht schroefde, branden deed zijn slapen,
mond en keel, de handen waar haar levend lijf in lag....
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Hij liep al sneller, hijgend, zwijgend voort, dorst niet meer kijken naar dat bleek
gezicht met groote schitter-oogen, dat nu, zoo stil en in volkomen overgaaf, lag
tegen hem aan, de armen om hem heen....
En ook Annie's adem stokte telkens door 't verlangen naar zijn blik, die nu niet
kwam meer.... Zij rilde als zijn baard maar even langs haar wang of voorhoofd
streek.... Zij werd verrast nu door haar eigen hoop-gevoel en vreugde-kloppend
wachten..., 't was zoo sterk nog niet geweest..., o! als 't nu weer bedrieglijk was...
dan... dan....
Maar zacht, haast teeder, vroeg ze op-eens: ‘Toe, zet me even neer....’
Hij deed het dadelijk, maar hij hield zijn rechterarm haar om het lijf geslagen,
gereed haar op te tillen weer.... Zoo stonden ze even, zwijgend beiden, stil, in hevig
voelen-komen van 't geluk....
‘Ik mag je toch weer dragen?’ vroeg hij, fluistrend, ‘'t is zoo heerlijk....’
Toen wist ze 't..., door die stem.... Ze lachte zalig naar hem op. En met forschen
greep hief hij het meisjeslijf weer aan z'n borst; zij sloeg haar beide armen om zijn
hals met passiekracht, en dan, in-eens - ze wist het bijna zelf niet - had ze 'm
gezoend in den hals.... Hij wankelde, en gaf een korten gil, alsof die kus een beet
was, drukte haar toen vaster in z'n armen, en, snel buigend 't hoofd, begon hij haar
te kussen, voorhoofd, oogen, wangen..., een gretig tasten van zijn heete lippen was
het..., totdat hun monden in een langen vasten zoen als saam-gegroeid en
onbeweeglijk bleven.... Bijna had hij zoo staande 't evenwicht verloren; toch liet hij
haar niet los, maar bracht z'n mond nu bij haar oor en fluisterde: ‘Mijn Annie..., mijn
lieveling... 'k houd zoo van je, 'k heb je zoo lief...’ En zij, in 't snikken, nu van zaligheid,
zei enkel: ‘Zeg het nog 's, toe, zeg het nog 's!’
Toen liet hij haar afglijden, langs z'n arm, en bleven ze een tijd lang, de armen
om elkanders lijven heen, daar zitten - weer tegen zoo'n hei-heuveltje aan, waar de
weg langs liep - niet anders doende dan elkaar in de oogen zien en kussen,
liefkoozingsnamen geven en van liefde fluisteren....
Zij vroeg waarom hij haar toch niet zoodra ze 'r was in de armen had genomen,
waarom hij haar toch nog zoo vreeslijk lang in twijfel had gelaten, en Paul deed al
z'n best dat te verklaren, maar hij begreep 't nu zelf niet goed meer....
Ze kon nu ook wel weer wat loopen, ze wilde niet dat hij haar aldoor dragen zou...,
neen, nu niet, straks graag weer..., en zoo gingen ze, elkander met de armen
steunend langzaam voort...; meer en meer veranderden de dampen voor hen uit in
zilvrig lichten schijn, waarin de boomen-stammen stonden, wazig-grauw.... Dat deed
de maan, die opkwam maar niet zelf te zien was.... De dampen trokken langzaam-aan
wat op.... De weg begon te schijnen in dat licht....
En al wat elk voor d' ander had verborgen in dat tiental dagen van bewogenheid,
van vreugde, zielsverrukking, ongekend verlangen, smart en wanhoop, bitterheid
en wrok..., werd nu geopenbaard en vloeide-in-één tot
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wijde en sterke harmonie van diep gevoel.... Soms gaven passie-woorden, nu voor
't eerst luid-uitgesproken, nog wel weer angst voor zelfverwijt, een vage dreiging...,
maar de werklijkheid der oogenglanzen en der stemmeklanken, der kussen en
omhelzingen..., de volle zekerheid van 't groot geluk, en van hun zuiver, heilig recht
daarop, verdreef dan dadelijk weer dat schijn-gevaar en schijn-berouw.... Hun groot
geluk!... het deed hen stil-staan, telkens weer, in duizel van extase, fluisterend, niets
dan hun beider namen, maar met de eigen stem der diepste innigheid....
En schoon ze elkander zooveel openbaarden, waren toch hun woorden
schaarsch.... Ze praatten gansch niet van hun aangelegenheden, niet over
schikkingen en plannen.... Dát kon alles uitgesteld tot morgen....
Toch, nog even voor ze er waren, in het dorp van Paul - ze kwamen, in den
mane-mist al nu en dan wat langzaam gaande, mompelende menschen tegen - had
Annie een oogenblik van plotsling angstige gejaagdheid. Ze vroeg opnieuw, met
zachte smeeking in haar stem, dat Paul toch morgen vroeg, zoo vroeg als 't kon,
naar Rotterdam zou gaan om daar te zeggen dat zij veilig bij hem was - en om te
zorgen dat ze haar niet kwamen halen.... Want, niet waar? Paul wou haar immers
nu wel bij zich houden?...
‘Altijd!... voor goed! mijn lieveling’, zei hij; stelde haar gerust.... Natuurlijk zou hij
gaan.
‘Maar als ze jou dan maar niets doen... en niet beleedigen!... O! 'k zal zoo blij zijn
als je weer terugkomt!... Zal je kalm zijn en voorzichtig?’ zorgde zij.
Maar Paul zei dat hij 'r volstrekt niet tegen opzag.... O! integendeel...,
integendeel!...
Paul kende al lang de ruime harten van den vee-arts en zijn vrouw, hun groot
vermogen om met anderen mee-te-leven; maar 't verbaasde hem toch nog zoo
gauw begrepen ze wat er gebeurd was, zoo met enkle woorden-en-gebaren, en
een lach.... De juffrouw huilde even, en ook Van Biesen was ontroerd; hij knipte met
de oogen, stond te draaien, wist aanvankelijk niet veel te zeggen.... Maar toen Annie
hem een hand gaf en bewogen zei, dat ze zoo blij zou zijn als ze op zijn hulp en
vriendschap rekenen mocht, scheen de beslistheid plotseling in hem weergekeerd.
Hij bromde kwasi-boos dat Annie erg de koorts had en subiet naar bed moest. En
dadelijk ging hij nu actief aan 't redderen van 't geval. Het bed van Paul, het beste
in huis, was voor ‘de juffrouw.’ ‘Gauw, maak jij 't maar vast in orde!’ zei hij tot z'n
vrouw, ‘want 't is waarachtig noodig dat ze er dadelijk ingaat!... Zeker niet gegeten
ook vandaag?... Je bent m' er één!... Enfin!... dat komt dan morgen wel terecht! Nou
eerst maar slapen!...’ Maar 't hoefde niet, dat Paul bij buren ging.... Waarom? Kom,
gekheid! Was hij zoo verwend? Hij zou best slapen op drie stoelen aan elkaar
geschoven in het voorvertrekje. Al pratend schoof de oude man de stoelen maar
vast aan. Toen ordonneerde hij opnieuw dat Annie nog alleen wat drinken hebben
zou, en
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dan naar bed.... Hij gaf haar met een vriendlijk duwtje aan z'n vrouw mee.... Paul
vertelde dat hij morgen vroeg naar Rotterdam moest. ‘Mooi! dan heb jij ook je rust
wel noodig’, zei Van Biesen. ‘Eerst nog wat eten baas, en dan’ - hij liep naar achter,
kwam terug met dekens, kussens, - ‘hier is je mandje, hoor!... al klaar!... Niet kletsen
meer nu..., morgen! morgen!... Alles komt terecht!’ Toen eensklaps ging hij Paul de
hand staan schudden, en lachte en huilde tegelijk, en schold hem uit voor rakker,
slimmerik en gauwdief, wenschte hem geluk.... ‘Maar nou verstandig zijn, hoor!’,
zei hij, ‘je bent moe en overspannen!... Zij ook.... Daar komt die koorts van!... Wat?
Die damp?... Nee, maak je daar maar niet benauwd voor....’
En Paul en Annie vonden alles goed; ze lieten zich bedillen; met een blik van
lichte vreugd en dankbaarheid, had zij hem goeden-nacht gewenscht, zich toen
door 't oude vrouwtje als een kind naar bed laten brengen.... Nu lag ze er in, in Paul
z'n bed..., koud-rillend van koorts in de schoone lakens, dood-moe, te moe om stil
te liggen haast..., maar zelfs die rillingen en dat geslagen-zijn van moeheid schenen
haar genot nu.... Ze huilde in haar kussen; tranen waren 't van geluk, de loutere
overvloed van liefdeweelde.... Ze huilde zich in slaap.... Maar in haar eerste droomen
was ze ‘thuis’, - er was een ruzie, angstige benauwing lag als zakken zand haar op
de borst, - met schrik en onrust werd ze wakker..., o! toen dat zalige zich herinneren
bij Paul te zijn, in veiligheid bij hem... bij hem... bij hem!... Toen ze opnieuw in slaap
viel was 't met open mond, met in verrukking opgetrokken armen en gebalde
handen..., in haar hoofd visioenen van geluk, echt, eigen, jong, hel-sprankelend
geluk....
Pas toen het stil was, buiten en in huis héél stil, - terwijl hij, al z'n bovenkleeren aan,
om gauw weer op te kunnen zijn, daar op z'n stoelen lag in 't voorvertrekje, waar
de maanschijn, strak-geluidenloos en mysterieus, naar binnen stond, - kwam Paul
tot ordening van gedachten en tot vol besef van wat hij ondervonden had dien dag....
O! dit was dan nog misschien niet 't allerhoogste, het alleropperste geweest - zijn
ziel geloofde aan trotscher rijzing nog, aan onbegrijpelijker zaligheid, en droomde
er van -, toch wist hij nooit de goddelijkheid zoo dicht te zijn genaderd.... En 't was
niet voor een oogenblik, een uur, een dag..., 't zou duren, - hij behoefde 't nimmer
te verliezen.... Zóó zou hij altijd hooger kunnen komen.... Wat wondere inspiratie
kwam hem toch van haar?... Wat was dat toch dat in haar oogen blonk en lachte
om haar mond?... Wat vreemde schoonheid die niet in de buitenwereld was, maar
in de menschen-ziel, en die hij vroeger nauwelijks vermoed had!... Want dit was
niet z'n eigen ziel, de hare was 't waarin die zuivere schoonheid lag, die hem nu
diende als een tooverglas waardoor hij niet alleen de wereld, de natuur, maar ook
de menschen, ál de menschen-zielen schoon en heerlijk zag.... O! Tot nog toe had
hij nog maar half geleefd, schuwend de menigte in eenzelvigheid.... Zijn toekomst!...
God! Wat grootsch
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visioen, wat hooge, heilige hal!... Was dan zijn hart zoo ruim dat het die allen kon
omvatten?...
Een nieuwe horizon, - een nieuwe waarheid, levensleer, en doel - nu vaag, in
nevelen glanzend nog.... Maar ééns zou 't alles, álles helder zijn en vast en strak....
Hij sliep soms even in, maar schrok weer wakker.... Zijn overspanning kende nog
geen rust.... Toch, eindelijk, uitgeput, sliep hij wat langer..., en toen hij weer
ontwaakte stond zijn kamertje al gelig-grijs van 't komend daglicht....
Onrustig, was hij dadelijk op de been - hij rilde nog van slaap en morgenkilte, maar het was een goed uur loopen naar de stoomtram; hij moest weg.... Hij wiesch
zich, in de keuken, stak de broodjes in z'n zak die de juffrouw voor ontbijt had klaar
gezet, en - op het punt de voordeurklink van 't slot te lichten - stond hij nog even stil
en luisterde, met ingehouden adem.... Hij hoorde niets dan 't snurken van den
veearts, dof en zwaar.... Maar toen, in haastig handelen op een inval, trok hij staand
zijn laarzen uit, sloop langs de muur naar achter-in de gang, en bij de deur gekomen
van zijn kamer, luisterde hij, adem-stil, opnieuw..., maar hoorde niets.... Een soort
van angst beklemde hem de borst met lichten bons, en groot verlangen haar nog
even weer-te-zien vóór hij nu ging.... De deur stond aan..., hij duwde er tegen,
zachtjes, ging naar binnen, sloop naar 't bed.... Daar lag ze, achterover, slapend, 't
losse haar in golven om het hoofd, de mond wat open.... Nu wou hij weggaan maar
zijn voeten wilden 't niet. Hij boog zich over haar, hoorde 't zachte zuchten van haar
adem, voelde er ook de intieme warmte van.... En 't was met zware bonzing in z'n
borst en branding in zijn hoofd en polsen dat hij haar den drogen mond toen even
op het roomig witte voorhoofd drukte.... Dadelijk werd ze wakker, keek hem aan en
lachte zalig.... Toch zag hij juist nu in haar jong gezicht de teere bleekheid en de
sporen van de zorg, had meer dan ooit haar lief, met hoogen trots, eerbiedige
bewondering en ontzag....
Haar bleeke handen grepen naar zijn hoofd, en brachten 't aan haar lippen; ze
vroeg hem 't even naast haar op het kussen neer te leggen; hij deed het, sloeg z'n
arm haar om de schouders;... toen kusten ze elkaar nog vele malen op de wangen
en den mond, met telkens gretiger verlangen.... Eindelijk trok ze hem met beide
armen naar zich toe, en liet zich zoenen op de hals die open lag, zoodat de warmte
van haar lijf hem dronken maakte, ze beiden hijgend fluisterden van liefde.... Plotsling
schoot hij op, recht op, en zei: ‘Adieu, ik ga nu... ik kom gauw terug...’, en kuste haar
niet meer, gaf enkel nog een drukje aan haar linkerhand..., toen wèg.... Zij bleef in
zalig na-genieten achter....
En Paul liep door de hei, wild dravend als een jongen soms, met sprongen,
armgezwaai en kreten van plezier..., dan weer langzaam, peinzend, starend
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voor zich uit, met wijde oogen, open handen, 't hoofd wat achterover.... De zon
kwam op, de vogels tjielpten. Hij zag het zwellen van den hemelgloed, het schitteren
van de stralen fel weerkaatst door witte wolken goudgerand, hij zag 't herleven van
het wonder-diepe blauw, de teere wazen, 't stille boomengroen-en-geel, het bruin
en lila-bruin en lila van de hei, van al de andere aardsche kleuren, en de glinstering
van 't zuivre dauwvocht.... Toch, dacht hij, is haar ziel nog mooier, o! de lichte ziel
die door haar oogen schijnt....
Soms stond hij plotsling stil, blikte om zich heen en naar den hemel op, met diepe
zuchten.... Hij kon het nog niet aan, zijn nieuw geluk... Hij was beklemd van
dankbaarheid, genot en liefde-volheid.... Nooit had hij zóó het leven liefgehad....

XV.
't Was elf uur op de ‘groote klok’, op de oude grijze stompe-toren-klok van Rotterdam,
toen Paul, snel-stevig-stappende, toch zonder haast, de grauwe steenen van de
stad weer onder zich en naast zich zag, de stadsgeluiden stommelen en roezen
hoorde.... Maar boven hem daar stond de helderblauwe hemel, de witte wolken, en
de zon, die van de vrije hei was meegegaan naar de opgesloten straten-gangen....
De stad rumoerde, zwoegde, ploeterde; nooit hield het zware daveren der
karren-stoeten op, noch 't slavig jachten van het man-en-vrouw-volk in de straat;
de walm van vette rook, van treinen, booten, bracht bederf en stank in de
atmosfeer.... En dwars daardoor ging Paul, met hoogheid in zijn hart, met overmoed
en meerderheidsgevoel.... Toch was hij welgezind aan de oude stad en ook aan al
de menschen die er woonden....
Hij had z'n plan, al sporende, goed overdacht. Hij wou niet spreken met mevrouw
de Boogh, ten minste niet het eerst met haar, dat zou toch ook niets geven;... hij
ging direct naar 't groot expediteurs-kantoor van Annie's vader. Hij kwam er, liep
een breede trap op, stond in een ruim lokaal, met veel bedienden, vroeg er naar
‘mijnheer,’ en toen hij, met een vaste stem-vol-klank, z'n naam had opgegeven,
werd hij terstond van links en rechts nieuwsgierig bekeken.... De patroon, die in een
apart kantoor bleek te zitten, werd dadelijk gewaarschuwd, en haastig kwam hij naar
hem toe, de oude handelsman, verbaasd, gejaagd.... Paul begon met te verzoeken
dat er dadelijk om zijn broer gezonden worden zou, en dat gebeurde ook. Toen
werd hij in 't privé kantoor gelaten dat aan het grootere lokaal aangrenzend was.
Maar, daar binnen-komend, had hij nog nauwlijks tijd gehad te zeggen dat Annie
veilig-en-wel bij hem in Brabant was, of de Boogh sprong, schrikkend, naar de deur,
deed die op slot, zei snel met scherpe, heesche, fluister-stem: ‘Stil!... stil... zacht
spreken!... Wat?... Wat is 'r gebeurd?... Wat zeg-je?... Is ze.... Hoe komt ze in
godsnaam....’
Hij was egaal-warm-rood en keek hel-flikkerig-scheel.... Hij kon niet uit z'n woorden
komen.... Paul nam bedaard een stoel, ging zitten, en her-
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haalde toen met z'n gewone, ernstig-vaste stem: dat Annie op 't oogenblik logeerde
bij Van Biesen, den ouden veearts, waar Paul, zooals hij zeker wist, ook woonde;
dat ze was gevlucht, omdat ze op 't laatste oogenblik had ingezien niet van Louis
te houden, niet genoeg ten-minste om z'n vrouw te worden, en 't niet had durven
zeggen, wel wetend wat een scène dan gevolgd zou zijn..., en, dat hij dadelijk, als
z'n broer er ook zou zijn, dat alles meer omslachtig en precies vertellen zou....
Toen zwol hij en werd paars van woede in z'n rond gezicht, de kleine oude heer,
- maar hard-op spreken dorst hij niet, om de bedienden, die natuurlijk toch al op de
hoogte waren, - dus ging hij vlak voor Paul staan, fel naar hem kijkend met z'n eene
oog, terwijl het andere trillerig naar z'n neus toe trok, en eischte onder hoesten,
zuchten, vloeken, stampen door, met moeilijk onderdrukte hooge stem, dat hij
onmiddellijk alles zeggen zou, wat of hij had gedaan met Annie, hoe hij haar bepraat
had, meegetroond..., en nog meer insinuaties van gering allooi smeet hij hem in 't
gezicht, maar Paul bleef zeer bedaard, soms even met een glimlach, ernstig
uit-de-hoogte, en langzaam sprekend, zeggend dat hij werklijk liever even wachten
wou tot ook Louis er was, omdat hij anders immers alles tweemaal moest vertellen....
De Boogh geraakte buiten zich van drift, hij hoestte, schraapte zich aldoor de keel,
en spoog, z'n huid scheen haast te bersten, hij trok zijn plooiig-baardeloos gezicht
tot allerlei grimassen, dreigde Paul met vuisten, schold hem uit.... Dat alles met die
machtelooze fluisterstem. En 't hielp hem niets....
Maar eindlijk werd er hard geklopt.... De Boogh deed schielijk open, trok Louis
naar binnen bij een mouw, de deur weer driftig gooiend in het slot. Paul stond op,
hij stak z'n broer, wat langzaam, maar vriendschaplijk toch, hem aanziend, vol en
recht, de hand toe, maar Louis die dadelijk toen hij zag hoe opgewonden de oude
heer was, half begreep - hij had al aan de mogelijkheid gedacht - deed of hij dat
niet zag, vroeg koel-verbaasd, met iets geaffecteerd-minachtends: ‘Jij hier?... Wat
is er aan de hand?... Wat kom je doen?... Weet je ook misschien iets?...’
‘Ze is bij 'm!’ fluister-schreeuwde de oude man, hij heeft 'r weggetroggeld..., hij
heeft 'r verleid... de ploert, goddome!... Is de deur wel goed op slot?...’
‘Wát!... Heb je haar?...’ Louis trad dreigend, met een groot vertoon van heerige
waardigheid en erg-beleedigd-zijn, breed stappend, naar z'n broer, die kalm bleef
staan en zei: ‘Blijf nou bedaard, Louis..., blijf jij tenminste nou bedaard en luister....
Hier meneer heeft zich zoo boos gemaakt dat-ie dingen zegt!... enfin!... Wanneer
je luisteren wilt, zal 'k je alles zeggen.’
En terwijl Louis, de armen theatraal gekruisd, die pose hield van in z'n ‘point
d'honneur’ getast zijn, bleef z'n broer een paar minuten lang alleen aan 't woord. Hij
sprak op z'n gewonen toon van ernstigen eenvoud, trachtte zakelijk te zijn; 't geval
zoo duidelijk mogelijk uit te leggen, te verklaren hoe het kwam dat Annie zich zoo
had vergist. Hij zei ook dat hij haar den eersten avond al had lief gekregen, daarom
weggegaan was, zonder iemand iets
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te laten merken, zonder zelfs maar te vermoeden dat... ook zij... om hem wat gaf....
Maar toen hij zoover kwam - hij merkte, sprekende, al op met hoeveel moeite
beiden zich bedwongen - barstte 't los. De Boogh aan 't schreeuwen, vloeken,
krijschen weer - aldoor gedempt natuurlijk, telkens angstig omziend naar de deur
-; hij schold, hij dreigde met politie en ‘de kast,’ vroeg of hij dan stapelgek was, Paul,
of hij nou waarachtig dacht dat ze 'm niet in de ramen hadden, of hij beklaagde zich,
meer tot Louis gericht, op kinderachtig-huilerigen toon, hield zich wanhopig.... Z'n
goeie naam was weg! hij kon z'n zaken wel sluiten!... Louis, daar tusschen door,
steeds met die houding die voor waardigheid moest doorgaan, deed zijn best
minachtend-ijskoud, vlijmend scherp, venijnig hatelijk te zijn; hij hield zich ook alsof
hij Paul's verhaal volstrekt maar niet naïevelijk zoo aannam, alsof hij overtuigd was
- maar 't niet zeggen wou, omdat het hem te min was - dat Paul van middelen gebruik
gemaakt had, waartegen hij, een degelijk heer-van-eer, een gentleman, niet op kon;
listige foefjes van in zulke zaken doortrapte menschen, die daar den tijd voor
hadden..., och, hij had wel andere dingen aan z'n hoofd....
Maar Paul zag klaar hoe veel comedie er in de woede en wanhoop was van 't
oude heertje; en proefde in woorden en houding van Louis ónder z'n trots, aanstellerij
en wijs-doende opgeblazenheid, de machtelooze spijt, de jaloezie die niets meer
mocht verwachten, de in-landerige lamheid van het overwonnen zijn..., wat alles
zoo begrijpelijk was... en innigheid van medelijden gaf.... De Boogh's
keel-schor-geschreeuw ging aan z'n hoofd-vol-ernst voorbij als wind, alleen Louis,
al stond hij daar nu tegen beter weten in te praten..., die moest beantwoord en
bevredigd worden.... Plotseling, - nadat hij 'n paar minuten lang gezwegen, de
anderen aan het woord gelaten had, - deed Paul een bruusken stap; Louis schrok
even en week uit; maar krachtig pakte Paul z'n broer bij den arm en sprak met
manlijk forsche stem, vol broederlijke hartlijkheid hem aan: ‘Kom kerel, zet die kleine
boosheid van je af, en schik je in het onvermijdelijke!... Het is beroerd voor jou, denk
niet dat 'k dat niet snap, maar 't kon je toch waarachtig niet bespaard gebleven
zijn!... Dat voel je ook wel.... Je weet ook wel dat 't alles waar is wat ik zeg, dat 't
zoo gegaan is als ik je verteld heb.... Kom, Lou, kom, denk dan na, je zoudt toch
immers nooit gelukkig zijn geworden met een vrouw, die... ja!... die nu eenmaal van
een ander is gaan houden!...’
Maar nijdig brak Louis z'n woorden af: ‘Verrek toch met je mooie praatjes, zeg.’
Hij rukte zich, niet zonder moeite, los. ‘Wat 'k weet, dat is, dat ik, en ik alleen, de
dupe ben, van de heele geschiedenis.... Wou je me dát soms heeten liegen?... Me
schikken in het onvermijdlijke!... Dat onvermijdlijke is prachtig!... Het noodlot meen
je zeker, hè?... Want jij!... jij hebt er niets geen schuld aan.... O! Wel nee!... in jou
wereldje heet zoo'n behandeling misschien nog netjes, fijn!... Meneer de artiest!...
Nou maar wij denken er hier dan anders over, wij verachtelijke beurslui, hoor! Wij
noemen zulke dingen ploertenstreken!...’
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‘Louis!...’
‘Och man! ga weg!... ga naar je land terug en naar je boeren!... Hier hoor je niet!...
Hier wordt je niet begrepen!...’
Louis liep driftig naar de deur, riep enkel nog: ‘Maar tusschen ons is 't uit!... voor
goed!... en 'k twijfel zeer of ook je moeder je nog ooit zal willen zien!’
‘Louis!,’ riep Paul nog eens, en dringend....
Maar vergeefs....
Een halfuur later zat hij in den trein. En moest maar veel aan Annie denken, aldoor
aan Annie denken, aan haar blik, haar lieven lach, haar kussen en haar warme
stem, om zich te heffen uit de somberheid, den grijzen weemoed, die na 't weggaan
van Louis, zoo wijd in hem was neergewolkt....
Er was geen bruiloftsfeest toen Paul en Annie trouwden. Alleen zijn moeder was er
voor over gekomen, na ruzie met Louis die 't haar verboden had, maar zij moest er
't hare toch van hebben; ze was eerst ook wel erg teleurgesteld en boos geweest,
maar langzaam-aan was zij 't geval toch eigenlijk wel aardig, wel romantisch en
pikant gaan vinden.... Intusschen, 't viel niet mee op 't dorp; ze scheen niets geen
overbluffenden indruk te maken; ze verveelde zich erg, ging gauw weer terug....
Paul Holman schilderde nadien nog wel veel landschap, maar ook portretten, en
ook menschen-in-hun-doen, bij voorkeur armen, lijdenden, verdrukten.... Z'n
ziels-genot, z'n over zich en 't eigen groot geluk zoo heerlijke verwondering en
vreugde uitte hij in licht van zon op kleur en schittering van natuur het best; in
landschap evenzoo z'n ouden weemoed, maar dat toch óók in menschfiguur - want
manlijker, want minder vaag, een forscher resignatie was 't geworden -; in
mensch-bewegen ook dat andere in z'n hart, dat door zijn samenleven met z'n vrouw
vol-groeide tot een schat, een rijke mijn van tintelend gevoel...Hij maakte ook háár portret, o! telkens weer opnieuw, wel vijftigmaal.... Toch werd
het nooit zooals hij 't zag, in tooverschoon, in wondere werklijkheid.... Hij wist ook
wel: je kunt de ziel in verf niet vatten....
Zoo min als in woorden....
't Is ál illusie....

