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PERS-PENNING.

VOORZIJDE DER PENNINGPLAAT TER HERINNERING AAN DE INHULDIGING VAN H.M.
DE KONINGIN.

DE BEELDENAAR VAN H.M. DE KONINGIN VOOR 'S RIJKS MUNT.
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J.C. Wienecke, medailleur,
door C. Snabilié.
Parijs is de school bij uitnemendheid voor medailleurs.
Kan men voor andere kunsten wijzen op verschillende centra van vorming en
ontwikkeling, van leering en toepassing, in ieder waarvan door het samentreffen van
gelijk- of ongeveer gelijkgezinde zielen een vrijwel binnen grenzen bepaalde richting
gevolgd wordt - en dit nog het allerminst voor Parijs - de medaillekunst wordt alleen
in haar vollen omvang hier onderwezen.
Ik bedoel hiermede niet het onderwijs door den eerbiedwaardigen meester
Ponscarme gegeven in zijn atelier voor graveerkunst dat deel uitmaakt van de École
des Beaux-Arts; integendeel, hoe hoog ook te schatten is de invloed door dezen
kunstenaar persoonlijk uitgeoefend op zijn kunst, van welker moderne glorie hij een
der voorbereiders is geweest, zoo zal het mij niet invallen een meer dan beperkte
waarde te hechten aan de resultaten die zijn akademische cursus oplevert, welke
resultaten meer van technisch professioneelen dan van artistieken aard zijn.
Het zijn de voortreffelijke, rijke verzamelingen van medailles en munten,
neergelegd in de openbare instellingen van Frankrijks hoofdstad, het zijn het werk
en het voorbeeld der moderne fransche medailleurs, het is de ontzagwekkende vlucht
die in het tijdperk der laatste dertig jaren deze kunst hier, en hier alleen, genomen
heeft, en die haar groot en vrij maakte, welke het recht geven van Parijs te spreken
als van de school bij uitnemendheid voor medailleurs.
De klassieken, de renaissance en de modernen zijn nergens ter wereld zoo volledig
in hunne volle kracht en schoonheid binnen het bereik van hen die hunne inspiraties
en hun werk willen toetsen aan de meesterwerken van voorgangers en tijdgenooten
dan in de musea der Bibliothèque nationale, der Munt, van het Luxembourg, en de
zoo pas gesloten Wereldtentoonstelling vertoonde in haar Palais des Beaux-Arts een
der merkwaardigste manifestaties van de moderne fransche medailleer kunst.

J.C. WIENECKE.
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Kracht en soberheid van lijnen leeren de Grieken en Romeinen, wier voorbeelden
vooral van de eenvoudige behandeling van het profiel in zulk een groot getal in het
museum der Nationale Bibliotheek aanwezig zijn. Het
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is ook in dat museum, als door de mooie reproducties in de bibliotheek zelve, dat
wij de bevallig poëtische kunst der Florentijnen uit de XVe en XVIe eeuw bestudeeren
kunnen, toen Andrea Guazzalotti, Giovanni Mendoza, Francesco da Sangallo,
Benvenuto Cellini hunne heerlijke kunstwerken in brons schiepen.
In deze beide historische perioden eener kunst, die eerst in de laatste jaren als
zoodanig de waardeering heeft herworven welke zij verdient, hebben de moderne
fransche medailleurs leering gezocht en gevonden. En de jongeren zullen, al brengen
zij ook voort onder den invloed van de meesters van heden, wier discipelen zij
noodwendig zijn, dat voorbeeld hebben te volgen, willen zij, ondanks alle
persoonlijkheid, aan routine en banaliteit weerstand bieden.
De geschiedenis der nieuwere Fransche medailleerkunst toont dit voldoende aan.
Het slaan van gedenkpenningen was even goed als het beitelen van medaillons,
het oprichten van triomfpoorten en het gieten van standbeelden een middel geweest
waardoor de fransche koningen de meer of minder roemrijke daden, door hen of in
hunnen naam verricht, aan de herinnering van het nageslacht overlieten. Het graveeren
dier gedenkpenningen was, als dat der geldstukken, een beroep geweest, waaraan de
kunst zeldzaam deel nam.
De eerste Republiek gaf aan dat beroep een grootere uitbreiding nadat Louis David
den 26sten October 1792 in de Nationale Conventie den wensch had uitgesproken
‘dat medailles geslagen werden voor alle roemrijke of gelukkige gebeurtenissen die
reeds waren voorgevallen of zouden voorvallen in de Republiek, en dit naar het
voorbeeld der Grieken en Romeinen die door hunne reeksen van metaal niet alleen
de kennis hebben verspreid van merkwaardige gebeurtenissen en van groote mannen,
maar ook die van den vooruitgang

PORTRETTEN VAN DEN HEER EN MEVROUW PENNINK TE DOESBURG.
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hunner kunst.’ (Het is Roger Marx, die in zijn werk les Médailleurs français daaraan
herinnert).
Een zondvloed van ‘vereeuwigingen’ was er het gevolg van... welk een afstand
ligt er echter tusschen het werk van Roty, Chaplain, Charpentier en de andere
hedendaagsche meesters, en dat van de ex-graveurs du roi met het leger hunner
stamelende (om niet te zeggen knoeiende) volgelingen, die zich als in een vlaag van
republikeinsche razernij wierpen op het brons dat goedkoop was in dien tijd.
Republiek en Keizerrijk gingen voorbij, de Restauratie bracht de munt met den mooi
uitgevoerden kop van Lodewijk

KEERZIJDE DER MEDAILLE VOOR DE TENTOONSTELLING VAN HET ZEEWEZEN.

XVIII, en van de regimes die volgden zijn ons alleen overgebleven eenige
merkwaardige medailles en medaillons van David d'Angers en van Pradier, later van
Rude, Carpeaux en Chapu als werken van beeldhouwers, die ook wel eens de
graveerstift ter hand namen. Maar zelfs aan het werk van deze kunstenaars was de
conventie vastgeroest, en zoolang met deze niet was gebroken kon er van een
medailleerkunst geen sprake zijn. Oudiné was de eerste die streefde naar vrijmaking,
naar uniformiteit van uitvoering, die voor routine in plaats wilde stellen bevalligheid
en poëzie, naar het voorbeeld van de meesters

PORTRET VAN DEN HEER R.A. BUISMAN TE PARIJS.
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der florentijnsche renaissance, en daarom is deze de eigenlijke voorbereider der
moderne medailleerkunst. Toen kwam Ponscarme, wiens portret van Naudet hem
als een daad van revolutie werd aangerekend, die de toepassing der beginselen van
het basrelief en het in onderlinge overeenstemming behandelen van achtergrond en
beeltenis als voorwaarden stelde voor de artistieke uitvoering der medaille. Chaplain
is na hem de eerste die den door Oudiné gewezen weg inslaat, het eerst in een reeks
portretten van de leden der Akademie van Schoone Kunsten. Deze kunstenaar, geleid
door de goede beginselen van Ponscarme, bezield door ‘de onmiddellijke en levende
visie der natuur’ gaat voor om, gevolgd door Daniel Dupuis, Louis Roty, Alphée
Dubois, Alexandre Charpentier de medailleerkunst van heden te maken tot de gelijke
der schilderkunst en der beeldhouwkunst, waarin de allegorie met de werkelijkheid,
de verbeelding met de natuur vereenigd zijn tot een werk van schoonheid en waarheid.

KEERZIJDE VAN DE NIEUWE CENT.

***
Het is ongetwijfeld van dezen, alsook van
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Victor Peter, van Louis Botte, van Henry Patey. van Frédéric Vernon, van Hyppolite
Lefebvre, van Charles Degeorge, van Georges Lemaire, van Ferdinand Levillain,
dat onze landgenoot Jan Wienecke veel geleerd heeft gedurende de vijf jaren die hij
studeerend en werkend te Parijs heeft doorgebracht, tot hij in Juli van dit jaar als
graveur aan de Nederlandsche Munt te Utrecht werd aangesteld, en tot spijt van zijn
vrienden hier in dezer kring een nog niet aangevuld ledig achter liet.
Nog jong - hij werd den 24sten Maart 1872 geboren - heeft Wienecke door meer
dan één werkstuk reeds de aandacht in zeer ruimen kring op zich weten te vestigen,
en de in Juli 1898 verschenen z g. ‘Inhuldigings-medaille’,

BOEREN-MEDAILLE. (VOORZIJDE.)

die zijn naam met eere deed bekend worden door geheel Nederland en de Koloniën,
en waarover zelfs de Times in Engeland met lof sprak, is een bevestiging van het
persoonlijke talent van den artist, dat hem eenige maanden te voren den eersten prijs
deed behalen in een door een Amsterdamsch comité uitgeschreven wedstrijd voor
een ‘penningplaat’ (plaquette) ter herinnering aan hetzelfde feit, als waarvoor hij
zijn zooeven genoemde medaille uitvoerde.
Reeds een jaar vóór dien had Wienecke meegedongen in een door de Koningin
zelve uitgeschreven wedstrijd voor een herinnerings-medaille, maar toen was de
eerepalm toegekend aan een ontwerp, waarvan de voorzijde door Wieneckes vroegeren
leermeester, den heer Bart van Hove, en de achterzijde in de ateliers van den bekenden
Utrechtschen industriëel, den heer Begeer, was uitgevoerd, terwijl hemzelven een
tweede prijs was te beurt gevallen.
In de plaquette van het Amsterdamsche comité en de Inhuldigings-medaille zien
wij Wieneckes persoonlijk talent zich ten volle uiting geven. De fijngevoelige artist
openbaart er zich in, die tevens toont een grondige studie te hebben gemaakt van het
werk der modernen, die, naar de principen van Oudiné en de theorie van Ponscarme,
een bedrijf tot een kunst hebben opgevoerd, door harmonie te brengen in de
verhouding van het figuur tot den achtergrond, en het relief door te voeren tot in de
teederste nuances.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

BOEREN-MEDAILLE. (KEERZIJDE.)

De genoemde plaquette vertoont op den voorgrond ter zijde de Nederlandsche
Maagd, met de rechterhand een oranjestam omvattend, waaraan het wapen van
Amsterdam gehecht is, en tegen welks voet het anker staat; met een palmtak in de
linkerhand wuivend naar den strengen gevel van de Nieuwe Kerk op den achtergrond,
waarin straks het plechtig verbond tusschen volk en vorstin zal bezegeld worden, en
waarboven, als van een opgaande zon, die een nieuw tijdperk van geluk voor volk
en land aankondigt, stralenbundels naar alle zijden uitschieten. Naast haar ligt de
Leeuw, de allegorie van Nederland's Natie, wiens forsche kop en borst alleen zichtbaar
zijn, in fiere rust, vreedzaam maar tevens wakend, vertrouwend, maar bewust van
eigen
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DETAILTEEKENING VOOR DE BOEREN-MEDAILLE.

kracht, gewillig, maar tuk op zijn rechten, en met zijn manen dekkend de symbolen
van zijn eigen krachtig leven: Nijverheid, Landbouw en Handel. De compositie van
deze plaat is bevallig en komt het kunstwerk ten goede, dat zich in conceptie en
uitvoering geheel vrij toont van traditie en routine, en dat onmiddellijk bewijst dat
Wienecke de qualiteit van modelleur met die van medailleur weet te paren.

DETAILTEEKENING VOOR DE BOEREN-MEDAILLE.

Dit zelfde kan gezegd worden van de Inhuldigings-medaille, welks recto iets naar
rechts het gracieuse kopje der jonge Koningin vertoont, naar reeds gezegd is, met
liefde en teederheid behandeld en, eveneens naar men bij de verschijning verzekerde,
‘een sprekend gelijkend beeld, waarvan lieftalligheid, zachtheid en bekoring uitgaan.’
Ook in de behandeling van dat onderwerp is Wienecke zeer gelukkig geweest; de
kroon in de blonde haren, de leliëntak om den boezem, de lauwertak die zich ombuigt
voor het gelaat, op voldoenden afstand daarvan, om het mooie, zuivere profiel ten
goede te komen, en het bescheiden inschrift ter zijde, zijn attributen die, door de
wijze waarop zij aangebracht zijn, samenwerken om de waarde van het
hoofdonderwerp te versterken. In het verso heeft de artist op werkelijk schoone wijze
weer gebruik gemaakt van den Leeuw, de Nieuwe Kerk en de stralenbundels, in een
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meer aan den ronden vorm der medaille geëigende samenstelling, en vooral met een
merkwaardig perspectief.

DETAILTEEKENING VOOR DE BOEREN-MEDAILLE.
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Deze beide kunstwerken toonen, dat Wienecke hier veel en goed leerde, want zij zijn
van de school die Chaplain, Roty en Charpentier voortbracht - zoo ik mij veroorloven
mag hier van school te spreken.

NIET-UITGEVOERD ONTWERP VOOR DE BOEREN-MEDAILLE.

Maar vóór de jonge beeldhouwer streefde naar de eer, met deze genoemden te
kunnen vergeleken worden, had hij een andere school doorgemaakt, waarin de lessen
van vele meesters hem ten goede waren gekomen.
Met welk een oprechte vereering voor het grondig onderwijs, dat hij als beginneling
op de Quellinus school te Amsterdam, van zijn zestiende tot zijn negentiende jaar
genoot, heb ik hem meermalen hooren spreken over den waardigen meester Bart van
Hove. Door dezen heeft hij zijn verlangen naar meer zien aanvuren, want deze was
het die de jonge aspiraties van den leerling wist vorm te geven. Van Hove's lessen
in beeldhouwen en theoretische anatomie, die van den heer Bourgonjon in het
ornament-boetseeren, en die van den heer Visser in het teekenen, hebben Wienecke
voor zijn verderen weg naar zijn kunst-ideaal degelijk voorbereid; een weg die hem,
nog jong, veel doornen naast rozen deed garen.

DETAILTEEKENING VOOR DE BOEREN-MEDAILLE. (NIET UITGEVOERD.)

Van Amsterdam ging hij naar Antwerpen, aan welks akademie, ondanks de
ongunstige voorwaarden, waarin de ateliers en het onderwijs verkeeren, door
gebrekkig licht, onvoldoende plaats en slechte tijdverdeeling, voor beeldhouwers
veel belangrijks te zien is. Na hier twee-en-een-half jaar vlijtig gestudeerd te hebben,
toog hij naar Brussel en kwam daar, op de Koninklijke Akademie voor Schoone
Kunsten, onder de uitstekende leiding van Charles van der Stappen, wiens artistiek
onderwijs in compositie en ornamentiek en, nog meer, wiens meeleven met zijn
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leerlingen Wienecke tot groot nut is geweest. Daar deed hij veel aan het maken van
kunstvoorwerpen, onder het persoonlijk toezicht van Van der Stappen, en tegelijk
begon hij, wanneer zijn studies hem er den tijd toe lieten, thuis portretten in relief
van zijn vrienden uit te voeren. ‘Zoo kwam ik vanzelf tot de medaille-kunst,’ zeide
hij, toen hij mij den korten loop van zijn jong artistenleven voor het eerst verhaalde.
Het is hem daarin gegaan als de meeste groote moderne medailleurs, die
oorspronkelijk beeldhouwers waren, en waarvan menigeen ook tevens beeldhouwer
bleef.
Van Brussel, waar Wienecke anderhalf jaar studeerde, kwam hij naar Parijs, en
begon zich hier, met de bedoeling mee te dingen naar den Nederlandschen Prix de
Rome van 1896, geheel en al toe te leggen op het akademische, waarvoor hij de zeer
interessante theorie-lessen aan de École des Beaux-Arts volgde, en tegelijk veel
werkte op vrije akademies.
Toen de uitslag van die mededinging was dat Wortman den eersten prijs verwierf
en
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NIET-UITGEVOERD ONTWERP (SCHETS) VOOR DE BOEREN-MEDAILLE.

Wienecke zich met den tweeden moest tevreden stellen, wijdde hij zich, omdat hij
gedwongen was groote kosten te ontzien, aan het maken van kleine werken, die
tevens gemakkelijker verkoopbaar zijn.
Zoo heeft de dwang der omstandigheden aan Wienecke als medailleur een vaste
richting gegeven. Dat hij daarbij beeldhouwer is gebleven, heeft nog eenig ander
werk sedert getoond, en het bevestigt tevens zijn qualiteit, want voor ieder
medaille-onderwerp van eenig belang maakt hij eerst de figuur en ronde bosse, hierin
het voorbeeld volgend van velen zijner kunstbroeders.
Den goeden naam, dien hij met zijne beide te voren genoemde werken verwierf,
heeft hij met later werk gestand gedaan. Voor den heer Begeer te Utrecht ontwierp
hij de bevallige perspenning, die op het Haagsche diner der Nederlandsche en
buitenlandsche journalisten, bij gelegenheid van de inhuldiging der Koningin, aan
de aanzittenden als souvenir werd aangeboden. Als portret voerde hij de mooie
plaquette uit met het krachtige profiel van den nestor der Nederlanders te Parijs, de
heer Buisman, en de beide niet genoeg te roemen beeltenissen op een plaat van den
heer en mevrouw Pennink te Doesburg.
Het was in de bewogen dagen van nu twee jaren geleden, nadat hier het Zola-proces
de voor- en tegenstanders van de herzieningder Dreyfus-zaak in openlijken strijd
niet elkaar had gebracht, en de naam van kolonel Picquart door dezen werd verheerlijkt
en door genen werd verguîsd, dat Wienecke een medaille ontwierp, waarop hij
allegorisch dezen dapperen ontmaskeraar van valschheid en bedrog voorstelde. Het
is bij een ontwerp gebleven, want de medewerking, die de artist bij zijn landgenooten
hier en in Nederland ondervond, was, ondanks de instemming van mannen van gezag,
niet groot genoeg om hem tot de uitvoering te doen overgaan. Toch is het ontwerp,
zooals ik het voor mij zie liggen, mooi en een bewijs te meer voor de artistieke kracht
van Wienecke. Hij stelt Picquart voor als een gedrapeerde figuur, die met een
breekijzer een reeds aangetasten met doornen en distels begroeiden muur aanvalt.
Door de bres straalt de zon der waarheid achter enkele kleine wolkjes. De figuur,
met den eenen voet op den grond, de andere op de reeds gevallen steenen, geeft
geheel den indruk van zelfbewuste kracht en tegelijk van hoop op het in volle glorie
stralen van de zon waarheen zij den blik gewend heeft.
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Het mag voornamelijk te danken zijn aan den invloed van den Nederlandschen
gezant te Parijs, de heer De Stuers, wiens moreele steun en welwillende raadgevingen
voor Wienecke van groot nut zijn geweest, dat hem in het vorige jaar door de koningin
is opgedragen een bekroningsmedaille te ontwerpen voor de Tentoonstelling van het
Zeewezen te 's Gravenhage. Deze medaille, welker uitvoering in de ateliers van de
firma Begeer ten zeerste te roemen is, vertoont aan de voorzijde Neptunus, staande
op een groote schelp, die de zacht kabbelende baren der zee klieft; met zijn
rechterhand, hooggeheven, omvat hij den steel van zijn drietand, waarop hij een
weinig schijnt te steunen; met zijn linker, rustend op de knie, gebogen doordat de
voet op den rand der schelp staat, houdt hij de teugels van een buiten het kader vallend
trekdier. Geheel de figuur, mooi van anatomie, spreekt van fierheid, kracht en
vertrouwen, de mannelijke kop met het golvend haar en den zwierenden baard is die
van een heerscher, en de draperie, bollend door den zucht van den zeewind, omwuift
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bevallig het flink geplante lichaam. In den nevel van den achtergrond zien wij de
kade van een Hollandsche stad met ervoor eenige zeventiend'eeuwsche schepen.
De keerzijde vertoont een oud-Hollandsch galjoen op diep water, het is, naar de
teekening van Van de Velde, de afbeelding van admiraal Tromps Amalia, met
gedeeltelijk gereefde zeilen. Het relief van schip en golven, en het perspectief der
zee zijn hierop zeer mooi.
In deze medaille komt het mij voor, dat de artîst een herinnering tracht op te wekken
aan de voortreffelijke stukken, die, in vroegere eeuwen op Hollands bodem geslagen,
belangrijke gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van ons vaderland op zoo
schoone wijze in metaal vereeuwigd hebben. Want, hoe wij ook de modernen mogen
vereeren in de werken van Frankrijks hedendaagsche meesters, wij mogen niet
vergeten dat de medailleerkunst in ons land hoog gestaan heeft. Het lange en
veelbewogen tijdperk, dat begint met de regeering van Karel V, om te eindigen met
de Engelsche oorlogen, is rijk aan mooie medailles, waaronder die aan Piet Hein's
overwinning op de Zilvervloot en de zeeslagen onder De Ruyter en Tromp gewijd,
vooral merkwaardig zijn. Anderen, geslagen
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ter gedachtenis van het huwelijk van den stadhouder Willem III, weder anderen die
gedenkpenningen zijn van de Oost-Indische Compagnie, verdienen meer waardeering
dan zij, van de zijde van het Nederlandsche publiek genieten in het Penningkabinet
te 's Gravenhage.
Kunnen wij met gerechtvaardigden nationalen trots op die oude kunstwerken
terugzien, over de lange jaren van verval die volgden, willen wij ons niet beklagen,
nu de kunst in modernen vorm weer opleeft met artisten als Van Hove, Junger,
Pander, Menger en Wienecke.
Het laatste werk dat deze te Parijs uitvoerde is de zoogenaamde ‘Boerenmedaille’,
een hulde aan de Zuid-Afrikaansche stamgenooten, tevens een satyre op Engelands
overweldigende hebzucht.
Van deze medaille vertoont de voorzijde in sterk relief de beeltenis van een
strijdenden republikein ten halven lijve, een mooie, krachtige figuur met de hand
aan den trekker van zijn geweer, het gelaat sprekend van volharding en
voorzichtigheid. Diep op den achtergrond zien wij een wegtrekkende boerenwagen
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met de ossen er voor, de geleider er naast, en boven, aan beide zijden van den
slaprandigen hoed der hoofdfiguur, de veelzeggende historische woorden: ‘Alles zal
recht kom.’ De keerzijde wordt ingenomen door het altaar van het Gouden Kalf tegen
welks voetstuk, met de jaartallen 1899-1900, de gebroken rechtstafel ligt. Van den
berg ter eene zijde komt de gier naar het slagveld aanzweven, en op een der kruisen
van den doodenakker, ter andere zijde, heeft een roofvogel zich reeds neergelaten;
ver op den achtergrond liggen de bergen, laatste toevluchtsoord voor een dapper
volk, dat zijn onafhankelijkheid tegen den overmachtigen indringer verdedigt. Het
werk van deze wordt gesymboliseerd door een achter boven het beeld van het Kalf
uiteenbarstende bom, waarvan de vuurstralen naar alle zijden heenschieten, maar in
welks kruitdamp wij Krugers onvergetelijke woorden lezen: ‘God behoede land en
volk.’
De verkleining van deze medaille is op onberispelijke wijze uitgevoerd in het
atelier
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van den bekenden graveur Janvier te Parijs, uitvinder van de nieuwste
reductie-machine die voor dit werk bestaat. Zoo ik van den heer Janvier hier spreek,
wiens tour à reduire les médailles ik in werking zag, of van den bijna even bekenden
heer Tasset, aan wien de Nederlandsche regeering de eer bewees den nieuwen gulden
ter reduceering op te dragen, maar die van zijn werkwijze een geheim maakt, dan is
het niet om voor deze beide kunstindustriëelen reclame te maken, want iedereen voor
wien de techniek der medailleerkunst geen geheel gesloten boek is, weet dat bij hen
geen ander kan vergeleken worden. Bovendien behoeven onze Nederlandsche
medailleurs hun werk niet meer ter reductie naar Parijs te zenden, want de firma
Begeer te Utrecht is in het bezit van een Janvier-machine, en van de wijsheid van
het bestuur der Nederlandsche Munt mag verwacht worden, dat men weldra geen
vreemde krachten zal hebben in te roepen om het daar begonnen werk ter voleindiging
naar het buitenland te zenden.
Ik doe het omdat ik er aanleiding in vind iets over die techniek te zeggen. De
werkwijze der modernen onderscheidt zich van die der ouden, dat bij dezen de artist
zijn onderwerp boetseerde op de grootte der medaille, terwijl genen hun onderwerp
in belangrijk grooteren omvang uitvoeren, waarna het langs mechanischen weg wordt
verkleind. In een vroeger tijdperk van dit zuiver industrieel onderdeel dezer kunst
had de verkleining plaats door praticiens, die naar het voorbeeld van den kunstenaar
het negatief graveerden. Zoowel deze behandeling als die langs mechanischen weg,
voordat deze de volkomenheid van heden had bereikt, brachten de noodzakelijkheid
van retoucheeren door den artist mede. Dit door den kunstenaar zelve onmiddellijk
meewerken aan het eind-resultaat moge al evengoed de volheid van het talent en het
karakter van deze aan het werk meedeelen als de meest volmaakte machine, het staat
een groote productie in den weg, en deze is juist noodig om den arbeid loonend te
maken - er leven, helaas, te weinig artisten wien het veroorloofd is alleen te werken
voor de glorie der kunst. De weg dien ik in het atelier van den heer Janvier zag volgen
is deze: Het onderwerp van den artist wordt op dezelfde grootte overgebracht in
gegoten ijzer. Van deze reproductie wordt op de machine, wier inrichting te
beschrijven mij onnoodig voorkomt, op elke willekeurige grootte een volmaakt
gelijkvormige verkleining gemaakt in een blok zacht staal. Na geheele afwerking
en, zoo noodig, retoucheering door de machine zelve, die stipt gehoorzaamt aan alle
oneffenheden van het model, wordt dat blok gehard en kan dan dienen om den vorm
voor de medaille te slaan.
Het oordeel van hen die, in hunne kritiek op de moderne medailleerkunst, aan de
aldus gereduceerde en gereproduceerde medaille weekheid verwijten, en in haar
slechts een verzwakte afbeelding willen zien van het oorspronkelijk werk van den
kunstenaar, komt mij, na het vergelijken der verzamelingen, waarin onze tijdgenooten
zulk een groote en waardige plaats innemen, met de werken der oudheid en der
renaissance ongemotiveerd voor.
Ik heb Wieneckes ‘Boerenmedaille’ gelegd naast de medailles der Nationale
Bibliotheek, ik heb haar vergeleken met alles wat hier in vroegere eeuwen op de
Fransche Munt is geslagen... en ik ben voldaan heengegaan.
Aan de laatstgenoemde Staatsinrichting, waar, onder het oppertoezicht van den
talentvollen artist Henry Patey, met de beste machines het beste werk wordt
afgeleverd, heeft Wienecke, vóór hij in het vaderland zijn nieuwen werkkring
tegemoet ging, een half jaar de techniek van zijn ‘vak’ beoefend en zich met de
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staaltechniek, het boetseeren, het graveeren, het inslaan van parels en het inkloppen
van letters vertrouwd gemaakt.
Er ligt als technisch staatsambtenaar, vooral als artist met veel sentiment en een
diepe vereering van waarheid en natuur, een schoone toekomst voor hem, waarin
wij reden hebben nog menig mooi kunstwerk te verwachten van zijne hand, waarmee
hij uitspreekt de taal van zijn gevoelig hart en zijn helder hoofd.
C. SNABILIÉ.
Parijs, 1900.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

12

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

13

Rozenburger porselein.
Door mr. Eduard van Tsoe-Meiren.
De pottenbakkerij is wel een van de alleroudste kunsten.
In het zeer ver verleden bepaalde men er zich toe vaatwerk uit leem of klei
vervaardigd in de zon te laten drogen. Eerst later kwam men er toe het vuur te hulp
te roepen, waardoor grooter duurzaamheid aan die anders zoo brooze voorwerpen
verzekerd wordt, wier eigenschappen dan grootendeels met onze bloempotten
overeenkomen. Zij blijven te poreus om er vloeistoffen of vet in te kunnen bewaren.
Om daartoe geschikt te zijn moeten zij bedekt worden met een dun laagje glas, of
tot zulk een warmte verhit worden, dat de pottenbakkersklei, waaruit zij bestaan, tot
een begin van smelting is gekomen.
Eeuwen lang bleef het daarbij, in de bekende waereld. Men had aardewerk en men
had steengoed, in allerlei aard en vorm en op allerlei wijzen versierd, en men heeft
het nog.
Bloempotten, metselsteenen, roode dakpanpen, behooren grootendeels tot het
onverglaasde aardewerk, grof keukengerij, als koekenpotten en stoofpannen, behoort
met muurtegels en oud-Delfsch tot het verglaasde aardewerk, terwijl kruiken, Keulsche
potten en granieten eetserviezen tot het steengoed gerekend worden.
De Chineezen verstonden intusschen de kunst de klei voor hun vaatwerk zoodanig
te kiezen en het aan zulk een hooge hitte bloot te stellen, dat het bij het bakken geheel
en al, uiterlijk en innerlijk, zonder zijn vorm te verliezen, tot samensmelting geraakte
en tot een soort glas overging.
Het oudste bericht daaromtrent komt voor in een Arabisch handschrift van de
Nationale Boekerij te Parijs, waarin Soliman, een Arabisch koopman, zijn reis naar
Indië en China in 851 ondernomen, beschrijft.
In later eeuwen geraakte nu en dan een stuk van dit Oostersche werk langs groote
omwegen naar het Westen. De groote Venetiaansche reiziger Marco Polo is de eerste
geweest die het den naam van porselein gaf.
Dit voortbrengsel van het Oosten werd op zeer hoogen prijs geschat. Niet alleen
dat het mooi, vreemd en hoogst zeldzaam was, er werden ook allerlei eigenschappen
aan toegeschreven, die het eigenlijk onwaardeerbaar moesten maken.
Een porseleinen vaas heette te zullen springen als men er vergif in goot!
Zoo behoorde porselein tot de schatten van vorsten, werd het in gouden randen
gevat en op hooger prijs gesteld dan dit edel metaal.
De Portugeezen brachten het, in den tijd dat zij het handeldrijvend volk bij
uitnemendheid waren, in groote hoeveelheid aan.
Weldra namen wij, Nederlanders, hun plaats in. In 1602 werd de Oost-Indische
Compagnie opgericht, die weldra bij scheepsladingen vol dit breekbaar goed
aanvoerde. De mode maakte er zich meester van.
Waarschijnlijk deed de invoering van de thee daar het hare toe. Thee en porseleinen
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theegerei zijn niet goed te scheiden. Omdat plotseling de thee in den smaak kwam,
kwam ook het porselein in de mode en wie fraai porselein had, was wat in zijn schik
met de thee, die hem gelegenheid gaf zijn porselein te gebruiken.

Zoo zal de eene nieuwe mode de andere wel geholpenhebben. Hoe het zij, het
porselein, om een hedendaagsche uitdrukking te gebruiken, ging er in. Hier te land
behoorde de porseleinkast, die ook nog de moeder van een spreekwoord is, tot de
noodzakelijkste meubelen. Men gebruikte porselein, men verzamelde het, men
liefhebberde er in, niet alleen hier, maar ook in het overige beschaafde Europa.
Het duurde niet lang of men trachtte het na te maken. Het nabootsen van de stof
gelukte evenwel niet in het minst. Toch, het is hoogst merkwaardig,
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onze Delfsche plateelbakkers hebben het kunststuk verricht het fijne, doorzichtige
porselein na te bootsen in grof en eigenlijk tamelijk slecht aardewerk; maar op zulk
een meesterlijke wijze, dat hun werk om zich zelfs wil op hoogen prijs gesteld werd
en wordt.
De meening dat eierschalen, schelpen en andere onbruikbare zelfstandigheden
noodzakelijke bestanddeelen van het porselein moesten wezen, maakte het des te
moeielijker, de echte grondstof te ontdekken.
Eerst in 1709 kwam in Meiszen Johann Friedrich Böttcher, - eigenlijk een
kwakzalver, die voorgaf goud te kunnen maken en deswege door August den Sterke
van Saksen, voorzichtiglijk en bij voorbaat, achter slot en grendel werd gezet, - de
grondstof op het spoor. Zijn ontdekking was de aanleiding tot het oprichten van de
Saksische porseleinfabriek te Meiszen.
In 1712 kwam F.X. Entrecolles, een Jezuiet die lang in China geleefd heeft, door
middel van Chineesche werklieden die hij tot het Christendom bekeerd had, volkomen
achter het Chineesche geheim der porselein-vervaardiging. Hij zond monsters van
de grondstoffen, kaolin en veldspaath, naar Parijs.
Reeds vóór dien tijd werd, op het voetspoor van Italië, ook in Frankrijk een soort
porselein vervaardigd dat, nog doorzichtiger dan het echte porselein, evenwel zoo
zacht is dat het met een mes te krassen is, het zoogenaamde pâte tendre, in het Duitsch
fritten Porzellan genoemd en ook wel als vieux Sèvres bekend.
Na de ontdekking van pater Entrecolles werd het ook mogelijk in de koninklijke
porseleinfabriek te Sèvres, evenals in Saksen, echt hard porselein te vervaardigen.
Tot in onze dagen zijn Sèvres en Meiszen de voornaamste Europeesche
porseleinfabrieken gebleven.
Merkwaardig is het dat wij, Nederlanders, die zulke porselein-liefhebbers zijn,
ons tot nu toe niet bijzonder op de vervaardiging daarvan hebben toegelegd. Wel
hebben er te Weesp, te Oud-Loosdrecht, te Ouder- en te Nieuwer-Amstel, in den
Haag en misschien zelfs te Arnhem porseleinfabrieken bestaan. Het waren evenwel
meestal buitenlanders, uit Saksen afkomstig, die niet buitenlandsche werklieden
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dezen tak van nijverheid hier uitgeoefend hebben. Hoe uitnemend op zich zelf hun
voortbrengselen ook zijn, die nu nog door de liefhebbers in hooge eere worden
gehouden en met grof geld betaald, ze toonen geen duidelijk uitgesproken karakter,
en verschillen eigenlijk weinig of niet van de Saksische voorbeelden.
Tot bijzonderen bloei is die porselein-fabricatie hier te lande nooit gekomen. Wat
er van bestond is in den Franschen tijd te niet gegaan.
Ook de eenmaal bloeiende plateel-bakkerijen te Delft waren zoo goed als
verdwenen. Alleen in het zuiden des lands, in Maastricht, wordt in groote fabrieken
voor nuttig gebruik steengoed vervaardigd.
Enkele tientallen jaren geleden riep een ondernemend ingenieur de laatst
overgebleven Delfsche plateel-bakkerij ‘De Porceleine Fles,’ die den doodslaap sliep,
weder in het leven.
Een Duitsch edelman, Wolf Freiherr von Gudenburg, die als plateel-schilder in
die fabriek onder de heeren Joost 't Hooft en Labouchère werkzaam was geweest,
begon in 1883 in de Boekhorststraat te 's Gravenhage voor eigen rekening Delfsch
blauw te maken. Twee jaar later bracht hij zijn werkplaatsen over naar de buitenplaats
Rozenburg aan de Lijnbaan te 's Gravenhage, waar het op het oogenblik, door de
uitbreiding van het ‘dorp der dorpen, een waar iedre straat een stad is’, al sedert lang
niet meer buitenachtig uitziet.
In samenwerking met den kunstenaar Colenbrander begon hij daar aardewerk te
bakken in verschillende kleuren, aangebracht onder het glazuur.
Uit dat tijdperk is nog menig mooi stuk te vinden.
Rozenburg was zeer groots ingericht en van de geboorte af al eigenlijk ietwat uit
de kracht gegroeid. Het aardewerk dat men er maakte, was beter dan de dividenden
die de aandeelhouders ontvingen. Ronduit gezegd - het wilde niet goed lukken met
de nieuwe nijverheid.
In 1889 verlieten Colenbrander en Gudenburg dan ook kort na elkander de fabriek,
die een tijdlang een kwijnend bestaan leidde.
Het was dan ook waarlijk niet gemak-
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kelijk in een land, waar alle grondstoffen zonder eenig onderscheid van buiten moeten
worden aangevoerd en waar buitendien de loonen hoog zijn, mede te dingen met de
tallooze fabrieken van kunstaardewerk in het buitenland. Maar ditzelfde land, het
land van Rembrandt, verleent zijn zonen een oog voor, en een begrip van kleur, een
fijnen zin voor gepaste versiering, waar op zijn beurt de vreemdeling de vlag voor
strijken moet.
Toen het heel slecht stond met Rozenburg kwam er in 1893, eerst als aesthetisch
adviseur, en later als directeur, een man aan

het hoofd, die van de pottenbakkerij eigenlijk geen bijzondere studie had gemaakt
en juist daardoor een frisschen blik op de dingen had. Als bouwmeester, wat hij tot
nu toe geweest was, had hij oog voor lijnen en vorm en hij zou geen Hollander
geweest zijn als hij ook geen gevoel had gehad voor mooie kleuren. Zoo bracht hij,
op nieuwe paden langs den ouden weg, de fabriek vooruit en werd het Rozenburger
aardewerk met eere bekend over geheel de waereld.
Te gebruiken is het eigenlijk niet. Voor nuttigheidsmenschen wordt het niet
gemaakt. Het wil alleen zijn een lust voor de oogen. Het wordt gemaakt om er naar
te kijken.
In een land als het onze, waar geen steenkool is, geen bruikbare klei, geen
grondstoffen voor verven en glazuur, kan geen groote fabriek bestaan van het
vervaardigen van goedkoop aardewerk.
Rozenburg kan alleen duur werk leveren. Het heeft kans gevonden dat dure werk
zóó te maken dat het graag gekocht wordt.
Dit spreekt voor zich zelf.
Zoo werden en worden er in Rozenburg vazen gemaakt en pullen en borden die
tot sieraad dienen.
Langzamerhand kwam bij den directeur het verlangen op edeler grondstof te
verwerken. Hoe fraai het Rozenburgsch ook was, het bleef maar aardewerk; uitteraard
ietwat grof en zwaar, waarbij glazuur en verven de grondstof overheerschen. Daarbij
was het eigenlijk niet mogelijk uit die grondstof iets te vervaardigen dat ook te
gebruiken zou zijn, kleine inktkokertjes en aschbakjes daargelaten.
Wanneer hij eens porselein kon maken!