Amsterdam, 1900.
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Hollandsche musici in den vreemde.
Door Dr. J. de Jong.
II.
Samuel de Lange.
Als het scherm ditmaal opgaat, ziet de lezer een heel andere figuur dan den vorigen
keer voor zich. Zelfs daargelaten het verschil in leeftijd, is het contrast tusschen
*)
Willem Kes en Samuel de Lange niet minder uiterlijk dan innerlijk groot.
Een kop, die zelfs in een menigte niet onopgemerkt zou blijven, met het weelderige
grijzend haar om het hooge voorhoofd golvend en de doorborende oogen onder de
zware oogkassen. Geen innemend gelaat, veeleer dat van iemand die door het
leven niet al te vriendelijk is bejegend en niet al te vriendelijk de wereld inkijkt, maar
een dat intelligentie en kracht verraadt. Met het ietwat strenge, bijna ascetische er
van, is het lenige, buigzame der gestalte in contrast. De Lange maakt den indruk
van een ‘Weltmann’. Trouwens hij bracht een zeer groot deel van zijn leven in het
buitenland door en na vele wisselingen heeft hij eerst op betrekkelijk gevorderden
leeftijd een blijvende plaats gevonden en wel te Stuttgart. Dat hij die zoo laat vond
en niet in een nog grooter muziekcentrum is inderdaad vreemd, want aan eerzucht
heeft het hem niet ontbroken en hij paart aan niet alledaagsche natuurlijke gaven
een veelomvattende muzikale kennis en een ongelooflijke werkkracht. De fortuin
gedroeg zich jegens De Lange als een grillige, coquette schoone. Zij wenkte hem
telkens, hij volgde haar, maar zij liet hem op het beslissend moment meer dan eens
in den steek. Het ging hem als zoo menig candidaat bij een verkiezing voor de
‘Académie Francaise’, voor een vacante plaats door de openbare meening
aangewezen, schier zeker van de overwinning, maar op het laatste oogenblik door
een onverwacht optredenden mededinger uit het veld geslagen, of door onvoorziene
omstandigheden in zijn verwachtingen teleurgesteld. Het gevleugeld woord ‘Jeder
ist seines Glückes Schmied’ bevat veel waarheid, maar is niet de geheele waarheid,
en het toeval, of wat wij menschen zoo noemen, speelt in het leven een grooter rol
dan men wel meent. Bij dezen werkt het als een goedige fee, struikelblokken uit
den weg

*)

Zie Elseviers Maandschrift afl. April.
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ruimend, bij een ander als een ondeugende kobold, die er behagen in schept hem
een spaak in het wiel te steken.
Het milieu waarin Samuel de Lange geboren werd (te Rotterdam in Febr. 1840) was
zoo gunstig mogelijk, want zijn vader was zelf een toonkunstenaar

S. de Lange.

(vooral organist) van naam en een goed onderwijzer; reeds jong kwam zijn zoon bij
hem in de leer, voor piano, orgel en harmonie, later bij Dupont, een leerling van
Mendelssohn, en bij Verhulst. Toen hij zestien jaar was ging hij zich te Weenen bij
Winterberger (leerling van Liszt) in het klavierspel verder bekwamen, studeerde
vervolgens te Leipzig (wie daar zijn leermeesters
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waren ben ik niet te weten kunnen komen), te Brussel en te Lemberg. Te Brussel
was het B. Damcke, die hem in het contrapunt onderwees; te Lemberg m 1860 werd
Carl Mikuli, een van Chopin's beste leerlingen, zijn voorganger in het pianospel.
Maar vóór dien tijd, in 1858 reeds, had hij den beroemden Servais op een kunstreis
vergezeld en begeleid; in 1859 maakte hij een tweede kunstreis, ditmaal met een
anderen cellist, zijn eigen broeder Daniël, die, één jaar jonger dan hij, door Ganz
te Rotterdam, later door Servais te Brussel was gevormd. Het broederpaar bezocht
o.a. Polen en Rumenië. De kennismaking met Mikuli leidde tot beider aanstelling
aan de Muziekschool waarvan deze directeur was en tot 1863 bleven zij aan die
school werkzaam. In dat jaar keerden zij naar Rotterdam terug, waar het muzikale
*)
leven toen zijn toppunt had bereikt . Verhulst was directeur der Toonkunst-afdeeling,
Hermann Levi dirigent der Duitsche Opera, concertmeester was Rappoldi. Terwijl
Daniël den inmiddels overleden Ganz als leeraar in de cel aan de Muziekschool
opvolgde, werd Samuel tot organist van de Waalsche kerk benoemd en tot leeraar
in klavier- en orgelspel aan de Muziekschool. Hij organiseerde ook uitvoeringen van
Kamermuziek, o.a. met Daniël de Lange Em. Wirth, Hegar, Eberle en maakte daarbij
kunstreizen door ons land en in het buitenland als organist en pianist. In 1869 was
†)
hij met mej. A. van Oordt getrouwd en meer nog dan te voren was het
muziekdirecteurschap het doel waarnaar hij nu streefde. Verhulst was in 1864 naar
Amsterdam beroepen en in 1865 door Woldemar Bargiel opgevolgd. Toen deze nu
in 1874 naar Berlijn beroepen werd, en in zijn plaats wederom een Duitscher,
*)
Friedrich Gernsheim, werd aangesteld, gevoelde De Lange zich gepasseerd .
Gernsheim was slechts een paar jaren ouder en kon niet zooveel meer aanspraken
doen gelden; het is waar hij was eenigen tijd muziekdirecteur te Saarbrücken
geweest. Hoe dat zij, De Lange verliet zijn vaderstad en werd tot leeraar aan de
Muziekschool te Bazel benoemd, waar hij reeds drie jaren te voren door een concert
zijn naam als organist had gevestigd.
Behalve als leeraar in het orgel- en klavierspel, was De Lange te Bazel ook als
solist werkzaam; hij organiseerde Kamermuziek-uitvoeringen en verving den ziek
geworden directeur Ernst Reiter als dirigent van de orkestconcerten en van het
‘Singverein’ in die stad. Toen Reiter in Juli stierf verwachtte men dan ook algemeen
§)
dat De Lange hem zou opvolgen , maar dit geschiedde niet. Men benoemde
Volckland, vroeger hofkapelmeester te Sondershausen, toenmaals directeur van
‘Euterpe’ te Leipzig, waar hij o.a. met Spitta het ‘Bach-Verein’ oprichtte. Welke
invloeden hier aan het werk waren geweest, kan ik niet nagaan. Zooveel is zeker
dat zeer velen De

*)
†)
*)
§)

Zie Viotta ‘Onze Hedendaagsche Toonkunstenaren’.
Op denzelfden dag trouwde zijn broeder met de zuster van mej. A. van Oordt.
Zie Viotta ‘Onze Hedendaagsche Toonkunstenaren’.
In een correspondentie uit Bazel aan de Alg. Musik Zeitung van Juni 1875, was die verwachting
reeds duidelijk uitgedrukt.
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Lange's heengaan van Bazel, in Dec. 1875, diep betreurden. De Algemeine
Schweizer. Zeitung wijdde hem een warm afscheidswoord, waarin zijn veelzijdig
talent, zijn degelijke eigenschappen als leeraar, dirigent en solist, zijn verdiensten
jegens het muzikale leven te Bazel in een helder licht werden gesteld. Van Bazel
begaf De Lange zich zonder aanstelling naar Parijs, waar hij een geheel jaar bleef
en zich meermalen in het openbaar deed hooren, middelerwijl veel componeerend.
Het was te Parijs dat hem uit Keulen, op voordracht van Ferdinand Hiller, het
*)
leeraarsambt aan het Conservatorium voor orgel, klavier en theorie werd
aangeboden. De Lange nam dat aanbod aan en gaf vóór zijn vertrek naar Keulen,
een afscheidsconcert in de Salle Pleyel, waarin hij o.a. met mevr. Szarvady-Claus
het concert van Bach voor twee klavieren speelde en met medewerking van zijn
landgenooten Koert, Meerloo en Anton Bouman, verschillende eigen composities
ten gehoore bracht. De Gazette Musicale gewaagde met bijzondere waardeering
van dat concert en roemde zoowel den componist als den pianist.
Te Keulen wachtte De Lange een drukke, maar roemvolle werkzaamheid. Zijn
voorganger aldaar was Franz Weber geweest, sedert de oprichting van het
Conservatorium daaraan verbonden en tevens plaatsvervangend directeur. Met
Weber's dood werden de twee functies, het leeraarsambt en het plaatsvervangend
directeurschap, gescheiden. Het laatste werd aan Von Königslöw opgedragen, maar
De Lange volgde Weber ook op als directeur van het door dezen opgericht
‘Männergesangverein’ en van het ‘Konzertchor’ der Gürzenich-concerten. De Lange
werd bovendien in 1879 dirigent van het ‘Städtisches Gesangverein’ en toen Hiller
in 1881 eenigen tijd in Spanje doorbracht, verving onze landgenoot hem als dirigent
van de Gürzenichconcerten. In het voorjaar van 1884 moest Hiller om
gezondheidsredenen zijn ontslag nemen als zoodanig en als directeur van het
Conservatorium. In zijn plaats kwam in den herfst van dat jaar Franz Wüllner, die
daar nog als zoodanig werkzaam is. Zijn benoeming bracht een grooten omkeer in
de muzikale toestanden. Wüllner voerde een aantal hervormingen in het
†)
Conservatorium in ; als musicus nam hij ook een ander, veel moderner standpunt
in dan Hiller, die het ‘ancien régime’ vertegenwoordigde. Het zal niemand
verwonderen dat een man als S. de Lange zich onder het ‘nouveau régime’ niet
evenzeer op zijn gemak gevoelde en hij besloot dan ook naar een anderen werkkring
om te zien.
Reeds in October 1885 verliet De Lange Keulen en het was Den Haag, waar hij
zich vestigde. De betrekking van directeur der Toonkunst-afdeeling was daar vacant
§)
geworden door het overlijden van A. Seiffert. Zij werd De Lange aangeboden ; het
salaris er aan verbonden bedroeg slechts f 400 en

*)
†)
§)

Later kwam daarbij nog een klasse voor koorgezang en trefoefeningen.
Zie de ‘Festschrift’ van Dr. Otto Klauwell, bij het gouden feest van het Conservatorium
verschenen.
Viotta zegt in zijn ‘Hedendaagsche Toonkunstenaren’, dat hij er naar solliciteerde; dit is onjuist.
Laat ik er bijvoegen, dat onjuistheden in genoemd werk zeldzaam voorkomen.
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het ligt derhalve voor de hand, dat zoo De Lange ze aannam, het niet was om het
*)
materieel voordeel . Zoo hij er zich voor liet vinden, dan zal de verwachting, in Den
Haag met der tijd een voornamere positie te zullen verwerven, daartoe zeker zeer
veel hebben bijgedragen. Verhulst, directeur der Diligentia-concerten, was de
zeventig genaderd, en een verandering in de muzikale toestanden kon derhalve
niet lang uitblijven. Maar wie de geschiedenis der laatste jaren vóór De Lange's
komst had nagegaan, wist uit welken hoek de wind woei en wist ook, dat bij de hier
heerschende strooming voor een erkend conservatief op muzikaal gebied als De
Lange, weinig te verwachten was. Het had al lang gespannen tusschen het bestuur
der Diligentia-concerten en Verhulst, hoofdzakelijk ten gevolge van diens pertinent
weigeren om werken van Berlioz, Liszt en Wagner te dirigeeren. In Het Vaderland
zal men de geschiedenis van die dagen van strijd vrij nauwkeurig geboekstaafd
vinden; ik kan er hier niet uitvoerig op terugkomen, ook omdat ik er een nogal
levendig aandeel aan had. Hoewel geen voorvechter van de zoogenaamd
nieuw-Duitsche richting, achtte ik het ongerijmd dat men in een stad als de residentie
geheel verstoken zou blijven van hetgeen zij had opgeleverd en ik trok derhalve
partij voor het bestuur tegen Verhulst. Men vond er aanvankelijk wat op om beide
partijen, die van Verhulst en de geavanceerd-muzikale, tevreden te stellen en droeg
aan R. Hol op, elk jaar een der Diligentia-concerten te leiden, waarop dan werken
der drie Parias zouden worden uitgevoerd. Dat geschiedde dan ook van 1883 tot
1887. Verhulst werd toen als directeur gepensioneerd, en zooals te verwachten was
werd hij door Hol opgevolgd.
De Lange was inmiddels hier met den hem eigen ijver aan het werk gegaan, had
zich in een eigen concert als klavierspeler voorgesteld, natuurlijk ook als organist,
en mocht al spoedig de voldoening smaken dat de Haagsche Toonkunst-afdeeling,
die aan het kwijnen was, opnieuw begon te bloeien. Een aantal nieuwe leden trad
toe en ook de werkende leden der zangvereeniging vermeerderden. Op initiatief
van De Lange, kreeg het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een orgel, wat
van grooten invloed was op de programma's van de concerten daar gegeven. Ook
voor de plaatsing van een nieuw orgel in den Schouwburg deed De Lange zijn
invloed gelden. Weldra werd hem ook de betrekking van directeur van ‘Excelsior’
opgedragen. Meermalen trad De Lange als klavierspeler op, o.a. eenmaal in
Concert-Diligentia, waar hij zijn eigen klavier-concert speelde, in
Kamermuziek-uitvoeringen, o.a. een met Hugo Becker. Als directeur van ‘Toonkunst’
maakte hij zich vooral verdienstelijk door ons de kennismaking met Berlioz' ‘Messe
des Morts’ te verschaffen, die nog niet in ons land was uitgevoerd. Den Haag had
ook in Nov. 1889 de primeur van zijn eigen oratorium ‘Moses’; de ouverture daarvan
was reeds vroeger, in Juni 1888, op een driedaagsch muziekfeest uitgevoerd,
waarvan Händel's ‘Israël’, Bach's Cantate ‘Ein feste

*)

In Keulen beliepen zijn inkomsten plm. 10.000 Mark.
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Burg’ en Beethoven's Negende Symphonie de hoofdwerken waren. Het was ook
De Lange, die het eerst hier met ‘Toonkunst’ Bach's ‘Matthäus-Passion’ aandurfde
en de ‘Missa Papae Marcelli’ van Palestrina.
Hoewel het De Lange hier aan waardeering niet ontbrak en hij ook elders in den
lande als organist gelegenheid had te schitteren, kon het verblijf in zijn vaderland
hem op den duur niet bevredigen. Ik sprak reeds van de benoeming van R. Hol tot
directeur der Diligentia-concerten; ook overigens ontwikkelden zich de muzikale
toestanden in een richting, die De Lange met leede oogen de toongevende zag
worden. Hij had gehoopt met der tijd aan de spits van het Haagsche orkest te staan
en wat gebeurde? Meer en meer

Het Conservatorium te Stuttgart.

ontevreden met dat orkest, dat door een samenloop van omstandigheden niet kon
beantwoorden aan de hooge eischen welke de moderne muziek stelt, besloot het
bestuur van Concert-Diligentia het orkest van het Amsterdamsche Concertgebouw
te engageeren. In de oogen van De Lange was dat een muzikale zelfmoord. Erger
nog: de gemeente, die tot hiertoe het orkest van de Fransche Opera als stedelijke
instelling had behandeld en daarover, hoewel onwillig en zeer gebrekkig, toezicht
gehouden, besloot het orkest geheel in handen van den Opera-directeur te geven,
met andere woorden zich met betaling van een vaste som geheel daarvan los te
maken, het aan den
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directeur overlatend de leden te kiezen, te ontslaan enz. Voor De Lange stond dit
gelijk met een volkomen oplossing der corporatie. Het een met het ander: de niet
verwezenlijkte illusies omtrent het verkrijgen eener invloedrijkere, toongevende
positie, ontstemming over het veld winnen in de muzikale wereld van ideeën, die
niet de zijne waren, en over de nieuwe toestanden die daardoor waren geboren,
bracht De Lange er toe zijn betrekking neer te leggen. Tot Mei 1893 bleef hij hier,
toen nam hij andermaal den ‘Wanderstab’ op.
Het was op een muzikale excursie naar Bazel, dat hij van de ziekte van Immanuel
Faiszt te Stuttgart hoorde. Een leerling van Faiszt was te Bazel als organist gevestigd;
hij zeide dat Faiszt niet meer herstellen kon en voegde er bij dat De Lange alleen
hem kon opvolgen. Faiszt, in 1823 geboren, had als orgelvirtuoos een groote
reputatie en was als leeraar in het orgelspel en compositie werkzaam aan het
Conservatorium te Stuttgart. De Lange schreef aan Singer aldaar en deze
telegrapheerde dat hij onmiddellijk moest overkomen. Acht dagen later was hij als
plaatsvervanger van Faiszt aangesteld. Dat was in October '93. In Juni van het
volgend jaar stierf Faiszt en nu werd De Lange, tot ergernis van vele te Stuttgart
wonende musici, zijn opvolger aan het Conservatorium; leervakken: contrapunt en
compositie, koorzang, orgel en muziekgeschiedenis. Kort daarna werd hij tot lid
gekozen van den ‘Verwaltungsrath’, die het bestuur van het Conservatorium vormt
en uit vijf leeraren bestaat. Vóor De Lange's komst had Zumpe Faiszt gedurende
diens ziekte vervangen als dirigent van het door dezen opgerichte ‘Verein für
klassische Kirchenmusik’, de eerste Koorvereeniging der stad, die jaarlijks vier
uitvoeringen geeft met de Hofkapel (welke overigens in geen concerten meewerkt).
Toen nu Zumpe naar München ging kwam De Lange in zijn plaats. In het zelfde jaar
werd hij gekozen tot directeur van het ‘Lehrergesangverein’, jaarlijks twee, en van
het ‘Orchesterverein’, een vereeniging van dilettanten, jaarlijks vier concerten. Daarbij
komen nog jaarlijks drie orgelconcerten en vier of vijf Kamermuziek-matinees.
Na De Lange gevolgd te hebben op zijn vrij bewogen levensbaan, blijft mij over iets
van hem te zeggen als dirigent, als uitvoerend en scheppend kunstenaar. En dan
ben ik genoodzaakt tot de bekentenis dat ik daarbij meer op de getuigenis van
anderen moet afgaan dan uit eigen ervaring oordeelen kan. Want tijdens zijn verblijf
hier te lande zag ik hem niet onder de gunstigste omstandigheden aan het werk:
met een Zangvereeniging, die meer door getalsterkte dan door gehalte uitstak; met
een orkest dat niet van den eersten rang was; met orgels die, zoo ze niet gebrekkig
waren, in acoustisch gebrekkige ruimten waren opgesteld. De Lange zelf heeft,
althans in die periode, nimmer als klaviervirtuoos willen gelden en zich te Bazel,
Parijs en Keulen betrekkelijk ook weinig als solo-pianist doen hooren. Een solied
speler was hij zeker in klassieke werken, in die van Schumann en Brahms goed op
zijn plaats, uitmuntend zelfs in Kamermuziek. Als organist had hij reeds jaren vóor
zijn komst hier zijn naam gevestigd. Zijn benoeming
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te Keulen in 1877 vermeldend, spreekt Klauwell in zijn reeds geciteerde ‘Festschrift’
van den ‘durch sein Leistungen als Orgelvirtuose und Komponist rühmlichst
bekannten Herr Samuel de Lange aus Paris’. Van zijn succes te Bazel is reeds
melding gemaakt. Niet minder groot was dat te Leipzig. ‘Ein Genuss der seltensten
Art’, schreef de Allg. Musik Zeitung van zijn orgelconcert in de Nicolaikerk aldaar.
Te Weimar mocht hij met Liszt's Fantasie op het wederdooperskoraal uit ‘Le
Prophète’ Liszt's goedkeuring verwerven. Te Baden-Baden gaf hij in 1877 een
orgelconcert in de Evangelische Stadtkirche, dat o.a. door Brahms, Clara Schumann,
Reinthaler werd bijgewoond. In het Badeblatt gaf Richard Pohl daarvan een
bespreking, die ik in haar geheel laat volgen, omdat ze nog in geen levensschets
van De Lange is opgenomen en men daarnaar het hooge standpunt dat hij reeds
toen innam kan bepalen.
‘Het concert van den heer Samuel de Lange heeft niet alleen onze, maar vrij wel
aller verwachtingen verre overtroffen. Men kon in elk geval een bekwaam organist
te gemoet zien - daarvoor was de naam van den concertgever al een waarborg.
Maar zulk een virtuoos van den eersten rang hadden we niet in hem vermoed en
dit is zeker, dat zijn evenknie hier nog niet is gehoord. De heer De Lange heeft op
het noch door grooten rijkdom noch door bijzondere schoonheid der registers
uitstekende orgel der Evangelische kerk inderdaad het ongelooflijke gepresteerd.
Hij heeft daaraan een verscheidenheid van timbres ontlokt, die ons tot dusverre
onbekend waren gebleven; hij heeft de kleine gebreken van den speelaard
schitterend overwonnen, ja hij heeft zelfs - en dit was misschien het zwaarste van
zijn taak - de gebrekkige acoustiek der kerk overwonnen; met een veldheersblik
had hij aanstonds de zwakheden en kwaliteiten van het instrument doorgrond; hij
ging gene uit den weg, stelde deze in het licht en maakte bij voorbaat door zijn
registreering en door zijn merkwaardig duidelijken aanslag elke onklaarheid
onmogelijk. De acoustiek onzer kerk laat in het gebonden spel geen snel tempo
toe, zoodat zelfs de meening was ingeworteld, dat op dit orgel een Allegro steeds
Moderato moest worden genomen, zou het duidelijk zijn. De heer De Lange heeft
echter het tegendeel bewezen. Hij speelde soms in het snelste tempo en toch altijd
volkomen duidelijk, want hij vermocht zijn aanslag naar de eischen volkomen te
wijzigen, omdat hij in elken speelaard een meester is. Zijn techniek is eminent, hij
kent geen moeilijkheden, noch op de manualen, noch met het pedaal. Daarbij is
zijn opvatting steeds vol geest, zijn vertolking even smaakvol als waardig, volkomen
in overeenstemming met het karakter van het werk dat hij weergeeft. Zoo heeft zijn
spel ons een uur geschonken van zoo groot en rein genot als het op het orgel slechts
zelden in die mate kan worden geboden. Ook in de keus zijner stukken toont zich
de heer De Lange een fijngevoelend kunstenaar, die karakteristieke meesterwerken
zoo op elkaar laat volgen dat hij het een door het contrast met het daaraan
voorafgaande in een beter licht wist te stellen. De concertgever begon met het
ernstige Es dur-Preludium van Bach, waarin
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hij het gebonden spel voortreffelijk kon doen gelden. Een interessante tegenstelling
hiermede vormde het grootendeels vroolijk gestemde D moll concert voor orgel met
orkest van Händel, door den heer De Lange meesterlijk voor orgel alleen bewerkt.
In de voordracht van het uiterst fijn geschreven werk in drie deelen toonde de virtuoos
zich in al zijn volkomenheid. Door een registreering, die men instrumenteeren zou
kunnen noemen, werden de solo- en orkestpartijen volkomen duidelijk uit elkaar
gehouden; evenzeer te roemen was de zekerheid waarmede de speler elke
afzonderlijke stem wist te voeren De moderne orgelliteratuur was uitnemend
vertegenwoordigd door Schumann's geestvolle Bach-fuga, op. 60 No. 2. Hoe
zeldzamer men juist deze orgelfugas van Schumann te hooren krijgt, des te
dankbaarder is men voor de keus, te meer daar wij de gekozene voor een der beste
van het zestal houden. Aan het slot kwam de grootsche D moll Sonate van Bach,
waaraan slechts meesters van den eersten rang zich kunnen wagen. Zij werd zoo
klaar en brillant gespeeld, als wij ze ternauwernood ooit hoorden. Het succes dat
de heer De Lange bij ons behaalde was volkomen, zijn publiek het uitgezochtste
en muzikaalste dat men zich denken kan. Wij misten geen van de muzikale
notabiliteiten, waaraan Baden thans zoo rijk is. Allen hopen dat deze kunstenaar
zich niet voor de laatste maal bij ons zal hebben laten hooren.’
Dit concert te Baden leidde tot een uitnoodiging van Brahms, destijds directeur
van de ‘Gesellschaft für Musikfreunde’ te Weenen, om daar te komen spelen. De
Lange trad 8 Dec. 1872 te Weenen op en moest op dit concert nog een tweede
laten volgen (18 Dec.). Tijdens zijn verblijf te Keulen werd hij door de Hollandsche
Regeering uitgenoodigd in 1878, tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs, bij de
muzikale feesten orgelvoordrachten te geven in het Trocadero. Te Londen trad hij
in 1883 en 1885 als organist op bij gelegenheid van een uitvoering van het
‘Männergesangverein’ van Keulen en van een van het Amsterdamsche a
cappella-koor in de ‘Albert Hall’. In 1885 speelde hij een eigen orgel-Sonate op de
‘Tonkünstler-Versammlung’ te Karlsruhe en in 1889 werkte hij eveneens als organist
mede toen de ‘Tonkünstler-Versammlung’ te Wiesbaden plaats had. Drie jaren
achtereen gaf De Lange zes orgelbespelingen in de Oude Luthersche Kerk te
*)
Amsterdam. Hij vergezelde het a cappella-koor van zijn broeder op de reis naar
Weenen in 1892, toen daar een muziektentoonstelling werd gehouden, en gaf er
een concert, waarop de D moll Toccata van Bach da capo werd gevraagd! Viotta
vermeldt ook nog als bewijs, hoe hoog De Lange als organist aangeschreven stond,
dat hij bij de voltooiing van den Dom te Keulen werd uitgenoodigd het orgel te
bespelen bij den kerkdienst aldaar. Geen wonder dat men hem gaarne als organist
voor ons land had behouden. Men zocht hem voor Rotterdam aan, maar de
verordeningen, waaraan de organist zich daar moest houden, strookten niet met
De Lange's inzichten. Toen hij hier werkzaam was werd hem de betrekking van
organist te Haarlem

*)

Men kan het aantal orgelconcerten dat De Lange sedert 1856 gaf veilig op 300 stellen.
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aangeboden, maar hij kon die niet aannemen zonder zich te Haarlem te vestigen,
wat hem niet toelachte.
De Lange is veel meer als koor- dan als orkest-dirigent werkzaam geweest en hij
is mij in de eerste kwaliteit ook liever. Hij stond in ons land korten tijd aan het hoofd
van ‘Rotte's Mannenkoor’, verder van de Haagsche Toonkunst-afdeeling en van
‘Excelsior’; in het buitenland o.a. van het ‘Gesangverein’ te Basel, van het ‘Kölner
Männergesangverein’. Met dat ‘Verein’ heeft hij te Keulen zelf triumfen gevierd,
maar ook te Londen in St. James' Hall (1883), te Hannover en Berlijn (1884), daarna
nog o.a. te Frankfort en Darmstadt met bijzonder succes uitvoeringen gegeven. Na
de uitvoering te Darmstadt schonk de Groothertog van Hessen hem de orde van
Philips den Grootmoedige. Als orkest-dirigent heeft De Lange zoowel te Keulen
tijdens Hiller's afwezigheid, in de Gürzenich-concerten, als hier bij het Driedaagsch
Muziekfeest in 1888 waardeering gevonden. Hier kwamen de 9e Symphonie van
Beethoven en de tweede Symphonie van Brahms ten gehoore; te Keulen dirigeerde
hij o.a. een eigen Symphonie en de C moll Symphonie van Brahms (1881). De
Kölnische Volkszeitung schreef over deze laatste: ‘De heer S. de Lange vertolkte
en dirigeerde de Symphonie met zooveel phantasie en vuur, zoo logisch, dat zij een
groote werking uitoefende. De componist heeft reden den heer De Lange dankbaar
*)
te zijn; deze heeft zijn werk een groot aantal nieuwe vrienden bezorgd.’
Als componist is Samuel de Lange in vele opzichten gelukkig geweest. Hij begon
al jong en heeft steeds te midden van allerlei drukten en beslommeringen kunnen
produceeren. Terwijl zoovele componisten jarenlang op een uitgever moeten wachten
en Hollandsche composities slechts bij uitzondering in het buitenland gedrukt worden,
heeft onze landgenoot van den beginne af het geluk gesmaakt ‘de se voir imprimé’
en hij zag een groot aantal zijner werken zelfs onder de vleugelen van de eerste
uitgevers in Duitschland, als Simrock, Rieter-Biedermann, Kistner, Schott, Leuckart,
de wereld ingaan. En zoo de verbreiding zijner geesteskinderen geen gelijken tred
hield met zijn productiviteit, toch had De Lange ook hierover niet te klagen. Jean
Becker bracht zijn eerste strijkkwartet op. 15 op zijn programma, een tweede kwartet
werd te Brussel bekroond; een symphonie kwam te Basel, te Keulen en Stuttgart
tot uitvoering, het klavierconcert opus 32 te Basel en hier, zijn ‘Moses’ hier en te
Stuttgart, een scherzo voor orkest te Leipzig (door Winderstein's orkest); zijn werken
voor Kamermuziek en koor verschenen in Duitschland meermalen op de programma's
en worden daarop geregeld gevonden; een paar zijner liederen hebben den weg
tot ruimer kring gevonden en overal waar orgel gespeeld wordt kent men zijn sonates
en andere stukken voor dit instrument en worden zijn hooggeroemde bewerkingen
van Händel's zes orgelconcerten gebruikt.

*)

De C moll Symphonie is van 1877 en had in de eerste jaren nog al strijd te verduren.
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Behalve op het gebied der opera heeft De Lange zich in alle genres bewogen. In
ons land is weinig van hem ten gehoore gebracht. Ik heb aangename herinneringen
aan zijn klavierconcert, eenige kleinere klavierstukken en ook, ondanks de longueurs,
aan zijn oratorium ‘Moses’. Mijn nogal uitvoerige bespreking van dat werk in Het
Vaderland van 29 Dec. 1889 kan men in extenso in Viotta's levensschets
†)
terugvinden en ik wil er dus hier niet op terugkomen. Dezelfde schrijver vermeldde
§)
behalve eenige zonder opustal gedrukte composities niet minder dan 63 werken
met een opuscijfer verschenen. Sedert dien is de componist tot opus 80 gevorderd
**)
en ik laat tot aanvulling van Viotta's opgave de zeventien bij hem niet voorkomende
opussen volgen. Het zijn op. 64, Cantate voor soli, koor en orgel ‘De Opstanding’,
Van Eck, alhier; op 65, Klavierkwintet, Kistner, Leipzig; op. 65 b Twee mannenkoren,
Van Eck, alhier; op. 66 Canonische Variationen und 2 Ricercaren voor orgel,
Rieter-Biedermann, Leipzig; op. 67 derde Strijkkwartet (G-moll), Rahter, Leipzig;
de

op. 68 31 Geestelijke liederen voor koor, Dusseau en Co., Amsterdam; op. 69 4
Sonate voor klavier en viool (D-moll), Rieter-Biedermann, Leipzig; op. 70 Drie liederen
voor alt (bij denzelfde); op. 71 ‘Elia auf Horeb’ voor mannenkoor (bij denzelfde); op.
72 2 ‘Poésies’ de Bourget voor sopraan, Belinfante, alhier; op. 73 ‘Todtenklage’
voor sopraansolo, koor, orgel, harp en soloviool, Rieter-Biedermann, Leipzig; op.
de

74 5 Liederen van Lemcke voor sopraan, (bij denzelfde); op 75 7

Orgel-sonate,

de

F-moll (bij denzelfde); op. 76 2 Klavier- en cello-sonate, A-dur (bij denzelfde); op.
77 5 Mannenkoren; op. 78 Dagelijksche oefeningen voor het pedaal, 2 deelen (bij
denzelfde); op 79 (nog niet verschenen); op 80 Serenade voor klein orkest, D-dur
(bij denzelfde). De twee Symphonieën van De Lange zijn tot hiertoe manuscript
gebleven, evenals een Mis voor mannenkoor met orgel.
Het spreekt van zelf dat onder zooveel muziek niet alles van beteekenis is, maar
dit kan men veilig zeggen dat De Lange nimmer slechte muziek schreef. Als
componist voor orgel heeft hij zich een plaats naast Rheinberger veroverd. Hoewel
hij in het algemeen door den stijl behoort tot de klassieke richting, zou men hem
onrecht doen door hem moderniteit geheel te ontzeggen. Zijn instrumentatie verraadt
menigmaal den invloed van nieuwere stroomingen en in zijn ‘Moses’ bewijst de vrije
vorm van sommige nummers, waarin koor en solo in elkander overgaan, dat De
Lange niet angstvallig vasthield aan

*)
†)
§)

**)

Viotta vermeldt uit zijn prille jeugd drie opera's.
Zie bij Viotta. S. de Lange blz. 10-14.
Viotta. S. de Lange blz. 18-19. Niet vermeld zijn o.a. de bij Rieter-Biedermann verschenen
uitgave van Bach's orgelwerken ‘progressiv geordnet und met Fingersatz versehen’ (12 Hefte),
‘Alt-Niederländische Weisen’ voor orgel en Volksliederen van Brahms voor mannenkoor
bewerkt.
Enkele aanmerkingen op die opgave (zie Viotta bl. 17 en 18) mogen hier een plaats vinden.
Op. 10 moet zijn F-moll, bij R. Sulzer; op. 30 is niet éen Andante voor orgel, maar twee, een
in Es en een in C-moll. Op. 40 de ‘Liana’-zangen met klavier, verschenen in 1899 met
Duitschen tekst. Op. 44 bevat niet Liederen en koren, maar 17 koren. Op. 45 zou een Mis
voor mannenkoor met orgel zijn geweest, maar het werk bleef ongedrukt en dit opuscijfer
werd gegeven aan het bij Alsbach te Rotterdam uitgegeven lied ‘Der Engel’ voor
mezzo-sopraan.
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het oude. Voor het overige kan men met een Franschen beoordeelaar instemmen,
die van De Lange's werken getuigde, dat zij, waar de inspiratie sluimerde, altijd door
de factuur worden gered. Wat De Lange schreef is niet altijd dankbaar, maar daar
tegenover staat dat hij ook niet tot onwaardige middelen zijn toevlucht nam om te
behagen; zelden pronkt hij met andermans veeren. Ik voor mij heb hem het liefst
waar hij ernstig en waardig voor den dag komt. ‘Der Komponist ist kein
bahnbrechendes Genie’, schreef in 1879 Richard Wuerst naar aanleiding van zijn
Serenade voor klavier, twee violen, alt en cel, opus 23, ‘aber zu seinem Glücke will
er das auch nicht sein. Er bläht sich nicht unnöthig auf...’ en verder: ‘Er quält sich
und Andere nicht mit mühevollem Suchen nach Absonderlichem, noch nicht
Dagewesenem, sondern er schreibt natürlich ohne dabei harmonische,
kontrapunktische und kombinatorische Feinheiten vermissen zu lassen.’ Mij dunkt
dat dat alles op den De Lange van 1900 nog volkomen van toepassing is.
Of De Lange nog te een of ander tijd een anderen werkkring zoeken zal? Ik denk
het niet. Vooreerst verplaatst men zich niet zoo gemakkelijk meer als men de zestig
achter den rug heeft. En dan is hij te Stuttgart geheel ‘eingebürgert’. Met de drie
Vereenigingen die onder zijn directie staan, in zijn kwaliteit van leeraar aan het
Conservatorium, als organist etc. heeft hij daar een inderdaad benijdenswaardige
positie. Veel heeft hij reeds gedaan, door de uitvoering van een aantal voor die stad
nieuwe, of in lang niet gehoorde werken, om er het muzikale leven te verheffen en
aan waardeering heeft het hem niet ontbroken. In 1895 reeds verleende de Koning
van Wurtemberg hem den titel van professor en in 1896 de groote gouden medaille
voor kunst en wetenschap, te dragen aan het lint der Kroonorde: een bijzondere
onderscheiding. Sedert eenige maanden is De Lange ook voorzitter van den reeds
vermelden ‘Verwaltungsrath’ van het Conservatorium. Stuttgart is geen groot
muziekcentrum, maar hij is er het middelpunt van, ja de muzikale primus van
Wurtemberg. En zoo ik mij in De Lange's karakter niet bedrieg, is hij van de leer
van Caesar: Liever de eerste in een klein land, dan de tweede in een groot.