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Fijn, doorzichtig porselein, waarbij ook de grondstof mee kan spreken met het
glazuur

en met de kleuren en niet verborgen zou blijven; porselein dat op zichzelf al iets
moois
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is, licht en sterk, glanzig en schitterend. Porselein dat zich leent tot de vervaardiging
van allerlei klein en fijn vaatwerk, waar dameshandjes zich gaarne mede bezig houden.
Dat zou èn den kunstenaar bevredigen èn den nuttigheidsmensch, die in elken
Nederlander verscholen ligt, ook al beweegt hij zich alleen te midden van dingen
van weelde.
Als Jurriaan Kok opgeleid was geworden voor de pottenbakkerskunst en er examen
in had gedaan, zou hij waarschijnlijk nooit getracht hebben zijn droomen te
verwezenlijken. Dan zou hij voor het minst bekend
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zijn geweest met de moeielijkheden die hij te overwinnen had en er voor terug zijn
geschrikt.
Nu, met den frisschen moed van den onervarene, zette hij zich aan 't werk, bouwde
een oven waarin hij zeer hooge temperatuur kon bereiken en ging porselein maken,
heel in 't geniep. Een kundig chemicus, de heer M.N. Engelen, stond hem in het
nemen van verschillende proeven bij, maar overigens waren er maar enkele van zijn
werklieden die konden vermoeden wat er broeide.
Een enkele boodschap aan den boekverkooper verschaft u heel een boekerij waaruit
gij dadelijk leeren kunt hoe men porselein moet maken. Er zijn voorschriften bij de
vleet. Alleen wanneer gij die op wilt volgen komen de moeielijkheden aan het licht.
De fijn gemalen grondstoffen worden met water aangemengd en in mallen van
gips, - eigenlijk van gips met nog iets anders, - gevormd. Zij moeten heel dun zijn.
Daarna worden zij gedroogd, in een zacht vuur gebakken en heeten dan biscuit. Later
worden zij bij zeer hooge temperatuur tot smeltens verhit, zoodat zij na bekoeling
geheel verglaasd zijn. Dat gebeurt alleen wanneer zij een bepaalden tijd verhit zijn,
op den juisten warmtegraad. Wanneer dat te lang geschiedt of de hitte te sterk is,
versmelt het stuk. De moeielijkheden vermeerderen nog omdat het porselein met
kleuren versierd moet worden en buitendien met een laag glazuur bedekt, niet zooals
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bij aardewerk om het waterdicht en glad te maken, maar om glans en gloed aan
grondstof en kleuren te geven.
Daar komen allerlei kleinigheden en kunstgrepen bij te pas, die niet uit een boekje
te leeren zijn en zelfs op het laatste oogenblik een baksel nog geheel kunnen doen
mislukken.
Nu, in Rozenburg zijn dan ook heel wat baksels mislukt. Somtijds wilde het schip
niet eens afloopen en een ander maal, wanneer het al heel fraai zee gekozen had,
strandde het reddeloos in de haven. Dan schudden de werklui hun hoofd en gaven
den directeur den gemoedelijken raad het er nu maar bij te laten. Wat zij onder
elkander zeiden, vermeldt de geschiedenis niet.
Eenige jaren lang werden zoodoende, in hopen en wanhopen, met proefnemingen
versleten.
Toen was men er.
Dat geschiedde in de dagen toen de Waereldtentoonstelling te Parijs werd
voorbereid, waar, zooals de heer Nurks beweerde, Nederland wel weer een mal figuur
zou slaan, maar waar Rozenburg zich voorstelde met iets heel nieuws te voorschijn
te komen.
Iets nieuws... op het gebied van porselein, in mededinging met Sèvres en Meiszen.
Eigenlijk al te gek.
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Zoo kwam het dat wij, Nederlanders, er niets van te zien kregen.
In een vertrek van de fabriek stond het klaar, het nieuwe porselein. De deur van
het vertrek was gesloten en de sleutel lag veilig in de brandkast van den directeur.
Toch, er was iets verluid van dit nieuwe voortbrengsel der vaderlandsche
kunstnijverheid.
Toen de Koningin en de Koningin-Moeder deden weten, dat zij zich met eigen
oogen wilden overtuigen of het waar was, dat in Haar Hofstad op het gebied van
porselein bakken iets was bereikt, waar zelfs Sèvres en Meiszen tot nu toe in faalden,
kon die deur niet langer gesloten blijven.
Voor die Hooge bezoeksters moest Rozenburg zijn geheimen ontsluiten.
Wie er ook een zwaar hoofd had of Nederland wel iets zou kunnen vertoonen op
de Groote Tentoonstelling te Parijs - de Koningin niet. Toen Zij kennis had gemaakt
met het nieuwe Haagsche porselein, dat zoo geheel anders is dan het oud Haagsche
en dan alle andere porseleinen, gaf zij meer dan eens Haar vreugde te kennen over
de wijze waarop dit vaderlandsche voortbrengsel de eer der Nederlandsche
kunstnijverheid te Parijs zou ophouden.
En met recht.
Want niet alleen dat vorm en versiering van het Rozenburger porselein een eigen,
sprekend karakter hebben, los van vreemde invloeden en saaie overleveringen, maar
dadelijk treffend met het inzicht dat zooiets juist zóó wezen moet, het dankt zijn
voortreffelijkheid ook aan een gelukkige vondst, die het mogelijk maakt dat de
nijverheid in dit geval geen bezwaren in den weg legt aan de kunst, zoodat de
porseleinbakker den porseleinschilder niet behoeft te waarschuwen dat dit of dat
onmogelijk is.
Tot nu toe waren er maar een paar kleuren, een blauw en een paar groenen, die
bestand bleeken tegen de hooge hitte waarop het porselein wordt gaar gebakken.
Alleen zij konden op het biscuit worden aangebracht om met het glazuur en het
porselein te zamen, tot een vaste verbinding aaneengesmolten te worden. Alle andere
kleuren moesten noodwendig op het glazuur zelf worden aangebracht, om door een
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derde, matige verhitting, tamelijk oppervlakkig in het buitenste glashuidje ingebrand
te worden.
Daardoor verliest de glazuur een deel van zijn gloed en van zijn gladheid en blijven
die kleuren altijd ietwat van opgebrachte beschildering behouden. Meestal is de
verbinding door het inbranden verkregen een tamelijk losse, niet bestand tegen de
afslijting van het gebruik. Fransche porseleinen op
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het glazuur versierd, verliezen weldra alle versiering en worden weer zooals de
fabrikant hen afleverde aan de firma's, die zich alleen op het beschilderen en inbranden
toeleggen, geheel wit.
Rozenburg is tot nu toe de eenige fabriek, die te beschikken heeft over een
uitgebreide keus van allerlei kleuren, die op het biscuit aangebracht en bestand tegen
de hooge hitte van den oven, hun glans verhoogd zien door den gloed van het glazuur.
Voorzien van een palet rijk aan kleuren, betracht de Rozenburger porselein-schilder
de soberheid van zijn volksaard. Hij smeert zijn werkstuk niet vol, hij verft het niet,
hij verguldt het niet. Hij heeft eerbied voor het werk van den porseleinbakker.
Het fijne, dunne porselein, doorzichtig genoeg om er doorheen te kunnen lezen,
de kleur van de pâte, de eigen gloed van het glazuur, laat hij spreken voor henzelf.
In vlak ornament, met vormen ontleend aan dieren en planten, brengt hij speelsche
versieringen aan. Zoo is Rozenburger porselein niet overladen, niet druk, niet hard
van kleur, niet valsch van opdringerige schittering, maar is het iets echt Nederlandsch,
versierd met spaarzaamheid en degelijkheid, op het eerste gezicht zich gevende voor
wat het is, naar eigen aard en stof.
Tegen een opgedirkte en schreeuwerige omgeving is het niet bestand, het zal nooit
dienen tot pronk bij burger-juffrouwen die gemeubelde kamers verhuren of voldoen
om een bierhuis gezellig te maken. Het eischt een rustigen achtergrond en,
aristokratisch als het is, deftigheid om zich heen.
Ook in zijn vorm heeft het Nederlandsche eigenschappen. Het is niet plomp, als
sommige werkstukken uit Saksen, niet, evenals het Fransche, alleen gemaakt om
bevallige lijnen te vormen, ook al strijden die met den aard van het gebruik.
Een theekopje moet prettig zijn om er uit te drinken en het moet s t a a n . Het moet
èn in werkelijkheid èn voor het oog een ding zijn dat vaststaat, niet in een min of
meer zeker evenwicht, maar
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met heel zijn wezen, in duidelijke onwrikbaarheid, zoodat het op zijn schoteltje rust,
in volkomen veiligheid, bestand tegen een duw of een schok, zonder kans van
tuimelen.
En staan doen zij, de Rozenburger kopjes, kleine werkstukken als zij zijn van een
bouwmeester. Zij hebben ook geen aangeplakte oortjes, geen plantachtige, takvormige
breekbaarheden, op een willekeurige plaats tot hun eigen verbazing ergens
vastgekleefd, zóó weinig in overeenstemming met het porseleinen vaatwerk dat dit,
als het voetje maar heel netjes afknapt (want afknappen doet het altijd) niet eens
geschonden schijnt.
Waar Rozenburger porselein een oor heeft, is het stevig, gemaakt om een last aan
op te pakken, niet aangelijmd als iets dat vergeten kon worden, maar voortgekomen
uit den vorm, opgegroeid uit de lijnen, één met het lichaam, zooals het gevest dat is
met het zwaard.
Een Rozenburger kopje kan zijn oor niet verliezen, want als het oor zou breken,
zou het overige niets dan een scherf zijn.
Zoo, als iets eigens, kwam het Rozenburger porselein op de Parijsche
tentoonstelling. Het stond ergens achteraf, zooals Nederlandsche voortbrengselen
gewoonlijk staan.
In het eerst werd het niet opgemerkt. Toen kwamen er een paar voorbijgangers
die verstand van dit soort werk hadden. Zij brachten anderen naar het afgelegen
hoekje en - heel de voorraad werd verkocht en nog een tweede en een derde bezending
bovendien, op een paar stuks na.
Dit kan gelden voor een bewijs, dat het Rozenburger porselein in den smaak valt,
ook bij de menschen die het betalen kunnen.
Voor den verkooper is het genoegelijk, de tastbare bewijzen te zien, dat de waar
die hij ter markt brengt gewild is.
Den maker, die in elk van zijn voortbrengselen een deel van zijn eigen ik ziet, is
het niet onverschillig in welke handen de kinderen van zijn arbeid overgaan. Hem
is het streelend te weten, dat lieden, die gewoon zijn zich alleen datgene aan te
schaffen, wat tot het beste gerekend wordt, hun keuze bepaalden op zijn werk.
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Op de lijsten van den verkoop ter Parijzer tentoonstelling prijkt menige naam, die
den Rozenburgers in de ooren moet klinken, als handgeklap den tooneelkunstenaar.
Maar wat voor de fabriek wel het allerhoogste kon wezen, is de waardeering te
ondervinden van hen, die gerekend kunnen worden uitspraak te doen in het
allerhoogste resort; die, onafhankelijk van modegril of plotseling opgekomen kooplust,
zich alleen laten leiden door degelijke kennis en door een smaak verfijnd in den
dagelijkschen omgang met het schoonste en het beste, waaraan zij tot leering der
volken en der geslachten hun arbeid wijden.
En dat allerhoogste, beter dan ‘une bonne presse,’ dan hooge bekroningen of
ambtelijke eerbewijzen, was voor Rozenburg weggelegd.

Het nieuwe porselein werd niet alleen verspreid in de woningen der hooggeplaatsten,
der rijken, der kunstliefhebbers, maar ook
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waardig gekeurd opgenomen te worden in de verzamelingen, alleen aangelegd om
het uitnemendste aller tijden en aller volken bijeen te brengen.
Een groot deel van de Rozenburger inzending werd aangekocht door het Museum
van Kunstnijverheid te Haarlem, het Museum voor Decoratieve Kunst te Kopenhagen,
het Königliche Landesgewerbe Museum te Stuttgart, het Museum voor Decoratieve
Kunst te Hamburg, het Museum voor Nijverheidskunsten te Christiania, het Noord
Boheemsche Nijverheidsmuseum te Reichenberg, het Musée de la Manufacture
Nationale te Sèvres, het Musée des Arts Décoratifs te Parijs, het Kunstmuseum te
Teplitz Schoenau, het Museum voor Versieringskunsten te Buenos-Ayres, het
Gewerbe Museum te Zürich, het Museum Strogenoff te Moscow, het Museum van
Versieringskunsten te Christiania, het K.K. Oesterr. Museum für Kunst und Industrie
te Weenen, de K.K. Gewerbe Schule aldaar, het Museum für Kunst und Industrie te
Leipzig, het Musée de Mülhause in den Elsas, het Museum van Nijverheidskunsten
te Napels en de École d'Arts de la Chaux de Fonds.
Het lijkt wel of al die buitenlanders wisten, dat wij Nederlanders eigen
voortbrengselen alleen dan achten, als zij buiten onze landpalen geprezen worden.
Dat het Rozenburger porselein te Parijs geprezen werd, blijkt niet alleen uit den
verkoop. De fabriek bleef buiten mededinging, omdat de directeur lid der Jury was,
maar de werkmeester van de fabriek, de heer S. de Veer, werd er als medewerker
met de zilveren medaille bedacht en de chef der schilderzalen, de heer D. de Ruiter,
verwierf er de gouden medaille.
Wij Nederlanders zijn lijders aan waardeeringsonvermogen in het algemeen, en
in het bijzonder waar het ons zelf en onze eigen zaken geldt.
Zoo is er maar één ding, dat het Rozenburger porselein tegen heeft,... voor
Nederlanders.
Dat is zijn fabrieksmerk.
In duidelijke letters geeft het zijn geboortebewijs te lezen. Er staat niet eens: ‘la
Haye,’ of ‘the Hague,’ maar slechtweg den Haag.
Een Franschman moge al verklaard hebben, dat het hem genoegen deed, dat er
een geheel nieuw kunstporselein gevonden is in het kleine Holland, waar alle andere
landen op kunstgebied zooveel aan verschuldigd zijn, een goed Nederlander geeft
altijd een streepje voor aan iets dat uit het buitenland komt of heet te komen.

Midden in het merk staat de Haagsche ooievaar, die porselein-liefhebbers wel bekend
is van het oud Haagsche porselein. Dat alles wordt sedert kort gedekt door de
koningskroon, nu de fabriek het voorrecht heeft gekregen zich ‘koninklijke’ te mogen
noemen.
Nevens het fabrieksmerk worden nog de meesterteekens aangebracht der
porcelein-schilders. Zoo is b.v. het werk van den heer Hartgring te herkennen aan
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een H, dat van den heer Schellink aan een S met een streep er door, dat van den heer
Sterke aan de letters R.S., dat van den heer van Rossum aan het monogram M.V.R.,
dat van den heer Verhoog aan de letter V.
Ook het jaar waarin het werkstuk vervaardigd werd, is uit het merk te lezen.
Het eerste jaar wordt aangeduid door een anker, het sumbool der hoop op slagen.
Een bij verzinnelijkte het tweede jaar den arbeid.
Het derde jaar moet nog aanbreken.
Zoo jong is nog het Rozenburger porselein, gemaakt door jonge menschen.
Plateelschilders ouder dan 13 jaar, kunnen geen plaatsing bekomen op Rozenburg.
Daar
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EEN KIJKJE IN EENE DER SCHILDERZALEN VAN DE FABRIEK ‘ROZENBURG’.
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worden alleen jonge borstjes aangenomen, die zoo juist de schoolbanken verlaten
hebben.
Blijkt er kans te bestaan dat uit den knaap nog eens een plateelschilder kan groeien,
dan wordt hij geplaatst onder de leiding van een schilder, die hem inwijdt in de
beginselen der lastige kunst, om op brooze, moeielijk te behandelen voorwerpen, die
elken penseelstreek dadelijk opzuigen, zoodat elke zet dadelijk raak moet wezen, te
schilderen met verven, die heel andere kleuren hebben, dan zij na het bakken
vertoonen zullen.
Heeft hij hierin eenige bekwaamheden verkregen, dan wordt hij ingedeeld bij een
kleine groep van vier tot vijf leerlingen, die onder leiding van een der schilders
werkzaam zijn.
Eenmaal voldoende ervaren in de kunst, wordt hij zelf schilder en krijgt eerst éénen later meer leerlingen onder zich.
Schilder is hij die ontwerpen maakt, onder de leiding van den chef der schilders,
den heer D. de Ruiter en van den directeur, waarbij de leerlingen behulpzaam zijn
in de uitvoering.
Terwijl de leerlingen op de fabriek geoefend worden in het handwerk van hun
kunst, zijn zij verplicht gedurende de wintermaanden de lessen der Haagsche
Academie voor Beeldende Kunsten te bezoeken. Des zomers is de heer De Ruijter
hun leidsman bij de studiën die zij in hun vrijen tijd maken.
Zoo wordt hier in die jonge fabriek het oude stelsel uit den grijzen gildentijd
gevolgd: eerst leerling, dan gezel, eindelijk meester.
Dat oude stelsels soms zoo kwaad nog niet zijn, bewijst de verzuchting die een
Franschman slaakte: ‘Wij moesten te Sévres zulke porselein-schilders hebben als
Rozenburg heeft.’
Die schilders, het zijn alle jonge menschen. Dat blijkt uit de lichtprent die een
kijkje op een der schilderzalen van Rozenburg vertoont.
De chef, de heer De Ruiter, die op ons plaatje heel op den achtergrond, half achter
een pilaar verborgen staat, is nog ver verwijderd van den ouderdom met zijn gebreken;
de heeren Schellink en Hartgring, die op den voorgrond zitten en wier meesterteeken
op de beste stukken van Rozenburg te vinden is, weten er te komen zonder het
overwicht dat een eerwaardige leeftijd geeft. De meerderheid der overigen is... nog
jonger.
Al die jonge krachten, die samen moeten werken om het Rozenburgsch geschapen
te krijgen, zijn met elkander, in en met de fabriek zelf, gevormd en opgegroeid. Er
is er geen, noch de directeur, die al de verschillende modellen van porselein en
aardewerk ontwerpt, noch de modelmaker van de fabriek, de heer Ritter, die de
modellen uitvoert, noch een schilder, een leerling of een leerjongen, of hij moet, naar
de krachten zijner gaven, het beste leveren waartoe hij in staat is.
Aan het begin van hun loopbaan, hebben die van Rozenburg nog een leeftijd vóór
zich, om zichzelf en elkander te volmaken in de kunst, om uit waardelooze
grondstoffen voorwerpen te scheppen die de waarde van edel metaal dikwijls te
boven gaan.
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In hoever dat mogelijk is zal de loop der jaren leeren.
Voor het oogenblik is het zoo gesteld, dat er op de fabriek alleen
stukken-in-bewerking voorhanden zijn.
Afgewerkte stukken blijven er niet wachten op aflevering.
Zij gaan dadelijk de wijde waereld in.
Wat zou de heer Nurks daarvan wel zeggen?
Mr. EDUARD VAN TSOE-MEIREN.
Amsterdam.
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De Roeping van Broeder Willem.

Aan Juliaan de Vriendt.
Tot nu toe wist men, behalve uit de Rymchronyk van Lodewijk van Velthem en uit
de latere, zestiende-eeuwse Excellente Cronike van Vlaenderen, niet zo heel veel
aangaande deze held uit de Sporenslag, die de Graaf van Artois en vele andere edele
Franse heren op het Groeninger veld deed sneuvelen.
Daarbij is er, hier en daar, telkens enige tegenstrijdigheid tussen de beide verhalen,
wat waarschijnlik hieraan is toe te schrijven, dat zij op zulke veruiteenliggende
tijdstippen geschreven werden.
Volgens van Velthem waren er niet één, maar twee monniken: een Benediktijner
en een Karmer, die de opperbevelhebber van het Franse leger ombrachten; maar zie,
de anders toch wel erg nauwgezette Leuvense pastoor noemt zelfs hun namen niet!
In de Excellente Cronike van Vlaenderen, ‘beghinnende van Diederick van Buc,
den eersten Forestier, ende ghaende tot den laetsten, die door haer vrome feyten
naemaels Graeve van Vlaenderen ghemaect werden, achtereenvolghende die rechte
afcomste der voerseyden Graeven, tot desen, onsen doorluchtigsten, hoochgeboren
keyser Karolo, altyt vermeerder des rycx, gheboren te Ghendt, A.D. 1500’, leest men,
folio xlvi, 2de kolom, het volgende:
‘Eer desen wych ende stryt ghebeurde, het gheviel dat een Conveers van der Doest,
gheheeten broeder Willem van Renesse, hoorde hoe dat dye principaelste ende
vroomste van den Noordtvrye, waeren met die van Brugghe naer Cortrycke, omme
wych te hebbene jeghen die Fransoysen. Ende hy hoorde, dat Mer Jan van Renesse
die Here was van den dorpe, daer hi gheboren was, ende dat hi was een van de
capiteynen van die van Brugghe. Hy hadde des voornoens ghehoyt, ende als hy dat
verhoort hadde, so ghinc hy ter Doest innet stal, ende nam met hem ij meryen. Dene
vercocht hi, ende ghaf se goeden coop, want hi ghaf se om een sweert ende enen
groten stercken staf ende een lettel ghelts daertoe... Ende op dander merye reet hi
haesteliken Cortryckewaert, ende hy gherochter al noch ter tyde, ende wasser oock
wel van noode, want daer en was nyement, die so vele griefs dede
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onder die Walen als hy dede. Hy track met heercracht van den Fransoysen, die aldaer
laghen veder ghevallen van hueren peerden, bet dan xvc edele. So velde hy er selve
metter hant bet dan xl rudders, die hy alle doot slouch. Item omme dat hy langhe
diende te Castynghe, eer hi Conveers wart ter Doest, so hiet mene Willem van
Castynghe.’
***
Een toeval van geheel biezondere aard stelt mij in staat, deze twee verhalen te toetsen
aan een derde, een tot nu geheel onbekende oorkonde, die bewijst dat beide verhalen
vertrouwen verdienen, en beide, onvolledig elk, elkaar aanvullen.
In de nalatenschap van de allerlaatste abt van de abdij van de Duinen, Nikolaas
de Roovere, - dezelfde, van wie, naar enkelen beweren, het heerlike Memlinc-portret
van een vroegere abt van die abdij, Robbrecht Declerq, nu in het van Ertbornkabienet
in het Antwerps Muzeum, herkomstig is, - kwam een zinken of loden koker voor,
waarin, onder meer oude papieren, een perkament, erg bevuild, gescheurd, maar
gelukkig voor het grootste deel noch zeer goed leesbaar, voorhanden was.
Na gedurende haast een hele eeuw onder allerlei papieren van twijfelachtige waarde
op de zolder te hebben gelegen van een landbouwer uit het Brugse Vrije, kwam de
kostbare koker door een toeval met meer andere voorwerpen in het bezit van een
Brussels oudkleerkoper.
Dáár werd het perkament ontdekt door een van onze geleerdste oudheidkundigen,
en deze liet er mij kennis van nemen...
Men denke zich nu, zo men kan, mijn ontroering en blijdschap! Met een huivering
van eerbied nam ik het kostbare manuskript in de handen, en ben er, hoewel het hier
en daar, vooral aan de hoeken, bijna onleesbaar was geworden, met hulp van mijn
geleerde vriend in geslaagd, om het, in hoofdzaak ten minste, te ontsijferen.
En nu wil ik, daar het door allerlei beschadiging zo gebrekkig is geworden, het
niet meer enkel, zooals eerst mijn plan was, overschrijven uit de oude taal, maar het
zo eenvoudig en zo vrij mogelik navertellen.
***
Als de meeste heel oude geschriften, vooral uit die bij uitstek kristelike tijden, begint
het zeldzame stuk met een eenvoudig gebed:
‘In den name van den Vadere, die al hevet ghemaect dat in die werlt es, was, ochte
wesen sal, - van den Sone, die voer ons menschen es ghesturven, ende van den Gheest,
die al wat die Vadere hevet ghemaect, volendde ende voldede, willic, Broeder Willem,
gheboren te Renesse, Conveers in der Abdie van ter Doest, tot verdedighinge eighener
daden ende stichtinghe laterer gheslachten, verhalen wat mi es wedervaren innet
jaer ons Heren 1302, upten 11den daghe van Hoymaent.
‘Ende mi niet allene, mer oec minen broedere Janne, die te dier tide Carmer
broeder was innet Cloester omtrent GH...’ (Hier is het perkament uitgesleten. Zeer
waarschijnlik is echter de openblijvende leemte in te vullen met het woord GHENT.)
‘Doe ons dit ghesciedde, wassic, Willem van Saeftinghen, 24 jaren out, ende mijn
broeder Janne was 21 jaren out, ende ic was te dier tide Conveers van den voerseiden
cloestere van ter Doest.
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Ende dit wilde ic noch segghen: Ic ende mijn Broedere hebben ons niet betheyligt
aen den wich, uut wredighhede ofte grausaemhede, mer alleene omdattet bevel hiertoe
ons uten Hoghen ghegeven wart.’
En nu vertelt hij op de meest naïeve wijze, hoe er eens, jaren geleden, toen hij
noch een kind was op zijn dorpje, met hem en zijn jonger broertje Janne iets vreemds,
ja, bepaald wonders gebeurde.
Op een lichte, warme dag in Mei - een bloeidag in het begin van de Lente, toen
in de bogaard van hun vader iedere oude en knoestige appelaar als een groot boeket
was van rooswitte bloesems, die als vlindertjes, door het windje gedragen, in
warreldans zweefden heinde en ver door de zonnige lucht, en de kleine, brutale
mussen kuiltjes maakten voor hun donzige lijfjes in het zachte, gloeiende zand; toen
waren de beide kleine boerejonge-
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tjes, op blote voetjes en elk met een heel klein kaarsje in de hand, met vader en
moeder en wel tweehonderd andere dorpelingen de landweg opgegaan van Renesse
naar Groeningen..., een lange, lange, warmzonnige weg....
Twee kleine, kroesbruine boerejongetjes, de een van elf, de ander van veertien
jaar,... in hun lange, witte kleedjes, voor 't eerst van hun leven in pelgrimaazje ‘naer
het wonderbeeldeken van 's Heren Jesus Moeder, dat die vrome Vroue Beatris van
Curtericke, omtrent 1280 te Romen in bedevaert ghecomen, als seer ghetrouwe
dochter der Kercken, ten gheschenke hadde ontfanghen van den Helighen Vadere
en in den jare 1285 te Groeninghen in haer cloester hadde ghestelt.’
Heel vroeg in de morgen, noch eer de leeuwerik in zijn laag plat nestje tussen het
vochtige gras ontwaakt was, en toen de nachtegaal noch zong in de struwelen langs
de weg, waren ze uit Renesse gegaan door de teergroene weiden, vol dromende
bloempjes als witte juwelen onder zachte, zwevende sluiers van dauw....
Eerst over Sluis en Damme, door het wijde, vlakke Vrije naar Brugge, dat ze tegen
negen uur langzaam zagen opdoemen in de morgen als de gouden droom van een
sprookjesstad: de slanke torens van de oude kerken, wazig als een web van kanten
tussen het deinende mastenwoud van de vele, vele schepen in het wijdstrekkende
Zwin, dat schemerde als een zilverplas; eerst de toren van St. Donaas met de gouden
draak, die, naar de sage, een graaf van Vlaanderen eens meebracht uit het Heilig
Land; dan de noch niet geheel voltooide toren van de Halle, waar zwaluwen zwierden
om de bovenste transen of in- en uitvlogen uit de lichtgeronde bogen; daarachter de
kerk van Sint Salvator, met de vreemde, mooie Biezantijnse spitsen en, tussen de
vier kleine vierkante torentjes, het schitterende gouden kruis op de top.
De stad lag in een krans van bomen, een kroon van jong-fris groen rond de hoge
wallen, en toen ze door de Smedepoort waren binnengekomen en door de witte,
gloeiende straten korte tijd nieuwsgierig hadden rondgeloopen, hadden ze in een
taveerne, den Slotele, in de Steenstraat, een sober noenmaal genomen en waren toen,
na een bezoek aan ‘der kapellen van den Heligen Blode O.H.I.C.’, verder getrokken,
altijd verder, door het goudlicht van de middag en de violette avonddampen, tot ze
eindelik, toen ‘die enghelen Godts’ de lichtjes aanstaken in de hoge hemel, de spitsjes
zagen van het klooster van Groeningen, op een half uur afstands van Kortrijk, de
stad.
Eerst hadden ze noch wat uitgerust in de herberg ‘In der edlen, witten Swane,’ en
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toen, lijze singhend hun vrome leisenen, waren ze één voor één binnengetreden in
het geheimzinnig halflicht van het kerkje, en hadden zich met hun kaarsje in de
handen, zwevend als geesten in hun lichte kleren, tussen de hoge, slanke zuilen
verspreid....
Daar stond - aan het eind van de linker zijbeuk, in nevelwolken van deinende
glans, een heel klein beeldje, niet groter dan een kinderpopje, heel mooi en teer
bewerkt in het harde, warme, bruin-witte ievoor.
Hier en daar, vooral aan de voetjes, met
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kleine barstjes van heél, heél-oud-zijn, en glanzend als iets heel presieus, als een
wonder-juweeltje van echt gotiese kunst in het mysterieuze licht van de slankwitte
kaarsen.
‘Ende vroegher wasset doer onsen Heylighen Vadere, die voer jaeren met al sinre
cardinalen, aertsbiscoppen ende biscoppen dat beeldeken in enen bussche hadde
ghevonden, medeghenomen naer sinen vorsteliken paleise binnen Romen ende in
siner bidcapelle op ener verheven plaetse midden upten hoghen outere ghestelt.’
Het was een mooi, geheimzinnig bos, - een van de vele wondere bossen, die Rome
toen noch omgaven als met een eeuwige krans van groen; - een bos van eeuwenoude
hoge siepressen, waar 's nachts, als de pelgrims uit alle landen, uit al de bekende
landen van de wereld, langzaam, plechtig met hun klokjes en hun lichtjes voorttrokken
langs de donkere bomen - in de witte lichtgolven van de jonge maan vaak parelreine
muziek langs de toppen zweefde, een muziek als alleen engelen zingen in de droom
van een vlekloze kinderziel,... ‘Soedat veel weerdighe ende deftighe luden van Romen
quamen naer dat bos, omme dat scone ghesanc te horene ende haer te verquickene
aen die hemelsche musike, totdattet eindelinghen die plaetsbewaerder Petri selve
vernam, welcke met al de princhen der Kercken, te Mariën hemelvaerde in denselven
bussche ghecomen, bevant dattet ghesanc vele meer dan natuurlik was ende dattet
liedekens waren door enghelen ghesonghen. die daermee die Helighe Gods Moeder
eerden, welke in den bussche in enen clenen beelde verdoken was.
‘Ende nu stont dat beeldeken sedert jaren in den Maegdekenscloestere van der
Marcke, “Die Maegden-spegele,” soe men seyde, upten hoghen outere onser Vrouen,
ende vele waren die hoghe mirakulen ende hemelike daeden, welke daer door het
soete wondere beeldeken waren verricht.’
Toen nu de twee eenvoudige knapen, - boerenkinderen van boerenouders, - die
noch niet konden schrijven en noch zo weinig hadden geleerd, zo heel innig en
godvruchtig baden, toen hadden zij beiden, Willem en Janne, een viezioen, dat hen
opvoerde hoog wech van de aarde tot aan de wolken, die zweven om de troon van
God....
*

**

Met de oudere pelgrims verspreid in de bescheiden schemer van het kerkje, de kaarsen
als dwaallichtjes zwevend langs de zuilen en zachtkens prevelend de gebeden van
het Rozenhoedeken van de moeder Gods, lag Willem geknield naast zijn broertje
Janne, en het kleine, rode kindermondje prevelde zo zielsinnig het gebed:

‘Weest ghegroet Mariën, vol van ghenaden, die Here is met Di, ghesegent bist Du
boven alle vrouen ende ghesegent es die vrucht dijns lives, Jesus.’
En de zachte kinderstem suisde in de stilte als 't fluisteren van bloemen in de
avondwind.
Toen, langzaam, heel langzaam, als werd het op onzichtbare handen gedragen,
rees, statig en recht vóor zijn gesloten ogen, de middenrozet van de koepel omhoog...;
rees zij wech - hoog wech naar de rustige sterren, waar ver in de blauwe klaarte
weergalmde het lied van de engelen Gods.
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De wolken verdampten in de gloed van een zon, - die niet de zon was, welke zij
bij dag aanschouwd hadden, maar een die geelblank, wit bijna als de maan in de
Lente, een landschap bescheen, dat zweefde als een droom in de lucht.
En zie - toen zag hij....
Vaag noch eerst, - heel ijl, en vaag tussen lage heuvelen, vóór de poorten en torens
van een oud-Vlaamse stad, die het kind niet herkende, wit glanzend, doorschijnend
in het wazige licht, zag hij een frisse, zonnige weide, een groene weide uit een
kindersproke. En op die weide, tussen zilveren beken, rukten twee legers van
gewapenden op tegen elkaar. En aan de ene zijde waren het enkel burgers in lederen
en wollen kolders, met hoofd en borst en armen bloot, de stoere gestalten in een
straalgloed van licht..., houdend in de naakte, harige armen de met ijzer beslagen
goedendag, waarvan ze de punt lieten rusten tegen de voet.
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Burgers waren de manschappen, maar hun aanvoerders waren ridders.... Duidelik
onderscheidde hij de blinkende helmen, waarop als teken een liebaart klauwde in
een kroon van goud.
Aan de andere zijde zag hij niets dan ridders, een machtig heer van geharnaste
mannen, met lelies en kruisen op hun schilden en tweesnijdige zwaarden met zilveren
gevesten. Hel glansde het goud en zilver van hun sporen, pinkelende sterren in de
deinende nevelen, die zweefden om de zon.
En hij zag ze zich aftekenen tegen de de lucht, duidelik, scherp, als het beeld op
de lens.... Dan verdwenen ze weer en werden één met de wolken, en soms zag hij
niets meer dan het meigroene landschap en het witte geschemer van die wondere
zon.
Nu daalde het gewelf weer neer op de zuilen, en heel plotseling was alles zo helder,
alsof hij daarboven werkelikheid had aanschouwd, - alsof hij zo aanstonds zelf zou
deelnemen aan het gevecht.
Heerlike tinten van blauw en goud, zwevende vonken als juwelen in een sluier, flikkeren van wapens, glanzen van speren, - en hoog boven alles, met een gesnor als
van gespannen veren, de witte vlucht van duizend pijlen in het blauw, opstijgend
eerst, in bijna steile strepen, neerhakend dan plots, met een bruske zwenking, in
schuine lijnen naar den grond.
En in een wolk, die opkwam uit het Zuiden, was de hemel duister van blauwzwarte
vogels, glanzige raven met snebben vol bloed. Hoog vlogen ze boven de hoofden
van de ridders, als een dreigzwarte wolk vóór het licht van de zon
En de burgers lagen geknield op de bloemige weide, en, waar zij knielden, lagen
ter aarde de rode klaprozen, die van verre geleken op druppelen bloed. Doch aan hun
spits knielden twee jeugdige ridders, die hun aanvoerders schenen, vroom vouwend
de handen op de wijde, loshangende mantel van purperstof.
En heinde en ver, op allen die daar knielden, stroomde, als een zegen, het wordend
licht....
En eensklaps, met de ingetogen stem van een priester aan het outer, bad de oudste
van de ridders, daar hoog in de lucht, in de hellichte droom van het kind:
‘Goedertieren Coninghinne,
Hoert ons al, om Jesus' minne,
Helpt ons toch in dese noet...
Ont victorie ochte doet!’

En zie! - een schaar van witte duiven, als zovele zilveren donswolkjes
sneeuwschitterend op blauw, klapwiekte eensklaps over de gebogen hoofden, en
luider, en opstaande nu, bad, met de armen ten hemel geheven, de oudste van de
twee ridders, en allen, die hem horen konden, herhaalden met en na hem zijn gebed:
‘Here, haest Di om ons te helpen!
Here, stel Di nevens ons, en alsdan magh een iegelick teghen ons opstaen....
Here, op Di hebben wi vertrout, laet ons niet bescaemt sin in der ewighede!’

Nu rezen de burgers van hun knieën omhoog, en schaarden zich om de standert, die
blonk zwart en goud in de handen van een vaandrig, die, slank rechtop staande, rees
als een engel Gods in de blanke mantel van de Tempeliers.
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Doch uit het andere leger reed een ridder naarvoren. De met maliën beschutte hand
strekte hij uit naar de zwart en gouden standert, die opstak uit het midden van de
poorters, die wachtten met bleke, vastberaden gezichten....
En opeens, zoals wij ons zelf zien in een droom, vaag misterieus in een nevel van
nochslaap, verrees, vóór de gesloten oogen van het kind, een verschijning van hemzelf.
Maar, wonderbaar was het: - niet als kind zag hij zich, maar als man volwassen;
en hij was gekleed als een monnik en hij zat op een machtige roomkleurige hengst
in een tweesnavelig zaal.
En hij drong heen door de reien van degenen, die vochten, en wierp zich op een
ridder met een harnas van goud, die juist aan de vaandrig, die hij op de grond had
geworpen, de brede, wapperende standert had ontnomen - de zwart en gouden standert
met de klimmende leeuw....
En na een kort gevecht tussen die beiden
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alleen, viel het reusachtig zwarte paard met zijn berijder in de knieën, en de ridder
stortte voorover uit het zaal en bleef bebloed en bewusteloos liggen in het tot kleverig
vocht vertrappeld gras.
En de jonge monnik daar hoog in de lucht, hoog óprijzend tussen al die
schijngedaanten van helden, rukte de Lelieridder de standert uit de handen en sloeg
hem dan driemaal met zijn goedendag op het hoofd..., - eenmaal heel hard - toen
zachter - noch zachter, - tot eindelik de stervende ogen zich sloten en de ridder, strak
en stijf, met bleek blauwe lippen en bloedloze wangen, werd wechgedragen uit het
gedrang.
En boven hun hoofden in de goudblanke schemer, streden de witte duiven en de
raven.... En de duiven joegen de raven op de vlucht.
Toen, - als gordijnen, schoven de wolken weer toe, en noch steeds knielden de
kinderen op de lage treden van het outer tussen de stille vlammen van de roomwitte
kaarsen.
Doch toen ze, twee dagen later, moe noch van de lange, verre bedevaart, naast
elkaar lagen in het brede, witte bed, als kleine vogeltjes in hetzelfde nest, toen lei
Janne zijn arm om Willems hals, en vertelde hem fluisterend, dat ook hij, toen ze in
Groeningen waren, net als zijn broertje een viezjoen had gehad.
Hij ook was aan zichzelf verschenen, neerslaande, in de nederige pij van de
Karmelieten, een ridder met een vorstenkroon.
En zulk een invloed behield, gedurende hun gehele verdere jeugd, het viezioen
van die onvergetelike Meidag op hun zielen, dat zij, in hetzelfde jaar 1300, toen de
oudste pas zijn een en twintigste en de ander zijn negentiende jaar bereikt had, in het
klooster traden, Willem als conveers in de abdij van ter Doest, en Janne in een
Karmelieter-convent, waarvan de naam ons onbekend is gebleven.
***
Toen nu, in de Lente van 1302, tot binnen de stille muren van beide monasteriën
zich de tijding verspreidde, dat een ontzaglike Franse heermacht naar Brugge oprukte,
toen hadden zij beiden, elk in eigen sel, eerst overnacht in hun slaap, maar later zelfs
bij dag en wakend, dat gezicht weer:
twee legers van gewapenden, een van burgers en een van ridders, strijdend in de
wolken een strijd op leven en dood....
En lijze, wonderlijze in de eerste dagen, dan luider, altijd luider, aanzwellend
eindelik als het van ver naderende ruisen van het Noordzeerot, had Willem, uit de
stilbewaarde herinnering van zijn kinderviezioen in de Groeninger Kapel, het
eenvoudig rijmgebed horen weerklinken van de ridder, die de burgers aanvoerde:
‘Willem, Godts ghenade is groet:
ghi redt Vlaenderen uutter noet.’