Den Haag, Augustus.
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Gemeente-instellingen te Amsterdam.
Door E.W. de Jong.
IV.
Abattoir en Veemarkt.
Zoolang de vegetariërs hun ideaal nog niet zien verwezenlijkt dat de mensch zich
uitsluitend zal bepalen bij plantaardig voedsel en zal weigeren te nuttigen het vleesch
van eenig gedierte - en tusschen dat ideaal en de werkelijkheid ligt zeker nog een
onafzienbare ruimte - zoolang ligt het zeker op den weg der overheid een gestreng
toezicht te houden op het vleesch dat den burgers wordt voorgezet. Immers het
staat onomstootelijk vast dat vleesch, onvoldoende verzorgd, de drager kan zijn
van de vreeselijkste ziekten; dat vleesch van zieke beesten, voor consumptie op
de markt geworpen, de bron kan wezen van epidemieën.
Dat toezicht op het vleesch heeft jaren lang zeer veel te wenschen overgelaten;
de slachters slachtten er maar op los, van vleesch- en veekeuring was feitelijk geen
sprake; het slachten geschiedde door de vleeschhouwers in, meestal in de nabijheid
van hun winkels gelegen stallen, waar geen overheidspersoon kwam toezien of de
zindelijkheid wel voldoende werd betracht en of hetgeen straks der koopgrage
menigte in de winkels zou worden aangeboden uit hygiënisch oogpunt den toets
der rechtmatige kritiek kon doorstaan. Maar ongeveer een 30 jaren geleden toen
allerwege het begrip doordrong dat het de taak der medische wetenschap niet alleen
was ziekten te genezen, doch bovenal ziekten te voorkomen, toen de hygiënisten
hunne stem luide gingen doen hooren, toen drong bij de overheid al meer en meer
het begrip door dat zij van haar kant de verplichting droeg den hygiënisten de hand
te reiken en naar hun wetenschappelijk advies handelende, alles te doen wat mogelijk
was om ziekten tegen te gaan.
En eenmaal dit beginsel aanvaardende, moest de overheid al spoedig gaan inzien
dat streng en degelijk toezicht noodig was op het vleesch dat verkocht werd, op het
vee dat aan de markt werd gebracht. Degelijk toezicht zou dan mogelijk zijn, bijaldien
van overheidswege wetenschappelijke mannen voor die keuring werden aangesteld
en deze mannen dagelijks toezicht konden uitoefenen op alle vee aan de markt
gebracht, op alle vleesch dat verkocht zou worden. En was dit laatste mogelijk dan
diende van overheidswege verboden te worden het slachten hier en daar en overal,
doch moest dit beperkt
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worden tot ééne plaats en aan die plaats moest dan tevens de veemarkt zijn
verbonden.
Buitenlandsche steden hadden op dit gebied, door het oprichten van gemeentelijke
slachtplaatsen of abattoirs reeds het voorbeeld gegeven en aan Rotterdam en
Amsterdam komt de eer toe bij ons te lande den eersten stap op dien goeden weg
te hebben gezet.
Reeds in de zitting van den Gemeenteraad der hoofdstad van 23 October 1872
werd het oprichten van een gemeentelijke slachtplaats ter sprake gebracht, doch
de voorzitter, burgemeester Den Tex, gaf als zijne meening te kennen dat volgens
de toenmalige wetgeving particulieren zeker niet verplicht zouden kunnen worden
van de gemeentelijke slachtplaats gebruik te maken.
Het was met het oog hierop dat de heer Mr. E.N. Rahusen, lid van den
Gemeenteraad, met nog enkele andere leden, in 1873 een voorstel deed dat B. en
W. zich tot de Hooge Regeering zouden wenden met verzoek dat wettelijk zou
worden geregeld het toezicht op het oprichten van fabrieken, magazijnen, enz.; de
Raad ging op dat voorstel in en de adressen aan Regeering en Kamer gericht
hebben er toentertijd zeker het hunne toe bijgedragen dat in het Staatsblad verscheen
de Wet van 2 Juni 1875, waardoor het bezwaar om van gemeentewege verplichte
slachtplaatsen op te richten, vervallen was.
En toen dit eenmaal bereikt was, zaten de voorstanders van het oprichten van
een abattoir in den Raad niet stil, in de zitting van 24 Mei 1876 interpelleerde de
heer Gosschalk over deze quaestie. Hij wees er op dat men te Rotterdam reeds
met het bouwen van een abattoir een aanvang had gemaakt en drong bij B. en W.
van Amsterdam in deze op spoed aan. De voorzitter antwoordde dat door den
gemeente-architect reeds plannen waren ontworpen; dat echter gebleken was dat
het terrein dat men op het oog had te klein was, maar nieuwe plannen in bewerking
waren, en ongeveer anderhalf jaar later kwam bij den Raad een voordracht in (26
October 1877) waarin werd voorgesteld over te gaan tot de oprichting van een
abattoir en veemarkt op een terrein aan de Stadsrietlanden, wat begroot werd op
ongeveer anderhalf millioen gulden.
Reeds lang voor dien hadden herhaaldelijk adressen van slachters en kooplieden
in vee den Raad bereikt, waarin den vroeden mannen verzocht werd toch niet tot
een dergelijke nieuwigheid over te gaan. Tal van bezwaren werden aangevoerd,
waarop ik straks nog wel terug kom; de adressen stroomden na het indienen der
voordracht nog meer, doch de Raad liet zich niet van zijn stuk brengen; met
algemeene stemmen op twee na, nam hij in zijn zitting van 29 November 1877 de
voordracht van B. en W. nagenoeg onveranderd aan.
De slachters echter bleven daarom nog niet stil zitten; zij hadden zeker nog hoop
dat het Raadsbesluit toch niet zou worden uitgevoerd, maar die verwachting werd
voor goed den bodem ingeslagen toen de Raad in zijn zitting van 29 Mei 1878
zonder eenige discussie besloot afwijzend te beschikken op
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een adres van J.W. Kempff c.s., slachters, om terug te komen op het Raadsbesluit
van Nov. '77.
Dat er een gemeentelijke slachtplaats komen zou stond dus vast, maar er zouden
nog bijkans tien jaren verloopen eer zij in gebruik kon worden genomen.
Tal van voorbereidende maatregelen waren noodig, bovenal het bestudeeren van
de inrichting van abattoirs elders, met name in Duitschland en Frankrijk, doch in
1880 brachten B. en W. dan toch op de begrooting voor 1881 een som van f 900,000
voor den bouw van veemarkt en abattoir.
Het heeft er bij die begrooting nog gespannen of de gelden zouden worden
toegestaan en de bouw niet tot - voor hoe lang, zou worden uitgesteld. De Raad
had toen ook groote sommen voor Gasthuisbouw te voteeren en er waren ook leden,
die van oordeel waren dat alles niet te gelijk kon en het abattoir nog maar een
oogenblik moest wachten. Evenwel B. en W. kregen hun zin; met 17 tegen 15
stemmen keurde de Raad de begrooting voor het nieuwe abattoir op 29 October
1880 goed.
Toen konden B. en W. met kracht aan den bouw laten beginnen en op 4 Juli 1887
kon het abattoir in gebruik worden genomen.
Bij een verordening van 27 April 1887 was bepaald dat het slachten in particuliere
slachterijen tot uiterlijk 1 Nov. van dat jaar nog geoorloofd zou blijven. Nadat reeds
in 1884 de heer W. Hoogenboom, kapitein der artillerie, door den Raad tot directeur
van veemarkt en abattoir was benoemd, werden in Juni de keurmeesters, met den
heer D. van der Sluys als hoofdkeurmeester, aangesteld en op 4 Juli waren de
nieuwe veemarkt en abattoir voor het in gebruik nemen gereed.
en

Zoo werd dan op Maandag den 4 Juli het abattoir geopend, en tevens de veemarkt
daar heen verplaatst. Daar waren vele belangstellenden en nieuwsgierigen samen
gekomen om van de opening getuigen te zijn. Van de plechtige opening kan niet
gesproken worden, want geen redevoeringen werden gehouden, het
Gemeentebestuur had het zelfs niet de moeite waard geacht zich officiëel te doen
vertegenwoordigen. Gelukkig dat geen Duitschers ter plaatse waren, zij zouden
raar gekeken hebben bij deze opening, aangezien het in gebruik nemen van een
nieuwe openbare slachtplaats in hun Heimat altijd met eenig officiëel betoon gepaard
gaat.
Wat de slagers er van zeiden? Och, hun beweging tegen de nieuwe richting bleef,
evenals vroeger, toen de plannen tot opening eener openbare slachtplaats nog in
de lucht hingen, steeds een storm in een glas water. Van een werkdadige oppositie
is nooit sprake geweest; er is tegen het abattoir geschreeuwd, er is op gescholden
en tegen geraasd, gedreigd met ‘in het niet te doen verzinken en afbranden,’ maar
de overheid liet wijselijk de opposanten schreeuwen en tieren en al spoedig luwde
de storm.
Hij luwde, omdat de belanghebbenden langzamerhand gingen inzien dat de
gemeente de gebouwen toch niet liet opruimen, ook omdat zij gingen begrijpen
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dat een abattoir hun bij slot van rekening toch niet zoo lastig en onvoordeelig
uitkwam, als zij vroeger gemeend hadden, dat het geval zou wezen.
Immers van hunne grieven bleef bij slot van rekening al heel weinig over. Tegen
de keuring waren zij nooit geweest, maar als er van afkeuren sprake was, werd
beweerd dat zoo iets onrechtvaardig was, en moest dit dan toch plaats hebben, dan
behoorde althans schadevergoeding te worden gegeven.
Nu, deze schadevergoeding kan de slager tegenwoordig ontvangen. Er bestaat
nl. aan het abattoir een particuliere vee-verzekering-maatschappij. Deze is opgericht
door de afdeelingen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw om Amsterdam
en staat onder toezicht van directeur en commissarissen. Elke

Hoofdingang tot het abattoir.

slager, ook al is hij geen lid der Maatschappij van Landbouw, kan lid der
vee-verzekering worden; hij betaalt premie van elk dier dat hij verzekert en krijgt,
wordt dit afgekeurd, de waarde van het dier terug, terwijl dit aan de
verzekering-maatschappij komt. Is het beest voorwaardelijk afgekeurd, voornamelijk
op tuberculose, dan wordt het vleesch aan het abattoir gekocht en gezouten en de
verkoop er van brengt dikwerf nog een aardig bedrag op. Want een wegens
tuberculose afgekeurd beest, behoeft daarom nog niet altijd onbruikbaar te zijn: de
afkeuring beduidt dat het vleesch niet met het goedkeuringsmerk van het abattoir
uitgevoerd mag worden. Bij het sterilisatieproces, dat wij straks nader zullen
beschrijven, wordt het vleesch voor het gebruik dienstig en talrijk zijn de vrouwen
uit de volksbuurten, die met hun
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pannetje naar het slachthuis komen om daar voor een beetje stukken van zulk
vleesch te koopen.
Een ander bezwaar der slagers was dat zij zooveel kosten kregen op hun bedrijf,
maar spoedig bleek dat zij zich die veel grooter hadden voorgesteld dan het geval
was, te meer omdat thans vele slagers zelven de slachtkosten kunnen voorkomen
door hun vleesch bij grossiers te koopen. Het vervoer naar de winkels brengt
ontegenzeggelijk zijn kosten mede, maar men vergete niet dat vóór het bestaan
van het abattoir de groote slagers hun slachtplaatsen ook dikwerf hadden op grooten
afstand van hun winkels en zij dus toen reeds de kosten van vervoer hadden.
Bovendien, het vervoer is allengs betrekkelijk goedkoop geworden, sedert de
Maatschappij Amsterdam's Goederenvervoer en enkele andere ondernemingen
zich daarmede belast hebben; in den beginne deed de gemeente dit, doch toen viel
het vervoer niet in den geest der belanghebbenden. En het beste bewijs dat de
afstand, waarop het abattoir gelegen is van het centrum der stad en het vervoer
van het vleesch geen groot bezwaar is, werd gegeven toen Nieuwer-Amstel bij
Amsterdam werd gevoegd. De slagers in die gemeente, die op eenmaal geplaatst
werden voor de verplichting voortaan aan het abattoir te laten slachten, hebben
daartegen nooit eenig bezwaar doen hooren en van hen was dit toch zeker niet te
verwonderen geweest.
Men vergete overigens niet dat sommige slagers na de verplichting hun eigen
slachtplaatsen te sluiten, daarvan voordeel trokken, omdat zij die slachtplaats nu
als pakhuis konden verhuren en de bovenhuizen, boven dergelijke inrichtingen in
waarde stegen, toen de ruimte daar onder niet langer als slachtplaats dienst deed.
Het groote bezwaar voor de slagers is ontegenzeggelijk dat zij door het abattoir
de contrôle over hun personeel voor een groot deel kwijt zijn. Aanvankelijk
geschiedde het slachten aan het abattoir door de loonslagers der gemeente, maar
al spoedig bleek dit der gemeente te veel geld te kosten en thans is regel dat het
slachten door het personeel der vleeschhouwers zelven geschiedt; de
varkensslachters hebben in den regel loonslachters in dienst, terwijl bovendien voor
het nood-slachten steeds personeel der gemeente beschikbaar is, maar juist om
het gebruiken dier menschen niet in de hand te werken, geschiedt dit nood-slachten
tegen een verhoogd tarief.
Wat de vleeschhouwers overigens door het abattoir aan meerdere onkosten
mochten hebben, vinden zij wel op hun afnemers. Want al zijn de vleeschprijzen
sedert de opening van het abattoir niet dadelijk noemenswaard gestegen, zooals
destijds vermoed werd dat het geval zou zijn; al regelen zich die vleeschprijzen
geheel naar de markt, toch zijn zij wel van dien aard geworden, dat de slager zijn
kosten, die hij door het abattoir mocht hebben, in den regel goed maakt.
Gaan wij thans eens na welke gevolgen het openen van het abattoir voor de
burgerij heeft gehad.
De voordeelen zijn niet te onderschatten. Allereerst het finantieële voordeel:

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 10

544
dit is voor de schatkist van groote beteekenis geweest. Reeds het eerste jaar na de
opening van het abattoir bracht de vleeschaccijns te Amsterdam ruim een ton gouds
meer in de schatkist dan voor dien tijd het geval was, bewijs genoeg dat de
smokkelarij reeds dadelijk verbazend was verminderd. Toch is daarom de smokkelarij
van geslacht vleesch niet geheel opgehouden, want nog dikwerf wordt getracht
vleesch van buiten in de stad te brengen; dit is al heel wat minder geworden sedert
de vergrooting van Amsterdam door de bekende annexatie, doch men tracht het
toch nog te doen. De politie waakt daartegen zooveel zij kan; menigmaal kan men
in de couranten lezen dat de politie een kar met vleesch aanhield en die naar het
abattoir bracht. Het moet gezegd dat daarom niet altijd sprake was van frauduleuzen
invoer, immers menigmaal werd het aangehouden, omdat het niet langs den
voorgeschreven weg naar het abattoir werd gebracht.
Vooral af te keuren is het smokkelen door particulieren. Daar zijn nog vele
ingezetenen die - en menigmaal zijn zij de grootste schreeuwers om vleeschkeuring,
de grootste ach-en-wee-roepers over smokkelarij - hun vleesch van buiten laten
komen, om op het pond een stuiver bv. uit te sparen. Dit vleesch ontsnapt dikwerf
aan de contrôle, omdat het hun toegezonden wordt als postpakket. Doen zij feitelijk
iets anders dan smokkelen? Tegen dergelijke invoer is feitelijk weinig te doen: wel
is waar nemen de Holl. IJzeren Spoorwegmij. en verschillende
stoomboot-maatschappijen pakketten of mandjes met vleesch voor Amsterdam niet
ten vervoer aan, wanneer zij bemerken dat de colli dergelijke waar bevat, maar
uitteraard is de contrôle moeilijk en bij de post feitelijk onmogelijk. Goede contrôle
is alleen mogelijk wanneer bij ons te lande kon worden ingevoerd een octrooi, zooals
te Parijs bestaat, waardoor men het recht heeft pakketten e.d. te openen, wanneer
er vermoeden bestaat op frauduleuzen invoer van vleesch. Eenig arbitrair optreden
is bij een dergelijke regeling uitteraard een noodzakelijkheid.
Maar het groote voordeel van het abattoir is ontegenzeggelijk de gezegende
invloed, die deze inrichting heeft op den gezondheidstoestand in de hoofdstad. Dat
Amsterdam ook op dit gebied aan de andere steden in het rijk het voorbeeld heeft
gegeven, strekt haar gemeentebestuur tot onvergankelijke eere.
Daar zijn altijd menschen, die met al de maatregelen genomen op hygiënisch
gebied den draak steken. Praat men hen over het gevaar van het drinken van
ongekookte melk, of het schadelijke van het eten van niet aan het abattoir gekeurd
vleesch, dan halen zij minachtend de schouders op. ‘Och kom,’ beweren zij, ‘mijn
vader heeft al zijn leven het vleesch gegeten, zooals hij het van den slager kreeg,
zonder keuring; mijn moeder heeft nooit over melkkoken of flesschen-melk gedacht,
maar ze gewoon gedronken en de menschen zijn er oud bij geworden; allemaal
gekheid, die nieuwerwetsche dingen; als ze wat hielpen zou men in onze dagen
bijna niet meer dood moeten gaan.’
Ik zeg niet dat iedereen zoo praat, maar er zijn er nog te veel die het wel doen
en voor zulke redeneering zou men bijkans niet anders kunnen over hebben dan
een medelijdend schouderophalen. Hebben zij er wel ooit over
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gedacht hoevelen er vroeger stierven aan - ja, waaraan wist men niet, terwijl, was
de wetenschap toen reeds zoover geweest, bewezen zou zijn dat de oorzaak van
hun dood was het gebruik van ongekookte melk van een tuberculeuse koe, of van
vleesch van een ziek beest, of van trichineus varkenvleesch. Hebben zij wel ooit
de sterftecijfers nagegaan en opgemerkt hoe door goede hygiënische maatregelen
een aantal ziekten verdwenen of thans slechts sporadisch voorkomen, terwijl deze
vroeger hun slachtoffers wegmaaiden bij honderden en duizenden? Inderdaad, niet
genoeg kan door het gesproken woord en door de pers gewezen worden op de
zegeningen door doelmatige hygiënische voorschriften verspreid. En een dier
bevorderaars der volksgezondheid is het abattoir. Het is bijkans een onmogelijkheid
geworden dat te Amsterdam

Het keurlokaal.

bedorven vleesch aan den man wordt gebracht, tenzij door de bovengenoemde
wijze van smokkelen van buiten, maar dan hebben de gebruikers een ziekte door
het vleesch gekregen, aan zichzelf te wijten. De hoedanigheid van het vleesch is
zeer verbeterd in de laatste tien jaren.
Minwaardig vee wordt bijkans niet aan de markt gebracht, omdat de slagers zich
voor elkander schamen zulk vee te koopen en de concurrentie maakt dat zij elkaar
op de vingers kijken.
De keuring geschiedt steeds op het geslacht beest, omdat een keuring op het
levende dier nooit voldoende zekerheid geeft. Eerst wanneer het beest gedood is,
en de ingewanden bloot komen, kan met vrucht keuring plaats hebben. Die keuring
geschiedt aan ons abattoir door vier keurmeesters, allen
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gediplomeerde vee-artsen van de Rijks-vee-artsenij-school; een hoofd-keurmeester,
de heer D. van der Sluys, eveneens een gediplomeerd veearts, is met de leiding
en het toezicht daarop belast, en treedt als hoogste ressort op bij een herkeuring,
bijaldien twijfel aan den toestand van het vleesch bestaat. Het feit dat al deze
keurmeesters veearts zijn, levert uitteraard een groote waarborg van veiligheid. Te
Rotterdam en aan sommige abattoirs in het buitenland geschiedt de keuring nog in
hoofdzaak door empirische keurmeesters, leeken, die door lange oefening een
ziekte-verschijnsel bij het geslachte beest kunnen aanwijzen, doch hoe geoefend
ook, uitteraard leveren zij geen voldoenden waarborg van zekerheid. Vandaar dat
sedert eenigen tijd aan het Rotterdamsche abattoir onder den directeur een tweede
veearts met de keuring, in het bijzonder van het ingevoerde vleesch is belast. Bestaat
er ook bij de veeartsen nog twijfel omtrent de deugdelijkheid, dan staat den
keurmeesters nog een laboratorium aan het abattoir ten dienste, waar het vleesch
bactereologisch en microscopisch kan worden onderzocht.
Deze keuring heeft langen tijd groote tegenkanting ondervonden bij de
varkensslagers. Wat toch was het geval? Men weet dat men in de provinciën
Gelderland en Drente vooral, een groot aantal z g. huisslachters heeft. Deze zonden
veel vleesch naar Amsterdam, en de bepaling bestond dat niet meer dan halve
dieren mochten worden aangebracht. Maar welken waarborg gaf dit? Keuring zonder
dat hart, longen, nieren, milt, enz. nog aan het geslachte dier bevestigd zijn, beduidt
niets, vandaar dan ook dat bepaald werd dat groot vee geslacht aan het abattoir
gebracht minstens moest wezen het halve dier, en bij kleine dieren, het geheele
beest. Tal van adressen werden aan den Raad gericht door de varkensslagers om
deze bepaling af te schaffen, maar terecht ging de Raad nimmer op deze
verzoekschriften in, omdat het publiek steeds den waarborg moest hebben dat het
vleesch voor de consumptie onschadelijk is. Het publiek, vooral het ‘volk’, let zelf
streng op de keuring: wee den slager, die het in een volksbuurt zou durven wagen
een koopster slecht vleesch in de handen te duwen, hij zou er spoedig de nadeelige
gevolgen van ondervinden; in de Jordaan is het eens voorgekomen dat het publiek
bij een slager, die, geheel buiten zijn schuld, vleesch in den winkel had, dat volgens
de vrouwen in die buurt bedorven was, de ruiten wilden ingooien, en toch was die
man geheel onschuldig, het vleesch was door een toeval met carbol in aanraking
gekomen en de carbollucht had de koopsters doen denken dat het vleesch slecht
was - de man moest zijn voorraad verwijderen.
Van buiten ingevoerd vleesch wordt in afzonderlijke lokalen van het abattoir
gekeurd en is het van dien aard, dat het voor het gebruik schadelijk is, dan wordt
het vernietigd, hetgeen plaats heeft in een z.g. destrictor; het vleesch wordt daarin
letterlijk tot moes verwerkt, zoodat het alleen voor de mestvaalt dienstig is.
Men hoort wel eens mopperen tegen de stempels, die aan het abattoir op het
vleesch worden gedrukt, vóór het als goed-gekeurd de stad in gaat. Daar zijn
huismoeders, die, een stuk vleesch thuis krijgende, waarop het
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aniline-stempel staat, zich angstig maken en bang zijn dat het vergif is. De
huismoeders kunnen gerust zijn. De aniline, waarmede gestempeld wordt, is geheel
onschadelijk. De hoeveelheid, die op het vleesch gedrukt wordt is niet
noemenswaardig; zij wordt met alcohol vermengd en dan op het stempelkussen
gegoten, waaruit het vleesch van een groot aantal beesten kan worden gestempeld.
Aan het abattoir worden in het voorjaar vele kalveren voor uitvoer naar Londen
geslacht en vele slachters zenden een aantal stukken vleesch, vooral lenden, naar
Parijs; dit vleesch moet daartoe voorzien zijn van een bewijs van herkomst, terwijl
voor bepaalde hoeveelheden, stempels worden aangebracht.
De keuring van de kleine toebereide vleeschwaren (rookvleesch, e.d.)

Slachtkamer voor runderen.

geschiedt door de keurmeesters van den Gemeentelijken Gezondheidsdienst, die
te dien einde nu en dan de winkeliers bezoeken; bestaat er over een en ander twijfel
dan roept de Gezondheidsdienst de hulp in van den hoofdkeurmeester van het
abattoir.
Het slachten geschiedt op de wijze, zooals de slagers zelf dit goed vinden;
bepaalde voorschriften omtrent het gebruik van een slachtmasker of het verdooven
van het beest vóór de slachting, zooals aan Duitsche abattoirs bestaat, zijn aan het
Amsterdamsch abbattoir niet gegeven. Alleen wordt toezicht gehouden dat het dier
geen onnoodige marteling ondergaat, terwijl als maatregel van inwendigen dienst
is bepaald dat varkens met den dolpen verdoofd moeten worden. Sommige slagers
laten hun eigen knechts de
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slachting doen, anderen laten hun vee dooden door loonslagers, die in den regel
hun vaste klanten hebben, terwijl, zooals boven gezegd, door het abattoir desnoodig,
noodslagers worden ter beschikking gesteld. In hoofdzaak geschiedt te Amsterdam
het slachten van groot vee op de ritueele wijze, d.i. de halssnede en ook het z.g.
nekken of afsteken van het ruggemerg wordt toegepast.
Laat ons thans in gedachten eene wandeling over het abattoir maken en zien, hoe
alles daar is ingericht.
De gemeentelijke slachtplaats bestaat feitelijk uit twee afzonderlijke gedeelten,
van elkander door een breeden straatweg gescheiden. Van den Cruquiusweg dien
straatweg opgaande, heeft men rechts de veemarkt, met zijn plaatsen

Lokaal voor trichinen-onderzoek.

voor het markten van groot en klein vee; zijn afzonderlijke ruimte voor het stallen
van varkens; zijn groote gebouwen, waar het vee gestald kan worden. Vroeger
werden deze stallen door de gemeente zelve geëxploiteerd, maar daar dit minder
voordeelig was is men reeds spoedig na de opening van het slachthuis het
exploiteeren der stallen gaan verpachten. De markt wordt gehouden op Maandag,
Woensdag en Vrijdag: Maandag wordt gehouden de groote markt en wordt van
alles aangevoerd, terwijl op de beide andere genoemde dagen de kleine markt word
gehouden en meestal alleen varkens, kalveren en schapen worden aangevoerd.
De aanvoer van het vee bedroeg blijkens het jaarverslag over 1899: 23,964 runderen,
8032 vette kalveren, 10,154 nuchtere kalveren, 88 gras-kalveren, 968 schapen,
6368 lammeren,
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49,033 varkens en 4 paarden. Op het eigenlijke veemarkt-terrein bevindt zich ook
het groote koffiehuis, op dit ver van de stad gelegen terrein voor de marktbezoekers
een niet te ontberen inrichting, en dat ook door de gemeente verpacht is.
Het eigenlijke abattoir bevindt zich aan de andere zijde van den daar even
genoemden straatweg; men bereikt dit terrein door een zwaar ijzeren hek; ter
linkerzijde bevindt zich het gebouw voor de administratie met woning van den
opzichter; lokaal voor trichinen-onderzoek en woning voor de portiers. Die
portiers-dienst is aan het Amsterdamsch slachthuis goed geregeld; men heeft een
dag- en een nachtportier, die ieder 12 uren dienst doen en een afzonderlijken portier
voor den Zondag. Ter rechterzijde heeft men het gebouw

Laboratorium.

voor directie, ambtenaren der accijnsen, ontvanger en keurmeester. De directeur,
de heer W. Hoogeboom, die te Amsterdam den titel heeft van directeur voor abattoir
en marktwezen, is belast met het finantiëel beheer; overigens berusten leiding en
toezicht geheel bij den hoofdkeurmeester, den heer Van der Sluys; het overige
personeel bestaat uit vier keurmeesters, een boekhouder bijgestaan door twee
klerken voor het ontvangen der slachtgelden; een marktmeester en vier
slachthuis-opzichters, die het slachten regelen. In dit hoofdgebouw heeft de
hoofdkeurmeester naast zijn kantoor een klein, maar daarom lang niet onbelangrijk
laboratorium, waar een groot aantal belangrijke preparaten op het gebied der
vleeschkeuring bijeengebracht zijn, terwijl daarnaast zich nog bevindt een kleine
verbandkamer. Uitteraard komt het in dergelijke
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groote slachtplaatsen nu en dan voor, dat de slachters zich min of meer belangrijk
verwonden: in de verbandkamer kan dan bij bekomen wonden het eerste verband
worden aangelegd. In dat verbinden hebben de keurmeesters allengs een zoodanige
bedrevenheid erlangd, dat die hulp dikwerf zeer afdoende is gebleken, als de patient
soms ter verdere behandeling naar het Gasthuis moest worden gebracht.
De eigenlijke slachterij wordt uitgeoefend in twee rijen op het terrein staande
gebouwen. Bij den bouw van dit abattoir is toegepast het Fransche stelsel, het
zoogenaamde cellen- of kamersysteem. Bij dit stslsel krijgt de slachter zooveel
mogelijk dezelfde slachtkamer, doch het Duitsche systeem, het hallenstelsel verdient
feitelijk de voorkeur boven het Fransche en bij den bouw

Bactereologisch laboratorium.

van het Utrechtsch abattoir wordt dat dan ook in toepassing gebracht. Bij het
hallen-systeem nl. kunnen verschillende slagers om beurten hun bedr[...] in een hal
uitoefenen, wat zeer best gaat, daar de slachter toch zijn slachtkamer niet gebruikt
na het slachten, omdat de verdere bewerking van het vleesch in zijn winkel geschiedt.
Ons abattoir beschikt over twee groote slachthuizen, ieder van 24 en een slachthuis
van 12 kamers of cellen. Deze kamers zijn zeer goed ingericht: het zijn hooge
vertrekken, waar om de frischheid van het vleesch te behouden, steeds een ferme
luchtstroom toegang heeft. De slachter beschikt er over de noodige hefwerktuigen
om het geslachte beest op te takelen, over spoelbakken, tafels en berries: het losse
slachtgereedschap dient hij zelf aan te schaffen.
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Varkens-slachthuis.

Voor het slachten van varkens en paarden beschikt het abattoir over afzonderlijke
gebouwen. Vooral het gebouw, waar de varkens geslacht worden is

Varkens-slachthuis.

zeer doelmatig ingericht. Men heeft daar groote bakken met warm water,
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waarin het geslachte dier gedompeld kan worden om de borstels los te maken en
de noodige tafels om het daarna van die borstels te zuiveren, terwijl boven die tafels
een stelsel van kranen is aangebracht, waardoor het zeer gemakkelijk gaat de
geslachte dieren te verplaatsen. Ieder varken dat geslacht is wordt hier op trichine
onderzocht en gelijk reeds boven werd gezegd, heeft men slechts een enkele maal
trichine op een dier aangetroffen. Het slachten kan door deze inrichting zeer vlug
geschieden, in enkele uren tijds kan men honderden beesten slachten.
In 1899 werden geslacht 35,817 runderen (voor export 173), vette en graskalveren
18,077 (voor export 610), nuchtere kalveren 12,945 (voor export 2117), schapen,
bokken en geiten 4382, varkens 53,017 (voor export 287), paarden

De vleesch-sterilisator.

3346, ezels 4, terwijl werden afgekeurd 619½ runderen, 70 kalveren, 988 varkens,
13 schapen, 3 geiten en 168 paarden.
Ik heb daar straks reeds gezegd, dat het afgekeurde vleesch daarom nog niet
altijd geheel aan de consumptie behoeft te worden onttrokken; ofschoon niet vallende
in de termen om voorzien van het goedkeurend stempel buiten het abattoir te worden
gebracht, is veel er van na zorgvuldige bewerking voor het gebruik zeer geschikt
en wordt dan ook gaarne verkocht. Het bewerken van dergelijk vleesch geschiedt
in den sterilisator. Het is een groote ketel met dubbelen wand, waarin gemakkelijk
500 à 600 Kg. vleesch tegelijkertijd kan worden gebracht. Het vleesch wordt daarin
gaar gestoomd. Opdat kan worden nagegaan hoe lang het vleesch in den ketel
moet blijven
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is in de machine-kamer een electrische verklikker aangebracht, waarin de electroden
in het vleesch steken. Wanneer de hitte in den ketel tot 100° is gestegen wordt de
machinist door de electrische schel gewaarschuwd, en dan kan berekend worden,
hoe lang het vleesch nog in den ketel moet zijn om voor het gebruik gereed te zijn.
In den regel is drie uur tijds noodig om de bovengenoemde hoeveelheid te kunnen
steriliseeren.
Op deze wijze werd in 1899 gesteriliseerd het vleesch van 81¾ runderen, 3
varkens, 10 kalveren en 47¾ paarden, om andere redenen dan tuberculose
afgekeurd en dat van 103 runderen, 4½ kalveren, 6 varkens en 1 paard, die
afgekeurd waren wegens tuberculose.
Behalve de genoemde heeft men op het terrein van het abattoir nog enkele
nevengebouwen, o.a. een penserij, voor het schoonmaken van darmen; een
gelegenheid om het varkenshaar voor het borstelmaken gereed te maken van de
firma Jonker en een vetsmelterij, huidenzouterij en andere inrichtingen door de
gemeente zelve geëxploiteerd. Het geheel is der bezichtiging overwaard en mag
onder de gemeente-instellingen gerekend worden, waarvan zeker niemand gaarne
het beheer aan iemand anders dan de gemeente zou willen zien toevertrouwd.
Het is zeker te wenschen, dat van Rijkswege, vooral nu langzamerhand vele
groote gemeenten het door Amsterdam gegeven voorbeeld gaan navolgen en
abattoirs invoeren, de gemeentebesturen op het gebied der vleeschkeuring zullen
geholpen worden. Wil die keuring inderdaad volkomen zijn, dan dient men tot een
keuring van Rijkswege te komen en het is te hopen, dat deze quaestie, reeds zoo
vaak op hygiënische en veeartsenijkundige congressen ter sprake gebracht, spoedig
zal zijn opgelost. Want alleen door een zoodanige keuring zullen de menschen
volkomen zekerheid hebben, dat zij niet door gewetenlooze bedriegers zullen vergast
worden op het gebruik van vleesch, dat aan het Amsterdamsch abattoir
onverbiddellijk naar de moeskokerij, m.a.w. naar de mestvaalt zou worden verwezen.
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De rebel.
Een episode uit den Boerenoorlog van 1900.
Door C. Louis Leipoldt.
I.
Binnen in het huis was alles stil - zoo stil dat men bijna de spinnen aan den wit
gepleisterden muur kon hooren als ze heen en weer liepen en hunne lange, dunne
beenen overal rond wierpen, zoodat er reusachtige schaduwen over het tafeltje
vielen. Zoo stil dat men bijna de nacht-hagedissen op het veld kon hooren, als ze
daar buiten in den maneschijn met de karroo-kiezelsteentjes speelden. Zoo stil ook,
dat de regelmatige, doch wat verhaaste ademhaling van de zieke in het aangrenzend
vertrek kon worden gehoord.
Buiten was het nacht, en de maan scheen zacht over het veld, dat er verdord en
droog uitzag. De groote doornboomen nabij de rivier stonden in vollen bloei en de
geur hunner gele bloemen verspreidde zich over de vlakte. In de verte aan de andere
zijde der rivier, waar de kleine, ronde heuveltjes, glad als billardballen, boven den
horizon verrezen, schenen de wachtvuren van een Boerenlager, helder als groote
sterren tegen den donkeren, half bewolkten achtergrond.
Op het tafeltje stonden een aantal bottels, waarnaast een gebarsten waterbeker
en een paar lepels prijkten. Twee ruwe vetkaarsen, waarvan de eene bijna tot haar
laatste duim toe was afgebrand, wierpen een dof, weifelend licht op den man, die
in den leuningstoel zat, en op de groote spinnen, die în de hoekjes van den muur
schuilden. Het kamer-venstertje was dicht en van een kombaars als gordijn voorzien,
doch de deur waardoor men in de keuken binnentrad stond open, en men kon er
door zien de blank geschuurde potten en pannen, die aan den rand hingen en het
vuur, dat zoo dof op den haard brandde. Aan den wand hing een afbeelding van
Gladstone, over wiens hoofd een kransje zevenjaartjes (immortelles) was geplaatst,
en daarnaast, in ruwe raampjes van gevlochten stroo waren twee oude
daguerrotypen, waarvan glans en kleur beiden reeds bijna verdwenen waren. Aan
den anderen kant van het vertrek zag men een hout-gravure, waarschijnlijk uit een
of ander geïllustreerd nieuwsblad geknipt, dat Von Moltke en diens staf op 't slagveld
te Sadowa voorstelde. Op een kleine plank, die aan den muur bevestigd was, stond
een borstbeeldje uit gips vervaardigd van koningin Victoria - iets dat men ten tijde
van het 60-jarig jubileum voor een paar shillings kon koopen. Het was altoos het
voornaamste sieraad van het kamertje geweest, en had de eereplaats ingenomen
- nu echter was het
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omgekeerd, zoodat de neus van de koningin de kalk van den muur afschrapte, en
de spinnen haar over het hoofd klauterden. Dat was om den oorlog.
Wat had die ellendige oorlog hem al niet gekost! Hij had altoos onder den indruk
verkeerd, dat grootmoedertje, die te Frogmore en Osborne, en hoe ook al hare
andere paleizen genoemd werden, op een ivoren, met goud beslagen zetel zat, en
alleen den scepter zwaaide zooals hare onderdanen het verlangden. Men had hem
wijs gemaakt, dat zij de Afrikaanders lief had, en dat er onder haar vlag nooit onrecht
zou worden gedaan. Men had hem van gelijke rechten verteld, van ‘fairplay,’ van
Engelsche ridderlijkheid. Ach, het waren niet diamanten, die zoo schitterden, het
was maar rivierzand, dat door den wind heen en weer werd gewaaid.
‘God behoede de koningin, God zegene haar grijze haren en geve dat zij hare
oogen in vrede sluite.’ Dat was het gebed van den predikant toen zij op dien
Meimorgen, dien hij zich nog zoo goed kon voorstellen, grootmoedertjes jubileum
vierden, en allen in de kerk ‘God save the Queen’ zongen, en hij zelf nog ‘Amen’
zeide. En nu - God - wat had hij niet doorgestaan! Het zweet brak hem uit als hij er
over nadacht. De haastig bijeengeroepen vergadering, de angstige blikken, het
zacht gefluister: ‘Niets heeft gebaat. Milner wil den oorlog, grootmoedertje heeft
onze smeekschriften in de snippermand geworpen; de Republieken hebben Engeland
den handschoen toegeworpen. Het zij zoo, God helpe hen.’ Hoe goed herinnerde
hij zich nog die woorden, die zijn Parlementslid op de vergadering had uitgesproken:
‘Kerels, blijf loyaal,’ zei deze en ook de predikant had hen vermaand: ‘Broeders,
vergeet uwe plichten niet,’ had hij gezegd, en had hen zelve een voorbeeld gegeven.
De oorlog brak uit. Zijn zoon viel te Elandslaagte, zijn broeder te Lundeansnek.
Zijn dochter, die met een Boer in Natal gehuwd was, werd onder de krijgswet tot
den bedelstaf gebracht en stierf in een der hutten waar zij en hare kinderen door
de Kaffers verzorgd werden. Hij ook was nu onder de krijgswet en moest maar stil
zitten, alleen met zijn zieke vrouw, die dagelijks kermde: ‘Lieve Heertje, gê toch
vrede.’
Elias Liebenberg zat in een ouden leuningstoel met het hoofd op de handen
geleund. Zijn gelaatstrekken, van nature gul en open, waren nu somber en
samengetrokken. Diepe rimpels liepen over zijn gefronsd voorhoofd en zijn mond,
bijna geheel verscholen achter een grooten zwarten baard, was krampachtig
gesloten, alsof hij zich gedurig op de lippen beet.
De klok in de aangrenzende kamer sloeg elf en de zieke maakte eene beweging.
Elias was dadelijk aan hare zijde.
‘Wat is het, hartlam?’ vroeg hij zachtkens, ‘kan jij niet slaap nie?’
De vrouw zuchtte zacht en drukte de handen samen en hare lippen bewogen
zich. Hij boog zich over haar heen.
‘Wat is het, hartlam?’ vroeg hij weer.
‘Zing toch, Elias,’ sprak zij, zoo zacht dat hij haar nauwelijks kon verstaan.
ste

De man zat neder op het bed en hief het 22

gezang aan. Hij zong het
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zacht, want hij wist, dat het haar lievelingslied was, en de woorden die zij zoo vele
malen had gehoord klonken door het kamertje:
Rust mijn ziel, uw God is koning,
Heel de wereld zijn gebied.