En avond en morgen..., - bij avond, als de langzaam doodbloedende zon gloeivlammen
wierp over de witte muren en langs het gewelf van zijn sel; en heel vroeg in de
morgen, als de metten, in de noch in schemering gehulde kapel, de gehele gemeente
samen brachten; - verdiepte hij zich in gedachten, of ‘dat wondere visioen somtiden
een teyken sijn mochte, alsdat hi het cloester soude verlaten ende sich begheven naer
die stede Brugghe, alwaer mher Jan Breydele krijgheren lichtte voer den groten
oorloghe tegen Vrankericke....’
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Dat God hem riep..., hem, de eenvoudige ‘broeder-conveers ende den sone van
sulcke slechte lieden, omme te helpen redden het diet van Vlaenderen, dat al so
ghetrouwe was in den kerstenen ghelove, uut den handen van enen koninck, die den
eertschen stedehoudere van Godt selven doer sinre dienaren hadde laten beleidighen
ende daertoe slaen,’ dat wilde of durfde hij noch niet verstaan, en vreedzaam bleef
hij in de abdij zijn dagelikse taak verrichten, afwachtende, dat een duideliker bevel
hem zou inlichten ‘omtrent datghone wat hy te doen hadde....’
‘Ende op den XIden Daghe van Homaent, ‘sijnde Sïnte Benedictusdach’, had hij
met een andere conveers van ter Doest ‘twee melkwitte meryen ghespannen in ene
waghen’, en was zo gereden naar een van de vele akkerlanden van het klooster, om
er te hooien....
De zon, noch pas wedergeboren voor de nieuwe dag, rees ‘aen die side van
Lisseweghen’ als een grote, vurige klaproos achter de bomen, die de hooggelegen
weide omzoomden....

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

30
‘Ende (hi) nam in sinre hant die brede sichte, ende die was alsoe scerp als een swert,
ende hi maeide daermede dat ripe gers, ende dat stont vol witte ende rode bloemen,
die in der sonne so scone bernden alse waren si van bloet’, en die hem herinnerden
aan de rode klaprozen uit zijn kinderlik viezioen.
En allengskens was de zon tot boven de bomen geklommen en nu straalde zij hem
recht in het verbrande gezicht, en aan ieder bladje, dat trilde aan de lage, wuivende
wilgen langs de grachten, perelde een zevenkleurig druppeltje dauw, als zovele tranen,
geschreid door de Vlaamse vrouwen en maagden om de dringende nood van het
bedreigde land.
‘Ende naestet velt ende tuscen den biesen wasset clene beeksken blau van alle den
velen hemelblomkes Onser Vrouen;’ en boven zijn hoofd in de zonnige lucht zwenkte
een vlucht witte duiven, die met groot gerucht van klappervlerken heenfladderen in
de richting van het Zuiden, ‘waer Curtericke ende Groeninghen ligghen.’
Eerst was het ‘al sunne gheweest ende suver claerheyt,’ en nu, op eens, wolkten
er nevelen op uit de grachten en beken, eerst als een zilveren laken over de weide,
dan tot in de grijsgroene kruinen van de wilgen, eindelik in de gehele lucht.
En op eens was het, of het niet meer morgen was, maar middag..., hoge middag
in de hete Julie, en een tere, doorschijnende nevel - een trillende damp als van hitte
steeg wolkend uit de meersen omhoog.
En wonder wit was die nevel, als het vlekloze dons van jonge zwanen, en witte
gedaanten begon hij te onderscheiden, als zwevende engelen in klederen van licht.
En terwijl nu de andere broeder het gemaaide gras oprakelde en opbond in bussels,
knielde Willem, zonder zelf goed te weten, ‘waeromme hi soe dede,’ neder op de
stoppels, en vouwde, met de zeis aangeleund tegen zijn schouder, de handen tot
bidden.
En heel ver hoorde hij die klokken ‘van Lisseweghen kercke luden voer die messe.’
En nu zag hij plotseling, hoe die zee van damp, van vochtig-warme hittedamp,
zich als 't ware openscheurde, en hoe, in die opening, onder een brede zwerm van
kleine, teerwitte wolkjes, weidend als donzige lammeren in het blauw, zich ontrolde
een wijde vlakte, waardoor een kabbelend water met roodglans op de golfjes
heenvloeide in een brede bocht.
En achter dat water zag hij een grote stad, die hij aan haar torens en wallen herkende
als diegene, welke hij als kind maar een enkele keer had bezocht, - Kortrijk, de stede
van het oud-adellike Maagdenklooster en het mirakuleuze ‘beeldekin.’
‘Ende hi sach dat al so claer voer sinren oghen, alsof hi self bi Got in der hemelen
gewoent hadde ende alsof die eerde aen sinen voeten laghe, ende oec nu verhoorde
hi weere ene stemme, die sprac ende seide:
‘Willem, Godts ghenaede es groet:
ghi redt Vlaenderen uutter noet!’

‘Ende doe hi sine oghen omhoge richtte, doe sach hi wederomme, ghelike in sinen
visioene in der Groeningher kercken, die rudderen striden teghen die poorters in
enen iseliken wich....’
En weer verscheen vóór zijn ogen de ridder op het pikzwarte paard, ‘enen
wonderbaren diere scoen ende hoghe, ende wel bet als XIIII voeten lanc....’ En de
ridder was gekleed in een plaatgeslagen harnas van staal, met kniestukken, knoppen
en scheenstukken van zilver. De rechte hand was geheel verborgen in een metalen
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handschoen zonder vingers, die als een koker de gehele hand omsloot, en de linker
hield een geweldig slagzwaard met brede kling en gouden gevest. Over het harnas,
breed slepend over het schabrak van het paard, hing een wijde mantel van purper
fluweel, gevoerd met zware, witte zijde... Op het hoofd droeg hij een vergulde helm
met een kleine zilveren lelie als teken.
Hij was zijn troepen vooruitgereden, en zag nu, met de hand boven het geheven
viezier, uit naar het wijd-strekkende leger van de burgers in de weide aan zijn voet.
En de poorters lagen geknield in het gras, met blote hoofden, blote armen, velen
zelfs met geopende kolder boven hun ruig behaarde borst.
Hun handen omklemden krampachtig de
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goedendag of de beenhouwersbijl, terwijl zij, bleek en druipnat in de zware
zomerregen, die neerviel als een driedik gordijn, indronken met gulzige oren deze
woorden, welke een ridder, heen en weer lopend vóór hun front tot hen sprak:
‘Edele Vlaminghen, siet voer u selven,
Godt sel u helpen ende staen in baten!
Hi en wil ons heden niet verlaten...
Siet op Gode, cleen ende groet,
dat hi ons helpe uter noet!’

En aan de voet van een molen, op een lage heuvel zag Willem een priester, die, in
groot ornaat, de armen omhoog hief boven de geknielde poorters.
En in zijn sneeuwwitte, doorzichtige handen beurde de priester ‘dat
hoechweerdighste sacrament van den altare’, en de burgers raapten een weinig aarde
en legden het zich op de lippen, en, trillend als een verzuchting van hun innigste ziel,
stegen uit dertig duizend monden deze eenvoudige woorden:
‘Here! Sterven laet ons heden alle, ofte helpt ons overwinnen!’
Toen stak er een windje op uit het Zuiden en het witte licht verzilverde de
loodrechte stralen van de regen, die als fijngeslepen messen glommen en blonken
tussen de hete damp, en de lichte wolkjes schoven voorbij het blauw; - ze schoven
ineen; ze werden een wade..., een zachtwitte wade van hettedamp - en het
slagveldviezioen was verdwenen in de lucht....
En Willem was weer alleen op de weiden, waar de bijtjes langs de bloemen gonsden
en een kleine zwarte krekel tussen het gras diep, heel diep in een klaproos verborgen,
zijn zacht eentonig liedje zong.
En hij hoorde niets meer dan een wonderzachte stem, die misterieus als in een
droom hem toesprak uit de morgenstilte:
‘Willem, Godts ghenade es groet,
Ghi redt Vlaenderen uter noet.’

En hij herinnerde zich de vele viezioenen, die, in die tijd, ‘soe men hem verhaelt
hadde, vele geesteliken in den lande van Vlaenderen ende verder oec vele leken
ghesien hadden.
‘Ende si hadden gesien enen man, sittende up een pert, ende vermanende
gemeenliken den luden, dat si haer wapen aendoen souden ende haesten upten oever
van der see te comen omme die vianden te wederstane....’
En nu verstond hij, ‘dattet de wille Godts was ende Onser lieve Vrouen, dat hi
hem soude begheven naer den wich,’ die in Vlaanderen, misschien wel reeds dien
zelfden dag, zoude gestreden worden.
‘Ende doe sette hem snel op sinen waghen ende voerde sine meryen cloesterewaert.’
‘Ende op den wegh tussen Lisseweghen ende ter Doest, hoorde hi 't gheruchte van
die van Damme, welke wilden sijn te Curtericke om die Fransoisen te wederstane,
die welke, soe si hem seiden, hen ten vorighen daghe ghelegert hadden in der vlakte
bi Groeninghen.’
En weer gedacht Willem van Saeftighem zijn droom!
‘Ende hi ontspande haestelinghen sine twee meryen... ende liet sinen waghen met
hoye staen bi enen brouwer, denwelken hi kende, ende hi trac naer enen swertvegher

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

in der buerte ende gaf desen sine ene merye om een swert ende een staf ende reet op
de andere Curterickenwaert....’
***
In gestrekte draf rende het paard; rende voort langs de zonnige weg, waarvan het
fijne zand glansschemerde tot wijd, wijd in de verte, tussen de lage struiken en de
stoffige bomen, als fijngevreven poeiergoud.
En over al de dorpjes, waar hij doorreed, en waar de kippen kakelend door de
straten vlogen, toen hij voorbijdraafde op zijn hijgend paard; en op al de akkers, waar
noch slechts enkele oude boeren aan het werk waren, traag zich bewegend in gebogen
houding, - donkerbruine vlekken op het blauw van de lucht; - overal hing als een
floers van stilte en rouw, zweefde als een vool van angst en verlangen; - en Willem
begreep, bij intuïesie begreep hij,
dat de ziel van Vlaanderen leed van bange vrees om de uitslag van de op
handen zijnde strijd.
En zonder verpozen reed hij al die dorpen door, links en rechts turend met de hand
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boven de ogen, of hij ook gewoel op de wegen ontdekte, buitengewoon gewoel van
boeren of soldaten, die ook van die inval der vreemden hadden gehoord.
En voort, alvoort maar naderden en vergrootten, verkleinden en verzwonden de
huizen, de bomen, de kerken langs de weg.
't Was of ze op hem wachtten, of ze wisten, dat hij komen zou.... Ze kwamen hem
te gemoet; ze naderden..., groetten hem even met geruis van blâren, gekakel van
azende kippen in het zand van de weg, het slaan van het uur op een klok van brons;
- en voorbij waren ze, - wech, - achter hem wech, bedolven gestorven in een stuivende
wolk van zand.
Even vóór Torhout nam hij zijn paard de teugel af en liet het zich de voeten
verfrissen in een klein ondiep slootje langs de baan.
Hij zelf trad een herberg binnen, en terwijl hij er een teug ale dronk en haastig een
stuk brood nutte, vernam hij van de boerenwaard, dat Mer Jan van Renesse al twee
dagen te voren naar Kortrijk was gereden, om, aan het hoofd van zijn mannen, meestal
kloeke boeren uit het land van Saeftinghe, ‘metten Vlamingen te striden teghen dat
kwade Vrankerike.’
Toen gaf hij haastig zijn paard weer de sporen, en verder reed hij - altijd verder,
tot het Torhoutse kerkje een schemerzuiltje werd en het glinsterende vaantje noch
enkel als een gouden sterretje pinkelde boven de toppen van de bomen.
En de zon bereikte allengskens haar middaghoogte... Al klaarder en klageliker
koerden de houtduiven in de bosjes, - lage bosjes van beuken en berken, die verspreid
lagen tussen zonlichte landen, tussen graanvelden en groene, fluweelzachte weiden.
Distelvinken en grasmussen piepten tussen de halmen, en zwaar, in het gouden
zweeflicht van de peppels, hingen, in gouden trossen, de rijpende korenaren. En de
wijde boekweitvelden met hun brooswitte bloempjes, waarover de bijtjes zo zachtjes
gonsden, deinden ver-verwech over de maar even golvende heuvelen, wit, blinkend
hagelwit als laken in de trillende speren van het rooswitte licht. En altijd zwenkten
en bogen de wegen en de bomen; ze kronkelden en wendden zich vóór zijn haast
schemerende ogen, als maar even blinkende, geelgroene lijven van mooie groengouden
slangen.
Soms kón het paard niet meer; - dan liet hij het drinken uit het fonkelende water
van de beek, waar zonvonkjes sliepen tussen vochtige varens en venkel.
Dan streelde hij de lange, klam-aanvoelende manen en verschikte het stalen gebit
tussen de bijna ten bloede gebeten lippen.
Ook de teugels trok hij wat losser aan, want telkens, onder het suizelend rijden,
had hij gezien, dat de brede, hijgende kossem met vuurroode vlekken van bloedig
schuim bevlekt was.
En overal, overal, in een trilling van sneeuwwit gloeiende hitte, lag de gouden
zegen van het zomerzonlicht over de warme, witte aarde, lovertjes strooiend over de
smaragdgroene golfvelden en de volle, purperen vlinderbloempjes van de klaver, die
reeds bloeide voor de tweede maal.
***
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Hier, tussen de kleine dwergeiken, met de bruinrode, satijnzachte blaadjes van het
Sint Jansloof tussen het harde, oudere groen, vernauwde zich het smalle wegje, waar
grote goud- of groenglanzende torren zachtjes voortkriewelden in de zon.
En in de verte, waar een vlug riviertje z'n droom van blauwe wademen weefde
tussen de lage wilgen, dreven zachtwiegend witte zwanen, grote vreedzame zwanen
met slanke halzen, die, pluizend met lange snebben tussen de vleugels, langzaam
voortdreven met de wind.
IJler en ijler werd nu het hout, en, als een tapijt van duizend verschillend gekleurde
lapjes, strekten zich weer de akkers en de weiden van Vlaanderen uit. En, als
bloedrode vlinders op een mantel van zeegroen fluweel, bloeiden te midden van
oogst en klaver ontelbare klaprozen. En regelmatig bijna, om het uur ongeveer, ging
nu de suizelende duizelrid van de vlakke akkers door mooie dorpen en kleine, nijvere
steden. En hoe dichter hij Kortrijk naderde, hoe talrijker ook de witgepleisterde
boerenhuisjes waren, waarin hij, door de verweerde groene ruitjes, beweging zag
van on-
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rustige mensen en glimmen van wapenen soms.
Oude en jonge vrouwen hoorde hij schreien; kinderen zag hij spelen vóór de lage
deurtjes, met zware houwelen, pieken en schilden van droge boomschors; en heel
vaak op de straten en in de kom van de dorpen, stonden poorters en boeren in het
eenvoudige wams of de zware lederen kolder, marsree met de toen nog nieuwerwetse
kodde of de aloude skramasaks van Vlaanderens Kerelen in de hand....
En zacht weeklagend zweefden langs de velden de droevige stemmen van de
klokken, slakend, als menselike kreten uit bronzen monden, het ‘sturme, sturme’ van
oproer en krijg.
Hij wou zijn arm afgemat paard niet feller aanjagen, want het bloedige schuim
vlokte nu bepaald langs kossem en manen, die verward neervielen over zijn
ruigvochtige borst....
En angstig werd hij, doodsbleek en angstig, nu hij zag dat de zon al lang de
middaghoogte voorbij was; dat zij noch enkel als een gouden rand van licht spreidde
over de kruinen van het ‘Vribusch’ ginds verre, - en hij begon te vrezen dat hij te
laat zou komen - te laat voor de slag!
En diezelfde angst lag ook in de ogen van boeren en poorters, die nu achter hem
reden in het mulwarme zand, die hem inhaalden als hij zijn paard wat liet uitblazen,
waarvan zelfs enkelen hem vóórgeraakten, als hij vol medelijden het dier in plas of
beek eens leste.... Voorbij scheerden zij hem in gestrekte draf, op kleine, ruige ezels
of logge, plompe paarden, die velen, als vrouwen doen, zonder zadel bereden.
Te Isegem hoorde hij, dat de strijd, die enige uren geleden was begonnen, ‘fel was
ende vierigh, tussen 30,000 Vlaminghe ende 60,000 edele Heren - die ceure ende
die bloeme des aedels van Vrankerike.’
Daar waren, zo men hem zeide, ‘die twee coninghen van Maiorke ende Mellide,
de Graeve van Sent Pol ende Jacop van Sent Pol, der coninghinne bastard-oem,
gouverneur-generael van den lande van Vlaenderen, - die Hertoghe van Lorreine,
die biscop van Beuvays, de Graeve van Artoise, de Prinche van Aspermont, de Prinche
van Tuwaes...;’ kortom de allergrootste graven, baanderheeren en hertogen van de
machtigste koning van de aarde.
En hij vernam ook, en alleen het aanhoren van hun namen deed hem van woede
verbleken, dat de hertog van Brabant, en met hem ‘vele rudderen van Dietscer sprake’
streden in het leger van de Fransen.
Nu kon hij zijn arm, hijgend paard niet langer laten rusten....
Spoorslags reed hij verder.
***
Nu ging het naar het lichte Zuidoosten.
De wegen glinsterden wit in het witte licht en de hitte lag tastbaar op de rijpende
oogsten.
Al een goed eind was hij Ingelmunster voorbij en het paard was geheel afgemat.
De zenuwen trilden door het vochtige vel en het mankte aan het linke achterbeen.
Hij liet het stappen in het zachte gras, waar de korte madeliefjes als witgouden
sterreschuim overheen zwommen, en in het kleine, vlugge riviertje, dat hij reeds van
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uit de verte door de weide had zien kabbelen, koelde hij het de arme, bloedende
voeten.
Hoog en verfrissend spatte het water om de zachte, weekgele hoeven op, waar een
scherpe kei was binnengedrongen, die hij er voorzichtig uit verwijderde met zijn
mes.
Toen liet hij het dier een ogenblik rusten en grazen van de geurige violetblauwe
tijm, die in brede plekken of kleine toefjes tussen de hoge, wuivende riethalmen
groeide.
Hij zelf ging zitten in het fluisterende gras, waar glinsterlichtjes op de halmen
lagen, en zag op naar de lichte, stralende hemel, waar witte wolkjes krijgertje speelden,
en naar de kleine, bruine krekels, die met lange poten trommelden tussen de halmen,
en naar de kikvorsen in hun gestreepte jasjes, die te dromen lagen tussen de biezen,
met de bek zacht blazend op het groene kroos.
En duizende en duizende zomerinsektjes vlogen zacht soemend om zijn hoofd.
Doch de tijd had niet stil gestaan....
De zon rustte reeds op de blonde heuvel van Kemmersake, en in de beuken aan
de overzij van het water hing de zware, zoele namiddagstilte van het bos....
Als reuzenamaranten vlogen de liebellen
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over de stille, witte bloemen van de grote, veropengebloeide plompen, die zachtjes
heen en weer wiegden met de lichte wind.
Op eens zwom de zon in een teerrode nevel, al zou ze eerst uren later gaan dalen....
‘Ende siet! Het drongh hem weere, het drongh hem so wonder! Hi voelde: hi en
mocht niet langher marren...! 't Was of hi weer die stemmen uut den hemel hoorde,
die hem maenden om haesteliken te gaen naer dat veld van Groeninghen, waer die
Vlaminghen sedert den middach vochten.’
En tegen het grote glanzende licht, dat nu reeds als een vuurbal blakerde tussen
de hoogste takken, zag hij langs een kromming achter de elzen een ruiter naderen
op een reusachtige bruine ruin.
Hij kwam, op de andere oever van het rieviertje, uit de richting van Tielt, en reed
stapvoets, heel langzaam, onder de olmen van de baan - een slanke gedaante tegen
goudrood geblaârt.
Willem tuurde aandachtig in de verte, en toen de ruiter nader kwam, herkende hij
een broeder van de karmelieter orde met de wijde kap op de lichtbruine pij.
En de vreemde daalde de hellende, lichtgroene berm af, en voorzichtig, eerst met
de voorpoot de diepte peilend, stapte het paard langzaam door de golfjes, die zachtjes
opkabbelden tegen het riet....
Toen de monnik aan de overzij was gekomen, sprong hij vrolik en vlug uit het
zaal en trad met uitgestoken handen naar Willem, ‘die, snelliken recht ghespronghen,
sin eighine oghen niet en coste gheloven,’ toen hij in de jonge karmeliet, die met zijn
vrolike lichtbruine ogen en het zachte haar, kroezend onder het wijde kaproen, al
heel weinig geleek op een kloosterling, zijn eigen broeder Janne herkende, die zijn
kap terugsloeg op de lichtbruine pij en hem, hartelik opgewonden, de beide bruine
handen schudde....
‘Godt ghroete di, mijn broeder.’ sprak hij, ‘soe hebbic di dan toch ghevonden....
Mi dochte, ic soude di op den weghe wel ghemoeten! Wi hadden in onsen Cloestere
al over enighe weken die boscepe vernomen, dat die ewighe viant naer Vlaenderen
quam. Ende mi hevet gisteren onsen heerabt naer Brugghe ghesonden met ene boscepe
aen den gheleerden fisiciin der stede, here Raepsaet, om sine hulpe te vraeghene bi
enen broeder die krank es,
‘Ende, Willem, dan hebbic te Brugghe den uuttocht ghesien van alle die Heren
ende borgheren der Poorte, die saemen uptrocken ter herevaart.
‘Ende in den morghen, terwilen die broeders alle noch sliepen, bennic, sonder
anderweg oerlof te vraghene, up desen orse utet Cloester ghereden. Segghet mi,
Willem: hebst du oec weere die stemmen vernomen? Aen mi es heden ende inden
vorighen nachten de hemelsce Jonckvrou verscenen, ende weeromme hebbic die
crigheren ghesien in de luchten. Ende, o mijn broeder, noch heughet mi die dach,
doe die oude fisiciin Raepsaet ons eenmael verhaelde, dat doe hi bi hem werd
gheroepen voer die laetste assistensie, de stervende Maerlant een visioen gehadt
hadde... Ende herinners du di noch sine woorden?... ‘Dit, o Bulscamp,*) dit es die
dach, dattic di bloedich sach?’...
De broeders hadden nu weer hun paarden bestegen. Willems merrie mankte niet
meer, nu de kei verwijderd was uit haar voet, en hennikte vrolik om beurt met haar
*) 20 Aug. 1297 werden de Vlamingen, onder Willem van Gulik, te Bulscamp bij verraad
overwonnen.
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nieuwe makker, die zijn kop ver voorover boog naar de hare, haar zachtjes met
trillende neusvleugels beruikend.
‘Laten wi ons toch haesten, mijn broeder,’ zei Janne. ‘Laten wi ons haesten! Wi
comen te late’...
En voort, alvoort maar vlogen de huizen, de bomen, de kerken langs den weg.
En wéer was 't of ze op hen wachtten, of ze wisten, dat ze komen zouden... Ja, ze
kwamen hen te gemoet...; ze naderden, - groetten hen even met stil geruis van blâren,
met het slaan van een uur op een klok van brons; - en voorbij waren ze - wech, achter hen weggestorven in een stuivende gouden wolk van zand.
***
Langzaam, in een blauwe droom van lijnen, eerst wegnevelend vaag, langs de
deinende kim; duideliker dan, scherper omgetrokken,
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met blonde strepen in het zachte blauw, doemde de stad langzaam op boven de
vlakte....
Toen was 't of ze nader zweefde, altijd nader, - of ze neerdaalde uit de lichtrode
wolken, tot ze eindelik vast stond in de effen aarde, met haar kerken, haar halle, haar
raadhuis, haar poorten en de enkele grote, openbare gebouwen achter de warmgetinte
muren van rode steen.
Even vóór de stad, links van de Brugse baan, waarop zij tans voortstoven,
halfverborgen door de Proostdij van Sint Amands aan de overzij van de Leie, juist
daar, waar de rievier een bocht maakt, ‘saghen si dat Maegdekenscloester van Marcke
achter 't groen van den hoghen populieren, waer Beatris die moeie van Mer Robrecht
alle Saterdaghen in den somere nuchtermonts ende barrevoets naertoe ghinc in
bedevaert ommet beeldeken van elpenbeen, waervoer si, al knielende, toen si cinderen
waeren, voer 't eerst die hemelsce heirscharen hadden ghesien.’
Nu bereikten zij ‘die strate van Yperen, welke den straetwegh naer Brugghe cruust,
ende van stonden aen hoerden si claerlike 't gheraes van den wich.’
Een geraas van vechtenden - verward, - dof - als een verre donder - ruiste als het
zingen van de zee over de wallen heen.
Nu waren ze de stad bij de Broeltorren binnengereden, toen zij, links afwendend
in de richting van de nabije Vrouwenkerk, ‘die eerste ghewonden ghewaer werden,
sachtkens kermend op die berien, die door graue St Jansbroeders werden
ghedraeghen....
‘Daer ghemoetten si een troepken vromer luden ende vrouen, die naer de kercke
ginghen, om een keersken te setten voer den beelde der Maghet.
‘Ende die stadt geleek enen mierenhope’...
Vlak bij de Grusenburgpoorte, waar zij in gestrekte vaart heenreden, ontmoetten
zij een troepje vluchtende buitenlieden, die zij aan hun uitspraak voor
Veurne-ambachters herkenden, en van welke zij al spoedig in een kort gesprek
vernamen, dat de strijd die middag te drie uur begonnen was tussen de
handboogschutters van Jan Burlas en die van het Vrije - en dat ‘voer die slagh een
aenvang nam, veertigh der weerdighste, ende daeronder Pieter de Coninck met sinen
twee sonen, oppet velt tot ridder waren gesleghen’....
Toen drukten Janne en Willem hun paarden de sporen in de liezen, ‘dattet bloet
lanx die siden afdroop, ende reden die Grusenburghspoerte uut’...
Met moeite baanden de broeders zich een weg door het volk, dat verward en gillend
door elkaar liep, en de geweldige gestalte van de jonge monniken hief zich telkens
hoog, heel hoog op in het zadel, en tuurde in de verte met de hand boven de ogen,
waar de stofjes beefden in het gouden licht.
In suizende vaart, met de hoofden ver voorover gebogen op hun paarden, reden
ze door 't voorgeborchte langs de straat van Gent, tot ze het slagveld vóór zich zagen
tussen de bomen van de brede, groene kouter, die, hier en daar omzoomd door schone
blonde wilgen, tussen de Leie, de Galgenweg, de weg naar Oudenaarde en de grote
Klakkaartsbeke lag, en ‘blekte’ in het namiddaglicht.
Ze joegen hun paarden een aardterpje op en in de klamlauwe damp, die nu
omnevelde hun ogen en waarin een vochtige, lauwwarme geur zweefde van bloed
en hitte, die langzaam uit de meersen omhoogsteeg, zagen ze het deinende woelen
van al die vechtenden - het gelijk-geritmeerde zwenken van de paarden, neerploffend
op hun logge hoeven in het halfverschroeide, bloedige gras.
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En vaag nu - dwars door en boven dat bruisen als van een woedende zee, - hoorden
ze het klagende kreunen van de gewonden, het benauwde reutelen van de stervenden,
het luide, wilde, opgewonden schreeuwen van de altijd nieuw aanstormende Franse
benden, maar alles vaag wechdomend als in een verblindende nevel en stof.
De hitte, de ondragelike zomerhitte trilde in spieralen in de gloeiwitte lucht, waar
langzaam statig wolken kwamen aandrijven van de kant waar de zee is, zachte,
teerdonzige, lichtgrijze wolken, die langzaam dreigend bijeenschoven vóór de zon.
Soms wervelden stofwolken noch dichter ineen en dan zagen ze niets door de
warrelende stofjes dan het gouden slangflikkeren van de zwaarden en het dansen van
de zon op de blinkende maliën.
En huiverend van diepe, heilige ontroering,
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keken de broeders elkander aan. Want zie! dat wat zij, als kinderen, al zoveel jaren
geleden, op die stille beevaartavond in de maand Mei, daar, enige boogscheuten
verder, in de kapel van Groeningerklooster met de ogen van de ziel hadden
aanschouwd, - dat ontrolde zich tans vóór hen in heuse werkelikheid.
***
Toen hun ogen zich nu aan het warrelende stof gewend hadden, onderscheidden ze
aan de ene zijde van de kouter, die door een brede beek in tweeën werd gesneden,
mannen van hun eigen land, enkele als ridders in gemaliede rokken, de meeste in
lederen of wollen kolders, het hoofd, de borst en de armen bloot, de stoere gestalten
in een straalgloed van licht, houdend in de naakte harige armen de met ijzer beslagen
goedendag, waarvan ze de punt lieten rusten tegen de voet.
De manschappen waren gekleed als burgers, maar hun aanvoerders droegen het
ridderlik harnas met blinkende helmen, waarop als teken een liebaart klauwde, terwijl
ze verder, midden in de massa van de strijdenden, verscheidene vaandels zagen
wapperen, ‘ene grote, ghoudine baniere ende daertoe noch twee andere ghoudine
vlaggen ende drie van gheluwen sindale, hoghe boven die hoefden gedreghen.’
Aan de andere zijde, ‘van waer si stonden, links van de beke, aen die side waer
die Pottelsberghe lach’, zagen ze ook enkele voetknechten, ‘vreemde mannen in
enen korten rocke, ende in sonderbare hosen van geetenvellen, in de handen houdende
ene korte pieke, enen handwerpslingher ende twee werpschichten.’
Maar het grootste getal van de strijders bestond uit ridders, een machtig leger van
geharnaste ridders, met lelies en kruisen op de schilden en tweesnijdige zwaarden
met zilveren gevest.
En hel glansde het goud en het zilver van hun sporen door de dikke walmnevel
van het opgeworpen stof.
Zachtjes, statig schoven de wolken elkaar voorbij; ze schoven tot één, tot één
dichte wade, en tussen het lichte, geelgouden gordijn van hittedampen, stroomde nu
in lange dunne stralen de regen neder, en in de vreemde, teerwitte glans van de zon,
die noch niet geheel was schuil gegaan achter de wolken, trilde een schone boog
over de vlakte tot aan de stad, een schone boog van tedere kleuren, fijn lichtgroen
en purper tot goudviolet, waartussen de lichtvonkjes op de wapens als juwelen
blonken.
De blâren van de bomen waren als besneeuwd met fijn, wit glinsterend poeder,
en uit de meersen, onder de hoge muren, stegen blauwe dampen omhoog, kwalik
riekend door het zwarte geronnen bloed en de bergen lijken van mensen en paarden.
‘Ende Willem sach op sinen broeder Janne ende nam hem sachtkens bi der hant.’
En weer meenden beiden door het kletteren van de wapens en het dreunende
stampen van de logge, geweldige paarden de zachte, lieflike zangwoorden te horen,
‘die si beide erst voret wonderbeeldeken van de Maghet ende Moeder Godts Maryen
in den visioene ghehoert hadden:
‘Willem, Janne, Godts ghenade es groet, ghi redt Vlaenderen uter noet.’
Toen daalden ze langzaam, voorzichtig, langs de hellende berm in de kouter af,
stapvoets mennend hun angstige paarden, die, niet gewend noch aan het woeste razen
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van de slag, - een bonzend gedreun als van woedend aanrollende golven, - telkens
weer terug wilden, achteruit terug onder de stille, zacht ritselende bomen en in het
klamme, blondgroene gras.
En aan een gewond soldaat, een Ieperling, ‘dien si cenden aen sinen vierighen,
roden rocke’ en die zo goed hij kon met de afgescheurde lap van een vaandel zijn
linken arm zat te verbinden op de romp van een gesneuveld paard, vroegen ze met
angstig verwilderde ogen, ‘hoe dattet stont metten ghevechte, want si er niet van en
verstonden.’
En met trillende hand, en hees van stof en damp, die hem sedert de morgen de
longen gevuld hadden, schreeuwde de man hun in de oren, hoewel zijn stem hun als
nauw hoorbaar fluisteren klonk:
‘Die soldenieren, metten verbernden ghesichten, dat sijn de handboogscutters van
Janne van Burlas.... Die graeve van Artoise hevet si bi den ersten aenvalle achter
de perden ghehouden, mer nu sijn si bekans over die beke getrocken.... Ende siet,
siet daer,
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neen, daer,’ zei hij haastig tot Willem, die met de ogen starend als in een droom,
naar de kruin van de Pottelsberg omhoog zag, als had hij een verschijning gezien,
en die de woorden van de man noch nauweliks hoorde:
‘Daer, teghens die van Ghent up onsen slinken vleughele, sturmen de Normandiërs,
ende 't sijn die Brabanders die teghen dat midden riden.... Die van Artoise sijn het,
die teghen de Brugghelingen sturmen. Ei! Ei! Nu verliesen de Fransoysen die orde
in den aenval!’
En dadelik, met de stomp van zijn rechterarm weer de plaats aanwijzend, waar,
even buiten het gewoel van de vechtenden, een ridder op een reusachtige zwarte
hengst met opgeheven zwaard tegen de Vlamingen inrende:
‘Siet, siet! Die felle ridder innet harnas van goude, die ghi bi der beke ghesien
hebt, dat es die Grave van Artoise.’ En Janne bij de arm vattend: ‘Daer, daer, dat
es Artoise! Daer valt hi weer ane annet hoeft van al sine rudders... Ei! Siet hoe sijn
pert dat sand opklauwt met sinen hoevend.’
En Willem voelde zijn zenuwen trillen in een huivering van heilige ontroering,
want in de heerlike gestalte met het prachtige vergulde harnas, had hij de ridder
herkend uit zijn droom...
‘Gheseten op sinen swerten draver, den fellen Morel, die, soe men hem nae den
wich vertelde, XIII voeten lanck was, duust pont hadde ghecost ende jaerliks hondert
pont costte annet voer, datti at,’ rende de aanvoerder van de Fransen aan het hoofd
van al zijn ridders vooruit.
Heerlik zwenkte de lijn van de vlugge Normandiese paarden over de kouter, met
golvende manen, zwevend in de zuiging van de zoele lucht, de flanken zacht op- en
nederdeinend, de hals licht gebogen als van een zwaan....
Ze stormden aan tegen een kleine verhevenheid van de wijde meers, waar enige
van de aanvoerders van het Vlaamse leger, die reeds bij de aanvang van het gevecht
van hun paarden waren gestegen en nu als gemene poorters te voet streden, achter
een kleine verschansing van aardzoden en plaggen, stonden haastig door hun
manschappen opgeworpen, en ze juichten dreigend de oude strijdkreet van de Capets:
‘Montjoie et Saint Denis!’
De bodem daverde van de vreeslike schok. De voorste paarden vielen in de knieën,
alsof de weke, drassige bodem, de zware last niet meer dragen kon, en de broeders
zagen hoe een oudere ridder vooruit reed uit de achterste reien, en bezwerend, angstig,
de hand lei op de arm van Artois.
Driftig, met zijn gemaliede handen, wees de oude ridder de jongere op de golvende
onafgebroken lijn van de voetboogschutters, die kalm, met de zware boog rustend
op de voet, de nadering afwachtten van de geregeld vooruittrekkende Vlaamse benden.
Artois schudde echter met een heftige, ongeduldige beweging, de hand van de
onwelkome raadgever af, en zijn zwaard omhoog werpend, hoog in de lucht, om het
in volle ren weer op te vangen, wenkte hij het voetvolk, dat ze zouden wijken, en
stormde met een deel van de ruiterij voorwaarts.
Maar de zware kavallerie, die alleen gewoon was recht op de vijand aan te rukken,
‘hadde voeret voetvolck achtinghe egheen,’ en in woeste vaart stoven ze voort over
de eerste reien en reden de veel lichter gewapende scharen halsoverkop.
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‘Die boogscutters, fel vertoornd dat si innet midden van die segheprael
teghengehouden werden, dachten dat si doer een anderen viant in den rugghe
aenghevallen waren ende gheraekten in ene iselike verwarringhe.’
En met de hoeven van de paarden telkens wechslippend in het bloedig slijk, - want
de korte, maar hevige zomerregen had de altijd weke, moerassige bodem noch malser
en drassiger gemaakt dan hij reeds was, - beproefden de ruiters, om over de beek te
geraken, waar roerloos, pal als een levende muur van lichamen, 20,000 Vlamingen,
schouder aan schouder, de schok afwachtten met de dood op de punten van hun
goedendags.
‘Plotselinghen, als uut duust monden, wart in die reien van de Fransoisen die
trompe ghesteken, ende aen thoeft van tweeduust ruters, met die graven van Aumale
ende Eu, met Raoul van Nesle ende Lodewike van Clermont, reden drie scone Walsce
rudders, die ene op enen pekswerten hengste, de beide andere op gheluwe runen,
naest mallikander voert tot ane de beke.’
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De beide ruinen deinsden achteruit, angstig-hijgend met sidderende flanken,
hoogsteigerend op de logge achterbenen.... Maar met een krachtig vlugge sprong,
terwijl de ridder hem aanmoedigde met vriendelike woorden, geraakte de zwarte
hengst over de gracht.
Even beroerden de achterhoeven van het dier het water, maar vlug trok de ridder
het aan de teugel omhoog, ‘ende drongh door, hi allene, ver voer die anderen uut,
tot diep in die benden van de mannen van Brux-Ambacht.’
En achter hem stormden al de overgebleven ruiters, in één gelijke, heerlike
beweging van hun krachtige paarden, eerst even buigend, als om de afstand te meten,
enkele angstig, weerbarstig, terugdringend onder de prikkelende sporen, de meeste
gewillig wagend de sprong, de moeilike sprong op de hellende berm van de beek,
onder het zware harnas van hun berijders.
‘Mer voer die meesten van hen was die beke te breet, ende vele vielen voerover
innet rode waeter ende gheraekten metten peerden vast inden moere, ende die
woedende Vlaminghen stormden naer voren, ende sloeghen peerden ende mannen
metten goedendaghe doet.’
En een wreede dweepzucht lichtte in de ogen van de onzen... ‘Si meinden alsdat
Sente Joris uut den hemel was neerghecomen ende alsdatti met de poerters voer
Vlaenderen medestrede in den wich.’
En, met woedende slagen tegen borststuk en hoofd, ‘entorsten’ zij de
zwaargeharnaste ridders, die ze zonder genade daarna afmaakten met hun vreeslike
knods.
‘Ende overal waer die slaeghen 't felste vielen, sach men den edelen Renesse ende
Baldewine van Papenrode enen weghe baenen om ter hulpe te comene annet voetvolk
van hulder eighen benden.’
Het meest bedreigd waren de Gentenaren, die tegen de Normandiërs te strijden
hadden.
Een van hen, Segher Loncke, die de banier van de gemeente droeg, de klimmende
leeuw op een veld van goud, viel tot viermaal toe onder ijslike slagen in de knieën,
‘mer oock viermael weder stont hi recht.’
‘Even trou ende sonder van sine plaetse te wyken, hielt Janne Ferrant die standert
van Willem van Gullike in de hoogte. Dese was door een pijl, die tegen sine borst
was ghesleghen, so duuselig ende bedwelmt gheworden, dattet bloet hem uut de
nustern stroemde ende sine mannen hem wech moesten draeghen uten wich. Mer sin
vaendrig trok sine rustinghe aen, ende street in sine plaetse teghen die Fransoysen.’
Toen drongen de vijandelike handboogschutters, die bijna allen behouden over de
beek waren gekomen, onstuimig vooruit tot achter hun heer, die de hand uitstrekte
naar een zwaar neerhangende standaard met een zwarte leeuw op een veld van goud.
Een vreeslike schrik beving de Vlamingen; een bijgelovige angst maakte zich van
hen meester, toen ze hun standaard zagen wankelen.
Duizelig deinsden ze achteruit, doodsbleek, vaal, met een trilling van angst om de
hoeken van de mond.
En Willem zag het.
Hij zag de standaard wankelen, en haastig, terwijl hij hoog deed opsteigeren zijn
paard en vergeefs omzag naar Janne, die hij verloren had in het gedrang, rende hij
in volle vaart dwars over het slagveld en stortte zich achter de heren Borluut, Baldwin
van Papenrode, Renesse, Bangelijn en Ferrant, ‘midden innet gheraes van den strijt.’
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En onbewust bijna, zelf nauwliks wetend dat hij sprak, uitdonderen liet hij zijn
stem wijd over de ordeloze scharen:
‘Bi den almachtigen Here Jesus ende sinre suvere Moeder Marie, staet, Vlaeminc!
Staet!
Toen weerklonk in de drie legerkorpsen van de Vlamingen aan de oostkant van
de kouter een schetterende fanfare, en onmiddellik, alsof zij enkel gewacht hadden
op dit geschal, begonnen zij een beweging uit te voeren, die een eind zou stellen aan
het gevecht.
Langzaam, als de nijpers vaneen tang; als een schorpioen, die zijn scharen toeknijpt
om een groen glimmende hagedis te vangen, zo bogen zich de beide uiterste spitsen
van het Vlaamse leger, zachtjes voortglijdend in deinende golving, onmerkbaar,
onverbiddelik tot elkaar, tot eindelik de laatste Fransen tussen twee levende muren
van lansen, kodden en bijlen waren gevangen.
Toen hief mijnheer Gwijde zich met op-
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gestoken zwaard in de stijgbeugels omhoog, en met wijdklinkende stem riep hij uit,
zó dat al de andere aanvoerders het konden verstaan en tot in de verste gelederen
herhalen: ‘So, horet nu, mannen, wat ic u segghe:
‘Al wat sporen draeght van goude ofte van selvere, slaet doot, slaet al doot!’
***
Janne, die een minder krachtig paard dan Willem bereed en een veel verdere weg
had afgelegd, was ver van zijn broeder afgedwaald in het gedrang en alleen op het
slagveld achtergebleven. Als door onzichtbare handen getrokken, reed hij recht naar
de plek, waar hij de twee ridders had gezien.
In het zware, plaatgeslagen harnas, waarover de lange fluwelen riddermantel
neerviel tot ver over het zijden schabrak, zaten ze op hun krachtige lichtblonde vossen.
In bevallig dansende deining golfden de paarden met de zijlienie mee, onder
aanvoering van Lodewijk van Clermont, die juist met ongelooflike inspanning, onder
hoog opspatten van het vuil-gele water, zijn troepen over de beek had gevoerd.
Eerst was hij duizelig geworden van het gekletter van de vaandels, het briesen van
de paarden, het gillen van de gekwetsten, het ontzettende, verbijsterende rumoer van
de slag.
Toen, met flitsen van woede in de ogen, nam hij een naast hem gesneuveld
Hennewier zijn slagwaard uit de bijna verstijfde handen, en neermaaiend als met een
zeis al wat hem in de weg kwam, drong hij door tot de beide geharnaste ridders.
De ruiters stoven woest langs hem heen; het voetvolk vocht naast en tussen de
paarden, maar met een vlugge beweging van de teugel baande hij zich een weg door
de opdringende benden, tot hij hield vóór de ruinen, heel lenig en blank onder het
gele schabrak, met blinkend goud en juwelen langs de zomen.
De lansen flitsten om hem heen, met heel zacht snorren, als van vleugelen.
De bodem dreunde van de val van de paarden.
Een vreemde lauwe geur, een geur van zweet en bloed benauwde hem de borst en
de longen en vurige vlammen flitsten vóór zijn ogen. En hoog opheffend zijn zwaard,
ver boven zijn ongedekte schedel, kliefde hij met een enkele felle haal het hoofd van
de jongste van de twee ridders, die beschermend, als tot afwering van de slag, de
armen om zijn vaders hals had geslagen.
Het jonge lichaam zakte, een gevoellooze klomp, ineen in het zadel, sloeg dan
links achterover en bleef hangen in de stijgbeugel, met het mooie, nu van bloed
druipende hoofd op de grond.
Dan, breed uithalend voor een nieuwe slag, hieuw de Karmer ook de oudere ridder
met zulk geweld in de schouder, dat het zwaard tot diep onder de oksels doordrong.
Met het vreemd proestend geluid van een slagaderbreuk, waaruit men de prop,
waarmee men ze een poos heeft dichtgehouden, eensklaps verwijdert, spoot het bloed
in een dunne straal uit de breedgapende wond....
Een ondeelbaar ogenblik scheen het lichaam noch te wankelen, te duizelen in het
zadel....
Dan sloegen de met staal geschoeide voeten uit de stijgbeugel, en snel, met een
doffe bons, plofte het lijk op de grond.
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‘So stierven die beide met elkaar, naest dien Vlaemschen banierdraghere, die si
de baniere uut der hant gherukt hadden, Godfried van Brabant ende sin enighe sone,
de Here van Vierson.’
En de paarden holden voort, nu zonder hun berijders, ‘want Here Godfried was
innet sant ghevallen ende die Here van Vierson honck noch stets met sinen voet in
de riemen.’
Toen gebeurde er iets zo zonderlings, dat niet alleen de vreedzame bewoners van
de omliggende dorpen, maar zelfs de strijdenden uit de beide legers het met angst
en ontzetting bemerkten en dat het later, tot een sage geworden, in de vruchtbare
verbeelding van het volk eeuwen lang bleef voortleven als de herinnering aan een
wonder.
Plotseling, in wolken, die opkwamen uit het Noorden, uit het Westen en het
opaalgrijze Oosten, was de hemel duister van blauwzwarte vogels, glanzige raven
met snavels als van gieren, die krassend en krijsend als woedende duivelen, hoog
boven de Franse ridders in het rond vlogen.
Men zou gezegd hebben, dat al de raven van het Vrijbos, al de raven en kraaien
en kauwen, die daar huisden in burchten en torens in en rond al de bossen van geheel
Vlaan-
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deren, van geheel West- en Oost-Vlaanderen te saam, aangedreven door een
geheimzinnige macht of een wonder instinkt, op dat éne en zelfde uur van die elfde
Juliedag naar diezelfde kouter van Groeningen waren vertrokken.
En zó naar en dreigend klonk het gekras en gekrijs, het geklepper van die duizende
en duizende hongerige bekken, dat een volle mienuut lang al die strijdenden, als het
ware uit een zelfde beweging van hun gemoederen, aarzelden in het heetste van het
gevecht, en opstarend luisterden, - met gespannen oren luisterden naar het
afschuwelike geluid, dat zelfs het gerucht van de slag overstemde.
En terwijl de Vlaamse poorters daar zo stonden, angstig; besluiteloos de bijlen in
de hoogte gezwaaid, de knods geheven of de lansen gereed, dansten als dwaallichtjes
zonnevonken over vlak of punt van hun wapens, als schitterjuwelen, flikkerglimmend
in dwijlen van rouw.
***
Toen Willem, als hij over het slagveld reed, Artois de hand had zien strekken naar
de standaard met de klauwaart van goud, door de Heer van Renesse werd gedragen,
‘hadde hi felle die ruters nederghesleghen, die hem ende sin pert omringden,’ en
opgestuwd en meegevoerd door de stormende Vlamingen, reed hij nu tegen de Franse
ridders in, en maaide met zijn geweldig slagzwaard in de reien, dat de ruiters
wankelden en uit het zadel stortten, de een na de ander, als aren voor de zeis.
Slechts één van hen bleef staan, pal en onbeweeglik, met fier geheven hoofd,
grandioos als uit graniet gehouwen, tussen het golven en woelen van het voetvolk
om hem heen.
Als een standbeeld van brons op zijn gitzwarte hengst, wiens beweeglike huid
glansde in 't licht, - zó wachtte de ridder de monnik af en zag hem trots en overmoedig
in de ogen.
Maar eensklaps trok een herinnering als een sluier voorbij zijn voorhoofd, en alsof
ook hij de monnik herkende, wankelde hij achterover in het zadel, en hij liet den
standaard vallen, die hij zo pas te voren gegrepen had.
Toen hief Willem zijn zwaard met beide handen omhoog, ‘ende sloech daermede,’
éénmael, tweemael, driemael op het hoofd van de ridder, ‘ende sloech met sinen
goedendaghe dat pert teghen de borst,’ dat het met een huilend gehennik van pijn
in de knieën zonk.
‘Ende alsof hi doet geweest ware,’ zo lag nu de ridder tussen al die stille doden,
‘want sin ors was boven op hem ghevallen, ende het sloech met sinen kop ende sine
vlieghende maenen ende klauwde angstich met de hoeven innet sant.’
Maar de zware rusting drukte hem telkens weer neder, ‘ende al was dat pert selve
noch niet ghewont, bloet stroomde uut der wonde van sinen meester,’ in brede,
donkere purpergolven over zijn schone, fluweelzachte borst.
Slaande met de kop en de vliegende manen, waar gras en slijk van de kouter in
vastkleefden, angstig scharrelend met de hoeven en luid hennikend alsof 't zijn
makkers te hulp riep, zweepte Morel het zand op met zijn prachtige staart, klauwde
met voor- en achterhoeven en bleef eindelik stil en onbeweeglik liggen, terwijl alleen
het trillende vel, - een zenuwachtig trekken van de fijne spieren, - zijn vreeslike angst
verried.
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De ruiters, die de graaf met moeite gevolgd waren, geraakten nu verward onder
de voetknechten, die tussen de stormende mannen van het Vrije als tussen scharen
waren gevangen.
Vergeefs beproefden ze, om zich met hun paarden los te worstelen en zich bij hun
gevallen aanvoerder te voegen, wiens krachtig gebouwde hengst ze nu en dan door
het deinende gewoel zagen bewegen.
Die van Vlaanderen echter staken de punten van hun goedendags tussen de poten
van de paarden, deden ze over de zwaar afhangende dekkleden tuimelen, en sloegen
de ridders met de ijzeren knods op het hoofd.
Op dit ogenblik rukte een Brugs beenhouwer, die al sedert enige ogenblikken te
vergeefs beproefd had door de strijdenden vooruit te dringen, de schildknaap van
Artois, zijn meester van nabij gevolgd, de Franse orieflamme uit de handen.
Dan, met een enkelen houw van zijn bijl, kliefde hij hem het jeugdig blonde hoofd
middendoor.
Artois zag het, en het doodsbleek gelaat, waar het lange, zwarte haar bloeddruipend
langs neerhing, in doodsangst naar de Vla-
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mingen omhoog heffend, riep hij, zo hard hij kon, in het weinige Vlaams, dat hij in
zijn jeugd, toen hij in Vlaanderen was opgevoed, van zijn moeie Beatrys geleerd
had: ‘Siet, goede lieden! Ic ben de grave van Artoyse! Jont mi het leven!’
De Vlamingen echter, die, telkens opdringend uit de achterste reien, om hem heen
stonden in een benauwende kring en de paarden van de noch weerstand biedenden
ridders met vreeslike slagen bedwelmden, gebaarden zich alsof zij de zin van zijn
woorden niet verstonden, en tot alle antwoord riepen zij hem met honend gegrinnik
toe:
‘Welghecomen, edel here Grave! Welghecomen! Segghet ons, here, wan toch
vertrekste weere?’
En anderen schertsten; ‘Ei! Sine hooghhede spreket ghelike Dietsc als wi! Hevet
hi selve dan al verstanden, hoe valsc ende lelik dat Walsce es? Ei! Comt ende hoert
toch, ghi goede luden! Dese Wale spreket Dietsc als wi!’
En de ridder hernam, en nu klonk het als een smeking, gestameld uit benepen
gorgel:
‘Ach, ic bidde u, goede luden! Laet mi 't leven, aen mi ende aen Morel, minen
edelen orse. - Siet, ic geve mi aen ulieden over! Hoert toch min ridderwoert ende
neemt van mi mijn goede swert.’
En noch eenmaal beproefde hij het, zich op te lichten en het zwaard te grijpen, dat
in de worsteling naast hem gevallen was....
‘Ic gheve mi over,’ zei hij heel zacht, en noch eens fluisterde hij, bijna onhoorbaar:
‘Ic gheve mi over!’ Maar de Vlamingen riepen: ‘Wi en cennen di niet. Ofte beter,
Here! Wi cennen di mer al te langhe! Ende wolven ende gieren en sparen wi in ons
Vlaenderen niet!’
Toen zag Willem, in een ondeelbaar kort ogenblik, zich zelf weer, zoals hij zich
gezien had in het kapelviezioen, dodend de schitterend geharnaste ridder, die nu
zacht kreunend aan zijn voeten lag. Weer klonken, geheimzinnig, heel diep in zijn
binnenste ziel, de woorden, die hij had gehoord als kind in de bidkapel van het
klooster de Maagdenspiegel....
Werktuigelik, bijna als een die opstaat in zijn droom en in die droom dingen doet,
waarvan zijn bewustzijn zelf niet afweet, zwaaide hij zijn verschrikkelik wapen noch
eenmaal in de hoogte, en met een slag tegen de bleke slapen doodde hij, als wilde
hij een herinnering doden, die vóór hem opgeleefde verschijning uit zijn ekstaze zo
lang geleen.
Heer Gwijde, die van de tegenovergestelde zijde van de kouter, waar hij met zijn
mannen tegen het Franse centrum gevochten had, de standaard van Artois had zien
wankelen en vallen, was, om hem te hulp te komen, met jeugdige vlugheid van zijn
paard gesprongen, dat zijn schildknaap bij de teugel hield.
Hij kende de onverbiddelike haat van het volk tegen de Franse veldheer, en zich
met moeite een weg banend door de juichende burgers, sprong hij, in zijn dreunende
wapenrusting, zwaar metaalrinkelend bij elke stap, over de bergen van gewonden en
dooden, in ordeloze hopen woest over elkander geworpen.
Hijgend van inspanning, bijna zwart geblakerd door de damp en de smoor, schoof
hij de mannen van het Vrije op zijde, die alle dicht opeengedrongen, als honden om
een afgejaagd hert, zich neerbukten over een pas gesneuveld ridder.
‘Ende ene van de borgheren uut Brux-Ambacht, vannet vermaerde
beenhouwersgilde, dieselfde die de schiltcnape van Artoise ghedoet hadde, drongh
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haesteliken door die anderen naer voren. Ende het was een cleen manneken met
korte beentjes, rodinen gesichte ende een dubbelde kinne, ende hi sneet seer
handigliken, met enen clenen, korten knive, den Grave sine tonghe uten monde, ende
hi bootse op denselfden knive aen Mer Gwyde van Namen, segghende, terwilen hi
sonderlingen lachte: Mer Gwyde, hebste honger? Siet! Eet nu! Dit is die Walsce
tonghe van Artoise.’
Zo werd de grote wich bij Curtericke door de Vlamingen gewonnen.
***
De zomeravond duisterde over het veld, en uit de lichte stad, die zuidwestwaart van
de Groeninger kouter met haar hoge witte wallen scheen te luisteren naar het vrome
bingebangen van de klokjes, stegen van lieverlede, ‘al luder ende luder in den stillen
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navend, soete liederen ende ghesanghen omhoghe, tot ere van Godt ende die Maghet
Marye, die die overwinninghe aen die Vlaeminghen schonck.’
Toen blies de hoornblazer van Borluut voor het laatst in de trompe en de laatste
scharen verlieten het veld.
Met trage schreden, dood vermoeid, enkele met vlekkerig rood gekleurde en door
de zon verbrande gezichten, de droge tong aan het verhemelte klevend van hitte,
damp en stof, verlieten de Vlamingen het veld, dat voor eeuwen het veld van hun
glorie zou zijn.
Hoorbaar over het slagveld lag de stilte, zwaar en benauwend, in walmen van
geronnen bloed, alleen gestoord door het bekkengesnerp van de raven, die op logge
vlogelen rondfladderden om te azen, en zich neerlieten, waarhier waardaar op het
veld, tussen de gewonden, de stervenden en de doden.
Daar lagen ze tussen de bloeddruipende halmen, met hun aangezichten vaal in het
vage, grijze licht van de vallende schemer, de bloem van de Franse adel, de machtige
graven, baanderheren en ridders, die ‘den Graeve van Artoyse uut Frankerike hadden
verselt. Die Coninck van Maiorken metten Coninck van Mellide, die Biscop van
Beuvays, de Prinche van Aspermout ende Jacop van Sent Pol, de Grave van
Sampagne, de Grave van de Marche, de Grave van Ligny, de Grave van Bonne, de
Grave van Henegouwen, de Grave van Bar ende sine twee broeders, die Here van
Wesemale ende de Grave van Soissons. Ende si waren alle aen hunne wapenen te
cennen, annet blasoen op hulder mantels ende annet teycken op hulder helmen.’
Zijde aan zijde, naast elkaar, de handen vast ineengeslagen, zaten Willem en Janne,
zonder een woord te spreken, noch vol van de ontzettende indrukken van de slag,
luisterend, als in een vage droom, luisterend naar de altijd verder wechtrekkende
Vlamingen... Zwakker en zwakker werd het geschal, - en eensklaps hoorden zij niets
meer dan de suizende stilte over het wijde veld.
Toen klepte lijze, heel ver in de zwarte stilte, een zilvertonig klokje, dat langzaam
als een zingend geestje de wallen afdaalde naar het donkere veld. Lichtjes zweefden
langs de doden, en grauwe monniken in slepende pijen gingen en kwamen, onhoorbaar
als geesten, soms een korte poze hel verlicht door hun eigen toortsen, dan met zacht
gemollige omtrekken, vaag en doezelig als grauw fluweel, ineensmeltend met de
grijze nacht.
En telkens als zij zich heenbogen over de doden, zagen Willem en Janne in de
glans van de kleine lantaarn, die elke monnik als een ster op zijn borst droeg, de
ernstige gezichten van de Grauwbroeders van een naburig klooster, die op het slagveld
waren gekomen, om de doden te brengen naar hun laatste huis.
En het angstig kermen van de gewonden, flauwer, aldoor flauwer wechstervend
met het zachte suizen van de wind, steeg als een schrijnende klacht tot de stille sterren,
die neerkeken als vriendelike engelenoogen, door zware wolkensluiers op de lijken
van mensen en paarden in het rode slijk.
En uiteen schoof de maan de laatste nevelen en zag uit haar krans van bleke sterren
op de lijken tussen de bloemen neer.
En ontelbare sporen blonken als gouden vonken tussen het gras.
En alsof zij zo waren afgesproken, stonden de broeders van hun zitplaats op, en
langzaam, met rustige, trage schreden, wandelden zij tussen de doden. En overal
waar die gouden gensters blonken tussen het gras, bukten zij zich even neder en
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schroefden de sporen los van de ijzeren schoenen en verzamelden ze in hun wijde
mantels, totdat deze bijna scheurden van de rinkelend gouden en zilveren vracht.
En weder beklommen zij de brede trappen naar het klooster van Groeningen, een
hoge, sombere bouw op de oever van de beek.
Licht gedragen door de wondere muziek, die van af de morgen in hun oren
droomde, ‘ginghen Janne ende Willem naer de kercke onser Vrouen ende legden de
gulden ende silverne sporen voeret beelt van de Maghet op ten altare neer....
‘Ende siet! doe si daer quamen, doe wasser die kercke vol van den volke, dat
teghen die Fransoisen gestreden hadde, ende voer den altare knielden Willem van
Gullike, Janne van Renesse, Gwijde van Namen, Segher Loncke, Boudewine van
Papenrode ende Pieter de Coninck met sinen twee sonen, ende si
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alle dankten Gode ende die suvere Maghet Marie voer die grote victorie, die si haer
huden gheschoncken hadde.’
Toen klepte weer het klokje van de torenkapel, en zie - daar traden de witte nonnen,
met vroom geruis van witte kleren, in de half verlichte, wit schemerende kerk.
En met een wondere huivering over geheel hun lichaam, traden Willem en Janne
door de dicht opeengepakte menigte tot vóór het outer van onze Vrouwe en schudden
er, met een diepe buiging, de sporen over uit, een rinkelende