De kaffermeiden die in de keuken waren hoorden het en traden het vertrek binnen
en zongen mee. Een van hen, een oude, (gebaarde?) vrouw, met koolzwart gezicht
en bijna geen tanden, en bovendien zoo zwaarlijvig dat zij zich met moeite kon
bewegen, stond op toen het zingen geëindigd was en naderde het bed. Zij legde
zacht haar gerimpelde, zwarte hand op het blanke voorhoofd van de zieke vrouw.
‘Die ounooi (oude mevrouw) slaap, oubaas,’ zeide zij tot Elias. ‘Jij het haar in
slaap gesus. Oubaas moet nou ook maar en bietji rust neem - oubaas het dit mos
noodig. Ek en Martha zal waak.’
Hij zette zich weer in den leunstoel, en zakte overheen.
‘Goede vadertji,’ zei de oude tot een harer gezelinnen, ‘kijk hoe moeg is die arm
ding. Martha, loop kind en maak en koppie thee ver die oubaas. Laat vat, kind, zie
jij nie die oubaas is dood stijf?’
‘Daar is nie meer hout in die kombuis nie, ma,’ zei de meid die zij Martha noemde.
‘Ek zal die kers neem en in die achterhuis gaan kijk of daar nog hout is.’
‘Ja, loop maar gauw,’ antwoordde de oude, en Martha verliet de kamer. Haar
moeder wierp Elias een deken over de voeten en zette hem een kussen achter den
kop. ‘Voel oubaas nou lekker?’ vroeg zij hem daarop, nadat zij hem met groot
genoegen had aangestaard alsof zij heelemaal met haar werk in haar schik was.
*)
‘Baing, aai Trijntji,’ verzekerde Elias. ‘Ek zal als e krieki an slaap raak, maar nou
moet jij nie vergeet nie om mij wakker te maak as die ounooi bijkom.’
‘Nou ja, nou ja,’ zei aai Trijntji, op een geruststellende manier, ‘dit zal ons mos
nie verzuim nie. Daar nou, drink die thee, oubaas en slaap maar.’
Elias liet zich gezeggen en weldra hoorde de oude hem snorken. De meiden
stonden om het bed heen, of zaten gehurkt op den vloer, en nu en dan stond een
van hen op en kwam naar de zieke toe, ofschoon aai Trijntji met veel nadruk hun
de verzekering gaf dat indien zij niet daarvan afhielden, ‘die ounooi na die lieve
heertji’ zou gaan.
Het werd morgen, en de dunne lichtstralen, dof en flauw als de weerkaatsing van
een oude, bevlekte spiegel, drongen door de sleetjes in de gordijn. Buiten op het
veld kon men de wachtvuren bijna niet meer zien, want de wolken waren verdwenen
en de heldere morgenschemering begon den horizon te verlichten, en maakte een
rooskleurig-zilveren achtergrond, waartegen men de gele vuurvlammen niet kon
gewaar worden. Het getjilp van de vinken in de doornboomen aan den oever der
rivier, en nu en dan

*)

Aai of ayah = dienstmaagd.
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het geluid van een trompetsignaal of een veraf, dof geweerschot, kon in de stilte
van den frisschen morgen gehoord worden.
Er werd aan de deur geklopt, geschopt, met stokken geslagen. ‘Doe open, dadelijk,’
klonk een gebiedende stem in 't Engelsch. De beangste meiden behoefden Elias
niet wakker te schudden, hij had het kloppen reeds gehoord en had de deur
opengedaan. Een patrol soldaten in khaki gekleed, en onder bevel van een jongen
officier die een oogglas droeg, trad de kamer binnen, en de officier beval dat men
Elias zou arresteeren. Een stevig gebouwde sergeant trad voorwaarts en greep
hem bij den arm.
‘Lieve heilandtji,’ schreide aai Trijntji, die met de andere meiden in hulpelooze
huivering stond te weenen, ‘hulle zal oubaas vermoor.’
‘Hou toch jou bek, aai,’ zei haar meester, ‘dis zal alles reg kom. Ek het mos niks
gedoen nie. Why do you arrest me?’ vroeg hij den officier.
‘For signalling with the Boers,’ antwoordde deze, laconisch. ‘Ik wil geen
verklaringen aanhooren, laat die maar voor den commandant over. We moeten
weg.’
‘Geseind?’ vroeg Elias, hoogst verwonderd. ‘Ik heb nooit zoo iets gedaan. Ik ben
altoos bij mijn vrouw gebleven, den geheelen nacht door.’
De officier gaf geen antwoord, maar de sergeant die niet onvriendelijk scheen te
zijn, verklaarde dat ‘mijnheer heeft immers gedurende den nacht met een kaars in
de hand op het veld rondgeloopen.’
‘Vervlaks nie, Duisman,’ riep aai Trijntji, die ook wel Engelsch verstond en heel
wat drift bezat, ‘dis mos Martha die uitgegaan het om hout te zoek.’
‘Stil, aai,’ zei Elias, ‘jij zal ounooi wakker maak. Ek zal maar met die baase mee
gaan en kom dan morre weer. Zorg maar goed voor die ounooi. En hoor, is daar
nog koffie?’
‘Ja, oubaas, e heele kan vol,’ zei Martha, die in den achtergrond stond te luisteren.
‘Nou loop, haal dit dan, en bring bescuit ook, en ge aan die soldade, die arm goed
lijk zoes verkluimde hoeners,’ beval Elias en weldra had ieder soldaat een kommetje
warme koffie en een groot stuk beschuit die zij zich goed lieten smaken. Zelfs het
verwaande officiertje peuzelde een stuk, ofschoon hij zich veel te hoog achtte om
de koffie die hem werd aangeboden te drinken. De sergeant echter slurpte beide
kommetjes met veel genoegen naar binnen en verzekerde Elias, dat de zaak goed
zou afloopen.
‘Ga maar mee, old man,’ zei hij gemoedelijk, en met zijn mond vol ‘ga maar mee
naar den commandant en verklaar 't hem eens, dan komt alles terecht en je bent
vóór den middag weer te huis.’
Hij klopte Elias vertrouwelijk op den schouder, en maakte nog een half dozijn
beschuitjes buit.
‘Kom aan, kom aan,’ zei de officier wiens oogglas veel te groot voor hem was, en
hem derhalve pijn deed. Hij had ook gezien dat aai Trijntji hem met geen vriendelijken
blik aanstaarde en was dus heusch niet op zijn gemak. ‘Komaan, jongens, 't wordt
laat.’
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Elias ging naar het bed, en kuste zijn vrouw die nog sliep.
‘Pas mooi op die ounooi, aai,’ sprak hij tot de oude ‘en moe nie ver haar ze nie
dat ek weg is nie. Ek kon zoo gauw as mo'lyk’.
‘Kom, kom,’ zei het officiertje, ongeduldig,’ je krijgt wel eens je vrouw weer te zien.
T'is hier stikkend.’
Elias beet zich op de lippen.
‘Dag aai,’ zei hij aan Trijntji,’ Moe nie vergeet nie, misschien kom ek gauw weer.’
‘Dag oubaas,’ riepen de meiden, en hij volgde de soldaten naar buiten, Op 't veld
stonden de paarden der manschappen, maar er was niet een voor hem, hij moest
te voet volgen.
‘Hier man,’ beval het officiertje aan den sergeant, ‘bindt den gevangene maar aan
je paard vast. Die menschen zijn het wel gewoon door het veld te loopen.’
De soldaten schaterden, 't was immers een officiers grap, en de sergeant voerde
het bevel uit.
‘T'is wel een schande,’ fluisterde hij Elias in de oor,’ maar ik kan het toch niet
helpen. Je moet er je maar mee inschikken, of anders loopt je er zoo gemakkelijk
niet van af.’
‘Ach, lieve schepsels,’ zei aai Trijntji, die het troep had nagestaard tot dat het
achter de doornboomen verdween, ‘hulle het die oubaas gebinde. Non gaat hij tronk
toe, en die lieve heertji weet wanneer ons hem weer zal zien.’
‘Die afgedaksye Duisman,’ vervolgde zij vermoedelijk den officier bedoelende,
‘hijs net maar goed om met een bezemstok op zij herri te krij. Dink ver hom met die
bottel voor zij oog.’