regen van zilver en goud, en legden dan hun grote, geweldige zwaarden, ‘die goede
sweerden, die de vianden hadden versleghen,’ kruisgewijze vóór de voeten van het
kleine Mariabeeldeken neer.
En biddend bogen ze zich op de treden, ‘ende songhen met luder stemme die
lofsanck die eertidens die jonkvrouw Marie selve gesonghen hadde, doe si die
boescepe van den Engel Gabrielle gehoert ende ontfanghen hadde: Magnificat anima
mea Domino.’
Dromerig teer, als een klacht in de verte, begon heel zachtjes het orgel te spelen,
eerst klagend als in de Zomer de golfjes op het strand, dan geweldig aanbruisend als
stormen uit het Noorden.
En wenend, zalige tranen wenend, lagen de broeders geknield op het outer, en nu
verstonden zij, nu wisten zij het zo goed als dat zij beiden broeders ‘ende van
Vlaemschen ouderen gheboren waren’; nu wisten zij, dat O.L. Vr. van Groeninghe
‘gewild hadde, alsdat si doden souden die snoede verraederen, die selven Dietscers
van Dietscen stamme, verraet hadden ghepleegt aen hun eyghen lant ende diet, ende
oec dien valscen Walscen riddere, die, bi Beatrys van Vlaenderen opghevoet, een
heir hadde aangevoert teghen den goeden gastvrien volke dat hem in siner jonckheyt
hadde verpleegt.’
En toen zij de kapel verlieten, hadden zij het hoge gevoel van de volbrachte plicht,
het gevoel van de zoon, die de gehoonde moeder heeft gewroken in het bloed van
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de woesteling, die haar met ruwe hand had durven aantasten, - en 't was hun, toen
ze, om er te vernachten, teruggingen naar de lichte stad, als hoorden ze noch eens
de stem uit de hemel:
‘Willem, Janne, Gods ghenaede es groet,
Ghi reddet Vlaenderen uter noet.

***
‘Ende’, zo luiden de laatste regels van het handschrift uit de oude, loden koker, die
zo lang was bewaard geweest in de beroemde abdij van de Duinen:
‘Den anderen daghe ceerden wi weere, elckerlic naer sinen convente, ende ter
Doest wederghecomen sijnde, ward ic, Willem, door den Prior, die totter ouden
familie van Mosschere behoorde ende die een valsce ende nidige Lelyaert en de
Isenghrijn was, met grote gestrengheid ende....’
***
Hier echter was het handschrift afgebroken, zodat de latere lotgevallen van de beide
broeders voor immer verborgen liggen in de gouden nevelen van het verre, verre,
‘voor altijd voorbij....’
1898.
POL DE MONT.
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P.P. RUBENS.
ISABELA BRANT.
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De Nederlandsche meesters in de Ermitage te St. Petersburg.
Wanneer men de drukke Newski-Prospect verlaten heeft en ter rechter hand den
Alexandertuin en de plaats der Paleizen oversteekt komt men in het begin der
Millionaja, nevens het Winterpaleis, aan het bescheidener Palais de l'Ermitage, dat
met de sobere, edele lijnen van zijnen Griekschen stijl gunstig afsteekt tegen den
pralerigen baroktrant van zijn grooten nabuur. Binnen gekomen bevindt men zich in
een waar paleis: kolommen, beelden, trappen, vloeren van marmer, zijden behangsel
aan de wanden en op de vergulde zitbanken, bedienden in vorstelijke livrei, men
krijgt den indruk, dat men de woning des keizers is binnen getreden, zooals het
waarlijk het geval is. Het overstelpend rijk opgesmukte Keizerlijk Museum van
Weenen uitgezonderd, evenaart geen schilderijen-galerie ter wereld de pracht van
dit gebouw.
Door zijn inhoud kan l'Ermitage met de grootste en beroemdste Museums naar de
kroon dingen. Er is er geen in de wereld, waar de Hollandsche school der groote
eeuw zoo voortreffelijk is vertegenwoordigd als hier; buiten Madrid, geen waar de
Spaansche school; buiten Parijs, geen waar de Fransche school zoo uitmuntende
stukken heeft geleverd: terwijl er ook van de grootste meesters der Vlaamsche en
der Italiaansche school een overvloed van prachtige werken aanwezig is
Dat al die heerlijkheden zoover buiten 's heeren wegen verdwaald zijn, zoodat
alleen heel weinigen ze daar nog kunnen gaan opzoeken, is zeker te betreuren; dat
zij ruimschoots de moeite der lange reis loonen is stellig. Zij zijn daar gekomen dank
aan den verlichten kunstzin der vorsten van het land: Peter-de-Groote, Catharina II
en hare opvolgers hebben om strijd medegewerkt tot de verrijking van de groote
verzameling. Aan geld ontbrak het hun niet, aan goeden smaak en raad van bevoegde
medewerkers gelukkiglijk evenmin. In de 18e eeuw, in een tijd toen Holland en
Vlaanderen verkoopzalen waren geworden van hunne kunstschatten, verrijkten
Frankrijk, Duitschland en ook Rusland zich met dingen, voor welke onze nationale
trots niet genoeg gevoelde om ze voor het land aan te koopen en van welke onze
burgerij minder hield dan van geweven behangsel en gemunt geld. Het grootste deel
van die parels uit onze kroon is te gelde gemaakt en voor goed voor ons verloren
gegaan: een troost blijft ons, namelijk dat de bannelingen den goeden naam onzer
school heel de wereld door hielpen verspreiden.
Wonder genoeg, Catharina en hare opvolgers kochten de meeste en de kostelijkste
der Hollandsche en Vlaamsche schilderijen niet in onze gewesten, maar in Frankrijk,
Engeland en Duitschland. Parijs was de groote kunstmarkt in de 18e eeuw en uit de
wereldberoemde en fabelachtig rijke verzamelingen Crozat, Choiseul, Randon de
Boisset, Conti gingen er scheepsladingen van meesterstukken naar St. Petersburg.
Daar kwam dan bij het Museum van Malmaison door keizerin Josephine gevormd
uit de schilderijen ontvoerd uit Cassel, de galerie Brühl uit Dresden, het kabinet van
lord Walpole en tal van andere, waaronder ook dat van Willem II, koning van Holland,
dient vermeld te worden, die geheel of gedeeltelijk naar het noorden verhuisden. De
Spaansche stukken werden hoofdzakelijk gekocht in de veilingen van den prins van
den Vrede, Manoël Godoy, van Gessler, Russischen consul te Cadix, Paez de la
Cadeña, Spaanschen minister te St. Petersburg en Maarschalk Soult, die een langen
veld- en rooftocht in Spanje gehouden had.
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De oude Vlaamsche en Hollandsche school zijn karig vertegenwoordigd in de
Ermitage; behalve de O.L.V. Boodschap van Jan van Eyck, alsook de twee hem
toegeschreven luiken, en de drieluik van Lucas van Leyden, de Genezing van den
Blinde van Jericho, vallen er geene stukken van hooge waarde te vermelden. Met
uitzondering van laatstgenoemden meester zullen wij ons overzicht dan ook bepalen
bij de meesters der XVIIe eeuw, die, wij zegden het reeds, eene zoo glansende plaats
in het keizerlijk Museum innemen.
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De Vlaamsche School.
Petrus Paulus Rubens.
Rubens telt 54 stukken in den catalogus van l'Ermitage, waarbij nog komen vijf oude
kopijen naar hem. Zes van die stukken zijn hem verkeerdelijk toegeschreven, maar
twee, de schoonste portretten, die het Museum van hem bezit, staan in het boek onder
Van Dijck's naam. Alles bijeen dus 50 werken van den grooten Vlaming. Een
ontzaglijk getal, maar een cijfer, dat geen duidelijk noch juist denkbeeld geeft van
de betrekkelijke belangrijkheid van het aandeel in 's meesters werken, dat hier te
vinden is.
In dit getal toch zijn begrepen 20 schetsen, die wel zeer merkwaardig zijn in hunnen
aard, maar niet opwegen kunnen tegen afgewerkte stukken; onder de portretten komen
er een half dozijn van middelmatige waarde voor en onder de overige stukken zijn
er nog een vijftal van ondergeschikten rang, zoodat er ten slotte nog negentien stukken
van eersten rang overblijven; een groep zoo groot in hoeveelheid en hoedanigheid
dat elk Museum ter wereld er roem zou mogen opdragen.
De godsdienstige tafereelen zijn ongelijk van waarde: eene Aanbidding der
Koningen en een O.L.V. die den Rozenkrans geeft aan den H. Dominicus zijn groote
decoratieve stukken, die Rubens door zijne leerlingen liet schilderen tot stoffeering
van minder gegoede of afgelegen kerken en die hij hertoetste; een Christus bij Simon
den Phariseër en eene Afdoening van het Kruis, voortkomende uit de Capucienenkerk
van Lier, zijn daarentegen werken, die den meester eer aandoen. Het eerste lacht u
toe met de rijke kleuren, die hij leende aan zijne feestelijke tooneelen; terwijl zijne
dramatische kracht spreekt uit de afgunstige trekken en de nijdige gebaren der priesters
en phariseërs. De Afdoening van het Kruis staat verre beneden die uit de hoofdkerk
van Antwerpen, maar onder het half dozijn bewerkingen van hetzelfde onderwerp,
die Rubens leverde, korts na het voltooien van zijn meesterstuk van 1612, is zij nog
wel de beste. Zij bewijst, evenals de andere Afdoeningen, dat de eerste het onderwerp
op zoo volmaakte wijze had afgebeeld, dat elke andere vorm, dien Rubens of wie
ook er nog kon aan geven, daar beneden moest blijven. Maar met eenen leverde zij
getuigenis van de onuitputtelijke vruchtbaarheid van zijne scheppingskracht, die een
zelfde gedachte op zoovele verschillende wijzen wist uit te drukken, altijd nieuw,
altijd bewonderenswaardig.
Beter bedeeld is de fabelleer. Een kleine Silenusgang uit de reeks der optochten,
waarin de meester zoo vergoelijkend de uitspatting der ruwe genietingen uitstalde;
de Venus en Adonis, van welke het Mauritshuis een tweede en minder exemplaar
bezit en dat herinnert aan een der liefelijkste groepen van Tiziano; de Perseus en
Andromeda, vlak als een muurschildering en dan ook een herhaling op doek van een
der tooneelen, die Rubens maalde op den binnengevel van zijn woning; de Bacchus
op de ton eindelijk, een zijner laatste werken, glimmend van vettige kleur en speelsch
licht; het zijn even zoovele meesterwerken. Het standbeeld van Ceres in een nis,
omringd door dartelende liefdegoodjes, is een der snoeperigste stukjes van den
grooten kinderschilder.
Twee landschappen zijn er daar: een, de Regenboog, waarvan de Louvre een
middelmatige herhaling bezit, uit 's meesters vroegeren tijd, toen hij zich nog de
werken van Annibale Caracci herinnerde en idyllische veldtooneelen schilderde; een
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ander, de Vastzittende Kar, uit zijn laatste jaren, toen hij buiten woonde en daar het
land en zijne bewoners schilderde, zooals hij ze zag van nabij.
De schetsen nemen een aanzienlijke plaats in onder de werken van Rubens, in
l'Ermitage. Nergens, zelfs niet in de Pinacotheek te München, die de ontwerpen der
Medici-Galerij bezit, noch te Madrid, waar die van de Figuren en Triomfen van het
H. Sacrament zich bevinden, treft men er zoovele en zoo belangrijke aan: zeven stuks
voor de Intrede van den Kardinaal-Infant te Antwerpen, vijf voor de Medici-Galerij,
twee voor de plafonds van Whitehall, een voor de Geschiedenis van Constantinus
de Groote en dan nog vijf voor afzonderlijke stukken. De schetsen voor de Intrede
van Ferdinandus zijn
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verreweg de beduidendste, zij toonen ons met welke lichte, kwistige hand Rubens
de grootsche gevaarten schiep, waarmede hij een heele stad versierde en die door al
wat Antwerpen toen bezat aan kunstenaars van naam onder zijn leiding werden
uitgevoerd; de schetsen der Medici-Galerij zijn losse penseelingen der eerste
opvattingen van eenige der groote samenstellingen, die hij later meer bepaald zou
aangeven in de tweede schetsen; die voor Whitehall behooren tot de ontelbare en
meestal prachtig geschilderde brokken van een werk, dat in zijn geheel tot de minst
beduidende van Rubens behoort.
Onder de schetsen voor afzonderlijke stukken verdient die voor het Mirakel van
den H. Ildefons eene afzonderlijke vermelding. Het stuk behoort tot de heerlijkste
scheppingen van Rubens en van de schilderkunst in het algemeen; het verbeeldt in
een drieluik te midden O.L.V., die den kazuifel aan den heiligen Ildefons overhandigt
en op de zijpaneelen de aartshertogen Albertus en Isabella in biddende houding. Op
de schets zijn de drie deelen samengesmolten, de aartshertogen wonen het wonder
bij; het tooneel is verplaatst buiten de kerk, in strijd met de legende en met de latere
bewerking.
In zijne schetsen verraadt Rubens wel zijne eigenaardige gaven; hij schildert ze
zonder aarzeling, in breede trekken, zeker van zijn hand, nauwelijks bij machte den
overvloed zijner vindingen vlug genoeg op het paneel te brengen. Hij duidt de kleuren
aan met enkele toetsen, altijd helderder en bleeker dan in de schilderij, daar zijn
eerste zorg was licht te blijven. Al zijn schetsen waren improvisaties, die hij bij nader
overweging wijzigde, maar waarvan hij de groote trekken behield.
De portretten zijn het belangrijkste deel van Rubens' werken, die de Ermitage
bezit. De verkeerdelijk hem toegeschreven daargelaten blijven er nog een tiental over
van eersten rang. Een, dat van den hertog van Bucquoy, is slechts eene schets, in
grauwschildering met een enkel toetsje van kleur. Het geeft ons het conterfeitsel te
zien van den veldoverste in een rijke zinnebeeldige omlijsting, zooals Rubens er een
drietal schilderde ter eere van groote personages. Een ander is het frissche lieve
snoetje eener kamenier van de Infante Isabella, die wij nader hebben leeren kennen
uit de meesterlijke teekening, die Rubens van haar maakte en waarop een zijner
bedienden met ongeoefende hand schreef: ‘Zaeldochter der infante.’ Dan komt de
heerlijke, triomfantelijke Helena Fourment, zijne tweede vrouw, ten voeten uit, met
den pluimen waaier in de hand. Verder Susanne Fourment, hare zuster, de lieveling
van Rubens, en eindelijk Isabella Brant, zijne eerste gade: de drie vrouwen, die hij
het liefst heeft gehad op de wereld, de verpersoonlijking voor hem van de goedheid,
den geest en de schoonheid.
De Susanna Fourment en de Isabella Brant hebben in de laatste jaren nog al tot
betwisting aanleiding gegeven. Vroeger werd de eerste toegeschreven aan Van Dijck
en gehouden voor het portret eener onbekende dame met hare dochter; bij mijn eerste
bezoek aan l'Ermitage herkende ik er een werk van Rubens in en het portret van
Susanna Fourment, dezelfde als de Vrouw met den strooien hoed uit de National
Gallery van Londen en de dame uit de familie Boonen uit den Louvre. In den
Catalogus van 1895 kreeg het model zijn waren naam, maar werd de toeschrijving
aan Van Dijck behouden. Erger nog, Isabella Brant, die altijd voor een werk van
Rubens was doorgegaan, werd nu, om de blijkbare overeenstemming der bewerking
met die van Susanna Fourment en naar aanleiding eener opmerking van Dr. Willem
Bode, die nog al erg geneigd was om al de portretten door Rubens rond 1620 gemaakt

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

aan Van Dijck toe te schrijven, ook onder den naam van dezen laatste geplaatst. Ik
heb toen het onhoudbare dier meening doen uitkomen en bij mijn laatste bezoek te
St. Petersburg had ik het genoegen te zien dat alles in orde was gebracht en aan
Rubens twee zijner meesterwerken waren teruggegeven.
Over Isabella Brant, wier afbeelding hierbij gaat, nog eenige woorden. Zij was de
oudste dochter van Jan Brant, griffier en later Schepen van Antwerpen en werd
gedoopt in O.L.V. kerk den 20sten October 1591. Rubens huwde haar den 3den October
1609. Hij won drie kinderen bij haar: Clara Serena, die jong
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stierf, Albert en Nicolaus. Zij overleed den 20sten Juni 1626. Welsprekend en
aandoenlijk was het getuigenis, dat Rubens van haar karakter gaf in een brief, aan
zijn Parijschen correspondent Pierre Dupuy weinige dagen na haar overlijden
geschreven: ‘Ik heb waarlijk eene voortreffelijke levensgezellin verloren, die men
mocht en die men moest liefhebben om de goede reden dat zij geen der gebreken
harer kunne had: in haar was geene knorrigheid, noch eenig ander vrouwelijk gebrek;
zij was geheel goedheid en minzaamheid en werd in haar leven bemind om hare
deugden en na haren dood betreurd door eenieder.’
Rubens schilderde haar herhaaldelijk: de eerste maal in de liefelijke groep, die de
Pinacotheek te Munchen bezit en waarin het jonge paar nevens elkander is gezeten
in het geluk der wittebroodsdagen en in den feestelijken tooi der bruiloft; zij,
vertrouwelijk de hand op de zijne leggende, fier over haren man; hij, gemeenzaam
en goedig naar haar overhellende, gelukkig in het bezit van het jonge lieve vrouwtje.
In latere jaren schilderde hij haar verscheiden malen in borstbeeld: het Mauritshuis
in den Haag; de koninklijke verzameling te Windsor-Castle, de Uffizi te Florence,
het Wallace-Museum te Londen en verscheiden bijzondere verzamelingen bezitten
dergelijke conterfeitsels.
De Ermitage bezit het volledigste en schoonste harer portretten. Zij is in een
leunstoel gezeten en tot beneden de knieën gezien; een harer handen rust in haren
schoot en houdt een rozentak; de andere ligt op den arm van haren zetel en houdt
een waaier van struisveeren vast. Zij draagt een rok gestreept met rood en goud, een
lijfje van gulden kleur en daarover eene zwart zijden mantilje, een kanten halskraag
en lobben, een dubbel parelen halssnoer, een gouden en geëmailleerde ketting, die
in drie dubbelen toer op de borst valt en die ook gedragen werd door Susanna en
door Helena Fourment wanneer Rubens haar schilderde. Ter rechter hand ziet men
de portiek, die in Rubens'huis de binnenplaats van den tuin scheidde, daarboven den
blauwen, licht bewolkten hemel; links een roode gordijn.
Het stuk is wel het beste, dat Rubens in de Ermitage bezit. Het is een pracht van
een schilderij. De achtergrond is stil gehouden in het grauw grijs gebouw en den
blauw grijzen hemel; alleen de roode gordijn is hoog van kleur, maar zij is dan nog
zonder glans, enkel met eenige halflichtende weerschijnen op de breking der plooien.
Het vrouwenfiguur komt op dien gematigden toon in volle kracht uit. Het is niet
meer de achttien-jarige bruid, die wij hier te zien krijgen; vijftien of zestien winters
moeten verloopen zijn sedert Rubens haar voor het eerst schilderde. De frischheid
van het gelaat heeft verloren, het vel is gebruind en de roode tint op de wangen is
verhoogd; de eigenaardige familietrekken zijn sterker uitgesproken, de dunne
wenkbrauwen loopen schuinscher in de hoogte, de kaakbeenderen komen meer
vooruit, de kin is spits geworden; wij zien voor ons een vrouw van vier- en dertig
jaar, verouderd voor haren tijd. Zij is kostelijk gekleed, maar vertoont geen
behaagzucht; zoo eenvoudig mogelijk is het donker bruin haar, dat onregelmatig om
het voorhoofd is geplant, geheel effen naar achter gestreken.
Isabella Brant munt niet uit door schoonheid; zij is eene vrouw uit den hoogeren
burgerstand, niet trotsch om de vorstelijke pracht harer kleedij en harer omgeving,
integendeel goedig en aanminnig. Hare lippen zijn opgetrokken tot een glimlachje,
haar uitzicht is verstandig, scherpzinnig. Rustig is zij daar gezeten, met denzelfden
kalmen blik vol vertrouwen haren man aanziende, waarmede zij vijftien jaar vroeger

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

aan zijn zijde gezeten de wereld inkeek. Maar toen was er trilling van blijde hoop
en jeugdige verwachting in haar oog te lezen, nu is het tevredenheid over haar lot,
voldaanheid over de wereld. En dan haar portret draagt den stempel van den grooten
meester; zij is los en bevallig van houding; hare stille kalme ziel spreekt uit elken
trek, uit elk plooitje van haar heele wezen; zij leeft voort in de volle waarheid, in den
onverwelkbaren kleurenglans dezer vereeuwiging.
Het stuk is klaarblijkelijk een staatsie-portret; het werd geschilderd op het einde
van het kort bestaan van 's meesters eerste vrouw, geen twijfel of een paar jaren nadat
het
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voltooid was hing het in zijne kamer tot aandenken der innig vereerde moeder zijner
kinderen. Het is een der meest natuurtrouwe portretten, die Rubens ooit schilderde.
Het British Museum bezit een teekening, in zwart krijt naar het leven gemaakt in
allen eenvoud en zonder opsmuk, die in deze schildering onveranderd is weergegeven.
Het behoort tot de werken uit het midden van 's kunstenaars loopbaan en is een
treffend getuigenis van de wijze, waarop hij rond 1625 het portret opvatte. In dit vak
evenals in elk ander wijzigde hij voortdurend zijn trant. In zijn oudst gekende
conterfeitsels, die van den hertog en van de hertogin van Mantua, geschilderd in
1604-1606 en nu in het Museum van Mantua, zoekt hij het weidsche, het majestatische
en vervalt hij lichtelijk in het romantische. Na zijn terugkeer in Antwerpen wordt hij
kalmer, bedeesder, zooals in zijn beeltenis van Nicolas Rockox uit het Museum van
Antwerpen, dagteekenende van 1613-1615, statig en stijf van houding, vlak en
gepolijst van kleur. Eenige jaren later in 1618-1620 is hij fleuriger en kleuriger,
zooals wij zien in de portretten van Jean Charles de Cordes en Jacqueline van Caestre
uit het Museum van Brussel, in dat van Theodoor van Thulden te Munchen en in de
Susanna Fourment uit de National Gallery. Weer eenige jaren en hij wint aan gemak
in het weergeven van het zieleleven, aan losheid en zwierigheid van gebaar, aan
malschheid en glans, zooals in de groep zijner twee zonen uit de Liechtenstein Galerij.
In die richting gaat hij voort altijd speelscher, gesmijdiger, glanzender, zooals in de
reeks zijner heerlijke portretten van Helena Fourment en in dat van Jan Brant te
Munchen. De Isabella Brant van St. Petersburg werd geschilderd te zelfdertijd als
de groep zijner twee zonen: op het keerpunt tusschen zijne tweede en zijne laatste
manier; het stuk heeft den hoogsten graad van eerlijkheid in de weergeving, losheid
en levendigheid in de houding bereikt, zonder toe te geven aan de zucht om te
schitteren door het uiterlijke, te verleiden door de toovermacht van licht en kleur.
MAX ROOSES.

't Beeldeken,
door Cyriel Buysse.
Haar naam was Philomene, maar zij noemden haar 't Beeldeken. Niet dat ze mooi
was; integendeel: alleen maar omdat ze zoo schraal en zoo magertjes was, zoo klein
en nietig van gestalte, met iets zachts en tevens iets gepijnigds over haar getaand
gezicht, als een houten beeldje.
Zij was de vrouw van den tuinman op het groot kasteel. Zij had drie kinderen:
twee meisjes en een jongetje. Zij bewoonden, binnen in het park, een weinig zijlings
van het prachtig ijzeren ingangshek met vergulde pieken, een net en liefelijk huisje,
half weggedoken achter statige massiefs van beuken en van rhododendrons, in de
nabijheid van de paardenstallen en remises.
Haar man was heele dagen werkzaam in den moestuin, in het park en in de serres;
zij had alleen voor 't huishouden te zorgen. De beide meisjes gingen elken dag naar
het nog al ver afgelegen dorp op school; het broertje, nog heel jong, bleef bij haar
thuis.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Zij leefden er gelukkig. Wel moest Theofiel zeer hard werken, wel was er zeer
groote behoefte aan een tweeden tuinman op dat groot kasteel, maar meneer de baron
wilde daar nu eenmaal volstrekt niet van hooren, en door de sterke, onverpoosde
inspanning van al zijn krachten, gelukte 't hem toch zijn te zware taak tot voldoening
van zijn meester te volbrengen. Verder hadden zij trouwens over hun lot niet te
klagen. Zij moesten geen huishuur betalen en Theofiel, die eertijds toch maar een
arme daglooner was, verdiende nu heel wat meer dan een gewone daghuurder. Zij
hadden een klein tuintje voor henzelven, waarin zij groenten en ook enkele bloempjes
kweekten, en zij hadden ook nog een stukje bouwland, waarop zij aardappels en
bieten plantten, genoeg voor hun eigen behoeften en voor het onderhoud hunner twee
geiten en vrij talrijke konijnen. Daarenboven hielden zij ook kippen en duiven, die
vroolijk koerend en kakelend wemelden, in bonte kleurschakeering, op het zonnig
pleintje voor de deur.
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De eenige zware schaduwzijde van hun leven was een vaag, kwellend gevoel van
niet genoegzaam onafhankelijk en vrij te zijn. Zoo iets dat geen van beiden uit kon
drukken, maar dat soms zwaar over hun nederig bestaan scheen neer te komen,
onzichtbaar stijgend uit die hooge grijze torens van 't kasteel, uit die plechtige,
sombere boomenmassa's van het park. 't Kasteel en heel zijn statige omgeving
boezemde hun steeds een ontzagvollen, bijna angstwekkenden eerbied in. Zij voelden
hun huisje zoo klein en zoo nietig er naast, gelijk ze zichzelven ook zoo klein en
nietig vonden naast de rijke, deftige bewoners van het oude slot. Vooral 's zomers
als alles er vol leven en beweging was, als de prachtrijtuigen glanzend over de
krissende kiezelpaden kwamen aanrijden, als het onder de veranda op de stoep als
van bloemen bontwemelde van licht-getoiletteerde, vroolijk pratende en lachende
dames en heeren, als tweemaal daags de zware tuinbel galmde, voor den lunch en
voor 't diner, als het er druk was van kinder-gestoei en heen-en-weer geloop van
knechts en gouvernantes, dan kregen zij het stil-benauwd van vaag vreesachtig leven.
Dan was de man van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onzichtbaar aan den arbeid
in den moestuin en de serres, terwijl het Beeldeken zich geen stap verder waagde
dan het pleintje vóór haar deur, waar zij, beschut door hooge boomen tegen
indringende blikken uit 't kasteel, haar kinderen verzocht geen luidruchtige spelen
aan te vangen, en al heel vroeg de kippen naar hun rusthok dreef, opdat hun gekakel
zoo min mogelijk ruststorende aandacht op zou wekken.
Alleen 's winters ademden zij ruimer en vrijer, en kwam er goede rust en vrede in
hun gemoed. Dan bleef 't kasteel gesloten en waren zij alleenheerschers op 't groot
domein. Dan had de man niet onverpoosd te zwoegen en te sjouwen, dan zag men 't
Beeldeken soms wandelen in het verlaten park, zoo klein en zoo schraal op de breede
gazons, tegen den zwaren, somberen achtergrond van naakte reuzenboomen. Zij
staarde peinzend naar het groot kasteel waarin zij nooit den voet mocht zetten, zij
droomde van een onbekende, overweldigende weelde onder die hooge, koepelende
torens, achter die stug-gesloten grijze luiken van de oude, met klimop begroeide
muren. O zoo graag had zij 't eens willen zien van binnen, om te weten wat het was,
om minder heimlijk bang te worden van de groote heimelijke macht en pracht die
zij daar voelde. Maar 't mocht niet; 't verbod was streng en onverbiddelijk: zij noch
haar man mochten er ooit een voet in zetten. Zij waren de tuinlui; met 't kasteel zelf
hadden zij niets te maken. 't Kasteel leefde buiten hen om zijn eigen leven, vroolijk
en lachend 's zomers, bar en stug in zijn ondoordringbaar mysterie des winters. Zijn
onbekende almacht bleef aldoor op hen heerschen en drukken, nu eens zwaarder,
dan weer zachter, maar toch aldoor, aldoor. 't Was of 't geheim huns eigen levens er
in opgesloten lag; 't was of elk oogenblik daaruit een onverwacht bevel kon komen,
dat onherroepelijk over hun lot beslissen zou.
En in de lange winteravonden, wanneer de kinderen slapen waren, wanneer zij
rustig samen zaten naast het flakkerend haardvuur, hij met het pijpje in den mond,
zij met de handen op haar knie gevouwen, beiden peinzend-starend in de
rood-likkende vlam, beiden luisterend naar den wind die om het eenzaam huisje
loeide en klaagde, praatten zij soms in vage woorden over het kasteel, over zijn
talrijke zomerbewoners, over zijn winter-een-zaamheid en stilte, in de eenzaamheid
en stilte van hun eigen nederig, vlijtig leven. Zij drukten niet in duidelijke woorden
de instinctmatige, vreesachtige obsessie uit waaronder zij zoo dikwijls leden, maar
voelden die wederkeerig in de trage, stille woorden waarmede zij elkander trachtten
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op te beuren. Zonder in eenige bijzonderheid te treden zei hij dat een mensch toch
niets meer en niets beters kon doen in het leven dan maar steeds in alles zijn plicht
betrachten; en 't Beeldeken knikte stil-goedkeurend met het hoofd, en voegde er bij
dat zij ook vooral haar hoop en haar vertrouwen stelde in Gods goedheid en genade.
‘Ik doe alles wat mijn meester mij beveelt, en zelfs als hij mij niets beveelt werk en
zorg ik voor hem zooveel als ik maar kan,’ sprak hij; en 't Beeldeken antwoordde:
‘Ik doe mijn best om nooit een
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ander door mijn schuld te hinderen en hoop dat onze lieve Heer mijn goeden wil
beloonen zal met ons en onze kinderen in vrede en geluk te laten leven tot het
oogenblik van scheiden komt’.
***
Wonderlijk mysterie...! 't Was of zij beiden, in hun naïeve, nuchtere ziel van
natuurmenschen, het Onvermijdelijke voelden komen, in vruchteloos en angstvol
pogen om er nog aan te ontsnappen....
Een avond, op het einde van Maart, na een afschuwelijken dag van ijskouden wind
en aanhoudenden regen, waarin hij toch maar onverpoosd had door gesjouwd,
mestend, zaaiend, plantend, wanhopig bij 't idee dat hij dit jaar, na dien langen guren
winter, zoo achteruit was met zijn vroege groenten en vruchten, kwam Theofiel
afgemat van vermoeidheid en koortsachtig rillend naar huis. 't Was of hij plotseling
oud geworden was, of hij in eens versleten was, den rug gekromd, de uitgeholde
wangen grauw, een uitdrukking van schuwen angst in zijn doftriestige, diep in hun
donkere holten weggetrokken oogen. Hij weigerde iets te eten, hij wilde niets dan
warme zoethoutthee, waarvan hij overvloedig dronk, vijf, zes groote koppen na
elkaar, huiverend naast het vuur gekropen, terwijl 't ontstelde Beeldeken in allerhaast
met een kruik kokend water zijn bed ging warmen.
Zij sprak hem moed en troost in, wijl ze gejaagd heen en weer liep van de keuken
naar het slaapvertrek. 't Zou niets zijn, alleen maar een zware valling,*) haast
onvermijdbaar in zulk hondenweer. Enkele dagen rust en warm te bed blijven liggen,
met veel warme klissiethee†) om goed te zweeten, en alles zou in orde zijn. Maar
reeds den tweeden dag, in plaats van te verbeteren, kreeg hij folterende pijnen in de
keel en in de zij, en plotseling werd de toestand zóó ernstig dat men in allerijl om
dokter en pastoor moest loopen.
De pastoor kwam nog op tijd om hem de laatste sacramenten toe te dienen, maar
toen de dokter kwam was 't reeds te laat. In eens, na een kortstondig, wild ijlen was
hij dood, dood in haar armen, wijl hij eensklaps woest in zijn bed opsprong, met zijn
beide handen aan zijn keel, als om er een worgenden klauw weg te rukken. Een rauwe
kreet, een krampachtige gezichtsvertrekking, een zwaaiend uitslaand van de armen,
en levenloos hoofdbonzend tegen 't hout der sponde stortte hij op 't bed weer neer.
Een slag, een weerlicht, en alles was gedaan....
De overweldigende smart van 't Beeldeken uitte zich eerst door niets dan
stom-starende wanhoops-roerloosheid. Dood zijn!... Zoo in eens, plotseling dood
zijn, wijl hij 't oogenblik te voren nog gesproken had, wijl hij nog pas zijn kopje thee
gedronken had, neen neen, zij begreep het niet, zij geloofde 't niet. Hij was niet dood,
hij lag weer kalm te rusten, hij sliep, de dokter vergistte zich, de dokter kende hem
niet zooals zij hem kende, de dokter wist niet dat hij pas te voren nog gesproken,
nog een kopje thee gedronken had. Zij liep even buiten, zonder reden, zonder doel.
Zij kwam terug, keek naar de kachel of het vuur wel brandde, of de thee niet koud
zou worden. Want hij was niet dood, hij sliep maar even, straks zou hij misschien
weer opstaan en opnieuw te drinken vragen. En vreemd kwam het haar voor de
kinderen wanhopig te hooren huilen en snikken, en den dokter met bedroefd gezicht
*) Verkoudheid.
†) Zoethoutthee.
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op haar af te zien komen, en hem banale troostwoorden te hooren zeggen; want dood
was hij toch niet, haar man, men stierf niet zoo in eens, dat duurde, dat duurde, men
riep, men leed, men schreeuwde, men vocht, dagen en dagen lang soms, tegen den
dood. Sterven!... neen neen, sterven was iets anders, heel heel anders....
‘Ach joa, moederken, 't es heul triestig, heul triestig, en 'k hè ik veul compassie
mee ou, moar doar 'n es nou nie mier an te doen, en ge moet er gij trachten 'n reden
in te moaken,’ hoorde zij den dokter zeggen; en langzaam kwam 't besef der wreede
werkelijkheid in haar. ‘'K goa 'k weere wig, moederken, 'k 'n hê 'k hier nie mier te
doen. Kan 'k ou meschien van dienst zijn in 't durp, mee 't an de paster en de
secretoarus te goan zeggen?’
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Een vreeselijke rilling deed haar poover lijfje schudden. Zij keek verwilderd naar
haar huilende kinderen; verwilderd naar 't deemoedig gezicht van den dokter, en
plotseling begreep ze 't, begreep ze dat hij dood was....
***
Tranen en nog tranen, wanhopig zuchten en wanhopig handenwringen, uren en uren
stom-roerloos, als verpletterd zitten staren, onder 't gruwelijk leed, en dan toch weer
de nuchtere werkelijkheid: werken, eten, drinken, slapen, in onverbiddelijke
voorzetting van 't alledaagsche leven....
't Beeldeken had een broer, en haar overleden man had een zuster, de eerste gehuwd,
de andere weduwe, beiden wonend op ver afgelegen dorpen, en Reinildeke, 't oudste
dochtertje, schreef aan haar oom en aan haar tante 't droevig nieuws.
‘Lieve Onkel en lieve Tante,
Ik neem de pen in de hand om u het droevig nieuws te laten weten als dat vader
gisteren plotseling overleden is. Hij was al eenige dagen ziek, maar wij hoopten dat
het toch nog zou beteren, toen hij al met ne keer gepakt werd aan zijnen asem, en
geen woord meer en kon spreken. Mijnheer de paster heeft nog op tijd kunnen komen
om hem de Heilige Olie te geven, maar als mijnheer den dokteur kwam was vader
al dood. Wij zijn in groot verdriet, lieve Onkel en lieve Tante, en verhopen dat gij
naar de begraving zult komen, die overmorgen om half tien plaats hebt.
In naam van moeder, uw verkleefde nichtje
REINILDEKE VAN DALEN.’
Ook aan den eigenaar werd geschreven:
‘Mijnheer den Baron,
Ik neem de pen in de hand om u de komplimenten te doen van moeder als dat vader
gisteren plotseling overleden is. Wij zijn in groot verdriet en moeder hoopt dat zij u
weldra zal zien om van u te weten wat haar nu in haren droevigen toestand te wachten
staat. De begraving van onzen vader zal plaats hebben overmorgen om half tien, met
eene gezongene mis, in de parochiale kerk.
Uwe verkleefde onderdanige
REINILDEKE VAN DALEN.
In naam van moeder.’
***
Op den ochtend der begrafenis kwamen 't Beeldeken's broeder en haar schoonzuster
samen met den eersten trein aan. De vrouw was diep bedroefd en huilde, de man,
meer verrast dan bedroefd, vroeg met een sarrende halsstarrigheid naar allerlei
bizonderheden: hoe of die ramp dan toch zoo plotseling gekomen was, waarom men
zus en zoo niet had gehandeld, waarom men hem niet eerder had gewaarschuwd.
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Dan wilde hij de doodkist zien, waarin de tuinman reeds was neergelegd, en daar hij
zelf schrijnwerker was van zijn stiel, keek hij critizeerend naar de kwaliteit van 't
hout en 't soort van maaksel, aanhoudend afkeurend en vittend, vooral luid
verontwaardigd toen 't Beeldeken hem snikkend zei wat zij er voor betaald had.
‘Wátte! zes en dertig fran veur azeu nen bak van 'n kiste! Zijn ze nie beschoamd
van da te durve vroagen! Nondedzju! 'K weinsche da 'k euk zulke deudkisten mocht
moaken veur zes en dertig fran. Ze meugen d'r mij azeu heul 't joar deure loate
moaken, van den ieste Zjanuoari tot den ien en dertigsten December, veur zes en
dertig fran per kiste. Peuh!....’ en minachtend gaf hij een trapje op het ruw geverfde
hout.
Dan kwam een andere, gewichtiger zaak te berde. Wat of haar nu te doen stond,
alleen en weduwe met drie kinderen?
Haar broeder vroeg haar of zij iets gespaard hadden.
‘Iets, moar weinig, 't leven es zeu diere.’ zuchtte 't Beeldeken.
‘Hier 'n zilt-e toch in gien geval meugen blijven,’ meende de broeder.
De schoonzuster meende van wel. Theofiel had toch zoo menigvuldige jaren trouw
zijn werk gedaan; zou de baron dan geen compassie hebben met zijn arme weduwe
en kinderen?
‘Compassie genoeg,’ antwoordde de pessimistisch-gestemde broeder, ‘moar 't
irgste van al es da ge mee compassie gien boter-
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hammen 'n keupt. Al wa dat den b'ron veur heur wil doen zal van zijn poart zuiver
goedheid zijn.’
Dat kon de schoonzuster niet tegenspreken; en 't arme Beeldeken, zoo diep
rampzalig op een stoel ineengezakt, voelde zwaarder dan ooit de almacht van het
groot Kasteel, dat reeds het leven van haar man ten offer had geëischt, ook op haar
toekomst en op die van hare kinderen drukken.
Terwijl ze dus aan 't praten waren, wachtend op de dragers uit de buurt, die vader's
lijk straks naar het kerkhof zouden brengen, hoorden zij buiten de kiezelwegen
knersen onder de wielen van een rijtuig, en 't oogenblik daarna hield een glanzende
coupé vóór 't tuinmanshuisje stil. Een palefrenier sprong van den bok en opende 't
portier, hulpzaam de hand biedend aan mijnheer den baron, die er met inspanning
uit stapte, groot en zwaar, congestief-rood van gelaatskleur, met grijze bakkebaarden
en flets-gezwollen, waterig-bleekblauwe oogen. Hij kreunzuchtte luid toen hij
eindelijk op 't pleintje stond, en riep iets in 't Fransch tot den koetsier, die met een
groet der zweep zijn paarden stapvoets naar 't kasteel liet gaan. Dan kwam hij
stram-loopend geleund op een zwaren wandelstok met zware zilveren kruk naar 't
tuinmanshuisje, waarvan 't Beeldeken's broeder al gauw eerbiedig de deur had
geopend.
Zij stonden op alle drie, midden in het laaggebalkt, ietwat somberig keukentje,
het Beeldeken en haar schoonzuster zenuwachtig snikkend, de broer met een
stil-neerslachtig gelegenheidsgezicht, allen diep geïmponeerd door dat voornaam
bezoek.
‘Elk ne goe morg,’ sprak de baron met vette, zware stem, zich moeielijk in 't
Vlaamsch uitdrukkend; en toen zij alle drie eerbiedig met een ‘goên morgen, meneer
den b'ron’ hadden geantwoord, stamerde hij enkele vage troostwoorden, waarbij de
twee vrouwen nog heviger snikten, en kwam dan maar dadelijk met 't doel van zijn
bezoek te berde.
Hij vroeg aan 't Beeldeken wat zij van plan was nu te doen. Maar 't ongelukkig
vrouwtje was niet in staat om iets daarop te antwoorden, en de broeder nam het voor
haar op, ootmoedig zeggende dat zij er reeds over gesproken hadden, maar moeielijk
een besluit konden nemen alvorens te weten wat meneer de b'ron zelf van plan was
om met haar te doen.
De baron, die niet lang kon blijven staan, liet zich zuchtend neer op een stoel dien
de broeder hem aanbood, en zegde:
‘Ik hê d'r met mevrouw over gesprok, en ziehier wat wij heb gedecideer: De vrouw
van Theofiel mag op 't kasteel blijf als zij wil, maar niet in dit huis, waar ik een ander
hovenier moet neem. Als zij wil blijf moet zij gaan woon in 't kleine huisj aan de
ander kant van 't park, waar indertijd heef gewoond de oude garde-chasse. Zij moet
keen huur betaal, maar zij moet in den hof of op 't kasteel kom werk als wij haar
noodig heb.’
De beide vrouwen bleven onbewegelijk en zwijgend, maar de broer knikte
herhaaldelijk en tedreven-goedkeurend met het hoofd.
‘Heul goed, menier den b'ron, heul goed. We zijn ou heul dankbaar, menier den
b'ron. Heurt-e da, Filemiene, wat da menier den b'ron doar zegt?’
Het Beeldeken richtte haar betraand gezicht even op, en dankte den baron, met
haast onhoorbaar klankengestotter. En ook de schoonzuster dankte en snoot luidruchtig
haar neus, wat aan de uitbarsting van haar verdriet een einde scheen te stellen.
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‘Hawel, azeu verbleef dan, nie waar?’ besloot de baron, die vond dat zijn bezoek
nu lang genoeg geduurd had en met inspanning weer opstond. ‘Alo, elk ne gôen
dag....’
‘Joa, menier den b'ron, azeu verbleven, menier den b'ron, en nog wel bedankt veur
ouw goedheid, menier den b'ron,’ spraken zij om de beurt, terwijl de broer den
edelman tot aan de deur een uitgeleide deed.
Toen hij weer in 't huisje kwam herhaalde hij nog eens dat hij de handelwijs van
den baron heel mooi en edelmoedig vond, en dat men nu maar zonder uitstel
schikkingen moest nemen betreffende Filemiene's verder leven. Hoe zou ze voortaan
doen om rond te komen! Zij kreeg, als vroeger, vrije woning, en dat was heel mooi,
heel veel, maar verder zou haar inkomen wel zóó beperkt wezen dat het haar nagenoeg
onmogelijk werd èn voor haar zelf, èn voor alle drie haar kinderen te
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zorgen. Daarom stelde de broeder voor dat hij en de schoonzuster ieder een der
kinderen bij zich zouden nemen. Filemiene hoefde er geen cent voor te betalen. De
kinderen zouden zich behulpzaam maken waar zij konden, en op die manier hun
onderhoud verdienen.
De schoonzuster stemde daar dadelijk in toe, maar 't Beeldeken schrikte op bij 't
aanhooren van haar broeder's woorden. Och God! haar kinderen, haar arme kinderen!
Zij had er niet eens aan gedacht, dat het haar voortaan onmogelijk zou zijn alle drie
haar kinderen bij zich te houden. Maar nu werd ze 't zich in eens bewust, nu voelde
zij ook plotseling dat het niet anders kon, en gedwee bukte zij 't hoofd onder dien
onverwachten, nieuwen slag, zóó diep vernield in hare wanhoop, dat zij zelfs geen
woord van dank kon vinden voor haar broeder en haar schoonzuster. 't Was nog en
steeds het groot kasteel dat nieuwe offers van haar eischte, het statig, almachtig
kasteel waar zij niet tegen op kon, waar zij zoo bang voor was, waar al de weeke
krachten van haar triestig leventje één vóór één in verdwenen.
‘Neem gij de twiede, ik zal d' oudste nemen en 't jongetje zillen w' heur loaten,’
sprak de broeder tot de schoonzuster, zonder zelfs 't Beeldeken te raadplegen. En
eerst nadat de schoonzuster in deze schikking had toegestemd vroeg hij even, voor
den vorm, aan 't arme Beeldeken of het zoo naar haar zin was.
Nu kwam een naderend geraas van half gedempte stemmen en schuifelend
voetengetrappel om 't huisje, en in de verte, op den kerktoren, begon de doodsklok
te brommen. Het waren de buren en de vrienden van den overledene, die met een
berrie en een doodkleed het lijk kwamen halen. Zij waren met hun achten, die de
kist om de beurt op hun schouders zouden dragen. Zij klopten aan de deur, en stil
kwamen zij binnen, op hun zondagsch gekleed, met versch-geschoren, rood-en-bruin
gebrande, rimpelige gezichten. Een van hen deed de geijkte vraag: ‘Vreiwken, es 't
mee ouë wille dat 't lijk uit den huize goat?’ en toen 't van smart ineengekrompen
Beeldeken van ja had gesnikt, leidde de broer hen in de slaapkamer, waar zij dadelijk
onder schuifelend voetengetrappel de kist optilden en ze buiten op de berrie droegen.
Het vaal-en-groen-verkleurd fluweelen doodkleed der arme begrafenissen, met
verschoten gulden kruis en franjes werd er boven over uitgespreid, en zwaar tilden
vier mannen de vracht op hun schouders en stapten er mee over de kermende
kiezelpaden naar het hek van 't kasteel, gevolgd door den broeder en de schoonzuster
en door de vier overige mannen, die onderweg de eersten zouden aflossen. Ook
enkele buurvrouwen volgden, in lange zwarte kapmantels gehuld, het zwart
gebedenboek met koperen slot in hunne sâamgevouwen handen. De kinderen, voor
dien dag bij een buurman besteed, waren niet te zien. Toen de trage stoet, van achter
de hooge beukenboomen die het tuinmanshuisje beschutten, in 't zicht van het kasteel
verscheen, stond menier den b'ron juist boven op de stoep, ouder de veranda, klaar
om even in 't statig gebouw binnen te treden. Hij keerde zich om en lichtte even zijn
hoed op voor de doodkist, uit gewoonte. Maar de boeren dachten dat hij hèn groette
en allen namen diep hun pet af, met schuwe, schuinsche blikken naar 't kasteel. De
baron merkte 't niet eens. Loom stapte hij door de glazen deur naar binnen, terwijl
de trage stoet langs het monumentaal ingangshek als een klein, zwart-rouwend
menschenklompje, onder de hooge, statige boomen der oprijlaan verdween.
***
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Nu moest het Beeldeken tot het droevig uiterste besluiten....
Zij was verhuisd in het armoedig, bouwvallig, jarenlang onbewoond hutje van den
boschwachter aan 't uiteinde van 't park, en nu ook moesten haar twee meisjes van
haar weg: Reinildeke bij haar broeder, Leontientje bij haar schoonzuster.
De kinderen, die reeds wisten wat er zou gebeuren, hadden maar eventjes misbaar
gemaakt. Zij konden 't treurige van hun lot nog niet beseffen; zij wisten nog niet wat
het is: moeder's huis te verlaten. En heel zacht en gewillig gingen zij op een ochtend
met 't Beeldeken mee, nadat zij voor 't laatst, met veel liefkoozen en zoentjes, van
haar broertje Basielken, die voor dien dag bij een
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buurman besteed was, hadden afscheid genomen.
Heel vriendelijk werden zij door 't Beeldeken's broeder en zijn vrouw ontvangen.
Wel was het er een druk gezin met veel lawaaiige kinderen en drie knechts in den
timmerwinkel, en dadelijk kreeg 't Beeldeken den indruk dat Reinildeke er veel zou
moeten werken, wat haar overigens door haar broeder eenigszins voorspeld was,
maar toch voelde zij zich dankbaar dat haar broeder haar die hulp had aangeboden,
en zonder te veel tranen, nadat zij allen in 't somber keukentje hadden koffie
gedronken, nam zij afscheid van Reinildeke, om verder Leontientje bij haar
schoonzuster te gaan besteden.
Was het bij haar broeder druk en woelig, bij haar schoonzuster daarentegen scheen
er zachte rust en kalmte overal te heerschen. Zij was strijkster van haar stiel, en heel
haar huisje zag er lachend-net en vroolijk uit, in de reine, welriekende witheid van
al het frisch-gewasschen en gestreken goed, dat de kleine kamers vulde. In haar
broeder's huis was iets stug-zwaarmoedigs soms, waarmee Reinildeke's mager, ietwat
houterig gezichtje eenigszins in harmonie was, en ook hier voelde 't Beeldeken iets
zacht-harmonisch in de overeenstemming van al dat liefelijk wit met
blond-Leontientje's zonnigen glimlach en haar helderblauw-stralende oogjes. En ook
hier nam zij zonder te veel tranen van haar tweede meisje afscheid, en keerde eenzaam
in de gouden schemering weer huiswaarts naar 't armoedig hutje aan den rand der
bosschen, waar zij voortaan met Basielken heel alleen zou leven.
***
Eerst kon ze 't er zoo moeielijk wennen. Eerst was ze zoo bang daar in dat eenzaam
huisje, gedurende de stormachtige voorjaarsavonden en nachten, als de holle wind
klagend floot en huilde door de sombere, heen en weer zwiepende kruinen van de
sparren. Het waren woeste stroopersnachten. Indien men hen eens kwam vermoorden!
Zoodra de avond inviel durfde zij uit haar huisje niet meer komen, en angstig, met
gegrendelde deuren, stond zij naast Basielken door het kleingeruite raam te staren,
hoog naar de maan in haren tuin van wolken, hoog naar al die schommelende
sparretoppen, die urenlang tragisch-zwart heen en weer bleven zwiepen tegen een
chaotisch zwerk van wild voorbij de maan vluchtende schaduwen. Dan dacht zij
onophoudend aan haar man in 't kille graf; dan dacht zij zelve aan lijden en aan
sterven. Eerst na een langen tijd van wanhoop kwam zij weer tot onderworpene
verzoening met het leven, en schikte zich in 't onherstelbare. De lente was gekomen,
en met haar de verkwikkende levensfrischheid, en al 't gezang der vogelen en al de
weelde van de eerste bladeren en bloemen. En 't Beeldeken ging zelve arbeiden met
spade en houweel op 't brokje akkerland dat tusschen 't huisje en de bosschen lag,
geholpen door Basielken, haar laatste liefde en levens-zonnestraal.
Zij had hem zóó lief, zóó lief! Dat was iets in haar wat zij nu voor 't eerst zoo innig
voelde, iets dat ze met geen woorden uit kon drukken. Zij deed met hem wat zij nooit
met een van haar andere kinderen had gedaan, en wat menschen van haar stand ook
met hun kinderen niet deden: zij zoende en zij streelde hem soms hartstochtelijk,
met tranen van verteedering, als om hem te beschermen tegen zij wist niet welke
onheilspellende gebeurtenis, tegen zij wist niet welke kwelling van gevaar, dat hem,
en meteen haar, bedreigen kon. En zij dankte den hemel dat nu toch geen ramp meer
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op hen neerviel; dat het kasteel, het groot, machtig kasteel, waar ze nog steeds zoo
bang voor was, hèm haar ten minste niet ontnomen had.
***
Haar grootste zorg nu was de materiëele toestand. Wel woonde zij voor niet, en had
een hoekje tuin waar zij wat aardappels en groenten kweekte, maar verder ook zoo
goed als geen inkomen meer. Af en toe slechts een daghuurtje als wiedster bij den
nieuwen tuinman van 't kasteel of bij den pachter van het neerhof,*) toch op den duur
te weinig om in haar en Basielken's onderhoud te voorzien. Ook was ze zeer tevreden
toen de pachter van 't neerhof haar op een morgen

*) Boerderij van 't kasteel.
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kwam vragen of zij hem Basielken niet als koewachter zou willen afstaan. Dat trof
uitstekend. Het jongetje zon acht frank in de maand verdienen en toch bij haar aan
huis blijven. Wel moest zij hem daarvoor van school nemen, doch dit beschouwde
zij als een gering bezwaar, te meer daar het toch maar voor de zomermaanden was.
Zij stemde dadelijk toe, en reeds den volgenden morgen liep Basielken met drie
mooie, bontgevlekte koeien langs den grasrand achter 't dennenwoud.
Ontroerd, een ietsje angstig ook, kwam 't Beeldeken naar hem kijken.
‘Zij-je nie schouw,*) jongen?’ vroeg ze half lachend, maar toch met tranen van
emotie in de oogen.
‘Moar nie nien ik, moeder!’ antwoordde de bengel vreugdestralend en vrijpostig,
met van genot blinkende oogen. En midden in tusschen de kalm-grazende koeien,
waarvan hij de leidsels in zijn linkerhand hield, klein als een dwerg tusschen
reuzinnen, deed hij hoog boven de bonte ruggen zijn lange ‘tsjakke’†) klappen, en
zong overmoedig het koewachters-lied, het galmend Alahoe! Alahoe! Alahoe! dat
dadelijk, als door een echo, door andere koewachters in de verte werd herhaald.
't Beeldeken glimlachte gerustgesteld en trotsch bijna. Hij was zoo handig en zoo
flink, haar jongen. 't Was of hij dat al jaren had gedaan. En nog even liep zij langs
den zonnigen boschrand met hem mee, in de doordringende melk-en-muskuslucht
der vreedzame groote beesten, die aldoor in een zacht-eentonig ruischen bleven
grazen, den vochtig-beparelden, stompen snoet tegen den grond, de goedige, half
dicht-vallende oogen door lange witte wimpers overschaduwd, de lange, bleek-raspige
tong aanhoudend met de rythmisch-maaiende beweging van een zeis de korte,
frisch-bedauwde graspijltjes, de donzigronde wilde klaverblaadjes, de schitterend-witte
madeliefjes en de schitterend-gele goudbloempjes wegscherend. Slechts even keek
er nu en dan een op, zacht-loeiend onder 't kauwen, scheef-likkend met het puntje
van haar opgekrulde tong tot in de klamme neusgaten, of met een tragen zwaai van
haren kwispelstaart de vliegen van haar flanken jagend. Teer zonnig-groen waren
tot in 't verschiet de rijk-vruchtbare velden, met de lange gouden streepen van het
bloeiend koolzaad tegen den donkeren achtergrond der bosschen. Helderblauw was
de pure hemel en glanzendwit waren de hooge lichte wolkjes; en 't geurde zoet van
teere lentebloesems, in 't orgelend gezang der leeuwerikken....
***
Nu was 't kasteel ook weer bewoond. Weer de drukte van familieleden met veel
kinderen, en ook van andere logé's en talrijke bezoekers, elken dag komend en gaande
met prachtige rijtuigen. Elk oogenblik hoorde men de tuinbel galmen, en 't was een
onophoudend heen en weer geloop van gegaloneerde knechts, en koetsiers in livrei,
en kamermeisjes in zwarte japon en witte schort.
Het Beeldeken, die nu veel verder van 't kasteel af woonde, merkte niet veel meer
van al die bedrijvigheid, maar toch voelde zij weer, als de vorige zomers, iets
vaaggedrukts over zich komen. Zij was nog altijd bang voor de heimvolle macht van
't kasteel, zij had nog steeds datzelfde gevoel van niet vrij meer te ademen noch te
leven zoodra als het kasteel bewoond was. En 't was in haar een wondere
gewaarwording van angst gemengd met graagte, telkens wanneer zij dacht dat zij nu
*) Bang.
†) Zweep.
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wel iets meer van het kasteel zou leeren kennen, dat zij wellicht haast zou ontboden
worden, om er, volgens afspraak met den baron, als 't noodig was te helpen werken.
Het werd al dadelijk noodig. Op een ochtend, terwijl 't Beeldeken, op haar knieën
in de vette aarde neergehurkt, bezig was met haar aardappelveldje van onkruid te
zuiveren, zag zij een der kamermeisjes van 't kasteel over het paadje langs den
boschrand in haar richting naderen.
‘Filemiene!’ riep 't meisje, toen zij er dichtbij genoeg was om haar stem te laten
hooren. En stilhoudend op den rand van 't aardappelveld om haar pantoffels niet met
aarde te bemorsen: ‘Filemiene!’ herhaalde zij, zoodra 't Beeldeken opkeek, ‘de
compli-
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menten van mevrouwe, da ge van doag in 't kastiel moet komen helpen. D'r es ne
grueten diner en ge moet de schotels helpe wasschen!...’
‘In 't kasteel!’ riep 't Beeldeken, die van de tijding haast schrikte.
‘Natuurlijk!’ lachtte 't meisje; z'n dineeren zij in de peirdestal niet. Zilt-e komen?’
‘Joa ik,’ antwoordde 't Beeldeken, opstaande.
Weg reeds was 't meisje, vlug in haar bewegingen, elegant en mooi als een jonge
dame, met haar zorgvuldig opgeknapt blond haar en haar zwarte japon, waarop het
wit der schort frisch schitterde.
't Beeldeken ging dadelijk naar huis andere kleeren aantrekken. Dan deed zij haar
deurtje op 't slot en begaf zich naar 't kasteel. Maar zij schrikte nog eens geweldig
eer ze zooverre was: achter een boschje rhododendrons ontwaarde zij plotseling de
gansche schitterende schaar van familieleden en gasten, die in het park een
wandelingetje maakten. Zij groette schuw van op een afstand en sloeg onthutst, met
vurige wangen een kronkelend zijpad in, verbluft en als vernield in haar nederigheid
door al dat overweldigend vertoon van kleuren-prachtige toiletten. Met een grooten
omweg kwam zij aan den achtergevel van 't kasteel, verlicht toch door 't idee, dat zij
nu niet dadelijk onder de oogen harer meesters hoefde te komen.
‘Kijk! kijk! zij-je doar al dan!’ riep haar de dikke keukenmeid van op den
keukendrempel te gemoet. ‘Hawel, ge lukt het percies, we goan eten. Kom binnen.’
Bedeesd kwam het Beeldeken binnen. O! wat 'n mooie, ruime keuken! en wat
rook het er lekker, naar sausen en spijzen! Wat 'n overvloedig gerief van alles! Wat
'n prachtige groote kachel! En al die ontelbare, als goud en zilver glanzende potten
en pannen die ze nooit gezien had en waarvan ze 't gebruik niet vermoedde! Zij sloeg
haar handen van bewondering en eerbied in elkaar.
‘Da es hier nen boel, hè?’ gilde de keukenmeid. ‘Ala, zet ou iest moar wat en pakt
'n gloazeke porto, ge zilt er apetijt van krijgen.’
‘O, nien, nien, 'k 'n durve niet, 'k zoe zat*) zijn,’ antwoordde 't Beeldeken, met een
soort van angst het glas verwijderend, dat de keukenmeid haar uitschonk.
‘Ala toe, toe, g'n moet hier nie gegeneerd zijn,’ drong de keukenmeid aan. En zij
plaatste 't volle glas op den hoek van een groote witte tafel, naast het Beeldeken.
‘O, 't es zeker, 'k zal zat zijn,’ huiverde 't Beeldeken, die er maar eventjes van
proefde. ‘'k Voel 't al, 't zit al in mijn heufd.’
De meid liep naar de kachel, die zij heftig oppookte, en lachend en schertsend,
met luidruchtig voetengeschuifel, kwamen twee der knechts, de koetsier en de
tafelknecht binnen.
‘Es 't geried, Marie!’ riep de eerste, ‘w' hên honger.’ Toen zagen zij 't Beeldeken
en groetten haar: ‘Ah! dag Filemiene; hoe goat 't er mee! Komt-e gij hier euk 'n
beetsen helpen?’ En zonder op 't antwoord te wachten ging de koetsier naar de kast
waar de flesch port in stond, en schonk er zich twee groote glazen na elkaar uit.
‘Ala! ala! ala! 'n beetse wijs zijn, zulle!’ keerde de keukenmeid zich boos-dreigend
om.
‘Watte! meuge we wij euk gien gloazeken pakken!’ schertste de koetsier. En, de
flesch overhandigend aan den tafelknecht, die er zich insgelijks twee groote glazen
uitschonk, vloog hij op de keukenmeid af, en greep haar in de lendenen vast, en gaf
haar wild een zoen.
*) Dronken.
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Maar woedend gooide zij hem weg, en rukte met geweld de flesch uit de handen
van den tafelknecht, en zette ze weer in de kast achter slot.
‘Ge moet 'n beetse wijs zijn, zeg ik ulder, of g'n krijg niets mier. Ala! zet ulder
aan toafel, we goan eten. Verdome!... moe 'k al weere bellen veur die stomme
bovenmeissens! Ala, Frans, bel ze gij ne kier op, z'n zijn noeit op ulderen tijd, die
leege vodden!’
Het Beeldeken zette bange, vreemde oogen op. Hoe durfden zij toch zoo ruw, zoo
oneerbiedig doen in dat prachtig kasteel waar alles haar zóó imponeerde! En plotseling
dacht zij weer met groote droefheid aan haar overleden man, die ook zijn leven lang
zóó'n diepen eerbied had voor het kasteel.
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De bovenmeisjes kwamen binnen, en allen zetten zich aan tafel om te eten. En sterker
nog werd 't Beeldeken getroffen door den ruwen toon van het gesprek en door al het
leelijke dat er gezegd werd. Vooral de keukenmeid was vinnig-scherp en nijdig tegen
't blonde meisje dat 't Beeldeken 's ochtends was komen halen, en aan wie Charles,
de koetsier, nu 'n beetje 't hof scheen te maken. Hoe durft ze toch! dacht weer 't
bedeesde Beeldeken. En haar ontzetting ging over tot schrik, toen zij hen over hun
meesters en gasten hoorde spreken. Zij kreeg er 'n hevige kleur van, zij kon er niet
meer van eten, hoe lekker of 't ook was, en keek voortdurend angstig naar de deur,
of zij elk oogenblik de verwoede verschijning van den baron of van mevrouw
verwachtte. De anderen merkten haar schrik en lachten haar uit.
‘Ge zij schouw,*) es 't gie woar?’ vroeg haar de koetsier.
‘'K ben schouw dat den baron of mevrouwe zoên keunen binne komen,’ antwoordde
't Beeldeken met heete wangen.
Luid moesten zij allen schateren.
‘Ha! da zoe 'k wille zien!’ schetterde de keukenmeid, de vuisten op haar heupen.
‘Mevrouwe 'n komt noeit in de keuken,’ lichtte 't blonde meisje 't Beeldeken
geruststellend toe.
Maar 't Beeldeken was niet gerust te stellen. Zij kon maar niet begrijpen dat een
mevrouw nooit in haar keuken kwam.
Zij hadden gedaan met eten, en stonden van tafel op. Ieder ging weer naar zijn
werk, en ook 't Beeldeken werd dadelijk, in de mooie, ruime achterkeuken, aan 't
schotels-afwasschen gesteld.
Weldra galmde de bel voor het diner der meesters, en in de keuken werd 't een
onophoudend heen en weer geloop van knechts en meiden. Van uit het achterhuis
hoorde 't Beeldeken 't verward gedruisch van een groote bedrijvigheid: gerinkel van
borden en glazen, geschuifel van haastige voeten over den vloer, kloekkloekend
ontkurken van flesschen, schel-schaterend gepraat en gelach, met steeds ruwer en
ruwere zinspelingen op de meesters en de gasten, en af en toe daartusschen in een
schor geschreeuw, een grof gevloek der keukenmeid. Het Beeldeken stond er van te
beven aan haar schotelrek, de wangen gloeiend van het beetje wijn dat ze gedronken
had en van de heetwaterdampen die haar als een nevelwolk omhuldden, zoo diep
ontsteld van emotie en van schrik dat zij had kunnen huilen.
‘Die virkens keunen eten, e-woar? 'K 'n verstoa d'r mij nie an da ze nie 'n bersten!’
gilde de keukenmeid, haar een nieuwen stapel om te wasschen borden brengend. En
plotseling trok ze 't Beeldeken bij de mouw:
‘Kom mee, ge moet da verdome ne kier zien. Ze zitten mee ulder lijf bleut an
toafel!’
‘Ho! wa peist-e! 'K 'n durve niet, 'k 'n durve niet!’ worstelde 't Beeldeken tegen.
‘Toet toet,*) ge moet, ge moet. Ge keun ze zien zonder da ze zulder ou zien!’ En,
met geweld haast, trok zij 't Beeldeken mee, door een breede, wit-marmeren gang
tot in een groote marmeren vestibule vol planten en bloemen, van waar zij,
onopgemerkt, door een glazen deur, in de eetzaal konden kijken.
En, nietig in elkaar gedrongen in die plechtige omgeving, zag het bevend
Beeldeken, in de prachtige, hooge en ruime eetzaal, de lange, levendig
pratend-en-lachende bonte rij van gasten rondom de tooverachtig versierde tafel
*) Bang.
*) Jawel.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