II.
De vroege morgenzon scheen over het dorre veld, waar bijna geen groen boschje
meer te zien was. De sappige, vleeschachtige bladeren van tal van
mesembryanthema, vaalgrauw als doode, uitgebluschte asch, zagen er uit alsof zij
dood waren in het roode karroozand dat zoo gloeiend heet was geworden dat men
het door de schoenzolen kon voelen. De doornboomen aan de rivier waren
ontbloesemd, en hunne gele, nu verwelkte bloesems, lagen gestrooid als een gouden
tapijt op het vale rivierzand.
Elias Liedenberg ging door het veld naar huis. Twee maanden geleden had hij
van zijn vrouw afscheid genomen, die twee maanden had hij in de gevangenis
doorgebracht, zonder taal of tijding van huis te hebben gehoord. Hij wist niet hoe
het met haar ging, of hoe hij haar zou vinden. Als hij de grijze boschjes onder voet
trapte en de ronde karroosteentjes ter zijde schopte, dacht hij aan wat hij gedurende
die twee maanden had doorgemaakt. Nooit te voren had hij zoo weinig liefde in zijn
hart gevoeld, nooit te voren zooveel haat en wrok tegen de vlag waaronder hij zoo
langen tijd geleefd had. Zijn idealen waren verwelkt gelijk de gele doornbloemen.
Hij was geen getrouwe
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onderdaan van grootmoeder Victoria meer, maar was in zijn hart een rebel geworden.
Bijna twee maanden had hij in de gevangenis doorgebracht, in een nauwe, vuile
cel. Zijn kameraden waren twee kleurlingen geweest, de een een Kaffer die aan
brandstichting schuldig was gevonden, en de andere een Hottentot die vee gestolen
had. Zij hadden hem baas genoemd, want het gevoel van eerbied is sterk in den
kleurling, en ofschoon hij naast hen sliep, en ook maar een schoteltje mieliepap
kreeg, dachten zij toch dat hij ver boven hen verheven was. Twee maanden lang
zat hij naast hen, stil, in zwarte gedachten verzonken, want de wanhoop verandert
den man spoedig. Van zijn vrouw wist hij niets. Leefde zij nog, of was zij reeds
gestorven? De ‘lieve heertji’ in den hemel kon die vraag alleen beantwoorden.
Eindelijk was men hem komen loslaten. ‘De getuigenis tegen je is niets, manlief,’
had de magistraat aan hem gezegd, en had hem de hand gereikt, maar hij had haar
geweigerd. Hij had schaars den afscheidgroet van zijn celmakkers gehoord.
Mismoedig en somber liep hij de gevangenis uit, naar buiten waar het zoo heerlijk
en vrij was. Hij vergat zelfs zijn pas aan de wacht te toonen, maar zag er zoo zwart
uit dat de jonge soldaat hem niet verder lastig viel.
Aai Trijntji zat buiten in de schaduw van het achterhuis. Zij zag er bedroefd en kwaad
uit, maar haar toorn was toch veel erger dan haar spijt. Zij was bezig aardappelen
te schillen, en nu en dan sneed zij er een woedend met haar mes door midden.
‘Ek wens dit was die vervlakste Duisman met die bottel voor die oog,’ mompelde
zij.’ ‘Ek wonner wat hij met die oubaas gemak het.’
‘Ma,’ riep haar dochter die in de keuken stond, en over het veld keek. ‘Kijk, daar
kom oubaas Elias an.’
Aai Trijntji sprong haastig op. Het was waarlijk haar meester, doch zij herkende
hem niet.
‘Is jij bedonnerd, kind?’ vroeg zij. ‘Die oubaas het mos zwart har en die vent het
e wit baard. Dis verzeker een van die afgedankste Duisters, met die modder vuil
kleere aan.’
Aai Trijntji was geheel niet in haar schik met khaki, en zij had reeds vroeger aan
Martha te kennen gegeven dat zij geen hooge opinie had van ‘Duisters’ die hunne
kleeren nooit ‘na de wasch stuur nie.’ ‘Dis wrachtie e soldaat,’ ging zij voort, ‘Hulle
is schijt bang ver die boere e wat kom hij dan hier mak? Ek zal Valk mar op die
vuilgoed zit. Valk, Valk, Valk.’
Een groote Boeren hond sprong de keuken uit, en begon te blaffen. Aai Trijntji
wierp een stok naar Elias die nog en eind ver weg was en spoorde den hond aan
op hem.
‘Sa, Valk, sa,’ riep zij, ‘bijt hom, bijt hom,’ en Valk liep snel op hem af. ‘Zoo,’ ging
de oude voort, weer op haar gemak met de aardappelen bezig,
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‘Valk zal hom van zij meme (moeder) laat droom hulle kan mij maar doorskit, ek
traak niet.’
‘Ma, ma, dis die oubaas,’ riep Martha, en aai Trijntji sprong haastig weer op. Valk
had Elias genaderd maar instede van hem an te vallen zooals de aai verwacht had,
lekte het dier zijne handen en kwispelde vroolijk met zijn staart.
‘Die ounooi, aai, die ounooi,’ riep Elias van verre, ‘hoe gaat dit met haar?’
‘Hemeltji, hemeltji,’ zuchtte aai Trijntji, die op de aardappelen was nedergezonken
en nu begon te snikken, ‘we het dit verwag?’
‘Praat, aai,’ riep Elias, die nu bij haar stond, ‘wat is van die ounooi geworde?
Martha, war is zij?’
‘Die ounooi, die ounooi,’ snikten de meiden, ‘zij is dood, ons het har achter die
vee kraal begrave.’
***
Het was het naderen van den avond. Achter de kale Karroo-heuveltjes, die vaal en
zwart schenen te zijn, en lange kwijnende schaduwen over het veld wierpen, lag
een dikke wolkenbank, rooskleurige wol gelijk, waarop de kleuren van de zinkende
zon weerkaatst en afgespiegeld werden. Hooger in de lucht, zoo zeegroen en
onbewolkt, zag men nog den lauwen naglans van de verbleekende zonnestralen.
Het veld was in schaduw gehuld, maar ver in den achtergrond, waar de heuveltjes
zoo hoog waren dat men ze bijna bergen kon noemen, was het nog licht. Een
wonderbare reeks van tinten kon men daar bespeuren, want rosérood en karmozijn,
kobaldblauw en smaragdgroen wisselden elkander op de bergen in een helderen
gloed.
Onder een van de heuveltjes waarboven de robijnroode wolken zweefden, zoo
laag, dat het scheen alsof de oorlogsgod zijn schaduw van bloed over het land wou
werpen, lag een Boeren-leger. De tenten waren in een kleine kloof opgeslagen,
waar een fontein te vinden was, en waar er nog genoeg boschjes waren om de
paarden als voeder te dienen. Tusschen de tenten brandden reeds de avondvuren,
om elk waarvan een groepje burgers geschaard waren. Oude mannen van vijftig
en daarboven, wier handen beefden ofschoon hunne oogen nog hel schitterden,
en zij even goed als de jongste van hunne kameraden, den rooinek met hun Mauser
in de hand konden nederschieten, waren daar, in gemoedelijk gesprek met jongens
die nog geen vijftien jaren telden, en die nog nooit iemand hadden doodgeschoten.
Zij stonden te praten of zaten te lezen, terwijl de kleurlingen het avondeten gereed
maakten. Naast een der tenten stond de kommandant, een man van ongeveer vijf
en veertig jaar, gebaard en sterk gebouwd, in gesprek met een jongen schildwacht,
en een ander persoon, Elias Liebenberg.
De kommandant reikte Elias de hand.
‘Dis goed, neef, ons het ver jou noodig,’ zeide hij. ‘Ek is maar jammer dat jij niet
eerder gekom het nie.’
‘Dit was nie noodig nie, neef,’ antwoordde Elias. ‘Nou is dit anders. Ek het an
Ouma Victoria behoor, nou behoor ik aan ons land.’
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De kommandant lachte vriendelijk. ‘Dis reg,’ zei hij. ‘Zeun,’ vervolgde hij aan den
schildwacht, ‘neem oom Elias naar jou tent en zorg ver hom, morre zal ons ver hem
e Mauser moet krij. Hij is nou een van ons mense.’
‘Tot die dood toe,’ zei Elias zacht, toen hij achter de tenten verdween met zijn
geleider. ‘Ek is nou e rebel.’
***
‘En Elias Liebenberg?’ vroeg ik den magistraat, toen deze mij weer een sigaar
aanbood, ‘hij bleef toch loyaal?’
De magistraat schudde de asch van zijn sigaar af, en nam de bril van zijn oogen,
een teeken dat hij zich ergerde.
‘Ja, daar heb je weer n' geval,’ zei hij toornig, ‘van wat ik geforceerde rebellie
noem. n' Man zoo zacht als n' mol en zoo loyaal als de prins van Wales, en toch
stierf hij met de Mauser in de hand, nadat hij vijf van onze manschappen geschoten
had. Wil u nog n' glas wijn? Neen? Door de militairen tot rebellie gedreven, 'k noem
het een schande.’
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Buitenlandsch overzicht.
...‘Nu de oorlog meer dan een jaar geduurd heeft, worden alle voorschriften der
beschaafde oorlogvoering in den wind geslagen. De fakkel heeft het zwaard
vervangen als het voornaamste oorlogstuig. De marsch der Britsche colonnes gaat
vergezeld van den rook der brandende hofsteden....
Zedelijk is de Britsche regeering verplicht om de krijgsverrichtingen te houden
binnen de perken, op formeele wijze door de vertegenwoordigers van alle
mogendheden aangeduid en door haar zelve bekrachtigd, zelfs toen de oorlog in
vollen gang was. Wanneer wij daarom thans vinden dat het Britsche leger alle
belangrijke voorschriften van het Haagsche verdrag overtreedt, dan wordt het tijd,
te vragen of deze gewelddadigheid tegen de beschaving toegelaten kan worden
zonder protest, en of het Britsche leger er straffeloos in volharden kan. Deze
misdaden tegen de menschelijkheid, deze wreedheden, bij voorbaat veroordeeld
door de regeering, door wier generaals zij bedreven worden, zullen anders
voorbeelden worden voor internationale navolging, en zullen ten gevolge hebben
het herstel van de oude, wreedaardige praktijken als het reglement van oorlogvoering
voor de twintigste eeuw.
Tegen dezen teruggang naar de barbaarschheid, deze noodlottige poging om de
klok van den menschelijken vooruitgang van de twintigste naar de zeventiende eeuw
terug te zetten, is iedere beschaafde natie verplicht te protesteeren. De feiten zijn,
helaas, onbetwistbaar en onbetwist. Het getuigenis van Britsche officieren en
soldaten, die nu in het veld zijn, is voldingend, en wordt officieel bevestigd door de
proclamaties van de Britsche generaals’...
Beschouwingen zooals deze heeft men in den laatsten tijd kunnen vinden in bladen
van alle richting en in de pers van haast alle landen van de wereld - op zichzelf
zouden ze dus niet merkwaardig zijn, maar het feit dat ze in een Engelsch vlugschrift
aangetroffen worden, is van beteekenis. Ze zijn ontleend aan Hell Let Loose! een
der vliegende blaadjes die het op sensatie berekende, maar niettemin indruk
makende geschrijf van W.T. Stead naar alle hoeken der aarde overbrengen, en
Stead voegt er de bewijzen bij. Zelfs dàt zou, bij de tegenwoordige stemming onder
het Engelsche volk, nog niet zoo héél veel beteekenen, indien Stead alleen stond.
Naast hem vinden we nu echter, eindelijk: John Morley en Sir H.
Campbell-Bannerman - de eerste de ziel van de eigenlijke liberale partij in Engeland,
de andere een onbeteekenende leider, maar toch de officieele vertegenwoordiger
en woordvoerder van de partij, haar hoofd voor het oog van de wereld.
Campbell-Bannerman heeft in een van zijn politieke redevoeringen gezegd schoorvoetend wel is waar, maar hij heeft het dan toch gezegd - dat als het waar
was dat er in Zuid-Afrika dergelijke feiten bedreven werden gelijk uit het
oorlogsnieuws schijnt te blijken, zulk een tactiek toch niet voortgezet zou mogen
worden. Morley heeft beter gedaan: hij zond aan de Times een brief met
bijzonderheden, die blijkbaar waar zijn, al komen ze van den Boerenkant (en Morley
zou ze niet zóó openbaar maken, indien hij er niet voor kon
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instaan,) en die van de verschrikkelijke manier waarop in de Republieken vrouwen
en kinderen als beesten behandeld worden, en alle eigendommen zooveel mogelijk
vernield bij 't geringste vermoeden - of ook geheel zònder reden - een beeld geven,
te welsprekender omdat het in zoo sobere trekken gehouden is.
Zulke stappen, door mannen als Morley en Bannerman gedaan, kunnen meer
uitwerken om een wending te geven aan de openbare meening in Engeland, dan
honderd pamfletten, of dan alle pogingen buiten Engeland bijeengenomen. Maar
hoe wordt het effect grootendeels weer weggenomen door de afschuwelijke reportage
van het oorlogsterrein, daarbij inbegrepen de soms met innige valschheid
saamgestelde officieele rapporten van de Britsche generaals, of wat het ministerie
te Londen daarvan gelieft openbaar te maken. Is het niet afschuwelijk, dat in de
officieele verslagen telkens nog gewag gemaakt wordt van Boeren die de witte vlag
misbruiken, die de handen opsteken om zich gevangen te geven, en daarna weer
schieten, e.d.? Dat zulke dingen anders dan bij uitzondering niet voorkomen, dat
behoeft nu niet meer bewezen te worden: de heele oorlog is, voor wie hem oplettend
nagegaan heeft, daarvoor het bewijs. Toch vinden blijkbaar vluchtige vermoedens
en losse praatjes, die tot zulke beschuldigingen leiden, hun weg in de rapporten die
het Engelsche volk wel als de waarheid moet aannemen, op straffe van te moeten
twijfelen aan de eerlijkheid van zijn aanzienlijkste legeraanvoerders en staatslieden
- men stelle zich maar eens voor, dat wij Nederlanders in zulk een geval verkeerden,
en men zal de moeilijkheid beseffen, ook voor den rechtschapen Engelschman, om
zich een zuivere meening te vormen. Toch moeten zulke onware beschuldigingen
dan natuurlijk ook dienen om alle hardheid, wreedheid zelfs, tegenover de
Boerenbevolking begaan, goed te praten of althans als maatregelen van weerwraak
eenigermate te verontschuldigen.
Wel gaat de naïveteit van het Engelsche publiek daarbij heel ver. Ziet het dan
zelf niet in, dat het onzinnig is, het de Boeren kwalijk te nemen dat zij tegenwoordig,
eindelijk, uitzetbare kogels gebruiken, nu zij hun amunitie moeten veroveren op de
Engelschen, die dan toch de uitvinders van dat onmenschelijke projectiel zijn en ze
door de vrijwilligerscorpsen ruimschoots hebben laten gebruiken in Zuid-Afrika?
Ziet 't niet in dat al die beschuldigingen, volgens welke de Boeren halve wilden
zouden zijn, niet te rijmen zijn met het onomstootelijke feit dat de Boeren zich al-door
menschelijk, uit strategisch oogpunt veel te humaan en te gematigd, gedragen
hebben, en tegenwoordig nog alle gevangenen die zij maken dadelijk weer in vrijheid
stellen? En zoo is er meer.
En de Engelschen daar tegenover! Zij hebben van den beginne af wreedheden
begaan, geplunderd en vernield, en kaffers gebruikt en barbaarsche wapens
gebezigd, en overal vernield; eenige maanden geleden heeft Roberts zijn
schandelijke proclamaties uitgevaardigd, die nu bekend genoeg zijn, en thans komt
het bericht dat Lord Kitchener er over denkt, den oorlog nog scherper te voeren - 't
is hem toevertrouwd - nu is het gruwelijke recon-
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centrado-stelsel ook van Weyler overgenomen: vrouwen en kinderen worden
weggevoerd en in kampen opgesloten, of over de grenzen gezet. Is 't niet
ongeloofelijk? Wat blijft er voor Kitchener nog te doen over dan zijn krijgsgevangenen
en bloc te vermoorden, of minstens hen te martelen, naar der Apachen trant? Is 't
wonder dat eindelijk de stemmen in Engeland krachtiger betoogen dat het, zelfs
materialistisch beschouwd, dom is, veroverd grondgebied zóó te verwoesten en te
ontvolken? Maar wat een weefsels van wanbegrippen en leugens moeten het
volksgeweten in Engeland verstrikt hebben, dat men dit argument nog alleen durft
gebruiken, en niet of nauwelijks durft protesteeren in naam van recht en humaniteit.
En bij dat alles ziet de beschaafde wereld toe, zoo al niet kalm, dan toch lijdelijk.
De volkeren, dat beteekent immers in laatste instantie de regeeringen (en in hoever
vertegenwoordigen de regeeringen het volk?) hebben niets te zeggen als zij niet
tot de vijf of zes machtigste behooren, en die hebben, als 't er op aankomt, voor
niets anders oogen dan voor Real-Politik. 't Is nog pas in den Duitschen Rijksdag
door graaf Von Bülow, in een meer welsprekend dan ernstig pleidooi, duidelijk
genoeg gezegd, en in gewone woorden overgezet beteekent die politiek dat er op
de wereld niets gaat boven guldens, stuivers en centen. Dat moge hard klinken,
maar wie er over nadenkt, ontkomt aan deze oplossing niet, en ze is waarlijk wel
zoo droevig, dat men ze zou ontwijken als 't mogelijk was. Het materialisme dus
geeft den doorslag - en verder mag het volk zooveel geestdrift toonen als het wil,
mits 't dáár niet aan raakt.
Gelukkig dat het Fransche volk in dàt opzicht nog al vrij gelaten wordt, of, eerlijker
gezegd: dat het er wel op past dat het door de bewaarders van zijn materieele
belangen niet al te slaafs aan banden wordt gelegd. Toen President Kruger te
Marseille voet aan wal zette, heeft het zijn bewondering en sympathie voor dien
vertegenwoordiger van de verdrukte republieken luid en prachtig geuit, en al werden
van die uitingen van geestdrift noodzakelijkerwijze de scherpste puntjes afgenomen,
de Engelschen kunnen in deze ondubbelzinnige bewondering van hun slachtoffers
weer aanleiding vinden om nog eens te peinzen over het bekende gezegde dat
geen volk op de wereld zoo gehaat is als het Engelsche.
Naijver, afgunst - antwoordt John Bull.
Spoediger dan men verwachtte, zijn de gezanten te Peking het eens geworden over
de eischen die zij aan de Chineesche regeering zullen stellen, en ofschoon de
regeeringen nog overleggen ten aanzien van een paar punten in dat program, kan
men 't er voor houden - zoo luidt ten minste een openlijk officieele verklaring - dat
de mogendheden het eens zijn over de hoofdzaken.
Gaan we eens na, hoe China zijn zonde zal moeten boeten.
Een gezantschap onder leiding van een prins van den bloede zal zich naar Berlijn
begeven om den keizer verontschuldiging te vragen voor den moord op zijn gezant,
en de nagedachtenis van baron von Ketteler zal geëerd worden
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door de oprichting van een gedenkteeken, ter plaatse zelve waar de moord geschied
is, met een officieele betuiging van leedwezen in 't Duitsch, Latijn en Chineesch.
Voorts zal op alle begraafplaatsen van vreemdelingen, welke geschonden zijn, een
‘monument expiatoire’ geplaatst worden. Tot zoover is alles in den haak, ofschoon
de Europeanen handen vol werk zouden hebben indien zij dergelijke gedenksteenen
moesten zetten boven de Chineesche graven, ten behoeve van den spoorwegaanleg
vernield op een wijze, dubbel ergerlijk voor den Chinees die zijn voorouders een
zooveel sterkere vereering toedraagt dan de westerling doet. Maar hoor nu de
volgende eischen:
De Chineesche regeering zal de belhamels der oproerige beweging straffen, en
ook hen die nog door de gezanten aangewezen zullen worden.Het laatste gedeelte van dezen eisch is volkomen onaannemelijk. De regeering
zou een damocles-zwaard laten hangen boven het hoofd van nog ongenoemde
personen, en 't aan de barbaarsche en ongemanierde vreemdelingen moeten
overlaten, voor hoe lang, en wie er ten slotte door getroffen zou worden! Als het de
gezanten eens in 't hoofd kwam, de Keizerin-Regentes zelve als een der
hoofdschuldigen, althans een der voornaamste medeplichtigen aan te wijzen!
De onderkoningen en andere bestuursambtenaren zullen verantwoordelijk zijn
voor de orde in hun gebied, en zij die niet beletten dat vreemdelingen gemolesteerd
worden, zullen hun betrekking verliezen, en nooit weer tot een anderen post geroepen
kunnen worden.Weer zoo 'n draconische maatregel. Dat is wel een redeneering op zijn Chineesch,
dat er altijd een ambtenaar moet zijn die verantwoordelijk geacht wordt, al is hij het
ook niet, maar waarom dan geen stap verder gegaan, en bijv. de vrouwen en
kinderen van zulke ambtenaren gedeporteerd? Dat behoort óók tot de Chineesche
rechtsbegrippen.
China zal schadeloosstelling verleenen aan regeeringen, vereenigingen en
particulieren, voorts aan Chineezen die in dienst van de vreemdelingen schade
geleden hebben, en ook die categorieën van schadeloosstelling voldoen, welke de
gezanten later nog zullen vaststellen.
Dat kan dan wel in de milliarden loopen. Wie nu maar uit de verte betrokken is
geweest bij de troebelen, moet wel het tegendeel van een leepert zijn en iemand
van een geheel onwaarschijnlijke rechtschapenheid, indien hij er niet in slaagt, van
zoo'n gouden regen eenige straaltjes op te vangen. En dan nog: de versterkingen
van Takoe en andere forten, die het vrije verkeer tusschen Peking (waar voortaan
de gezanten nog op bijzondere manier beschermd moeten worden) zullen geslecht
worden; het verbod van den invoer van wapens wordt vooreerst gehandhaafd. Er
zijn nog een paar punten voorloopig aan 't program toegevoegd, bijv. de hervorming
van het Tsoen-li-jamen in een ministerie van buitenlandsche zaken naar Westersch
model; daarover schijnen de heeren 't echter nog niet eens te zijn.
Het overige is ook al genoeg, zou men zeggen. En als we hier spreken van
belachelijk overdreven eischen, dan is daarmede slechts schijnbaar in tegenspraak,
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dat elk van die punten van 't program, op zichzelf genomen, veel redelijks bevat:
schadeloosstelling, eerherstel, bestraffing en zoo meer. De zaak is, dat de gezanten
als echte theoretici aan 't werk zijn geweest en zich niet bezig gehouden hebben
met de vraag of, in de gegeven omstandigheden, hun eischen wel aannemelijk
waren.
Dan hebben zij ook enkele kleinigheden vergeten. Hebben de Chineezen de
zendelingen geïnviteerd, of de vreemde keoplieden en ingenieurs? Of zijn dezen 't
geweest, die hun godsdienst, opium en spoorwegen (waar de tevreden Chinees nu
eenmaal niet van weten wou) hebben opgedrongen? Hebben de Chineezen
misschien vriendelijk verzocht of de westerlingen ook tractaten met hen wilden
sluiten, opdat zekere soort van vreemdelingen nog boven andere bevoorrecht zouden
worden, en ‘kringen van invloed’ zouden verkrijgen in het Rijk van het Midden?
Zouden zij hun beste havens weggeschonken hebben, dien afstand verbergende
onder den fraaien naam van verpachting, als 't verguldsel van de pil en als een
scherm tegen naijver? Of hebben de vreemdelingen, die sedert eeuwen China als
een land beschouwen dat geen eigen rechten heeft, maar waar men vrijelijk mag
nemen wat men krijgen kan, zelf eenige schuld aan de crisis, die nu uitgebroken
is? Graaf v. Bülow zegt wel dat de bezetting van Kiao-tsjou geenszins den stoot
gegeven heeft tot de troebelen in China, maar is men dat met hem eens? En men
denke eens aan het welbekende optreden van bisschop Anzer in de heilige stad
van Confucius. En Rusland dan - China's ‘eenige vriend’!
Hoe schandelijk en gruwelijk de Chineezen zich ook gedragen mogen hebben
tegenover gezanten, zendelingen en bekeerlingen - de diepere oorzaken mogen
niet uit 't oog verloren worden en hadden althans tot gematigdheid moeten leiden
in de eischen van bestraffing en schadeloosstelling, die zooals ze nu opgemaakt
zijn, meer hebben van een wraakoefening dan van iets anders. Het verwoeste
Tiëntsin, de honderden gedoode Chineezen, de weerlooze bevolking van den
Amoer-oever, gruwelijk door de Russen vermoord, de geschonden paleizen en
verbrijzelde pagodes, de rooftochten en barbaarschheden waaraan de vreemde
troepen zich schuldig gemaakt hebben, op den weg van Takoe naar Peking en in
den omtrek van de hoofdstad - ze spreken evenzeer van het gevoel dat de
ontzettings-troepen bezielt. Er is dus, zelfs zonder verdere eischen, al aardig wat
verhaald op de Chineezen; alleen niet op de schuldigste Chineezen.
Maar zou het mogelijk zijn, dezen laatsten hun welverdiende straf te bezorgen?
De gezanten en de kabinetten zullen misschien nog eens overdenken, wat
gezaghebbende mannen als Sir Robert Hart en v. Brandt dezer dagen bijna in
gelijken zin hebben betoogd, en ook, wat de Chineesche gezant te Parijs aan een
journalist gezegd moet hebben. Wees toch niet zoo dwaas - zeide in substantie
deze Oostersche Excellentie - om te denken dat die onderhandelingen resultaat
kunnen hebben. Dat alles geschiedt van den Chineeschen kant slechts om het
publiek in Europa zand in de oogen te strooien. Het ergst zijn de
vredesonderhandelaars Tsjing en Li-hoeng-tsjang
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er aan toe. Blijven zij koppig, dan behoeven de onderhandelingen niet eens begonnen
te worden, geven zij ook maar schijnbaar toe aan de buitensporige eischen van de
vreemdelingen, dan zullen zij ongetwijfeld bij de eerste gelegenheid dat de
handlangers der Regentes hen te pakken krijgen, als souffre-douleur dienst doen.
Hun eenig doel is dus, om tijd te winnen, en de kat uit den boom te kijken.
De tijd zal 't leeren of die gezant het bij 't rechte eind had; het komt ons inderdaad
niet onwaarschijnlijk voor. Afgezien van de zeker verdachte rol, die door het
Chineesche hof, thans zich nog schuil houdend ergens in 't binnenland, wordt
gespeeld, is het voor ons begrip volslagen ondenkbaar, dat Rusland, nu vrijwel in
't bezit van al wat het vooreerst verlangen kan, en sterk geïnteresseerd bij een niet
al te zeer verzwakt China, in allen ernst zou meedoen aan een politiek van dwang
tegenover China, welke ongepast en onverstandig zou zijn, al was ze niet
onuitvoerbaar. Misschien wil de Russische regeering, ter wille der comedie van het
internationaal concert, wel meê-eischen, zoo lang 't bij woorden blijft, maar overigens
- trekt het zijn troepen uit den omtrek van Peking terug.
Het is aan de Fransche Kamer al dadelijk merkbaar geweest, dat zij weer bijeen
kwam op het oogenblik dat de wereld-tentoonstelling op haar laatste beenen liep;
behalve een ongetwijfeld mislukte poging om de Dreyfuszaak te laten herleven - tot
dusver is de Kamer daar buiten gebleven - vond zij in het geval van Sipido, den
dader van den aanslag op den prins van Wales, en in het zoogenaamde
decoratiën-schandaal, waarbij bloedverwanten van minister Decrais betrokken
heette te zijn, aanleiding genoeg om de regeering wat te doen te geven. Maar deze
redde zich zonder veel moeite, en het Kabinet schijnt, als geheel genomen, vaster
te staan dan ooit.
Maar er zijn in de afgeloopen maand dingen gebeurd, die meer onze aandacht
vragen dan de maar matig (en financieel in 't geheel niet) geslaagde Parijsche
wereld-tentoonstelling; al hebben ze ook plaats gehad verder van ons af. De
Amerikaansche presidents-verkiezing is afgeloopen. Bryan, die zich door het verlies
van zijn ‘First Battle’ niet had laten ontmoedigen, heeft nu zijn tweeden veldslag
verloren tegen Mac Kinley.
Tot het laatst toe hadden de democraten nog hoop behouden, hun candidaat te
zien slagen. Werkelijk scheen Bryan's positie nu sterker dan in 1896, toen hij
gemakkelijk als de lichtvaardige financieele plannenmaker, de tegenstander van
sound money, uitgekreten kon worden; thans was de strijd tegen het imperialisme
het eerste artikel van zijn verkiezingsprogram. Maar het verwachte omzwenken van
den staat New York, en van de vier vroeger democratische staten die op de grens
tusschen het noordelijke (meest republikeinsche) en zuidelijke (bijna geheel
democratische) staten liggen: West Virginië, Maryland, Delaware en Kentucky, heeft
slechts plaats gehad voor laatstgenoemden staat, daarentegen hebben de
democraten elders nog ernstige verliezen geleden, zoodat de republikeinsche
meerderheid, tenminste in het college
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dat den President verkiest, nog aanzienlijk grooter was dan vier jaar geleden.
Afgezien van de innerlijke oorzaken, met de politieke beginselen der twee groote
partijen verband houdende, schrijft men dezen uitslag hoofdzakelijk toe aan het feit
dat de combinatie van de zilverkwestie met de imperialistische kwestie Bryan ongeluk
gebracht heeft: was hij over te halen geweest om zijn overtuiging ter zake van het
muntvraagstuk tijdelijk op den achtergrond te schuiven, en enkel nadruk te leggen
op de nadeelen van Mac Kinley's imperialisme, dan had zijn kans veel gunstiger
gestaan. Daarvoor was Bryan echter te eerlijk.
C.E.
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Van de redactie.
Couperus' ‘Stille Kracht’.
Door reeksen van eeuwen gaat de kunstenaar van Het Woord zonder zich geheel
te zijn bewust van eigen kracht en eigen adel, dienstbaar zóó lang, heel nederig
doende het groote Werk, vermeerderend der Tijden schat, die nooit vergaat. Hij
nadert den tempel om het heilige in hem te offeren aan de goden, overtuigd dat zij
hèm onsterfelijk kunnen maken, zich niet bewust dat zijn adel de goden vereeuwigt;
hij knielt voor de gestoelten van vorsten en edelen om zich in hunnen dienst te
stellen. Door hen te vereeuwigen in zijn lied, meent hij, mag hij zich achten boven
de goochelaars en kunstenmakers, wier loon het zijne vaak overtreft. En als nieuwe
meesters opstaan naast de oude, als de burgerij schatkameren opent, waar meer
goud glanst dan ooit straalde in eenig vorstelijk slot, dan wordt door de kunstenaars
van Het Woord alles bezongen, waaraan de nieuwe meesters waarde hechten.
Eindelijk komt ook de schooier, de verdrukte in de litteratuur. Maar hij moet dulden
dat men zich vroolijk maakt te zijnen koste, zijn huiselijk leed doet het marktplein
daveren van 't gelach, door dichters uitgelokt; of wel, hij is het model voor grotesken
of doet dienst, in later tijden, als vrees aanjagend monster, komend in den roman
tusschen een roover en een heks. Eerst wanneer de kunstenaar zich lang bewust
is dat hij geen adeldom heeft af te bedelen, maar adeldom kan verleenen, dat zijn
kunst niet wordt geadeld door de voornaamheid zijner modellen, eerst dàn gaat er
door de litteratuur een breede golf van liefde naar de armen, de verdrukten, de
jammerdragers. De Woordkunstenaar, eindelijk kennend zijn rijkdom en zijn kracht,
gaat zelf brieven van adeldom verleenen en zijn liefde maakt onsterfelijk den mensch
zonder naam en zonder macht, gelijk door den dichter goden en keizers eenmaal
onsterfelijk werden gemaakt.
Ziet hoe al wijder en wijder wordt die glanskring van der dichteren Liefde! Niet enkel
meer de armen om ons heen - misschien de heerschers van morgen! - worden er
door verlicht. Tot beheerschte Oosterlingen gaat de moderne Westersche kunstenaar
van Het Woord en hij zal verhalen van hun leed niet alleen, hij zal pogen door te
dringen tot waar het Mysterie van den Oosterling heel stil nog leeft en voortwerkt,
waar is de stille kracht van 't machteloos en uitgeput gewaande
Nederlandsch-Indische wingewest.
De Westerlingen, die meenden letterkundige kunstenaars te wezen en waaronder
kunstenaars waren - al was hun aantal nooit groot - hadden minachting voor den
Javaan en diens gelijken in machteloosheid. Hoe de nazaten van christelijke roovers,
wie geen blaam mag treffen, genot zochten in kampongs, nu en dan wat geweld
pleegden en verder leefden en ruzieden onder
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elkaâr, hoe zij de tropische natuur wel vonden, alsmede hoe warm en hoe ver Indië
wel is... werd ons uitvoerig beschreven. Voor de eerste indringers was Indië een
land vol levende curiosa, waarvan zij gaarne scheepsladingen naar 't vaderland
zouden hebben gestuurd. Malle menschen, die heidenen met hun bijgeloof en hun
gehechtheid aan vorsten, die niet eens waren gedoopt!...
Multatuli kwam! Ja, Multatuli; maar ook hij onderschatte den Oosterling nog;
ofschoon geenszins uit gebrek aan liefde.
Eerst in onze dagen kwamen Nederlandsche schrijvers den geest van het Oosten
wat nader. Zoo Couperus, den kunstenaar, wien het enkel aan uitstralende liefde
ontbreekt om onbetwist hoog te staan in de wereldliteratuur. Hij, de uiterst sensitieve,
heeft bespeurd dat er niet enkel was berusting en inertie onder de gehoorzamen
aan Nederland's bewind, dat de onderdrukten nog in zich hebben een kracht, een
stille kracht, waar tegenover de Westerling staat als volslagen onbeholpene. Landen
kan men in bezit nemen, vorsten kan men vernederen, volkeren kan men dwingen
tot dienstbaarheid. Maar de ziel van den Oosterling kan de Westersche geweldenaar
nooit beheerschen, háár valt niets op te dringen. Zij is blijven voortleven en zich
blijven ontwikkelen in eene lijn, waarvan de richting ons niet bekend is, van welker
krommingen er niet ééne door ons is te bepalen. Dàt heeft Couperus gevoeld en
trachten uit te beelden in zijn nieuwen roman: - dat ongenaakbare, dat voor eeuwig
vreemde en voor eeuwig Oostersche, dat misschien bestemd is het gansche Westen
te overleven om der wereld eene nieuwe, veel dieper wortelende beschaving te
brengen. Want het Westen, dat meende in zijn materialisme te zegevieren, gaat al
meer en meer, in onze dagen, de leegte voelen van zijn hemelen. Velen van de
hoogst begaafden, voor wie de band met het onzienlijke in hun jeugd reeds was
vernietigd, wankelen en tasten naar steun in het akelig duister van eene niet
doorvoelde, niet spontaan uit het innigste geboren Mystiek. En voor den Oosterling
is die band zóó sterk dat de grenzen van het bovennatuurlijke voor hem nauwelijks
waarneembaar zijn, dat hij leeft in voortdurende gemeenschap met dàtgene, waarvan
de Westerling zich bij elk geslacht weder meer vervreemd weet; zóó sterk dat hij
aan dat bewustzijn van innige verbondenheid een voor den Westerling beangstigend
geheimzinnige kracht ontleent.
Het is voor den lezer eene niet te vergeten teleurstelling dat de machtige schrijver
van Stille Kracht ons voert tot de hoogte, waar wij het recht hebben de eene of
andere indrukwekkende manifestatie van dat Oostersch-bovennatuurlijke te
verwachten, doch zich dan gedraagt als een niet-groot romancier ten vermake en
maar een spookhistorie verhaalt, eene erg bekende, vaak door oudgasten kleurig
vertelde, zonder te doen gevoelen dat hij dieper in het wezen der wonderbare
verschijnselen is doorgedrongen dan een handelsreiziger, die aan de ‘kletstafel’
eventjes werd geïmpressionneerd door een dergelijk relaas van nooit geheel
verklaarde gebeurtenissen. Maar wèl mogen wij hier onze blijdschap uitspreken
over het feit dat Couperus die andere,
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even geduchte stille kracht, zich openbarend in onoverwinbaar stil verzet tegen
onze regeering met meesterhand heeft weten uit te beelden in enkele prachtig
levende typen van Oosterlingen.
Dàn, die volmaakte kenschetsing van het huiveringwekkend vreemde in het land
der Oosterlingen: de Natuur, maar niet die alléén, het klimaat, doch niet alleen dit,
de Javaan, hij niet enkel, het gedierte, maar dat in bondgenootschap met al het
andere, het ‘onuitzegbare, dat wat schuilt in den grond, wat sist onder de vulkanen,
wat aandonst met de verre winden meê, wat aanruischt met den regen, wat aandavert
met den zwaar rollenden donder, wat aanzweeft van wijd uit den horizon over de
eindelooze zee, dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van den zielgeslotenen
inboorling, wat neerkruipt in zijn hart en neerhurkt in zijn nederige hormat, dat wat
knaagt als een gif en een vijandschap aan lichaam, ziel, leven van den Europeaan....
hem sloopt en laat kwijnen en versterven....’ (pag. 211 van deel II).
Niet genoeg te roemen is de typeering der hoofdpersonen, volmaakt omlijst, volmaakt
dragend de idee van het boek en tòch zoo geheel menschelijk, zoo natuurlijk in hun
handelen. Slechts één ‘hors-d'oeuvre’ valt te noemen: mevrouw Van Oudyck. De
buiten alle verhouding uitvoerige typeering van dit afschuwelijke vampyr-wijf doet
denken aan opbieden, voor den vermaaklezenden verboden-vruchten-snapper,
tegen ‘piquante’ fransche en dito nieuwe Nederlandsche romans. Daar is al heel
wat om te doen geweest, om die gedeelten, waarin mevrouw Van Oudyck met
tergende uitvoerigheid is geteekend. Brave menschen hebben geprotesteerd en
lucht gegeven aan hunne verontwaardiging dat ‘zoo iets’ werd opgenomen in de
Gids, een tijdschrift dat toch, volgens hunnen wensch en hunne meening, in den
huislijken kring moet kunnen worden gelezen. Wij mengen ons niet in het debat.
Wij betreuren, als beoordeelaars van een artistiek werk, dat die fragmenten buiten
alle verhouding lang zijn. Maar om deze fout, mag men niet het boek uitmaken voor
een ‘slechten roman’, al zal geen mensch hem stichtelijk noemen.
Het nieuwe boek van Couperus, veel beter geschreven dan het daaraan dadelijk
voorafgaande, is ongetwijfeld de beste roman, die tot heden over onze Oost
verschenen is.
F.L.