zitten: de heeren allen in een zwarten rok en hooge witte kraag, de dames schitterend
van juweelen en van bloemen in het blond of donker, sierlijk golvend haar, maar
verder nakend, nakend, de grootste helft van haar bovenlijf nakend, met blooten hals
en bloote armen, met bloote schouders en met blooten rug, alles bloot,
blond-roze-bloot, als hadden zij halfwege opgehouden met zich aan te kleeden.
‘Och Hier, och God! z'n hên gien hemd an!’ gilde 't Beeldeken, met van afschuw
in elkaar geslagen handen.
En plotseling, terwijl de keukenmeid in een brutalen schaterlach uitproestte, vluchtte
zij weg, zenuwachtig huilend van emotie.
***
Zij had geen eerbied meer voor het kasteel.
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Nu zij eindelijk kende wat er omging achter die deftige muren en torens, was het
voor haar een vreeselijke teleurstelling gemengd met een gevoel van bittere spijt en
rouw, dat zij dat alles niet veel eerder had geweten. O! als ze nu dacht dat dáárom
haar geliefde man gestorven was, gestorven door zijn zwoegen in het gure weer,
gestorven om die schaamteloos-halfnaakte vrouwen en die rood-gezwollen dikke
heeren van vroege fijne groenten en vruchten te voorzien; als ze nu dacht dat dáárom
ook haar kinderen van haar waren weggenomen en dat zij zelve uit haar huisje was
verdreven, dan voelde zij dat alles zoo wreed, zoo nutteloos, zoo onrechtvaardig. Zij
waren de slachtoffers van hun eerbied en hun eerlijkheid geweest, zij waren zóó
onverdiend om hun goedheid en hun eerlijkheid gestraft geweest, terwijl al die andere
knechts en meiden, die zoo cynisch met hun meesters spotten, die ze achter den rug
beleedigden en bestalen, in overvloedigen welstand en geluk op het kasteel mochten
leven. Die hadden nooit ontzag noch eerbied voor 't kasteel gevoeld, die domineerden
't kasteel door hun haat en geheime minachting, door hun aanhoudende, bedekte
vijandelijkheid. En 't arme zwakke Beeldeken benijdde hun stoutmoedig cynisme
zonder het na te durven volgen, wijl zij, ook zonder eerbied, nog steeds gedrukt bleef
onder een angstvol ontzag, onder den vagen schrik dat het machtig kasteel haar nog
veel leed en kwaad zou kunnen doen.
***
Dien morgen, evenals elken dag als 't gunstig weer was, was Basielken met zijn
koeien langs de zonnige graskanten en lanen in den omtrek van het park gaan kuieren.
't Was volop zomer nu, in overtollige weelde van groen en van bloemen, van zingende
vogels in de hooge boomenkruinen en rijkkleurige fladderende vlinders op de
zoet-geurende klavervelden, van wijdgolvende korenakkers, blond-deinend-golvend
onder de zachte vracht van hun gebogen aren, naar de donker-afgelijnde verten van
statige, wijd-uitgestrekte bosschen. Het was zoo heerlijk alles, het weer nog niet tè
warm, alles zoo frisch en zoo verkwikkend, en Basielken zong en schetterde zijn
levensvreugde uit in opgewekte tonen, blootshoofds en barrevoets, 't gezichtje bruin
gebrand, de blonde haren bijna wit verkleurd, het grauwvuil hemdje open op de borst,
in langzaam-slenterend-meegaan met het vreedzaam ruischen zijner koeien, die
aldoor gelijkmatig graasden, sterk muskusgeurend in de warme zon, als overgroote,
bontgevlekte, langzaam voortzwevende bloemen. Hij was reeds moe van 't Alahoe!
der koewachters te zingen, dat telkens weer door andere, ver in het groen verscholen
koewachters als door het echo van een woud herhaald werd; hij deed nu andere
geluiden na: het orgelend gezang der leeuwerikken, 't gekoer der tortelduifjes, het
slijpen van een zeis, het kraaien van een haan, het blaffen van een hond. Vooral dit
laatste amuseerde hem, want telkens weer blafte een hond, die steeds nader scheen
te komen, tegen. Hij kon hem weldra tusschen de takken der elzenstruiken ontwaren.
't Was Picky, een der hondjes van 't kasteel, een ros-en-wit gevlekte terrier, die mee
wandelen liep met mademoiselle Isabelle, het zenuwziek kleindochtertje van den
baron, en met haar gouvernante.
Basielken dacht een grapje uit. Hij zag ze komen in zijn richting, langs de overzijde
van den grasrand, achter de dichte elzenstruiken. Hij hurkte neer, schuil en stil onder
de hangende twijgen, en toen het hondje met het meisje en de gouvernante vlak vóór
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hem was, sprong hij plotseling blaffend uit, ook als een verwoed hondje, wippend
op handen en voeten.
Het meisje, de gouvernante, alle bei vlogen schrik-gillend op zij, terwijl de terrier
met razend-opgekrulde bovenlip toesnauwde. En 't was of 't kind in eens krankzinnig
werd: het vluchtte gillend terug naar 't kasteel, hollend gevolgd door de gouvernante
die het niet meer achterhalen kon, hollend en gillend als onder een moordaanslag.
De terrier holde hen na, en stom van angst, met tranen in de oogen stond Basielken
alleen op den grasrand naast de koeien, die, aldoor rustig voortgrazend, te nauwernood
eens opgekeken hadden.
***
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Het Beeldeken was op haar stukje bouwland aan den arbeid, in de zachte zon en het
gezang der vogelen, toen zij, werktuigelijk opkijkend, den baron naar haar toe zag
komen. Zij schrikte instinctmatig, want nooit kwam hij dien kant uit; en 't trof haar
dadelijk, in den vluchtigen, schuchteren blik dien zij van verre naar hem durfde
wagen, dat hij er zoo rood en zoo verwoed uit zag. Hij liep zoo hard als hem dat
mogelijk was, bij elken stap ruw den wandelstok waarop hij steunde in den grond
drukkend, en wijl 't ontstelde Beeldeken zich afvroeg of het toch werkelijk naar haar
toe was dat hij zoo driftig aanrukte, hoorde zij plotseling zijn ruwe stem: ‘Hè! kom
ne kier hier, gij!’ en zag zij hem ineens strak-onbewegelijk op den gransrand staan,
haar gebiedend bij zich wenkend met zijn stok.
Zij vloog op, schudde haastig de klevende aarde van haar handen en haar kleeren,
en liep met een vuurroode kleur, naar hem toe.
‘Woa b'lieft er ou, menier den b'ron.’
‘G' hêt hier twie keur!’ gilde hij haar sidderend te gemoet: ‘sebiet ouë leulijke
sloeber van ne jongen wigdoen of direct verhuis!’
Zij bleef van schrik als aan den grond gespijkerd bij die ruwe woorden, met
wegtrekkende kleur van hare magere wagen en versuft-starende oogen, zonder een
woord te kunnen spreken.
‘Die sloeber!... die leulijke, smeirige sloeber!... Hij heeft mademoiselle Isabelle
bijna deud doen schrik! 'K geef ou twie uur tijd om mee hem wig te zijn. Hêt-e mij
verstoan? As hij hier binnen de twie uur veur goed nie wig 'n es, joag ik ou zelve
wig!’
‘'T es het goed, menier den b'ron, 'k zal 'k em wig doen,’ antwoordde 't Beeldeken
werktuigelijk, met haast onhoorbare stem, haar gansche pover lijfje sidderend, met
groote tranen in haar oogen. ‘Maar wa hêt hij toch gedoan, menier den b'ron! 'K'n
kan nie verstoan wa dat er toch mag gebeurd zijn....’
‘Hij hêt mademoiselle Isabelle doen verschiet, zeg ik ou, mee 'em achter nen
elskant wig te steek en dan al mee ne kier al bassend uit te spring gelijk nen hond,
op de moment dat zij met haar gouvernante voorbij ging. Het kind is bijkans zot
gewor van schrik; we vriezen dat z'r nog de sessen*) zal van krijg. O die sloeber! die
leulijke sloeber! 't Is zijn geluk dat hij nie onder mijn handen is geval! 'K sloeg 'em
deud mee mijne stok!
‘Och Hier, och God da zijn toch dijngen!’ klaagde 't Beeldeken huilend, met
wringende handen, terwijl de baron verwoed en dreigend in het ronde blikte, als om
den schuldige te ontdekken.
Nog eens herhaalde hij zijn onverbiddelijk bevel: ‘binnen de twee uur weg of zelve
verhuizen,’ en zonder een groet ging hij sidder-steunend op zijn stok terug naar het
kasteel, de schrale beenen stram-bevend van de te groote inspanning, de schouders
zwaar en opgetrokken, den dikken nek hoogrood en glimmend onder den gelen
stroohoed, terwijl 't Beeldeken nog even, als verdwaasd, onbewegelijk op den grasrand
bleef staan, en dán machinaal en snikkend in de richting van de boerderij verdween,
om nu ook haar laatsten troost, haar eenige geliefde jongen van haar weg te halen.
***

*) Stuipen.
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Zij vreesde geweldige scènes, zij vreesde vooral haar eigen zwakheid en ontroering,
en daarom spande zij al haar krachten in om kalm te blijven, en besloot hem geen
verwijt te laten hooren.
‘Basielken,’ sprak zij, zoodra zij haar knaapje, dat terug was met zijn koeien, op
het groote boerenhof ontwaarde, ‘ge meug van den achternoene ne kier meegoan
noar Vanneloare, om aan Reinildeke gôen dag te zeggen.’
De ernst der omstandigheden had haar ineens een moedig en krachtig besluit
ingeboezemd. Weg moest hij, daar was niets aan te doen. Zelve verhuizen kon zij
niet. Verhuizen stond voor haar gelijk met bedelen gaan. Zij zou hem bij haar broeder
brengen, waar ook reeds haar oudste meisje was; zij zou haar broeder smeeken dat
hij ook Basielken bij zich nemen zou, al was 't maar tijdelijk, tot men iets voor hem
gevonden had.
‘Kom,’ sprak zij, den kleinen, anders zoo
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wakkeren, nu stil neerslachtigen en blijkbaar met het plan niets ingenomen bengel
bij de hand nemend. En zij ging met hem naar 't boerenhuis, waar zij verlof vroeg
en ook dadelijk kreeg om hem dien middag mee te nemen. 's Avonds, dacht zij, bij
haar terugkomst, zou zij den boer alles wel vertellen.
***
Zij had hem op zijn zondags gekleed, en onder den arm droeg zij een klein pakje,
waarin zijn alledaagsche plunje zat. Zij hield hem bij de linkerhand, zooveel mogelijk
het pakje aan zijn blik onttrekkend. Zij liepen zwijgend en gehaast langs kronkelende
zandwegen, nu eens beschaduwd door de hooge kruinen van de suizelende populieren,
dan weer onder de warme zon tusschen de weelderige korenvelden, waarin roode,
paarsche en blauwe bloemen schitterden. Zij hadden 't benauwd van de warmte,
benauwd ook onder de onuitgesproken drukking huns gemoeds. Er was onuitgedrukte
angst in hun stilzwijgen, en werktuigelijk liep 't Beeldeken zóó vlug en zóó gejaagd,
dat Basielken af en toe moest draven om haar bij te houden. Het knaapje voelde zeer
goed dat hij op geen pleziertochtje uit was. Hij voelde instinctmatig dat dat gejaagde
loopen in verband stond met zijn misdaad van 's ochtends; hij voelde 't hoe langer
hoe drukkender, al repte zijn moeder er geen enkel woord van. En hij vroeg ook geen
uitleggingen, maar, in het angstig voorgevoel dat hem iets onheilspellends dreigde,
hield hij halsstarrig, als in een zwijgend smeeken om bescherming, moeder's vingers
in zijn kleine hand gekneld.
Zoo kwamen zij aan 't verre dorpje. En 't Beeldeken, die zich tot dus toe, in de
overspanning van haar zenuwen, goed en sterk had gehouden, werd nu eensklaps
door een groote emotie aangegrepen. 't Idee der naderende scheiding doorpriemde
plotseling haar hart, in een onstuimig-opwellende teederheid voor haar lief en aardig
bengeltje, en bevend knelde hare hand zijn handje sterker vast, terwijl haar oogen
vol met tranen kwamen. Ach neen, het kon niet, het kón niet! Zij wilde liever bedelen
gaan, zij wilde liever sterven in ellende! Een snik drong in haar keel, haar stap werd
weifelend en onvast, en reeds maakte zij een beweging als om terug te keeren en met
haar jongetje te vluchten, toen vlak achter haar rug een deur met geweld werd
opengerukt, terwijl een schrille stem haar nariep:
‘Hè, Filemiene..., wa komt-e gij hier doen?’
Zij schrikte om en herkende haar broeder, die daar in een huis aan 't werken was
en haar voorbij had zien gaan. Het sloeg haar als een flauwte in de beenen en meteen
ontsnapte haar den moed tot vluchten.
‘Kijk kijk, van woar komt-e gij uit!’ antwoordde zij werktuigelijk. En zij
verbloemde 't doel van haar bezoek:
‘We kwamen ne kier zien hoe dat 't mee Reinildeke goat....’
‘O, goed, zulle! Z'es hier kontent, zulle!’ pochte de broeder opgetogen. ‘En hoe
goat 't mee die knasper!’ lachtte hij, Basielken onder de kin streelend. ‘Wacht 'n
beetsen, 'k goa mee mee ulder....’
Hij liep even terug naar 't huis waar hij aan 't werken was, gaf enkele bevelen aan
zijn knecht die er alleen zou blijven, kwam dadelijk weer bij 't Beeldeken en bij
Basielken, en vergezelde hen onder druk gepraat naar zijn woning.
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Zoodra zij binnen waren zagen zij Reinildeken, staande achter de winkel-toonbank,
bezig met een klant te helpen.
‘O, jongens toch, moeder en Basielken! Hoe komt-e gulder hier?’ riep 't meisje,
een vurige kleur krijgend.
En dadelijk kwam ook 't Beeldeken's schoonzuster van uit de keuken daarnaast,
met in elkaar geslagen handen en verbaasde uitroepingen:
‘Ha moar jongens toch, Filemiene en Basielken! Hoe dat-e gulder hier azea al mee
ne kier zijt! Ala toe, kom binnen en zet ulder; ge goat kaffee drijnken....
Zij duwde ze een trapje af, in de duisterige keuken naast het winkeltje, en terstond
begon zij ijverig rond te loopen, het vuur oppokend, boterhammen snijdend, koffie
malend, alles onder aanhoudend gepraat en ondervragen, terwijl haar man, tevreden
glimlachend, met genoeglijke smakken zijn pijpje ging aansteken.
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En zij gebruikten de koffie, maar zonder lust. De stukken brood bleven in Basielken's
keeltje kroppen, en 't Beeldeken, die voortdurend dacht hoe of zij nu met haar verzoek
zoude te berde komen, kon heelemaal niets eten, niets, zelfs geen koekje, ondanks
al 't aandringen van haar broer en schoonzuster. Af en toe kwam Reinildeke even
binnen, heel even slechts, zonder gelegenheid om rustig iets te gebruiken of met haar
moeder te praten, want telkens weer klingelde 't schelletje der winkeldeur, en ook
de zoons des huizes kwamen binnen, twee grove, plompe, vijftien-jarige pummels,
die sterk op elkaar en op de moeder leken, zwart van haar en geel van gelaatskleur,
met grooten leelijken mond en groote leelijke oogen, alle twee in grauw-linnen
boezelaar en grauw-linnen vest met mouwen, zooals de timmerlui die dragen. Zij
groetten plomp-glimlachend hun tante en hun neefje, en dadelijk begonnen zij te
eten, overdadig, zonder een woord te spreken, de wangen opgebocheld van de groote
stukken brood die zij voortdurend binnenstopten, met af en toe daartusschen in een
schuifelend geslurp van lippen aan de reusachtige kop heete koffie. 't Beeldeken's
broeder en zijn vrouw zagen ze beiden glimlachend, met trotschhartig welgevallen
aan, pochend op hun sterkte en bekwaamheid, en toen zij klaar waren met hun
overdadig slikken klopte oom glimlachend op Basielken's schouder, en zeide dat hij
eens met zijn neven mee moest gaan in den timmerwinkel, om te zien wat zij daar
al maakten.
Maar Basielken kreeg het erg benauwd, en vatte weer 't Beeldeken's hand, die hij
slechts even losgelaten had.
‘Nien nien..., nie alliene, hij was schouw..., moeder moest meegoan....’
Oom lachte hem uit, en ook de neven lachten, wijd openend hun grove, groote
monden. ‘Wat! schouw om in den werkwinkel te gaan! Ha ha! wat voor 'n kuiken
was hij toch!’ En zij wilden hem met geweld meetrekken, maar Basielken stelde 't
op een huilen. Zelfs 't aandringen van zijn moeder kon hem niet doen besluiten er
alleen met de twee jongens heen te gaan. Hij liet zich eerst, dan nog met grooten
tegenzin, tot meegaan overhalen, nadat hij merkte dat zijn moeder volgde.
Zoodra zij in den timmerwinkel waren, de jongens enkele passen vooruit,
verzamelde 't Beeldeken al haren moed, en bracht zij 't ware doel van haar bezoek
te berde.
‘Och Hiere, Sies en Urzela, 'k moe ulder al gauwe wa zeggen binst da w'alliene
zijn...’ en, met angstige, dof-gejaagde stem vertelde zij de droevige gebeurtenis.
‘Sakerdzju! sakerdszju!’ viel haar de broeder een paar keeren, bedenkelijk
hoofdschuddend, in de rede. ‘En wa goa-je doar nou mee doen?’ vroeg hij, toen het
verhaal geëindigd was.
‘Ha, 'k hè 'k gepeisd dat-e guider 'em meschien veur 'n tijdje zoedt willen nemen,’
antwoordde deemoedig 't Beeldeken; en een snik verkropte in haar keel.
De man begon eensklaps geweldig in zijn haar te krabben, met scheeftrekkende
gezichtsbewegingen, en de vrouw slaakte een ‘o jongens toch!’ als van schrik.
‘'T 'n es nie meugelijk! 't 'n es nie meugelijk, we 'n hên gien ploatse!’ sprak hij
eindelijk. ‘Ons huizeken es te kleine, 't zit al vol.’
‘'K zoe Reinildeke keunen weere mee noar huis nemen,’ opperde bedeesd het
bevende Beeldeken.
Maar driftig keurden de beide echtgenooten dit voorstel af. ‘O, wa peist-e toch!
Z'es hier zeu goed en zeu kontent en ze liert hier d'affeirens! Loater kan ze meschien
zelve wijnkel hauên!’
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En 't arme Beeldeken begreep eensklaps zeer goed nu dat zij gesteld waren op
Reinildeke omdat zij hun groote diensten bewees, en niet op Basielken omdat hij
meer last dan nut zou kunnen geven.
‘Goa vroag 't an Mie-Threse, die hê ploatse mee de macht*),’ gaf haar broeder nu
voor raad. En 't Beeldeken, voor wie ook geen andere keus meer open stond, besloot
nu met Basielken verder op te gaan, naar Sint-Maria-Axpoele, waar de zuster woonde
van haar overleden man.
Zij keerde terug met Basielken in 't keuken-

*) In overvloed.
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tje, weigerde opnieuw iets te gebruiken, ondanks al het aandringen van haar broer
en schoonzuster, die daardoor hun weigering poogden te vergoeden, en na een kort,
haastig afscheid met Reinildeke, die alweer druk omringd stond door klanten in het
winkeltje, vertrokken zij.
***
Na ruim een uur gaans onder de heete zon tusschen de hooge korenvelden, dwars
over een golvende kouter*) zonder boomen, kwamen zij in 't frisch-belommerd,
schilderachtig dorpje aan. Mie-Threse's huisje stond daar heel aan den ingang, heel
alleen aan de bocht van den weg, laag en witgekalkt, met ouderwetsche bloemen
langs den gevel, met groen-en-witte luiken en een schelrood pannendak, in de schaduw
van vier prachtige oude linden, rechts en links van het boogvormig deurtje. De ramen
stonden wijd open voor de warmte, en van op den weg ontwaardden moeder en
Basielken Leontientje, met roode wangetjes aan 't strijken bij een lange witte tafel,
midden in een ruime kamer die heel en al wit was van ophangend linnen, waarover
't zacht gewiegel van de lindeblaadjes hier en daar groenachtige
licht-en-schaduw-schimmen heen en weer deed wemelen en spelen.
Leontientje keek op toen zij voorbij het open raam gingen, en met een vreugdekreet
liet zij haar strijkijzer los en kwam buiten gevlogen. Ook tante Mie-Threse was daar
dadelijk, met een groote ronde kop koffie uit het achterhuis komend, en 't was een
algemeen blij-verbaasd gejoel hen daar zoo onverwachts te zien. Bazielken, nu veel
minder bang en wantrouwig geworden, liet zich door 't verrukt-glimlachend
Leontientje mee naar buiten nemen onder de frissche linden, en 't Beeldeken nam
haastig de gelegenheid te baat om ook aan haar tweede schoonzuster de droevige
gebeurtenis mee te deelen.
‘Mannevolk 'n kan ik hier in huis nie nemen, da es onmeugelijk, hij zoe al ons
wasch-en-strijkgoed vuil moaken,’ antwoordde Mie-Threse met een trage
hoofdschudding en een gedecideerden blik van haar groote blauwe oogen, ‘moar 'k
weet toevallig van ne goeje post veur 'em. Boer Walle, veur wie da w' alles wasschen
en strijken, zoekt ne koewachter. 'T 'n es nog gien tien menuten geleên dat hij hier
in huis was, en 't 'n zoe mij nie verwonderen as hij nog hier achter in De Vos zat.
Kom mee, we zillen seffens goan zien.’
‘Och Hiere da zijn dijngen! Moet-ie hij non azeu direct bij vrende meinschen
goan!’ zuchtte 't Beeldeken, met plotselinge tranen in de oogen.
‘Wa moe-je d'r anders mee doen?’ antwoordde Mie-Threse. ‘'K hê 'k veur ou
gedoan wa da 'k kon mee Leontientje te nemen, moar mannevolk 'n kan ik hier nie
gebruiken, zeg ik ou. Ata toe, hoast ou, kom mee langs achter, we zillen 'em meschien
nog vinden.’
En zij trok 't Beeldeken mee langs achter door het tuintje, waar een hekje was dat
op de binnenplaats der herberg uitkwam, zonder dat Basielken, die met Leontientje
vóór het huisje liep, haar vluchtige aftocht bemerkte.
‘Hij es 'r nog, 'k heur 'em al,’ sprak Mie-Threse wijl zij 't hekje openduwde. Zij
kwamen door een achterdeur en een smal gangetje in de gelagkamer, en dadelijk
ontwaarde 't Beeldeken een soort van reus, met blauwen kiel en lange zweep, staande
vóór de schenktafel, in lawaaiïg-druk gesprek met een vrouw die hem van drank
*) Vlakte.
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bediende. Hij keerde zich om toen de twee vrouwen binnentraden en terstond kwam
hij glimlachend op haar af, een afdruppelend glas jenever in de hand, zóó opgeblazen
rood en groot en dik en vet, met zijn uitpuilende waterige oogen en
tabaksap-kwijlenden mond, dat het Beeldeken er haast van terug schrikte.
‘Haha! Komt g'euk 'n dreupelke pakken?’ gilde hij Mie-Threse te gemoet.
‘Woarmee mag ik ulder trekteeren?’
‘'K kom ou ne koewachter brijngen!’ riep Mie-Threse schetterend-hard, als tegen
een doove.
‘Wie dàtte? da wijveken doar?’ proestlachtte de boer naar 't Beeldeken wijzend.
‘Heure zeune!’
‘Wie, zegt-e?’ hervroeg de boer, zijn vette paarsche hand als een trechter aan het
oor.
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‘Heure zeune, zeg ik!’ gilde Mie-Threse.
‘Ha!... es 't gienen dief?’ vroeg de boer eensklaps ernstig, met gewichtig gelaat.
‘Zij-je nie wijs, dan? 't Es de jongen van mijn scheunzuster!’ riep Mie-Threse
verontwaardigd. En zij zei haastig aan 't ontstelde Beeldeken dat de vorige koewachter
voor diefstal weggezonden was.
‘Hawel 't es goed, hij 'n moe moar komen,’ besloot de boer.
‘Wilt g'm zien, hij es hier?’ vroeg Mie-Threse.
't Beeldeken sloeg van schrik haar handen in elkaar, smeekzeggend dat de jongen
daar nog niets van af wist. Maar 't kon den boer volstrekt niet schelen: hij dronk zijn
borrel leeg en bestelde er een andere, schreeuwend dat de knaap den volgenden
ochtend maar moest komen, en dat hij hem dan wel zou zien. En zij moesten tot zijn
genoegen ook een borreltje aanvaarden, anijs, of munt, zooals zij verkoozen, om op
elkanders gezondheid te drinken, gilde hij.
Toen liet hij ze vertrekken.
***
‘O 'n zeg het 'em nog nie seffens, wacht nog 'n beetsen, 'k zal 't ik 'em zeggen,’
smeekte 't Beeldeken, terwijl zij door het tuintje weer naar huis gingen.
‘Ha moar hij moet hij 't tòch weten,’ antwoordde Mie-Threse.
‘Joa hij,’ zuchtte 't Beeldeken, ‘moar wacht toch nog 'n beetsen. Loat mij 't 'em
zeggen. Och Hiere, hij zal 'em deudschriemen as hij 't heurt!’
Zij kwamen weer in 't huisje, in 't vriendelijk licht der zonnig groen-en-witte kamer,
waar de kinderen ook al weer terug waren, Leontientje eventjes iets afstrijkend,
Basielken opnieuw reeds gejaagd, met angstig-wantrouwende blikken naar de
openstaande deur van 't achterhuis. Hij kwam dadelijk op zijn moeder aangeloopen
toen hij haar ontwaarde, en nam haar bij de hand.
Zij gingen zitten, en weer moesten zij koffie drinken, ofschoon 't Beeldeken
verzekerde dat zij die reeds bij haar broer hadden gebruikt. Een hoekje van de groote
tafel werd er voor opgeruimd, en met bun vieren zaten zij weldra aan, rondom een
stapel dikke tarwe-boterhammen, ieder met een groote kop slappe koffie naast zich.
Het Beeldeken at niets, zij kon niet, haar keel was als 't ware toegeschroefd van
droeve emotie. Maar Basielken, hongerig en moe, at nu met groote graagte, zonder
moeder's hand los te laten. En wijl zij weldra over een en ander aan 't praten waren
merkte 't Beeldeken plotseling dat Basielken op zijn stoel in slaap gevallen was.
O! dat was een uitkomst! Zij deed een teeken aan haar schoonzuster en fluisterde:
‘Hij sloapt!... wilt g'em hier hauên tot morgen, ik zal wig goan!’
Mie-Threse had eerst een gebaar als om te weigeren.
‘O, as 't ou blieft doe 't toch,’ smeekzuchtte 't Beeldeken, ‘haudt 'em veur ienen
enkelen nacht en brijngt 'm morgen bij den boer. 't Es al wa da 'k van ou vroage!’
Toen knikte Mie-Threse dat ze 't doen zou. Leontientje, die van het heele geval
nog niets begreep, zette groote, ernstige oogen van verwondering op.
Langzaam trok het Beeldeken haar hand terug. Maar hij ontwaakte half en hield
nog haren wijsvinger in zijn klein gesloten vuistje. Doodstil bleven zij alle drie, met
star op hem gevestigde oogen. Zijn hoofdje knikte zijlings naar den linkerschouder,
zijn mondje viel half open; hij was weer in slaap. In de verte kwam een kar
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aangerateld. Angstig keken zij naar de open ramen. Wat jammer dat die kar juist nu
moest komen en dat zij de ramen niet dicht durfden doen, uit vrees van nog meer
lawaai te maken. Maar de kar schokte ratelend voorbij en Basielken werd niet wakker.
Dan wrikkelde 't Beeldeken ook zachtjes haar vinger los uit het vuistje, dat half open
op zijn knie ter ruste zonk.
Zij stond op en schreed langzaam achteruit, den triestigen blik op haar jongetje
gevestigd. Roerloos bleven Mie-Threse en Leontientje zitten.
‘Tot loater, en schrijf mij al gauwe hoe dat alles afgeleupen es,’ fluisterde 't
Beeldeken, met een snik in de stem.
Mie-Threse knikte kalm van ja, maar Leontientje kreeg een vuurroode kleur, en
groote
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dikke tranen kwamen in haar zonneblijde blauwe oogjes.
‘Chu... tt!’ vermaande streng tante Mie-Threse. Met wilskracht hield Leontientje
zich in.
Het arme Beeldeken was aan de deur. Ook haar magere wangen zagen vuurrood
nu, en tranen glommen in haar triestig-doffe oogen. Zij zag hem nog eventjes zitten,
roerloos op zijn stoeltje scheefgezakt, met de groenachtige licht- en schaduwtrillingen
der lindeblaren op zijn wangetjes, en 't kwam haar eensklaps voor, of hij daar dood
zat, omringd van al dat reine wit als van een wijd uitgespreid lijkkleed, dat hem straks
geheel bedekken zou.
Zij beet tot bloedens op haar lippen en liep weg. Een laatste maal nog keek zij
naar binnen, van op den weg, door een der open ramen. Hij had zich niet verroerd;
hij sliep zoo kalm en rustig. Tante zat hem roerloos aan te kijken, den wijsvinger op
den gesloten mond, en Leontientje's lief gezichtje baadde in dikke, stille tranen. Zacht
speelden licht en schaduw als een wiegelend kantwerk door de groene blaadjes op
het blanke linnen.
Zij wenkte een vaarwel met de hand, en vluchtte....
't Was laat toen zij weer aan 't kasteel kwam. De hooge koepeltorens, de zware
kruinenmassas van het park teekenden zich scherp en somber als tragische kimmen
op het nog oranjekleurig-glanzend Westen af.
Waarheen nu? wat gedaan?
Haar eenzaam hutje boezemde haar nu een afschuw in. Zij trad er even binnen,
maar liep dadelijk weer buiten, als met geweld er uit verjaagd....
't Was nacht nu, heerlijk stil-sereene en bespiegelende zomernacht. De puntige
sparretoppen roerloos hoog en zwart tegen het donkerblauw uitspansel tintelend van
sterren, de nachtegalen orgelend in de plechtige kruinen, de krekels droomerig
lispelend in 't gras, en laag op den gezichtseinder, over de verre wijdte van de donkere
bosschen, een stille scheef hellende manesikkel, dofrood en nevelig glanzend, als
een in warm bloed gedrenkte zwaard.
O, waarheen! waarheen nu toch!
Doelloos dwaalde zij in de duisternis, doelloos slenterend kwam zij vóór den
achtergevel van 't kasteel, waar, onzichtbaar in den nacht,
azaleas-en-jasmijnenboschjes balsem geurden.
Dáár stond ze vóór den vijand die haar alles had ontnomen, haar man, haar
kinderen, haar vroegeren welstand. Dáár stond het machtig spook waar zij haar leven
lang zoo bang voor was, zwaar en barsch onder zijn torens en zijn koepels, en zij
gelijk een nietige mier daaronder, machteloos in haar lijden en haar haat.
O! wat voelde zij hem eensklaps groot en sterk, de haat, in haar klein, zwak,
onbeholpen lichaampje! Wat bruiste hij met wilde stormen van wraakgierigheid in
haar op, terwijl zij nu aan 't laatste zware offer dacht, terwijl zij dacht hoe alles nu
voor haar verloren was, omdat een man daar heerschte, machtiger dan alle recht en
liefde, machtig als een tyran van onverbiddelijke onbarmhartigheid! Het snikte in
haar keel en machteloos balde zij haar zwakke vuistjes naar het reusachtig kasteel.
O! als ze maar kon! als ze maar kon! Want nu zij alles op de wereld had verloren,
was zij ook niet bang meer voor 't kasteel. Nu durfde zij minachtend-tartend het
kasteel aanstaren, nu durfde zij 't beleedigen en uitdagen, zooals de keukenmeid, de
tafelknecht en de koetsier het durfden. Maar die waren sterk en zij was zwak. 't
Kasteel kon zonder hen niet leven, maar wel kon 't leven zonder haar. 't Kasteel
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gedoogde al hun grillen, 't Kasteel werd klein en nederig voor hen. Maar voor haar
bleef het een reus; op haar, aan wie het geen behoefte had, zag het van uit de hoogte
neer, als op een mier.
En snikkend in haar onmacht droop zij af, eensklaps ellendig zwak weer, als lam
en uitgeput na die te sterke opbruising van woede, opnieuw geheel ter neergedrukt
en overwonnen, traag-triestig struikelend naar haar doodsch-verlaten, eenzaam hutje
aan den rand der bosschen, dat zij nog als een groote mildheid van haar meester
moest beschouwen, en waar zij morgen weer, en gansch alleen nu, den ruwen strijd
om het bestaan zou voortzetten....
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Avond.
Door Richard de Cneudt.
De zon dook weg en rood, tusschen de boomen,
straalde ze als een vlammend Christushart;
de hooge dennen stonden in mystieke droomen
in 't heerlijk avondmysterie, dat voltrokken werd.
Gouden gestalten, die langs de dennen gleden,
klimmend omhoog met vuurrooden gloed,
vormden mystieke landen, illusies van vlammende steden,
met het mystieke hart middenin, en druipend van bloed.
Daaromheen, rond mijn gouden avondvizioenen
lag de stille duisternis met zwaren druk,
hen omringend en koesterend met innig zoenen,
als de levensmoede zijn laatste, wegstervend Geluk....
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Mei.
Door Richard de Cneudt.
Bloemenoogen kijken zoo schuchter
als oogen van dichters, de wereld in.
Droomende windekens in de hagen
fluisteren woordekens zonder zin.
Bloemenoogen staren begeesterd,
gedrenkt door eindeloosheid van zon.
Klaatrende stemmekens op de hoogten
zingen het liedeken van de bron.
Bloemenoogen willen aanschouwen
hoe het vlinderken wiegt in de wei.
Door duizend onschuldige bloemenoogen
kijkt in de wereld de jonge Mei.
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Van de redactie.
Op de verlanglijst.
- Pakken, stapels, bergen boeken liggen op onze redactie-tafel. En toch wachten wij
nog altijd op nieuwe werken, die ons inderdaad nog ontbreken, waarvoor, naar wij
meenen, belangstelling zou wezen in ruimen kring. Tot die boeken op onze verlanglijst
behoort eene goede, rijk geïllustreerde Tooneelgegeschiedenis. Er werd er ons een
beloofd. In het orgaan van Het Nederlandsch Tooneelverbond vindt men (no. van
10 Maart 1900) vermeld dat ‘de zeer gunstig bekende firma J.B. Wolters te Groningen
het voornemen heeft te doen verschijnen eene Geschiedenis van het Drama en van
Het Tooneel in Nederland, samen te stellen door Dr. J.A. Worp en te illustreeren
onder toezicht van den heer J.H.W. Unger, den kundigen Rotterdamschen archivaris.’
Het werk zou niet alleen bevatten een overzicht van de geschiedenis der dramatische
letterkunde in Nederland, van de middeleeuwen tot heden, maar ook beschrijvingen
der wijze van opvoering en een verhaal van de lotgevallen onzer schouwburgen en
voorname tooneelspelers.
Wij ontvingen proefbladen van dit werk, die er keurig uitzagen. Maar verder
hebben wij tot heden niets van het plan vernomen.
Het boek zou moeten verschijnen in twee deelen, elk van ongeveer 400 bladzijden
druks en de prijs zou bij inteekening f 50. - bedragen. Is dat te duur voor Nederland,
waar 't heelemaal niet onwaarschijnlijk is dat werken, die noodig zijn, niet het licht
zien, omdat het publiek, dat ze betalen kan, er geen belang in stelt en het publiek,
dat er belang in stelt, ze niet kan betalen? Is er niet te rekenen op subsidie van de
Leidsche Maatschappij voor Letterkunde of een Historisch Genootschap om tot een
goedkoopere uitgave te komen? Of, komt het werk er tòch misschien? Laat ons dit
laatste hopen. Maar dan.... dan is het te duur. Wij hebben behoefte aan een goed
geïllustreerde Tooneelgeschiedenis, waarin niet in hoofdzaak wordt gehandeld over
de dramatische letterkunde, want daarover vindt men in de bestaande studieboeken
en monografieën genoeg; maar wij moeten hebben eene geschiedenis van het tooneel
en de mise-en-scène, de tooneelspelers en hunne verhouding tot het publiek, de
schouwburgen en de reizende gezelschappen.
Het boek van Ferd. von Hellwald, dat te Rotterdam verscheen bij Van Hengel en
Eeltjes, telt maar een negental vellen druks en bevat geen enkel prentje. Ook is het
meer dan vijf-en-twintig jaar oud. Wanneer een tooneelkunstenaar zoo lang werkzaam
is geweest, roept hij vrienden en belangstellenden bij elkaâr en wordt voor hem een
eereavond gegeven. Hij jubileert dan; maar een boek over het tooneel jubileert dan
niet. Het is vergeten, moeilijk verkrijgbaar, verouderd. Daarbij, het boekje van den
zeer verdienstelijken von Hellwald is niet meer dan een schets. Het was den schrijver
‘vorläufig nur darum zu thun, den Weg anzudeuten, auf dem fernerhin vorgegangen
werden möge, also gewissermassen den zukunftigen Bearbeitern der niederländischen
Theatergeschichte einen Leitfaden an die hand zu geben.’ Wij moeten hem zeer
erkentelijk zijn voor hetgeen hij schonk en bovendien nog voor zijne goede
bedoelingen. Maar het doolhof, waarin de bescheiden liggen, waarmeê een schrijver
zoo'n tooneelgeschiedenis kan samenstellen, schijnt door een Minotaurus te worden
bewaakt en geen moedig vaderlander wil de grot in, zelfs niet met het helpende,
ofschoon erg dunne draadje van den heer von Hellwald. Misschien gaat dr. Worp!
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Wij hebben monografieën. De heer C.N. Wijbrands gaf ons Het Amsterdamsche
Tooneel van 1617-1772 en de Faculteit van bespiegelende Wijsbegeerte en fraaie
Letteren der Leidsche hoogeschool gaf den heer Wijbrands een gouden médaille,
waarna de heer J.L. Beijers te Utrecht aan zijn werk de zeer verdiende publiciteit
verleende (1873). In dit boek vindt men prachtige bouwstoffen.... maar voor eene
vaderlandsche tooneelgeschiedenis niet veel, omdat het behandelde tijdvak maar
kort is.
De heer P. Haverkorn van Rijsewijk schreef 1882 eene zeer goed gedocumenteerde
historie van De oude Rotterdamsche Schouwburg. Hij begint met 1628 en laat ons
los met het eind van de eeuw, die wij gisteren nog
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‘de vorige’ noemden. Ook dit werk bevat tal van kostelijke gegevens. Dan is er nog
van Mr. W.G.F. van Sorgen het boek De Tooneelspeelkunst in Utrecht en de
Utrechtsche Schouwburg (1885), dan zijn er studiën van Hilman (Ons Tooneel),
opstellen van geleerden en hooggeleerden, die wij niet opsommen, omdat het ons
doel niet is een bibliografisch overzicht te geven, en de voor den aanstaanden
geschiedschrijver hoogst nuttige Tooneelherinneringen van dr. M.B. Mendes da
Costa, die wij met een enkel woord kenschetsten in onze November-aflevering. Die
bevatten gelukkig uitnemende gegevens voor de tooneelgeschiedenis van den
nieuwsten tijd.
Voor het weinige, dat wij noemden, en het vele dat belangstellenden kennen, doch
hier niet opgesomd worden kan, zijn wij zeer dankbaar. Behalve voor de
tooneelherinneringen van dr. Mendes da Costa, die aardige anecdoten en allerlei
bijzonderheden bevatten uit het leven van tooneelspelers, die wij kennen of die velen
onzer in vroeger tijd hebben gekend, is - indien wij ons niet vergissen - de
belangstelling van het publiek in die boeken niet heel groot geweest. Over 't algemeen
hebben boeken over het tooneel, hier niet veel belangstelling gevonden. Dat is
natuurlijk. Het Tooneel vormt heelemaal geen element in het maatschappelijk leven
van den Nederlander. Hij gaat wel naar den schouwburg, omdat die er nu eenmaal
is en hij er wel eens wordt vermaakt, maar een gelukkige Nederlandsche stad zonder
goed bespeelden schouwburg is zéér wel denkbaar. Toch wèl veel belang wordt
gesteld in de geschiedenis der beschaving. Wie dus de lotgevallen van onze
gezelschappen en schouwburgen zou weten te geven zóódat zij werden verklaard uit
de sociale toestanden en heerschende begrippen omtrent schoonheid, zedelijkheid
en vermaak, zou door veel grooter publiek worden gewaardeerd dan hij, die
voornamelijk feiten en anecdotes gaf, van hoe veel historische beteekenis die ook
zouden zijn.
Het Tooneel - schouwburg, tooneelspeler, publiek en al wat daarmeê in verband
staat, vooral ook de houding der overheid - in verband met het maatschappelijk leven
der Nederlanders, dáárvan moesten wij eene goede geschiedenis bezitten, onder Het
Tooneel óók te begrijpen de rederijkerskamers en latere voorname
liefhebberij-gezelschappen. Het verzet tegen het Tooneel, ja, de afkeer, die sommigen
hadden, zelfs van menschen, die ‘comedie spullen’ lasen (Cornelis de Witt, bijv.) is
een verschijnsel van zeer groote ‘kulturhistorische’ beteekenis, waarvan de oorsprong
en de gevolgen na te sporen tot op onzen tijd, een dankbaar werk heeten mag; want
het onderwerp is door den heer M.A. Perk in zijn De Kerk en Het Tooneel (1876)
ter nauwernood aangeroerd, laat staan uitgeput.
Wat een negatieve beweringen! Wij erkennen het zelf. Maar zij werden hier even
onder woorden gebracht om de gronden aan te geven voor ons verlangen naar een
werk, dat ons nog altijd ontbreekt en dat toch belangwekkend genoeg wezen zou
voor een grooten kring van studeerenden en tooneelliefhebbers. De weg is gewezen.
Er bestaat eene studie over maar één schouwburg, doch zoo geschreven dat zij als
model kan dienen voor eene groote historie van het tooneel in een land. Wij bedoelen
het werk van R. Lothar Das Wiener Burgtheater in de serie Dichter und Darsteller
(1899, bij Seemann).
Deze (mooi geïllustreerde) monografie is grootendeels eene waarschuwende
lijdensgeschiedenis, verre van bemoedigend voor ons. Uit het gansche volk dient de
dramatische letterkunde voort te komen, om duurzaam het volk te kunnen boeien
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moet het tooneel nationaal wezen. Een stand - van adellijken of rijke burgers - kan
wel geruimen tijd eene uitheemsche tooneellitteratuur doen zegevieren en uitheemsche
kunst van zeggen en spelen in eere doen blijven, maar met den stand of met de
belangstelling van dien stand hangt het lot van zulk een tooneelschrijf- en speelkunst
dan ook samen. Komt zulk een tooneel in verval, wat noodwendig moet gebeuren,
dan ontwaart men een ledig of nagenoeg, op zijn best. De serre-cultuur heeft den
groei van het koude-gronds-gewas tegengehouden; daar het waardeloos bleef tot de
productie werd gestaakt.
De geschiedenis van het eenmaal beroemde

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

74
Burgtheater bevestigt weêr den vasten regel.
Het boek van Lothar is ook nog om andere redenen een hoogst leerzaam werk.
Men kan er uit zien hoe een groote schouwburg... niet moet worden bestuurd en
welke raden en commissies er zich liever niet meê moeten bemoeien.
Eerst komt als bestuurder op den voorgrond de krachtfiguur van Laube. Hij is de
man, die regeert, al zien nog zoovelen hem op de vingers. Hij komt tegelijk met een
nieuwen tijd, een nieuwen Keizer, die belang stelt in zijn hofschouwbrug en wiens
uitdrukkelijke wensch het is dat er een eind kome aan de zoo veel jaren reeds
bestaande, onmogelijke toestanden. In Januari 1850 wordt Laube, nadat lange
onderhandelingen zijn gevoerd, benoemd tot artistiek leider en dadelijk toont hij
eene krachtige persoonlijkheid te wezen. Van hooge zijde begint men met hem zijn
gang te laten gaan en zoo lang dat duurt, doet Laube groote dingen. Hij is tyranniek.
Volkomen juist teekent Lothar aan ‘ein Theater kann nur von eimen Dictator geleitet
werden’ en Laube zag in dat een schouwburg moet worden bestuurd van het tooneel
en niet uit een kantoor of raadkamer. En dan was hij er van overtuigd dat een directeur
moet kunnen samenwerken met den tooneelschrijver. Hij mag zelf een slecht
dramaturg zijn, hij moet zooveel oog hebben voor het in den goeden zin des woords
tooneelmatige dat hij, met den regisseur, den dichter kan ter zijde staan, hem den
weg wijzen, hem leeren werken, zoo noodig. De directeur, die maar zit te wachten
op stukken en ze, bij aanneming, speelt zooals misschien een talentvol, maar onervaren
schrijver ze hem heeft gebracht, is niet berekend voor zijn taak. Laube was
onvermoeid, óók in zijn pogen om bij de over hem geplaatsten zijn zin door te drijven,
óók in het almaar uitbreiden van het repertoire. Uit alles wat hem ten dienste stond
wist hij te halen wat er uit te halen was en onder dit ‘alles’ mag men zijn
artiesten-personeel rekenen. Een zijner middelen, om bij de tooneelspelers den
werklust er in te houden, is vaak afgekeurd en zeker ook niet onvoorwaardelijk aan
te bevelen. Hij veranderde herhaaldelijk de rolverdeeling van een repertoirestuk,
natuurlijk binnen zekere grenzen. Het gevolg daarvan was dat hij zelf en het publiek
oordeelen kon over de waarde van ieder lid van het gezelschap in geheel verschillende
rollen en het voordeel bestond hierin dat geen der spelers, door altijd hetzelfde
emplooi te hebben, zich loopjes en kunstjes eigen maakte, waardoor het hem mogelijk
zou geworden zijn een zielloos, onbestudeerd en toch niet bepaald verkeerd spel te
geven. Hij bepaalde proefondervindelijk de waarde zijner acteurs en woog hen tegen
elkander op.
Geen rol in een stuk van beteekenis was derhalve volstrekt onbereikbaar voor
jonge krachten.
Erkend moet worden dat deze handelwijze niet voor alle gezelschappen is aan te
bevelen; maar het komt ons voor dat daar, waar een zeer groot en overtalrijk
kunstenaarspersoneel aan een schouwburg verbonden is, proefnemingen in Laube's
trant voor den echten tooneelliefhebber hoogst belangwekkend - en voor alle
tooneelspelers op het minst genomen leerrijk moeten zijn.
Toch hield Laube het op den duur niet uit. Hij viel door een repertoire-quaestie.
In de keuze der stukken werd hem niet voldoende vrije hand gelaten, evenmin had
hij die duurzaam geheel in het verdeelen der rollen. In een brief (van 12 Aug. 1867)
schrijft hij: ‘een gevolg van het niet-uitsluitend door den directeur verdeelen der
rollen is anarchie. Zoodra de tooneelspelers bemerken dat niet de directie alleen in
deze beslist, loopen zij van den een naar den ander. Het monarchale element in de
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leiding is vernietigd.’ Zeer politiek was 't gezegd; maar helpen deed het niet en Laube
trad af.
Andere mannen van talent zijn gekomen, maar konden niet verhinderen dat het
Wiener Burgtheater al minder en minder bleef voldoen aan de hooge eischen, die
men er aan mocht stellen. Wij vervolgen de lijdensgeschiedenis niet, maar teekenen,
om nog even te wijzen op de nuttige wenken, die Lothars werk bevat voor alle
bestuurders van groote schouwburgen, enkel aan wat over de regie wordt gezegd.
Geen verschillende regisseurs en geen
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college van regisseurs, welks leden beurtelings de leiding op zich nemen. De directeur
moet niet ook tooneelspeler en de tooneelspeler niet ook regisseur zijn. Altijd plaatse
zich de directeur boven alle partijen. In de kleine wereld van het op te voeren stuk
zij de regisseur de leider, de baas van alles en allen, die alleen verantwoording
schuldig is aan den directeur. Hoog stelt Lothar zijne eischen, maar wie minder vraagt
onderschat de hooge beteekenis van het Tooneel.
Op de verlanglijst der redactie staat niet alleen de goede tooneelgeschiedenis van
ons vaderland!

Nieuwe boeken.
Amsterdam in de zeventiende eeuw, door dr. A. Bredius, dr. H. Brugmans,
prof. dr. G. Kalff, dr. G.W. Kernkamp, D.S. Meijer Jr., prof. dr. H.C.
Rogge, D.F. Scheurleer, A.W. Weissman, met een voorrede van prof. dr.
P.J. Blok. W.P. van Stockum & Zoon te 's Gravenhage (aflev. 1 tot 12).
- Van dit prachtwerk is onlangs verschenen de 12e aflevering. Er zullen nog dertien
afleveringen volgen. Wij kunnen dus reeds oordeelen over de wijze, waarop de firma
Van Stockum uitvoering geeft aan haar voornemen om het oude Amsterdam in woord
en beeld te doen herleven voor den Nederlander, die nog altijd met trots gewaagt
van het glanstijdperk onzer geschiedenis. Oorspronkelijk van plan eene serie
belangwekkende historieprenten, voornamelijk oude-stadsgezichten te doen
verschijnen in mooie reproducties, hebben de uitgevers allereerst zich gewend tot
den kundigen, beminnelijken Amsterdamschen archivaris Mr. N. de Roever, die hun
het denkbeeld aan de hand deed liever een mooi werk over Amsterdam het licht te
doen zien. Maar de arbeidzame man, die zoozeer zijn vak liefhad, ging kort daarop
in de eeuwige rust. Met nog zooveel meer, overleefde hem het plan voor deze
prachtige uitgaaf.
Wij willen voorloopig enkel de aandacht vestigen op het uiterlijke van dit nationale
werk, overtuigd dat de lezer, evenals wij, eene verdere aanbeveling van den uiterst
degelijken tekst overbodig zal achten, nu de namen van beroemde en om hunne
degelijkheid geëerde deskundigen als medewerkers genoemd zijn.
Op groot papier gedrukt, met fraaie letters, bevat dit boek zóóvele illustraties, dat
men maar enkele pagina's kan vinden, waarop geen prent of fac-simile voorkomt.
Niet alleen rijk - ook smaakvol is de illustratie. Allereerst een woord van hartelijke
instemming voor de wijze, waarop men heeft bevredigd de steeds meer algemeen
gevoelde behoefte aan eigenlijke boekversiering. De uitgevers hebben geen nieuwe
kop- en sluitstukken laten ontwerpen door moderne teekenaars, doch geput uit den
rijken voorraad, die de oud-Nederlandsche kunstenaars hebben nagelaten. Er is
gebruik gemaakt van de ontwerpen voor versiering van gouden en zilveren
voorwerpen door de Nederlandsche meesters, die zich Sylvius en Michel Le Blond
(ook Blondus) noemden, van ontwerpen door Gerbrandt van den Eeckhoudt, C. van
de Passe, Savry, Artus Quellin, Jansen, Wolter Sweersz-Drollich Joannes à Doetichem
en anderen.
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De eigenlijke historieprenten, voortreffelijk gereproduceerd, werden gekozen uit
allerlei openbare en particuliere verzamelingen, waarvan er slechts enkelen in voorrede
en prospectus werden genoemd. Men is gaan zoeken in de collecties van het
Rijks-Museum, het Koninkl. Oudheidkundig Genootschap, het oudarchief van
Amsterdam, het Burgerweeshuis aldaar, de Parijsche Bibliothèque nationale, Albertina
te Weenen, het Amsterdamsche Stadhuis, het Belgische Museum, het Museum für
Kunst und Industrie te Weenen, het Koninklijk Penningkabinet te 's Gravenhage en
in de particuliere verzamelingen van Prof. Wurfbain, D.C. Meijer Jr., R.W.P. de
Vries, Splitgerber (thans in Fodor),
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Cl. Joz. Visscher fecit.

Van Stolk, Mr. S. van Gijn, Jhr. D. de Graeff, mevrouw de douair. Backer - De Wildt,
Jhr. Mr. C.H. Backer, mevr. de douair. Prins-Labouchère, Gerritsen, Scheurleer, e.a.
Met oordeel werd gekozen en met gretige hand werd genomen, wat maar tot leering
en sieraad strekken kon. Een mooie reproductie van de negen bladen der kaart van
Amsterdam in 1625 door Florisz van Berckenrode is aan het prachtwerk toegevoegd.

KAROS

1680.

De heer D.C. Meijer Jr., beschrijft, in de eerste afdeeling die, evenals de overige,
haar eigen pagineering heeft, ‘Groei en Bloei der Stad.’ Hij handelt over de haven
en hare dijken, de nieuwe zijde en burgwallen, Rokin en de oevers, de oude zijde en
hare gestichten, de nieuwe wijken aan de Oost-zijde, wallen en Singel, den uitleg
van 1612, Jordaan, nieuwe vergrooting en de voltooiing. Na den heer Meijer, komt
dr. G.W. Kernkamp met de afdeeling Regeering en Historie, de wording van den
regeeringsvorm, hoe Amsterdam in de 17e eeuw geregeerd werd en dan handelt hij
over Calvinisten en Libertijnen, Amsterdam's verzet tegen de staatkunde der Oranjes,
den tijd van Jan de Witt, Amsterdam en Willem III, dus over menig netelig onderwerp,
naar men ziet. Wij voelen
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dat een vaste hand ons door al die doolhoven voert. Prof. dr. G. Kalff had
gemakkelijker en aangenamer taak te vervullen. Hij schreef over Huiselijk leven en
onderling verkeer. (Kleeding en voorkomen, geboorte, opvoeding, kinderleven, vrijen
en trouwen, begraven, spelen en vermaken, de lagere standen). Zijne afdeeling is
compleet met de jongst verschenen aflevering. Wij hebben nu nog te wachten drie
artikelen nl. over handel en nijverheid (dr. Brugmans), godsdienstig leven (prof. dr.
H.C. Rogge) en kunst (Weissman, dr. A. Bredius, prof. dr. G. Kalff en D.F.
Scheurleer).
Maar de medewerking van de uitgevers zelf mag ook niet onvermeld blijven en
het zal zeker den genoemden geleerden hoogst aangenaam zijn, indien hun het aandeel
in den lof, waarmede over deze prachtuitgave wordt gesproken, niet onthouden wordt.
Eenige proeven van illustratie, waarvoor wij de kleinste prentjes dienden te nemen,
bieden wij met toestemming der uitgevers, tot versiering dezer bladzijden onzen
lezers aan.

Meesterwerken van Antoon van Dijck, 50 photogravures naar schilderijen,
tentoongesteld te Antwerpen in 1899, beschreven, historisch toegelicht en
met eene levensschets van den kunstenaar voorzien door Max Rooses.
Uitgevers-Maatschappy ‘Elsevier’ te Amsterdam, 1900.
- Wij hebben reeds met een enkel woord de aandacht gevestigd op dit buitengewone
prachtwerk. Maar, nu het voltooid, in een fraaien, half perkamenten band voor ons
ligt, moeten wij nog even terug komen op deze belangrijke uitgave, waarvan wij
thans in de gelegenheid zijn een enkele reproductie te doen verschijnen.

VAN DYCK.

- LORD GEORGE DIGBY EN LORD WILLIAM RUSSELL.
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De Van Dijck-tentoonstelling te Antwerpen heeft de aandacht getrokken van alle
kunst-liefhebbers en kunstkenners uit de beschaafde wereld. Het genie van den
grooten meester kon men daar in vollen omvang bewonderen, want uit de
allervoornaamste verzamelingen waren schatten voor dit doel afgestaan; veel kwam,
na eeuwen, hier voor het eerst weder in het ware licht te zien. Bijeenhouden kon men
dit alles niet; maar wèl was het mogelijk een voornamen indruk van dit hooge
kunstenaarsfeest in een prachtwerk vast te leggen. Met dit doel ondernam onze
uitgeversmaatschappij hare prachtuitgave, met dit doel stelde Max Rooses, de alom
bekende kunsthistoricus, zich beschikbaar om, bij een vijftigtal photogravures, direct
naar de schilderijen genomen, een uiterst zorgvuldig saâmgestelden tekst te geven,
die later, voor vijf buitenlandsche edities van dit werk, door bekwame mannen zou
worden vertaald, onder
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Rooses' toezicht, in het Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch en Russisch.
Wel mogen de uitgevers trotsch wezen op het succes van deze onderneming!
De reproducties, die het werk versieren, zijn voortreffelijk. In verrassende
volkomenheid geven zij ons weder de blinking der harnassen, de streeltinten der
prachtgewaden en drapeeringen, de flonkering der edelgesteenten, de onnaspeurlijke
lijnengangen van het kantwerk. Méér nog dan dit alles: de glorie van des meesters
penseel in de wedergave van de uiterst teedere tint- en licht-schakeeringen wordt er
in weêrspiegeld. Wij vinden er in weder, niet gehéél Van Dyck, natuurlijk, maar toch
wel het kenmerkende van den grooten meester en gevoelen, bij de beschouwing der
reproducties, dat hooge streelgenot voor de oogen, dat ons even een rilling van wellust
door de leden doet gaan, als bij de werkelijke aanraking van donzig zachte
weeldestoffen.
Max Rooses gaf een tekst, die getuigt van zijn vruchtbare liefde voor den meester,
van zijn kunsthistorische kennis, van zijn groot talent om het genie van groote
schilders te kenschetsen, een talent, dat de getrouwe lezers van dit tijdschrift reeds
herhaaldelijk hebben kunnen waardeeren en, naar wij hopen, nog dikwijls zullen
kunnen bewonderen in volgende afleveringen.

Tonen en Tinten, door Edward B. Koster. Hilversum, Seyler en Reddingius
(zonder jaartal).
- Als een schilder ziet deze dichter de Natuur. Hij heeft haar lief om haarzelf. Het is
hem een verrukking haar te naderen, haar te bestudeeren, haar te beschrijven, in korte
prozaschetsjes, in gedichtjes, in klankrijke sonnetten. Koster moet er vaak naar
hunkeren penseel en palet ter hand te nemen om nog op andere wijze te zeggen hoe
hij de Natuur ziet.
Voor eenigen tijd ontvingen we van hem een bundel met Natuur-indrukken en
stemmingen, geïllustreerd door zijn vriend, den schilder Hamel, over wien dr. Koster
in ons tijdschrift zulke hartelijke bewonderingswoorden schreef. In hetzelfde genre
is dit nieuwe, ongeïllustreerde boekje, althans in hoofdzaak. De dichter heeft ook
andere onderwerpen behandeld. Hij doet, wat hij verlangt te doen, met de uiterste
nauwgezetheid, als een, die grooten eerbied heeft voor de kunst van schrijven en die
de beteekenis van een goede techniek nooit onderschat. Van nagenoeg alle
prozastukjes en gedichten uit dezen bundel kan men dan ook zeggen dat zij behooren
tot het zéér goede, wat door knappe schrijvers in den laatsten tijd werd geproduceerd.
Dat wij met ons oordeel niet alleen staan, blijkt wel het best hieruit dat men maar
enkele moderne tijdschriften kan opnoemen, waarin geen bijdragen van dr. Koster
werden opgenomen. Wij wenschen onzen medewerker succes met dit nieuwe, netjes
uitgegeven boekje.

De negentiende eeuw, door Professor F.J.L. Krämer. Historisch
gedenkboek uitgegeven door Het Nieuws van den Dag bij het einde der
Negentiende Eeuw. Amsterdam, J. Funke 1900.
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- Volgens den schrijver en den uitgever, hebben wij dit boek te beschouwen als een
‘gedenkboek’ en vooral niet - naar de inleiding dadelijk vermeldt - als een leerboek.
‘Eene schets van hare geschiedenis’ (die der 19e eeuw) werd bedoeld met dit werk
te geven ‘eene voorstelling van hetgeen in de binnenlandsche geschiedenis der volken
en in de geschiedenis hunner onderlinge betrekkingen het gewichtigst moet geacht
worden, waarin zoo min mogelijk de duidelijkheid is opgeofferd aan een overvloed
van ondergeschikte zaken.’ Door deze kenschetsing van een werk, dat vooral niet
een leerboek mag worden genoemd, krijgt de lezer den indruk dat, volgens den
hoogleeraar Krämer, in leerboeken wèl de duidelijkheid is opgeofferd aan een
overvloed van ondergeschikte zaken,’ of liever aan de vermelding daarvan. En nu
zijn zeer velen onzer in hun jonge jaren wel geplaagd met een lijvig geschiedenisboek,
óók van een hoogleeraar te Utrecht, dat onzegbaar vervelend is, doch daarom, wij
weten 't, behoeft elk leerboek dat nog niet te wezen.
De qualificatie ‘gedenkboek’ komt ons minder juist voor. Een gedenkboek is juist
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wèl een verzameling van feiten en jaartallen òf het is een ‘livre d'or’, waarin op
statige wijze enkele hoofdgebeurtenissen heel mooi beschreven zijn. De nieuwe
premie van Het Nieuws, daarentegen, is... - zou de schrijver 't ons kwalijk nemen? in onze oogen het model van een goed opgezet en met groote kennis van zaken
geschreven leerboek - en wel een leerboek, zooals er in onze taal nog geen enkel
bestond, een voldoend uitvoerig, in overzichtenstijl geschreven werk, handelende
over de wereldgeschiedenis dezer eeuw. Men moet het niet doorbladeren in de hoop
nu en dan getroffen te worden door een stoute karakterschets, eene geniale typeering
van een volk, een politieken toestand, een oorlog, een handelstractaat of om te zoeken
naar schitterende bladzijden over de ontwikkeling van de gedachte bij een of ander
volk, of het zich uiten der plotseling tot kracht wordende vrijheidsidee.... Neen, de
hoogleeraar gaf een echt leerboek, vlak, niet immer correct, van stijl, nergens leêg,
ook nergens dor, een zeer degelijk, zeer te waardeeren boek voor allen, die van de
moderne geschiedenis meer willen weten dan - helaas! - de meeste Nederlanders er
tijdig ooit van leeren. Het Nieuws van den Dag gaf aldus aan hare lezers een sleutel
op haar dag aan dag geschreven Buitenlandsch Overzicht, niet altijd in bijzonderheden
te begrijpen voor hen, die geen gelegenheid hadden op de hoogte te komen van de
geschiedenis der eeuw, omdat men in een dagblad niet aldoor maar weêr kan gaan
uitleggen de zoo uiterst ingewikkelde politieke quaesties van den dag.
Wij lezen in onze courant over Zuid-Afrika en Engeland's imperialistische politiek.
Prof. Krämer geeft er de geschiedenis van; wij lezen over de verwikkelingen in China,
over tractaten van voorheen, waaromtrent zoo weinigen meer het rechte weten, prof.
Krämer geeft een zeer duidelijk overzicht van het vraagstuk, wij hooren nog napraten
over de Philippijnenquaestie en de leer van Monroe, prof. Krämer brengt ons ook
dáárvan voldoende op de hoogte. En zoo zouden wij nog tal van voorbeelden kunnen
noemen. Wij kregen dus een boek om in na te slaan; doch een ieder zij aangeraden
het niet daarvoor alléén te gebruiken. Het is ook een boek om in zijn geheel te lezen.
Men doet dit met genoegen, ook na de lectuur van veel uitgebreider werken over de
historie der eeuw, in den jongsten tijd verschenen. Als overzicht is het uitmuntend,
ook omdat het blijk geeft van des schrijvers ruimen blik op de geschiedenis der
denkbeelden, voor zoover dezen zich hebben geuit in daden van historische beteekenis.
Hier en daar heeft prof. Krämer wellicht nog te veel voorstudie bij zijne lezers
verondersteld, b.v. waar hij handelt over het onstaan der sociaal-democratie als
politieke partij, over rijksbank en muntwezen in Duitschland en nog elders; maar wij
erkennen de gebiedende noodzakelijkheid van beperking.
Dat niet over alle mogelijke vraagstukken van poliek-historischen aard ook alle
mogelijke deskundigen het met den hoogleeraar eens zullen zijn is te verwachten,
maar wij gelooven niet dat iemand, ook hij die geheel anders denkt dan de schrijver
(b.v. over de beteekenis van het romeinsche vraagstuk) den hoogleeraar van
geestdrijverij beschuldigen zal.
Genealogische staatjes van Europeesche vorsten en vorstenhuizen, benevens twee
zeer goed ingerichte registers zijn aan dit hoogst welkome werk toegevoegd.

Uit Natuur en Leven, door P.H. Hugenholtz Jr. Van Holkema en
Warendorf, Amsterdam, 1900.
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- Tal van jonge en ook wel oudere mannen en vrouwen zijn door den heer Hugenholtz
Jr. gebracht tot leven en nadenken over allerlei onderwerpen, die, zonder zijn
opwekkend woord, waarschijnlijk voor hen als niet bestaande zouden zijn geweest.
Hugenholtz heeft als goed vulgarisator ontegenzeggelijk verdiensten. Van de velen,
door hem gelokt uit hun eng kringtje van denken en gevoelen, zullen er zijn, die een
anderen weg opgingen dan de inwijder gaarne zag; anderen zijn hem echter blijven
volgen binnen de grenzen, die hij zich ziet afgebakend door overtuiging en verstand.
Voor die velen is een verzameling opstellen van den geliefden voorganger eene
groote gave. De bundel, die ons voor eenigen tijd werd toegezonden, is naar den
inhoud
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zóó vol verscheidenheid, dat die allen er iets in kunnen vinden, dat hun een hooge
vreugde moet zijn.

Tragische Levens, door Jeanne Reyneke van Stuwe (twee deelen). 's
Gravenhage, N. Veenstra.
- Er zijn twee elementen in dezen roman, elk afzonderlijk een mooi gegeven voor
den psycholoog: jaloerschheid van een vrouw, die met een weduwnaar is gehuwd
en dàn hetgeen de Franschen noemen malentendu de la chair, laten we maar zeggen
de vleeschelijke disharmonie tusschen Carla en Frans. Beide verwoestende krachten
maken hun huwelijk rampzalig. De werking van allebei is zeer uitvoerig door de
jonge romancière beschreven. Zij is bewonderingswaardig in het bedenken en
dramatisch uitwerken van een eindelooze reeks incidenten, die aanleiding geven tot
botsingen, waarop telkens maar halve verzoening volgt. Ware de jaloezie er niet,
dan zou Carla zich misschien tevreden stellen met de wijze van liefhebben, die haar
minder dan ten halve voldoet, kon Frans maar krachtig, beheerschend haar als vrouw
veroveren, dan zou zeker de jaloesie gewillig onderdrukt zijn door het
begeerte-wezentje, dat Carla blijkt te zijn. Maar Frans is een teedere echtgenoot,
altijd bereid om zich op te offeren, om zich héél klein te maken, smeekend om
liefde-gunsten, zich houdend op een afstand zoodra er storm dreigt en altijd de minste,
na een sarrend optreden van zijn vrouw. Als een vurig, jong paard, dat zich door een
willooze bestuurd voelt, wordt zij hoe langer hoe minder tembaar, slaat zij op hol.
En, evenals het slecht bestuurde, vurige ros doorgaans, alweêr, eindigt zij met zich
ten doode te verwonden.
Carla, die kracht eischt in haar man, is zelf een zwakkelinge. Een minnaar
overweldigt haar door zijn hartstocht. Hij wil haar geheel bezitten. Zij moet Frans
verlaten. Maar zij durft haar man het vreeslijke niet zeggen. Liever gaat zij zich
verdrinken, achterlatend twee rampzaligen; men weet niet wie het ellendigst overblijft:
de man of de minnaar.
Gelijk in Hartstocht, wordt dus in dezen roman de zinnelijkheid beschreven als
verwoestend element, waar zij overheerscht, maar, evenals ook in Hartstocht, zijn
haar triomfen uitvoerig, als met verontrustende voorliefde geschilderd. Het is een
streelen en kussen overal in dezen roman, zóó veelvuldig dat de lezer eventjes het
gevoel krijgt van weeheid: té zeer komt het physieke daarin op den voorgrond.
De compositie is veel beter dan die van Hartstocht. De schrijfster is alweder
vooruitgegaan. Moge zij geene specialiteit worden in de schildering van 't verstoorde
evenwicht tusschen gemoeds- en geslachtsleven. Daarvoor is zij veel te goed en te
begaafd!

Smarteliedjes, door Liane van Oosterzee. Uitgevers-Maatschappy
‘Elsevier’. Amsterdam 1900.
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- Waartoe, toch dient deze misleidende titel? Het boek is een bundeltje met zeven
schetsjes, voor het meerendeel verschenen in tijdschriften, schetsjes in proza, somber
allemaal, wel vol smart, maar liedjes - neen! - ook niet ‘poëtisch’ proza, ofschoon
wel dikwijls nieuwe regels worden begonnen en druk gebruik wordt gemaakt van
puntjes en streepjes. Maar typografisch in stukjes gehakt proza gelijkt nog niet dáárom
op liedjes en de handigste letterzetter maakt geen dichterlijk proza van gewone
verhaaltjes. Wij leggen zoo den nadruk op de keuze van den titel, omdat die bewijst
of doet vermoeden dat de schrijfster haar werk heeft overschat. 't Is niet kwaad, de
behandelde gevallen zijn wel treffend en Liane van Oosterzee kan wel vlot schrijven,
maar er valt niet meer goeds van deze stukjes te zeggen, dan dit. Het lieflijk
dichterlijke, fijn gevoelige, het persoonlijke in de behandeling, dat de titel moet doen
verwachten, ligt er niet in. Wat de schrijfster misschien nog eens geven kan, valt uit
dit eerste bundeltje onmogelijk te voorspellen.
F.L.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

82

‘VISSCHERSHAVEN AAN DE ZUIDERZEE’ NAAR EEN AQUAREL
(COLLECTIE BAKKER, DEN HAAG.)