Naschrift.
Naar aanleiding van ons woord over het boek van den heer B. Veth, zond men ons
eenige protest-brochures. Wij kunnen ze hier onmogelijk bespreken. Den toezenders
dank voor hunne belangstelling.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Een weg van verzen door C.S. Adama van Scheltema met versiering
door D.S. Uitgave van A.B. Soep, Amsterdam, 1900.
Het nieuwe socialisme is niet meer enkel een staathuishoudkundige leer. Het gaat
zich uiten als een geloof in de aanstaande zege van het altruïsme tot grondslag
voor de economische verhoudingen en als een geloof in de, nu reeds voor socialisten
merkbare, superioriteit van den zoogenaamden vierden stand. Er zijn nog, volgens
de waardeering der socialisten, jammerlijk baatzuchtige en akelig verblinde
menschen, die meenen dat particulier bezit hóógstens een gevolg, maar zeker niet
de oorzaak kan wezen van de baatzucht en bekrompenheid der individuen. Maar,
mochten die verblinden eenmaal zijn bekeerd of onderworpen, dan zou de wereld
zien dat naastenliefde algemeen werd betracht en, in den socialistischen staat, aller
menschen aanleg tot deugd zich vrij-uit, in de hoogst denkbare mate, zou
ontwikkelen.
Vandaar dat het socialisme dichters kan bezielen, niet alleen tot het schrijven van
dreigende strijdzangen of scherp hekelende verzen, maar ook tot het zingen van
blij opklinkende liederen van verwachting en groote vreugde over het gevonden
hóógstemmend socialistisch geloof.
Tot dezen behoort Adama van Scheltema. Hij zegt, in een voorrede, dat zijn
verzen hem zijn geweest ‘geleiders langs den weg, die voert van het verstandelijk
erkende socialisme naar het geluk eener volkomen overgave.’ Zij werden ‘uit den
oorlog van (z)ijn binnenste opgeschreven, (hij heeft) ze daarin zelve als wapens
gebruikt en gedreven in de beelden die eene lente en zomer (hem) brachten.’
Duidelijk klinkt dat allerminst voor den ‘bourgeois.’ Trouwens, de dichter meent dat
deze ook ‘slechts den oppervlakkigen zin’ der gedichten zal begrijpen. Jammer dat
hij dit heeft geschreven; want nu gaat menigeen zoeken naar een verborgen
beteekenis van de heldere zangen en zich aldus het genot van den mooien eersten
indruk bederven. Waarom moesten deze verzen nu juist weêr wat ‘zìjn’ voor den
één en niet voor den ander? Miskenning, ook hier, van den ‘bourgeois,’ die genieten
wil van schoonheid, hetzij die hem tegenstraalt uit zangen van geestverwanten of
anders-denkenden. Adama van Scheltema weet niet hoe dilettantisch de moderne
‘bourgeois’ wel is! Wat heeft hij genoten, diezelfde ‘bourgeois,’ die nu deze verzen
genieten zal, van het socialistische tooneelstuk van Heyermans en wat heeft de
niet-katholieke ‘bourgeois’ genoten van verzen, die gloeiden van geloof, hem
aangeboden door den katholieken dichter Brom, even als een vroeger protestantsch
geslacht genoot van Schaepman's donderende rhetorica.
De verzen van Adama van Scheltema moeten, dan, dienst doen: ‘voor die
wankelend staan... voor die zich tot de eindelooze en heerlijke openbaringen van
't socialisme hebben gewend... voor die, tot den adel van 't socialisme van jongs af
geslagen, toch de gevoels- en geestesstroomingen der bourgeoisie om zich hebben
gevoeld en gezien, voor die allen die willen waarachtig leven....’ Ook zou de dichter
gaarne willen dat er iemand door hem werd bekeerd.
Gelukkig, doen de gedichten deze ietwat snorkende voorrede vergeten. Getuigt
maar in jubelende blijdschap van uw Vreugde, gij allen, bekeerden, geloovigen,
dragers van hooge idealen! Wij hooren u aan, verrukt, en de menschen met groote
lêegte in zich, hooren naar u in pijnlijk benijden.
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Laat uw woorden op ons aanstormen als machtige golven, laat ze ons opheffen
hòòg en ons machteloos maken als een veêrtje op den wind! Wij zoeken schoonheid
in zangen; wij vragen er niet naar of ge ons tot bestwil van ons zelf of ten bate der
gemeenschap misschien zoudt willen kerkeren of doodslaan of berooven van
goederen, die wij u niet goedschiks willen laten. Doet uw dreigen maar machtig op
ons aandonderen, laat uw juichen maar daveren door onze ziel. Wij zullen u tooien
met lauwertakken, indien gij er in slaagt ons te doen sidderen in onze leunstoelen
aan den haard. Want we zijn dilettanten, wij, ‘bourgeois’, en we haken naar verzen
vol kracht, naar proza, dat beukt op de ziel, en, in haar dilettantisme, gelijkt de
verzenproevende bourgoisie op het zenuwzieke vrouwtje, dat het meest kan
liefhebben den man, die haar ranselt.
Maar Gij, jonge dichter. verbeeldt u niet, dat Gij ons die hevige aandoening hebt
gegeven.
Zou dat iemand mogelijk wezen, die sonnetten, enkel sonnetten maakt? Misschien.
Doch die zou meester moeten zijn in de verskunst en dat zijt ge allerminst. Uw
ploeteren met den vorm, op vele plaatsen, vernietigt den indruk, dien wij vaak den
aanhef uwer gedichten mochten danken. Erg onnoozele woordjes hinderen, doen
aan met moeite ingevlochten regeltjes denken, uit het brein geperst, toen het sonnet
al klaar was - op dien zooveelsten regel na. Ge knoeit met de maat, nu en dan.
Waarom toch juist sonnetten gegeven als hun vorm u wat te moeilijk bleek?
En dan, uw zangen klinken te prettig, te veel is er in van den blijen jongen man,
die weet wat hij wil en getuigt in trots van zijn nieuw geloof en die zijn vuisten balt
en hoogstemmig praat, doch zonder iemand bang te maken.
Toch kunnen wij genieten - ook wij ‘bourgeois’ - van uw jong juichen, uw mooi ernstig
bespiegelen, uw zoo naïf idealiseeren, vooral van uw echt mooi uzelf dichtervoelen.
O, hoe zuiver klinkt uw vers, waar ge eens even niet den socialistischen boeman
speelt! Dat LXX (Liedje van de wolken), bijvoorbeeld:
De wolken die droegen een wereldschen schat,
Dien hadden ze eeuwen en eeuwen bewaard,
Ik zag het en hoorde 't en riep ze op aard, Of ik zelve hun zilvren vleugels aanhad!
De wolken die brachten hun sneeuwwitte paard,
En ze brachten een zilveren wierookvat
Dat verzen en vlinders en bloemen inhad, Ik sprong op hun schimmel in vliegende vaart.
Nu rijd ik recht op de menschharten aan,
Ik zal in die harten mijn woorden uittellen, En kunnen de menschen mij niet verstaan,
Dan zal ik mijn paard naar den hemel verzellen,
Dan zal ik van wereld tot wereld gaan,
Daarbove' aan de sterren mijn verzen vertellen!

Dat klinkt! En daarom vergeven wij u dat het wolkpaard onderweg van vers 5 tot 8
beschimmelde, en dat de dichter, die ‘inhad’ laat rijmen op ‘aanhad’, het zich heel
gemakkelijk maakt en dat ‘vliegende vaart’ eene uitdrukking is, die
poëzie-albumvullers plegen te misbruiken en dat ‘woorden uittellen’ en ‘verzen
vertellen’ ook al geen hoogst dichterlijke of treffend beeldende uitdrukkingen zijn;
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want wij hebben zoo veel fouten over het hoofd te zien om uw bundel te kunnen
genieten, wat we toch dankbaar doen; omdat, hoewel er geen gedicht in uw boekje
voorkomt, waarin niet minstens één leelijke regel ons sarrend den indruk komt
bederven, en ook geen enkel gedicht in staat, waaruit niet, door vele regels, blijkt
dat, wezenlijk, ge waart gedwongen tot dichten. Uw zangen - wie weet? - zouden
misschien louter natuurklanken bevatten, indien gij maar niet sonnetten hadt
geschreven, vóórdat gij die vermocht te maken zonder knoeien.
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Wat het socialistische-boêman spelen betreft, ook dit schijnt nog in uw aard te liggen.
Omdat ons de strekking van poëzie geen zier kan schelen, kunnen juist wij in volle
oprechtheid u toewenschen dat ge, na jaren arbeids, indien het niet éérder kan, bij
machte zult wezen een siddering te doen gaan door de leden der kunst-voelende
‘bourgeois’.

Natuur en Leven, verzen door Frans Bastiaanse, Amsterdam. S.L. van
Looy, 1900.
Frans Bastiaanse kan niet altijd weerstand bieden aan de verleiding om den grooten
dichter Kloos na te stamelen. Zoo zijn er meer; wij maken er den beginner geen
verwijt van. Doch hij zoeke vooralsnog liever niet de meest verheven onderwerpen
of, indien ze - naar het behoort - tot hèm komen, beproeve hij in stilte wat hij er van
maken kan. Het publiek moet nog maar niet worden geroepen bij het na-geneurie.
Dat hij wezenlijk talent heeft komt, veel mooier dan in Door 't Dal des Doods,
Profanum Vulgus en dergelijke zwaar-op-de-handerij, uit in zijn liedjes, waarin men
hoort het spontane, het eigen geluid van een dichterziel, die ontwaken gaat en zich
wakker wil zingen. In Joséphine vonden wij veel jubelmoois.

Bragi door J.B. Schepers, Amsterdam, S.L. van Looy, 1900.
De heer Schepers, bevangen door ‘de zucht om ook 'en natsjonale Olympus te
hebben, 'en natsjonale Apollo; in plaats van de ons zoo vreemde Griekse
Goden-hemel,’ werd onze Bataafsche bard en zong en zong, langer dan hij dacht
te zullen zingen, toen hij den aanhef van zijn groot gedicht liet klinken over de lage
landen bij de zee.
Hij heeft een publiek gevonden, dat met welbehagen naar hem luistert, ofschoon
men niet veel oor pleegt te hebben voor zangers, die de menschen uren aan uren
willen bezighouden en de Noorsche mythologie door niet genoeg lezers wordt
beoefend om groote belangstelling in het onderwerp als zoodanig waarschijnlijk te
achten.
Het verdienstelijke in dit groote werk is allereerst dat de dichter zijn onderwerp
niet uit de laagte heeft bezongen, als leefden voor hem de hoofdpersonen in
nevelluchten, maar dezen is genaderd, ze heeft gemaakt tot goede bekenden, tot
menschen, in wezen niet veel anders dan wij: vereenvoudigde menschen ziet hij in
hen. Vandaar het huislijke van den toon, als hij even te veel geeft, b.v. (pag. 25):
‘M'n jongen,’ wil je weggaan, ga gerust:
Probeer in 't leven je geluk te vinden.
Maar eer je gaat, dit noch: je vader is
De almachtige Wodan, ik zeg je dat niet om
Je op Hem te doen beroepen...’ enz.

Vandaar ook dat bij 't even overdrijven sommige fragmenten negentiende-eeuwsch
klinken, b.v. (pag. 47):
‘Ben je dol: mijn vrouw
Moet rein zijn als de blankste leliekelk! “En jij, als jij niet kuis bent, acht je je
Met zo'n verleden rein genoeg voor haar?
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Zal dan geen schaamt' je wangen kleuren, als
Zij, de allerreinste, jou behoort?” - Wel, nee:
De vrouw moet kuis zijn, wij.... - Ik zeg je jij
Niet minder of je huwliksheil is nul:
Je zinkt in eigen ogen; wee wie zoo ver komt!’
- ‘Hij is 'en gek!...’

Zulke gedeelten maken een ietwat komischen indruk. Ze doen aan parodieën denken,
in hun overdreven realisme. De kracht van den dichter komt uit, waar hij het innig
samenleven zijner personen met de natuur teekent. Voor dat natuurmenschbestaan
heeft hij het ware gevoel, en dat uit hij eenvoudig. Juist daardoor, dat de eenvoud
niet verkregen, maar hem natuur is, kon Schepers ons menschen scheppen
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uit mythologische nevelen; menschen die halfgoden zijn door hunne grootheid in
het eenvoudige.

Het Keezenboek door Joh. H. Been, met illustraties in kleuren door T.
van der Laars. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900.
Als populaire vertelling uit een niet genoeg algemeen bekende periode onzer
geschiedenis, mag dit boek voortreffelijk worden genoemd; maar het is niet heelemaal
wat de titel doet hopen en ons door den schrijver scheen beloofd. De heer Been
laat een fantasie-persoon vertellen van de Keezen-opstootjes in Brielle en wat
daarmeê zoowat in verband staat; doch een echten Kees schildert hij ons niet ten
voeten uit. De zeer knappe en kundige teekenaar Van der Laars maakte voor dit
leerzame boek heel leerzame illustraties. Onze jongens en velen hunner vaders
zullen pleizier hebben in dit werkje, dat zeker in zeer uitgebreiden kring (ook voor
schoolbibliotheken is het uitmuntend) zal worden verspreid en gewaardeerd.

De Avonturen van Dr. Mol, Amsterdam, S.L. van Looy.
Een zeer vermakelijk boekje. waarin een heusch aardige verzenschrijver aan het
woord is en een zeer bekwaam teekenaar (getuige o.a. het sierlijke titelblad!)
bewijzen geeft, dat hij malle dingen goed kan doen, als hij daar lust in heeft.
Trouwens, teekenaar en dichter zijn één. Wij vernemen juist dat de heer Co Donker,
een landgenoot te Londen, ons heeft verblijd met dit boekje. Hij heeft geen satyre
willen geven op de eene of andere geneeswijze en ook niet bepaald een parodie
op de eene of andere dichterschool. Wij weten niet en het doet er niet toe of het
komieke heldendicht is bestemd voor groote of voor kleine menschen. Het doet ons
lachen. De maker is vaderlandsch komiek, in den breede, maar komiek is hij. En
een lachje kan er nog wel af, in dezen tijd. Wij durven daarom Dr. Mol een zekere
mate van populariteit voorspellen. De historie vertellen wij niet over. De lezer leze:
daar is hij lezer voor!

In boeien, door Elise Soer. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1900.
Een viertal verhaaltjes in den ouden trant, die nog wel lezers zullen vinden. Hoewel
de schrijfster blijkbaar veel voor natuurschoon gevoelt, is zij toch in hare
natuurbeschrijvingen niet heel gelukkig. Hoe eenvoudiger zij vertelt, hoe beter.

Schetsen van Samuel Falkland, Vierde bundel, Amsterdam, H.J.W. Becht,
1900.
Het buitengewone talent van Herman Heijermans (Falkland), hebben wij hier al
uitvoerig besproken. Ook in dezen bundel geeft de schrijver weer een en ander, dat
zeer merkwaardig mag heeten. Hij is ongelijk, dat kan dan ook onmogelijk anders,
en dat hij nu en dan zichzelf herhaalt, is hem niet kwalijk te nemen. Als
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Nederlandsche schrijver van vertellinkjes in het kort-rake Fransche genre, staat
Falkland tot nu toe, zooal niet meer alléén, toch ver boven al zijn navolgers.

Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F.B. Coers Fz., C.A.J.
van Dishoeck, Amsterdam.
Van dit uitnemende, algemeen door deskundigen geroemde werk, verscheen onlangs
het derde boek, dat evenals de vorige met veel zorg werd uitgegeven.

'n Leeuw van Vlaanderen (roman) door Cyriel Buysse. Amsterdam, P.N.
van Kampen & Zn. (z.j.)
Met hartelijke bewondering vestigen wij de aandacht van onze lezers op dit pas
verschenen boek. De schrijver beeldt ons
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uit de krachtige, fiere gestalte van een idealist, die er toe komt zich te mengen in
den politieken strijd van zijn land en dan plotseling volksheld - ‘leeuw van Vlaanderen’
- wordt. Maar de werkelijkheid leert hem dat hij, met zijn hooge illusies van - en voor
de lang verdrukte werklieden en arme boeren, machteloos wezen zal in de Belgische
Kamer, waar hij zich, eenmaal tot vertegenwoordiger gekozen, volstrekt misplaatst
voelt en zich ergert. Hij trekt zich terug en wijdt zijn bestaan, zoo veel in zijn
vermogen is, aan weldoen en raadgeven en helpen, waar hij kan.
Maar een volksopstand breekt uit. Men slaat in Brussel aan het muiten; verdelgend
trekken razende horden, brullend van wraakzucht, door het land. Zij komen hem,
die woont op een klein buitentje, opeischen. Hij, de Leeuw van Vlaanderen, moet
zich, vrijwillig of gedwongen, aan het hoofd der revolutiemannen stellen. Maar Robert
durft den woestelingen weêrstand bieden. Al zou men hem dooden, meêgaan wil
hij niet.
Een onbeduidend, eerzuchtig man werpt zich tot leider op en de woeste horde
gaat verder, Robert achterlatend in smart over het vreeslijke misverstand, dat blijkt
te heerschen tusschen hem en het volk, dat hij vrij en groot, maar vóór alles goed
had willen helpen maken.
De geschiedenis van Roberts liefde voor een aanzienlijk meisje, Ghislaine, dat
hem, spijt het hevige verzet van hare ouders, volgt naar zijn eenvoudige woning, is
door Buysse met groote teederheid en echte poëzie behandeld. Krachtig zijn de
tafereelen uit het Vlaamsche volksleven en uit den verkiezings-strijd geschetst en,
gelijk in zijn meeste werken, geeft, ook in dit nieuwe boek, de schrijver uiting aan
zijn innige gehechtheid aan land en dorpelingen - eene liefde, vrij van
vooringenomenheid. Dezen roman, getuigend van groote kracht en hoog idealisme,
mogen wij aanvaarden als weldadige lektuur.

Het indische Nichtje, door Tine de Kruijff-Gobius, geïllustreerd door
L.W.R. Wenckebach, Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck (z.j.)
Verschillende goede kinderboeken werden ons deze maand ter bespreking
gezonden. Er is hier geen plaats om van allen wat te zeggen nog vóór het groote
kinderfeest. Tot de zeer goede, behoort het boekje van mevrouw de Kruijff-Gobius,
eene schrijfster, die zeer boeiende verhaaltjes geeft en daarenboven inneemt door
de wijze, waarop zij met allerlei kinderen blijkt meê te voelen.
Paedagogen zullen zeker ook veel goeds van dit boekje getuigen.

Naschrift.
In een tijdschrift, waarin zoo vaak over plastieke kunst wordt gesproken, dient de
aandacht gevestigd te worden op den wezenlijk buitengewoon artistieken
‘omslagkalender,’ geteekend door N. van der Waarden, uitgegeven, in voortreffelijken
kleurendruk, door C.A.J. van Dishoeck te Amsterdam. De randversieringen getuigen
van goeden smaak en o.i. wel juist begrip van de beginselen der moderne illustratieve
kunst.
Bij het gebruik zal misschien blijken dat nog stiller kleuren beter hadden voldaan.
Het zal nu voorkomen dat, het ééne blad uitmuntend - het andere volstrekt niet
voldoet in de kleurenomgeving, waarin men den kalender wil plaatsen. Bij
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voorwerpen, die voor dagelijksch gebruik zijn bestemd, dient aan alles gedacht te
worden, ook aan kleinigheden!
F.L.
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