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

83

Paul Rink.
Door P.A. Haaxman jr.
Als men van uit Den Haag drie provincies heeft doorgespoord tot in het meest
noordwestelijke hoekje van Gelderland, is men te Hattem, een van die pittoreske
oude stedekes, meer platteland dan stad, die langs lijnen van geleidelijkheid hun
bestaan voortzetten ver, zeer ver van het rumoer daar buiten, en die eerst aan de
buitenwereld ontdekt worden, wanneer een toren, poort of walmuur voor slopen moet
worden behoed, of bijaldien een artist er heen trekt om de intieme schoonheden en
eigenaardigheden van land en volk te bestudeeren. Wel leert men in de boeken van
aardrijkskunde, dat Hattem gunstig gelegen is aan den IJsel en aan 't spoor, maar in
werkelijkheid blijkt dat slechts in zoover waar, dat men van uit het station Hattem
het stadje vreedzaam kan zien liggen, leunende tegen het hoog geboomte van de
aloude heerlijkheid Moolecate, oudtijds Meulekaten, en dat men voorbij varende
langs de rivier, in de verte een dijk bespeurt, waarboven de oude toren meer
zwaarmoedig dan statig zijn spits verheft. Alleen bij zeer hooge waterstanden stroomt
het IJselwater over de breede uiterwaarden of oude stadsweide, Homoet genaamd,
door Vorstin Eleonore aan de Hattemers geschonken, en bemerken de bewoners dat
zij werkelijk een rivier in hun nabijheid hebben. Intusschen, hoe afgezonderd ook,
zijn de Hattemers volstrekt niet afkeerig van aanraking met de buitenwereld. In
tegenstelling met de Zaankanters, die nog in den zeer modernen tijd, uit vreeze voor
gemeenschap met het ruwe matrozenvolk, een kanaal voor handel en nijverheid
afwezen, hebben die van Hattem een kanaal gegraven dat het stedeke met Zwol
verbindt. Zonder dat ware Hattem gemoedelijk ingedommeld als de schoone slaapster
in 't bosch.
Schoon is dat plekje Geldersche uithoek in buitengewone mate. Pittoresk gelegen
langs de bosschen der heerlijkheid Moolecate, waar sedert eeuwenheugenis het edele
geslacht der van Heeckerens zijn vaste burcht heeft, bezit

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Hattem een van de fraaiste kerken uit den romaanschen tijd, door de zorgen van De
Stuers en van zijn kunstzinnigen vriend den archivaris Hoefer voor ondergang
bewaard; herinnert er een fraai brokstuk van den vroegeren walmuur, waarbinnen
genoemde heer Hoefer zijn nestje heeft gebouwd, aan Hattem's middeleeuwsche
glorie; doet het in natuurschoon niet onder voor de gezegendste
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plekjes van ons vaderland; ziet men er weiland en bosch, akker en boomgaard; gaat
het oog er te gast aan de meest schilderachtige buurtjes en doorkijkjes, en leeft men
er te midden eener bevolking, die zoo innig met de streek is saamgegroeid, dat men
zich de plaats niet zonder de Hattemers en deze niet zonder hun eigenaardig landelijke
omgeving kan denken
In de paar uren van een tamelijk guren November-Zondag, die ik te Hattem
doorbracht, zou ik uit persoonlijke waarneming die indrukken van het plaatsje
bezwaarlijk in mij hebben kunnen opnemen. Ik heb ze te danken aan de gesprekken
met mijn vriend Paul Rink en zijn beminnelijke gade, mevrouw Corry Rink geb.
Boellaard, wier gast ik dien dag was in hun vriendelijke woning aan de Groote of
Kerkstraat, en nog veel meer aan mijn bezoek aan Rink's atelier, dat hij niet in zijn
woning heeft, maar een paar honderd schreden verder aan den IJseldijk, met een
prachtig uitzicht over de uiterwaarden en vlak langs het Kanaal, waar de schipperij
hem al menig pittoresk geval in het penseel heeft gegeven. In de woning van Rink,
die hij nu een paar jaar geleden met zijn jonge vrouw betrok, zou men zich eer in
Den Haag of in Amsterdam denken. Hij is daar omringd van al dat vriendelijke,
gezellige comfort, dat slechts een fijn beschaafde, voor harmonie van lijnen en kleuren
ontvankelijke vrouw om zich weet te verzamelen. Hier een mooie antieke kast met
oud-Delfsch, daar een sierlijke vaas of een oude pendule, ginds weer een intiem
hoekje zooals alleen de vrouwehand het kan sieren met smaakvolle snuisterijen, en
langs de wanden geen eigen werk te pronk hangende, maar de knapste dingen uit de
ateliers van kunstvrienden of reproducties naar meesterwerken der antieken. Zoo
leven daar in die stille landelijke omgeving de heer en mevrouw Rink in een
allergezelligst home, alleen voor hun wederzijdsch geluk en als vlijtige dienaren van
de kunst. Zoo rustig met mijn gastheer keuvelende, dreigde hij mij gedurig van de
wijs te brengen, daar ik mij hem in dit vriendelijk verblijf veeleer voorstelde als een
min of meer geposeerd
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‘DE ONTMOETING VAN NAUSICAA EN ULYSSES’ NAAR DE SCHILDERIJ BEKROOND MET DEN PRIX DE
ROME (1887)
(In 't bezit van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.)

beschermer van de kunst, die over allerlei dingen sprak en bij voorkeur over het
mooie in het werk van anderen, doch over zich zelf maar niet aan 't praten was te
krijgen. Het geval begon zelfs lastig te worden, daar ik toch gekomen was om over
Rink zelf 't een en ander te vernemen. Maar het liep ten slotte toch best af. Zijn
charmante vrouw, die niet alleen zijn liefhebbende
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‘EEN BEELDHOUWERS ATELIER TE ROME’ NAAR EEN SCHILDERIJ
(In de verzameling van den Heer Jhr. des Tombes, den Haag.)

echtgenoot, maar ook zijn in alles meê voelende en meê sympathiseerende kunstzuster
is, hielp mij een aardig eind op dreef, en het overige deed mijn bezoek aan zijn atelier.
Daar leerde ik Rink en de Hattemers kennen.
***
In een vierkant, hoog en uitmuntend verlicht vertrek keek ik rond. Een echte
werkplaats: eenige schilderezels en allerlei atelier-gerei in hoog-artistieke wanorde;
daar tusschen, overal verspreid, langs de wanden en over den vloer, de prachtigste
typen van de streek in studie en in aanleg, half of geheel voltooid, dezelfde persoon
soms meermalen, nu in deze dan in gene pose; hier en daar een voltooid doek in lijst.
Geheel Hattem passeerde hier de revue. Ik zag er de mooie streek, in 't voorjaar als
in de zonnige weilanden de veldbloemen hun kleuren mengen niet het malsche groen,
en de kinderen kransen vlechten, zich daarmee sierende de blonde kopjes; ik zag er
den vollen zomer als het koren rijpt en de kinderen met het intense blond van hun
haar in felheid wedijveren met het goudgeel der halmen. Inzonderheid trok mij, te
midden van hoog opgevoerde studies naar typische koppen van boeren en boerinnen,
een compositie van een drietal bejaarde Hattemsche ingezetenen, waaraan Rink den
eigenaardigen titel heeft gegeven: de ‘dorpsphilosophen.’ Het drietal oudjes, blijkbaar
notabelen, is elkaar op straat tegengekomen en door den schilder waargenomen in
een intiem, gezellig gesprek over dorpsaangelegenheden. De houding van de koppen,
het gemoedelijk ernstige op de gezichten, de dorpswijsheid die uit hun geheele wezen
spreekt, is prachtig van realiteit. Er is in dit drietal, zooals Rink ze geteekend heeft,
een kostelijke humor. Zij hebben natuurlijk niet voor den artist geposeerd, hun
houding zou dan veel gedwongener zijn geweest. Neen, de schilder heeft ze
waargenomen in de straat, hen onbemerkt bespied en van dat philosopheerend drietal
een indruk gekregen, die volkomen voldoende was om er een compleet kunstwerk
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van te maken. Merkwaardig is het leven dat van die groep uitgaat en de
karakteriseering van de wijze van zijn van die gemoedelijke, typige oude heeren. De
aquarel werd door Rink ingezonden op de December-tentoonstelling van de Société
royale belge des aquarellistes te Brussel, waarvan hij nu enkele jaren geleden tot
werkend lid werd uitverkoren.
Men zou aan zijn geheel opgaan in het leven der Hattemers, aan zijn doordringen
in hun eigenaardigheden, en aan de intimiteit waarmede hij landschap en bewoners
weet weer te geven, de onderstelling willen vastknoopen, dat hij te midden van die
bevolking zijn geheele kunstenaarsloopbaan heeft doorgebracht. Maar dat lijkt er
niet naar. Rink woont en werkt in Hattem nauwelijks twee jaar en dan nog maar bij
perioden. Zijn oude liefde, Monnikendam, Marken en Volendam, waaraan hij zijn
mooie reputatie dankt, trekt hem gedurig weer daarheen. Hij is daar nog lang niet
uitgestudeerd. Niemand onder de jonge schilders is meer cosmopoliet dan Rink. Zijn
leerjaren bracht hij door in Brabant en Gelderland, later in Den Haag en te Antwerpen,
in Spanje, Italië en in Frankrijk. Begaafd met een merkwaardig vlug
aanpassingsvermogen,
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‘LENTE’ NAAR EEN AQUAREL
(In bezit van den Heer H.W. van Delden, te Amsterdam. Bekroond in Arti et Amicitiae met de gouden
medaille van H.M. de Koningin, 1899.)

wist hij zich overal recht thuis te gevoelen, en vond zoowel in Algerië als te
Monnikendam, zoowel te Napels als te Hattem zijn artistieke gading. In al die plaatsen
had hij ateliers, maar zijn eigenlijke werk deed hij op straat en in de open lucht. Daar
maakt hij zijn schetsen, bestudeert hij het volk in de typige buurten en in hun
eigenaardige, pittoreske omgeving, en de indrukken buiten verkregen verwerkt hij
dan tot levende instantanées op zijn atelier.
En aan die plaatsen heeft Rink niet alleen zijn herinneringen, maar wanneer hij
geroepen mocht worden zich er weer heen te begeven, zou hij er dadelijk weer thuis
zijn. Trouwens hij heeft op vele van zijn vroegere domicilies nog zijn pied-à-terre.
Zijn atelier aan de Beeklaan in Den Haag zou hij zeker op den een of anderen dag
weer eens opzoeken, wanneer daar niet een nieuwe boulevard aan dat mooie
natuurplekje een einde had gemaakt. Te Madrid of te Sevilla zou zijn hospita hem
onmiddellijk van harte welkom heeten; te Parijs en te Antwerpen zou hij dadelijk
weer aan 't werk kunnen gaan in zijn oude, bekende buurt; en zoo heeft deze
cosmopoliet onder de schilders zijn atelier aangehouden te Monnikendam, waar hij
eerlang weer heen denkt te gaan om nieuwe sujetten te vinden, en werkt hij ook
minstens één dag per week, bij voorkeur Zaterdag, op zijn atelier op 't Singel te
Amsterdam: een atelier, hoog, breed en diep, met ruimte in overvloed voor een aantal
leerlingen, die daar tegelijk met Rink schilderen en het als een voorrecht beschouwen,
den correcten teekenaar tot mentor te hebben.
***
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Geen wereld waarin men langer jong blijft dan de kunstenaarswereld. Ik ken schilders
die alhoewel reeds dicht bij de 50, toch nog altijd tot de jongeren worden gerekend.
Er zijn zelfs artisten, die dat epitheton behouden tot hun 70ste jaar, wat dan gewoonlijk
aan de groote klok wordt gehangen, omdat de traditie meêbrengt hun op dien datum
van hun leven een openbare hulde te brengen. Maar al worden zij dan ook officiëel
bij de ouderen ingelijfd, velen blijven tot lang over die grens nog zóo jong in hun
kunst, dat zij de werkelijk jongeren beschamen. Ieder weet wie ik hier op 't oog heb.
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‘BIJBELLEZEN’ NAAR EEN AQUAREL
(COLLECTIE BAKKER, DEN HAAG.)
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En zoo behoort ook Paul Rink nog tot de jongeren, hoewel hij, naar den burgerlijken
stand gerekend, reeds de 38 gepasseerd is. Hij is een Noordbrabanter. Den 25en
September 1862 zetten zijn ouders zijn wieg in het stille Veghel neer. Daar er meer
broers en zusters waren, had zijn vader - een zeer verstandig en ontwikkeld man - er
volstrekt geen bezwaar in dat zijn jongen zijn liefhebberij botvierde en zich op het
teekenen en schilderen toelegde. In de manier waarop heeft de heer Rink senior
intusschen veel invloed uitgeoefend, en wij zullen straks zien, dat dit van den ouden
heer zeer practisch gezien was. Bovendien had Paul een grootvader, die te Oosterhout
woonde, en die er een stil genot in vond om buiten te schilderen. Dat Paul met zijn
jongen aanleg daar gaarne logeerde en met zijn grootvader naar buiten trok om daar
te teekenen, ligt voor de hand. Al zeer vroeg kwam er dus richting in zijn werken en
leerde hij de natuur kennen als de voorname leerschool voor den artist. De eerste
ernstige lessen ontving hij te Oosterhout van den daar gevestigden schilder
Weingärtner, dien de ouderen zich nog wel herinneren zullen als een voor zijn tijd
zeer verdienstelijk kunstbeoefenaar. Hoezeer de omstreken van Oosterhout den
jongeling ook boeiden en hij niets liever gewild had dan maar dadelijk aan 't schilderen
te gaan, strookte dit geenszins met de plannen van zijn vader. Deze wilde van zijn
Paul vóór alles een bekwaam teekenaar maken en zond hem dus naar Den Haag, om
aldaar aan de Academie zijn acte Middelbaar Teekenen te verwerven. De soliede
leiding van J.Ph. Koelman, die al even goed thuis was in de boetseerkunst als in de
architectuur, en een even bekwaam schilder als anatomist en compositeur, kwam
den leerling uitmuntend te stade. Met glans kwam hij door zijn examen, en als om
den jongen man voorgoed te binden aan het onderwijs, werd hem dadelijk een plaats
op een school aangeboden. Dat was hem echter te machtig. Zijn onweerstaanbaren
lust om te gaan schilderen kon hij nu niet langer in toom houden, en zijn vader wist
hij te overreden hem nog een jaar naar Antwerpen te laten gaan. De toestemming
werd gegeven, maar onder voorwaarde, dat hij dan ook verder voor zichzelf zou
hebben te zorgen.
Het zou al spoedig blijken, dat deze voortgezette studie niet aan een ondankbare
was besteed. De voortreffelijke meester Karel Verlat, die toen aan het hoofd stond
van de Antwerpsche Academie, had er slag van om zijn soliede schilders-principes
bij zijn leerlingen er in te werken. Wat de heeren later voor chimères in hun hoofd
wilden halen, moesten zij weten, maar zoolang zij onder Verlat werkten, konden zij
hun theorieën en droomerijen wel aan den kapstok hangen. Voor Rink was het in die
dagen een heerlijke tijd. Hij leefde juist te midden van de zich allerwege baanbrekende
nieuwe meeningen, opvattingen en chimères omtrent kunst. Zijn mede-leerlingen in
de druk bezochte schilderklasse waren niet allen van gelijke bewegingen en aspiraties.
Onder zijn studiegenooten te Antwerpen, behoorden niet alleen Arthur Briet,
Arntzenius en de Josselin de Jong,
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‘TEHUISKOMST VAN DEN VISSCHER’ NAAR EEN SCHILDERIJ
(Bekroond te Parijs, 1900).

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

89
maar ook Vincent van Gogh en een geheele pleïade jonge artisten, die wat hun
directeur hersenschimmen noemde, als de eenige ware en zuivere richting in de kunst
beschouwden. Het jong, bruisende kunstenaarsgemoed van Rink trilde meê met die
aanvankelijk nog geheel onbestemde klanken, en al beletten de ernstige studies door
hem gemaakt en de degelijke richting die het onderwijs aan zijn ontwikkeling had
gegeven, die nieuwe banen zelf mede op te gaan, hij heeft toch altijd behoord tot
degenen die het werk van de decadenten zeer waardeerde. Hij was te veel echt artist
om niet te voelen dat, aan hoeveel overdrijving de jongeren zich ook schuldig
maakten, in hunne uitingen een kern school, die aan de kunstontwikkeling ten

‘BIJ DE KAARTLEGSTER’

NAAR EEN AQUAREL

goede moest komen. Van die waardeering heeft hij blijk gegeven, toen hij na zijn
studiereizen zich in Den Haag vestigde en daar een krachtige steun werd van den
Haagschen Kunstkring, wiens streven het was om het werk van de jongere richtingen
meer naar voren te brengen.
Zijn gemoed was vol van de nieuwe richting, maar zijn aard en aanleg hielden
hem binnen de perken, en aan de chimères door zijn leermeester Verlat zeer streng
veroordeeld, heeft hij zich nooit bezondigd.
Voor droomen had Rink te Antwerpen trouwens niet veel tijd. Zijn ideaal was
naar de geboortelanden van de kunst te reizen en daar volop te genieten van de
meesterwerken der klassieken. Als middel greep hij aan de mededinging naar een
beurs uit de koninklijke subsidies voor jonge kunstenaars, die hem reeds na korten
tijd te beurt viel. Zijn teekeningen en schilderstudies naar de commissie in Den Haag
gezonden, vestigden in die mate de aandacht op hem, dat hij door haar voor de
koninklijke onderscheiding werd voorgedragen en gedurende eenige jaren in het
genot daarvan mocht blijven. Inmiddels waren hem aan de akademie ook verscheidene
prijzen en premies ten deel gevallen, zoodat hij te Antwerpen spoedig aangeschreven
stond als een der meest belovende, serieuse artisten.
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Zijn ideaal had hij intusschen nog niet geheel bereikt. In den zomer van 1887 trok
Rink naar Amsterdam om er zich te onderwerpen aan het veel omvattende examen
voor den prix de Rome in de schilderkunst. Hij doorstond dat onderzoek met
schitterenden uitslag. Naar het opgegeven onderwerp ‘de ontmoeting van Nausicaä
en Ulysses’, uit de
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Odysséa van Homerus, schilderde hij een tafereel, dat door de jury waardig werd
gekeurd bekroond te worden met de groote gouden medaille en de rijksbeurs, die
hem in staat stelde gedurende drie jaren in Italië, Spanje en Algerië te studeeren. Die
jaren waren voor Rink een tijd van hard, heel hard werken. In Rome maakte hij veel
studies in het Vatikaan en de musea, bestudeerde er de klassieken, ook in andere
steden, en genoot niet minder met volle teugen van de goddelijke natuur. De jonge,
vroolijke Hollander vond overal zijn vrienden. Met de prix de Rome van andere
natiën werd vriendschap gesloten, en op het atelier van een hunner, een beeldhouwer
uit België, werd veel gewerkt; daar vervaardigde Rink o.a. het zeer knappe schilderijtje
dat tot de verzameling behoort van den heer des Tombe in Den Haag.

‘RUSTDAG IN VOLENDAM’ NAAR EEN SCHILDERIJ
(In het bezit van Maison Artz, den Haag.)

In die dagen leefde en studeerde te Rome ook een jong Fransch musicus, Gustave
Charpentier, die tot de intimen van Rink behoorde. De auteur van de opera Louise,
die thans na het enorm succes te Parijs, in alle voorname theaters van Europa als om
strijd gespeeld wordt, behoorde toen nog tot de zoo goed als onbekende componisten.
Rink, die zelf met veel talent de viool bespeelt, had toen reeds het vaste vertrouwen,
dat Charpentier grooten naam zou maken. Vermoedelijk zal de componist wel dezelfde
opinie gehad hebben van zijn jongen Hollandschen vriend. Het heeft lang geduurd,
maar het succes is ten slotte bij beiden toch gekomen. Immers ook Rink's reputatie
dagteekent eigenlijk eerst van den tijd, nog pas enkele jaren geleden, toen hij te
Monnikendam zich van de wereld afzonderde, daar zijn typen ontdekte en zijn
exploratie-tochten vervolgde langs de boorden der Zuiderzee, naar Marken, Volendam,
Urk, Hattem.
Het klinkt zonderling, dat men te Rome moet geweest zijn om met succes
Monnikendammers te schilderen, dat men in 't Prado te Madrid het beroemde
familie-portret van Philips IV en zijn gezin, van Velasquez, moet hebben bestudeerd
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en gecopiëerd, om zich geïnspireerd te gevoelen voor het uitbeelden van een Urker
visscher en een Hattemsch landbouwer, maar toch is die harde studieperiode in Italië
en Spanje, en later te Parijs voor Rink de echte leerschool geweest. Ik zou den lezer
van dit opstel willen uitnoodigen een bezoek te brengen aan de merkwaardige collectie
van den heer Hidde Nijland te Dordrecht, die van Rink een geheele serie
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‘ALTIJD ZORGEN’ NAAR EEN AQUAREL
(Eigendom van den Heer R. van Hasselt, Amsterdam.)

bezit van zijn knapste impressies van arena's, loge's, Andalusische vrouwen, toreadors,
in den gloed van zuidelijke passie en hartstochtelijke actie; ik zou hem willen
meetronen naar de verzameling van onzen gezant te Parijs, ridder De Stuers, die zijn
beste aquarellen uit Italië bezit; naar de woning van diens broeder in Den Haag,
Victor De Stuers, die van Rink een te Rome vervaardigde aquarel ‘de
ziekenverpleegster’ hoogelijk waardeert; naar de uitmuntende aquarel ‘Romeinsche
boeren’, eigendom van den heer Brouwer in den Haag; terwijl het bovendien nog
niet zoo lang geleden is, in 1892 meen ik, dat Rink kort na zijn terugkeer uit het
zuiden, in Den Haag, waar hij zich toen vestigde, een tentoonstelling hield in den
Haagschen Kunstkring van zijn studiën en schetsen uit Italië, Spanje, Algiers en
Tanger. Voor den jongen schilder was die tentoonstelling een heerlijke gelegenheid
om aan zijn landgenooten het bewijs te leveren, dat er in hem een artist ‘hors ligne’
stak. De kunstliefhebbers hebben al die werken uit den vreemde zich toegeëigend,
zoodat ik op zijn atelier zoo goed als geen spoor meer van zijn prix-de-Rome-periode
terugvond.
In den Haag hebben o.a. de heeren J.N. Blauw en Paul van de Wetering zeer mooie
stalen uit Rink's Spaanschen tijd. In de verzameling van laatstgenoemde bewonderde
ik dezer dagen een van zijn loge's in een schouwburg te Valladolid. Een paar prachtige
jonge vrouwentypen op den voorgrond, met den droomerigen hartstochtgloed in de
oogen, en op den achtergrond in een rossig kleurgewemel de koppen van de overige
toeschouwers in de loge.
Gelukkig zijn al die zonnige tafereelen in het bezit van liefhebbers overgegaan en
dus voor de kunst bewaard gebleven. Maar dat is slechts voor een klein deel het geval
met een groot doek, een allegorische voorstelling van ‘de Lente’, waaraan Rink, uit
Spanje teruggekeerd, met al de passie van zijn jonge kunstenaarsziel begon te werken.
Het stelde
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een jonge meisje voor in een idyllisch voorjaarslandschap, omringd van tal van
schoone naaktfiguren op den achtergrond. Dat doek, hoe kuisch ook opgevat in zijn
hooge kunstaspiratie, vond geen genade in de oogen der Hollandsche commissie van
‘toezicht’. Als echte Hollanders vonden zij dat tafereel te weinig gekleed om door
oude juffrouwen te worden bezichtigd, zoodat het doek, dat zoo rein was, het naakt
zoo subliem mooi gezien, te loor ging. Het werd, ook al niet uit weelde, verknipt en
verbrokkeld in kleine stukken. Een deel is nog overgebleven, het jonge maagdelijk
figuurtje, rein als een bloem te midden van de ontwakende natuur om haar heen.

‘KORENBLOEMEN’ NAAR EEN AQUAREL
(In 't bezit van den Heer Bakker, den Haag.)

Met die teleurstelling vestigde Rink zich in Den Haag, waar hij zijn
overgangsperiode doormaakte tot zijn tegenwoordige gevestigde reputatie. Hij genoot
daar van het zien werken door Israëls en de Marissen, wier volkomen rijpe
kunstvoortbrengselen hem wel eens tot vertwijfeling brachten of hij met zijn
werkkracht en stalen wil er ooit wel in slagen zou, niet om die kolossen te evenaren,
maar om toch ook zijn eigen weg te vinden. Van de Haagsche tentoonstellingen van
Pulchri en den Haagschen Kunstkring uit die dagen herinner ik mij menig schilderij
en vooral menige teekening, die het zoeken van dien eigen weg, het persoonlijke
streven duidelijk lieten blijken. Ook waren daarbij af en toe souvenirs van zijn studiën
in 't zuiden, die met hun sterken, zonnigen kant een krachtigen noot wierpen te midden
der tonenweelde van de Hollandsche luchten. Al spoedig zouden bij Rink van zijn
studiereizen alleen overblijven de groote vaardigheid in het opnemen van indrukken
van de wereld om hem heen en zijn technische bedrevenheid om aan de voorwerpen
hun juiste belichting en waarde te geven, maar daarbij tevens alles te zien en weer
te geven zooals alleen een Hollander dat vermag.
In de kunstwereld in Den Haag was Rink een gaarne geziene persoonlijkheid. Met
name de ‘Haagsche Kunstkring’, waarvan hij eenige jaren een ijverig bestuurslid
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was, heeft in een belangrijke periode veel aan zijn werkzaamheid te danken. In dien
kring werd door hem het werk van menig hier totaal onbekend buitenlandsch artist
geïntroduceerd en gaf hij met zijn medeleden in het bestuur den stoot tot de groote
Internationale Tentoonstelling in de Haagsche Academie, waar men voor 't eerst aan
den wand zag
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‘OUDE VISSCHER’ NAAR EEN AQUAREL
(Collectie Bakker, den Haag.)

hangen het werk van jongeren, dat onder de kunstvrienden tot groot meeningsverschil
aanleiding gaf, maar waarmede het in elk geval zeer belangwekkend was kennis te
maken.
Zooals gezegd, dagteekent Rink's reputatie eerst van zijn onderzoekingstocht langs
de doode steden der Zuiderzee. Het is nog slechts enkele jaren geleden, dat hij zich
daar afzonderde om hard te werken, zijn domicilie kiezende te Monnikendam, vanwaar
hij teekeningen inzond op de tentoonstellingen en kunstbeschouwingen te Amsterdam
en in Den Haag, die hem op eens aan de kunstliefhebbers deden ontdekken als een
onzer meest oorspronkelijke talenten. Zijn bedrevenheid om direct naar de natuur te
werken kwam hem hier uitmuntend te stade bij zijn streven om de essence van het
leven in zijn werk tot uitdrukking te brengen. Wars van alle oppervlakkigheid,
bestudeert hij zijn model in karakter en wezen, gang en houding en laat het niet los
voor hij zich van alle karakteristieke bijzonderheden volkomen rekenschap heeft
gegeven.
Ik hoorde Rink eens in vervoering over het werk van Jaap Maris spreken In enkele
woorden drukte hij het karakteristieke van dat werk volkomen juist uit. Bij Maris zoo zei Rink - is alles zoo rustig en koninklijk in elkaar gezet. Welnu, daarmede
omschreef Rink - zonder dat te bedoelen - ook zijn eigen werk. Ook hier die zelfde
kloekheid en soliditeit, dat voor een schilderij gaan staan als een bouwmeester voor
zijn werk, die elke lijn, elken steen moet weten te verantwoorden. Zoo teekent en
modeleert Rink zijn stoere modellen uit de visschersplaatsen; zoo schildert hij een
stadsgezicht en landschap, zoo bestudeert hij een portret.*)
*) Bij velen is nog in levende herinnering het zeer mooie portret van kolonel Boellaard, door
Rink verleden jaar in ‘Arti’ tentoongesteld.
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Bij een kunstliefhebber in Den Haag, den heer Bakker, had ik gelegenheid Rink
in zijn volle kracht te bestudeeren. Ik zag daar verscheidene kapitale aquarellen met
voorstellingen uit het visschersleven op Marken, te Volendam, Monnikendam en
Urk Levendig vooral staat mij voor den geest een Urker visscher, het oude gelaat
vol rimpels en voren, de knokige handen op de stramme knieën. Zelden zag ik een
meer levende expressie op een gelaat en daarbij een mooier coloriet. Als tegenhanger
een oude vrouw uit Monni-

Bij het ter perse gaan van dit artikel melden de bladen dat Rink bezig is aan het schilderen
der portretten van de gezanten der Z. Afr. Republieken voor het Transvaal-museum, dat de
heer Hidde Nijland te Dordrecht sticht.
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kendam, met een gelaat als van oud leer, de handen mager en verweerd, het afgetobde
lijf onder het schamele kleed, alles even hoog opgevoerd naar het leven, ook de
zachte oogen die het beeld van die oude stakkerd zoo hoogst sympathiek maken. Ik
zag daar ook de kapitale aquarel, bijbellezende oude man en vrouw, van de jongste
tentoonstelling der Hollandsche Teekenmaatschappij, die iedereen bewonderde om
de verbazende détailstudie van de koppen, maar tevens om het sentiment in de
voorstelling. Want dit is de mooie kant van Rink's streven naar objectieve
uitvoerigheid, dat hij er altijd iets subjectiefs bij geeft: een eigen dichterlijke opvatting
van de dingen, een artistieke keus, die elk zijner composities belangrijk en
aantrekkelijk maakt.
Van al een poos geleden dagteekent in de collectie-Bakker een aquarel van een
jong meisje met een zwart fluweelen baret, hoogst gedistingeerd van stand en houding
van het fijne kopje. Zij houdt een ruikertje madeliefjes in de hand, dat zij innig
bewonderend gadeslaat. Een dergelijke schilderij is ook in 't bezit van den heer
Nijland te Dordt.
Op de jongste tentoonstelling in Arti had Rink drie zeer fraaie stalen van zijn
allerjongste werk, tafereelen naar de natuur te Hattem genomen: de grootste aquarel,
een blond meisje dat met haar zusje op den rug in de felle zomerzon over het veld
loopt, een prachtige impressie bijna levensgroot naar 't leven, kloek gebouwd de
figuren en vol leven de gelaatstrekken. Maar het knapst van de drie was de melkmeid,
met haar emmers over het land loopende, den rug naar den toeschouwer gekeerd.
Elk toetsje in deze teekening draagt bij tot de natuurlijke beweging van het figuur
en tot het fraaie modélé onder het strakke jakje en de sluike plooien van den rok.
Alles was hier met evenveel liefde en met evenveel bekwaamheid op de juiste plaats
gezet. Als aquarel vind ik dit enkele figuur een der meest compleete werken van
Rink, waarin niet alleen de teekenaar, maar ook de fijn voelende colorist in uitblonk.
Dit laatste is niet altijd het kenmerk van zijn werk. Het coloriet kan bij Rink wel eens
tot ruwheid overslaan.
***
De tentoonstelling in Arti openbaarde mij tegelijk het talent van mevrouw Corry
Rink-Boellaard. Zij had daar een kijkje op de Brink te Hattem, met twee buurwijfjes
in de schaduw van de mooie kastanjeboomen. Ik vond in deze aquarel uitmuntende
qualiteiten, vooral iets zeer frisch in 't coloriet, dat ik ook waarnam in hare
geschilderde landschapstudies die ik mocht zien op het atelier van haar man,
uitbeeldende verrukkelijke kijkjes van open plekken in het bosch van Moolecate.
Daar wordt 's zomers en 's najaars heel wat gestudeerd, daar komen de Amsterdamsche
leerlingen over om onder leiding van Rink de dingen zoo geheel anders te zien dan
in het muffe atelier, daar worden nieuwe ontdekkingen beraamd in 't Oldenbroeksche,
waar heimelijk verborgen voor de buitenwereld, zulke mooie typen van vrouwen
wonen; dan gaat men ook wel het Overijselsche in en ontdekt er het verrukkelijke
Giethoorn en het om 't menschenras hoogst eigenaardige Staphorst, en dan treurt
Rink dat bij het heele lange leven van de kunst dat van het individu zoo kort is om
dat alles te genieten en te verwerken.
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Ik meen dat een kunstenaar zich gelukkig mag achten, die op zijn 38ste levensjaar
reeds zoo veel waardevolle bagage het zijne mag noemen.*) Als ik terugdenk aan
mijn bezoek aan zijn ateliers te Hattem en te Amsterdam, dan herinner ik mij de
studies van zijn Dorps-philosophen; een groote aquarel in aanleg, kinderen met
bloemen spelende in een ruim, zonnig weiland; een schets van joelende kinderen bij
't uitgaan van een school; een prachtig gemodelleerde roodbonte koe, hoog opgevoerd
in rijpheid van kleur, van intens, warm licht in koele schaduwpartijen, dan weer het
rustige havengezicht van Monnikendam, een schilderij zooals alleen een

*) Hier zij even aangeteekend, dat Rink in 1899 te Amsterdam de gouden medaille van Arti
behaalde en dat hij dezen zomer op de wereldtentoonstelling te Parijs bekroond werd.
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Hollander van zoo'n pittoresk, oud hollandsch stadsgewemel kan maken, of de
uitgaande kerk aldaar, een zeer fraai stadsgezicht in 't najaar met de bleeke zon die
door de bladerlooze takken speelt en een mooi glanslicht werpt langs den ouden
kerkmuur.
Wanneer ik mij die werken voor den geest roep geniet ik vooral van de natuur in
de figuren, geheel echt en naar waarheid weergegeven in de houding en de wijze van
zijn van onze plattelandbewoners. Ondanks zijn nuchtere waarheid is Rink door de
keuze van zijn onderwerpen en de naïeve uitbeelding van menschen en dingen soms
een groot dichter. Maar de werkelijkheid gaat bij hem toch bovenal en hem zal niet
licht overkomen, wat eens op Marken gebeurde met een Fransch schilder. De man
was rustig aan 't studeeren naar een pittoresk geval, waarvoor een der eilandbewoners
poseerde, toen een belangstellend buurman, die achter den schilder stond te kijken,
plotseling het doekraam van den schilder onder den neus wegnam en uitroepende:
dat lijkt niet! met zijn mouw over de natte verf streek, zoodat een noeste arbeid van
weken totaal vernietigd was.
Den Haag, December 1900.

Voorwerpen van Indiesche kunstnijverheid (metaalwerk) op de
tentoonstelling van de vereeniging ‘Oost en West’.
Het denkbeeld - òf toevallig opgekomen, òf, wat waarschijnlijker is nu alles wijst
op een spoedige verbastering der kunstsmaak in het Oosten, voortvloeiende uit de
consequentie der gebeurtenissen - dat het bestuur van ‘Oost en West’ noopte deze
tentoonstelling te organiseeren, mag zeer gelukkig genoemd worden. Want al kan
de verzameling producten van Indiesche kunstnijverheid hier aanwezig slechts op
betrekkelijke volledigheid bogen - wij misten bijvoorbeeld een dier fraaie geribde
zilveren bekers in klassiek Balineeschen stijl, of een dier bekende rijk geciseleerde
bronzen pauken, zeldzame overblijfselen uit het ritueel van het Buddhisme, òf van
die borden versierd met kunstig geciseleerde bloemvazen, dienende als
schenkings-oorkonde bij het verleenen van hooge ambten, zooals o.a. de vorsten van
Madjapait plachten te gebruiken, om niet meer te noemen - toch vinden we er
voortreffelijke stalen dier verwonderlijke kunstvaardigheid gepaard aan onverbasterd
kunstgevoel, waardoor het Oosten wordt gekenmerkt.

o
N .

612. ZITTENDE BOEDDAH IN BRONS. H. 11 CM.
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Bovendien is de tijd waarin deze expositie gehouden wordt, zoo goed gekozen,
nu de weergalooze kunstwerken van een ander bij uitstek artistiek volk in het Oosten
worden te-pletter-geschoten en platgebrand door de vereenigde Europeesche
Hunnenbenden, wier geldzucht alleen geëvenaard wordt door hun wandalisme. Doch
het metaal weerstaat nog het beste de vernielzucht der Europeesche beschaving; en
waar er op geheel Java nog maar tien echte Trimurten - Trimurten zijn beelden
waaraan drie koppen op een enkelen romp zijn uitgehouwen, de hoofden van Siva,
Buddha, Vischnu, of van Siva, Durga, Ganesa, of van Buddha, Dharma, Sangha en hoogstens vier Tetramurten gevonden worden, daar vinden we in alle musea tal
van bronzen of ijzeren godenbeelden meest in zuiveren Hindustijl, vaak met
Brahmaansche versiering, vele uit Java afkomstig, behoorende onder het schoonste
wat er ooit in metaal gegoten is. Trouwens de Javanen hadden reeds vroeg een grooten
naam als gieters in brons, koper en ijzer, welke kunst sterk door het Buddhisme
gekweekt en beschermd, toch reeds met de invoering van den Islam

o
N .

594. GANESJE IN BRONS. H. 8 CM.
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o
N .

605. TEMPELSCHEL VAN BRONS. H. 1.78 CM.

(± 1400) zoo goed als verdween; hoewel we vinden opgeteekend, dat nog in 1511
de Javanen bij de Portugeezen den naam hadden van bizonder bekwame geschutgieters
te zijn.
Geen wonder dus dat ook op deze tentoonstelling een aantal fraaie, meest
Buddhabeeldjes te vinden zijn van gegoten ijzer, zilver, brons of goud, en
verscheidene gebedbellen in klassiek Buddhistieschen stijl, uitmuntende door
schoonheid van vorm en door een kunstvaardige toepassing van de lotosbloem als
ornament.

o
N .

592. KOEWERA IN ZILVER. H. 5.4 CM.

Bij de Buddhabeeldjes vinden wij van negen verschillende officiëele houdingen
der handen, die allen een eigen gedachte symboliseeren, er hier vier terug - de houding
der voeten is bijna altijd ‘de onvernietigbare’, beide voetzolen naar boven, symbool
der diepste meditatie - No. 591 een Amitabha van goud, de eene hand over de andere
in de schoot, de palmen naar boven, ‘de onpartijdige’ of de zoogenaamde peinzende
houding, in zijn zoo geringe afmetingen, (4 cM.) uniek fraai van modelé No. 596 een
Akshobya, de rug der hand naar de aarde gestrekt, ‘de aarderakende’ of
‘getuige-aanroepende’ houding, de meest voorkomende, misschien uit Burma of
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Ceylon, waar deze Buddha alleen vereerd wordt, naar Java overgebracht; No. 612
een Vairocana, beide handen ter hoogte van het hart op de borst vereenigd, de houding
der ‘hoogste volmaking’, gezeten op den dubbelen Lotos, als symbool van den
bovenaardschen oorsprong der godheid, primitief doch edel gietwerk, de vlammende
gloria juist gevoeld van vorm en grootte. No. 588, de ‘toevlucht verleenende’, de
rechterarm gebogen, de palm der hand naar voren. Men ziet dus, wel verre van
compleet, maar toch voldoende om een klein denkbeeld te geven van de
verscheidenheid dier houdingen. Doch er zijn nog meer godenbeelden van minderen
rang. No. 592 een zilveren Koewera, de god der weelde, gewoonlijk afgebeeld met
een ichneumon, den verdelger der slangen, bewaarders van schatten, hier den
traditioneelen zak met juweelen in de linkerhand, een beeldje schitterend en toch
smaakvol beladen met halsen borstsieraden; enkele bronzen en ijzeren Ganeca's,
Siva's zoon, de Hindusche prototype van Koewera, voorgesteld als olifant of alleen
met olifantskop, zooals in No. 594, met vier armen, de voetzolen tegen elkaar gedrukt,
het kopje bizonder goed gelukt.

o
N .

602. TEMPELSCHEL. H. 15.7 CM.
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Ruim vertegenwoordigd zijn de gebedbellen in de Buddhistiesche eeredienst vooral
gebruikt om de pauzen bij de Kerkmuziek in

o
N .

622. ZODIAKBEKER. H. 9 CM.

te luiden. Wij noemen hier in de eerste plaats een bronzen bel met op het handvat
het rad der wet, een der zeven juweelen van Buddha door welk symbool de symmetrie
en de compleetheid van de wet wordt aangeduid, ook gesymboliseerd in de houding
der handen van Buddha-Dharma-Cakra bij welk beeld de rechterhand de knokkels
der linkerhand aftelt, de bel zelf zeer schoon van lijn. Vooral ook no. 602 in zuiveren
al is 't ook lateren Hindustijl, op het handvat de vijfpuntige - soms drie- of zelfs
eenpuntig (615) en daarom zeer merkwaardig - Vadschra (Indra's dondersteen: de
catalogus spreekt ten onrechte van vogelklauwen) heerlijk van vorm en
lotosversiering; de Vadschra, zooals het behoort te zijn, precies de helft van het
geheele handvat. Curieus is ook het handvat van no. 610 - de bel behoort er zeker
niet bij! - om de bliksem-vlammen, die zelden bij de Vadschra worden afgebeeld,
terwijl wij daarentegen in de handen der oudste Buddha-beelden de enkele Vadschra
of zelfs de bellen met Vadschra-steel terugvinden, vooral bij de beelden die in
Noord-Indie, Kaschmir en Nepal voorkomen, vereerd als ze werden door een geheele
secte volgelingen van den donderstem - Vajra-carya. - Opmerkingswaardig

o
N .

642. BRONZEN SINGHA. H. 18 CM.

is ook een bronzen drakenkop no. 609, misschien de tuit van een heilige lamp, ook
het voetstuk dat er aan bevestigd is, beiden - al behooren ze ook volstrekt niet bij
elkaar - buitengemeen rijk van bewerking.
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587. JONG JAVAANSCH BEELD IN GEGOTEN IJZER. H. 12.5 CM

Onder de koebellen die door hun sierlijken en orgineelen vorm zoo zeer opvallen
en waarvan de ring waardoor het koord loopt zoo volkomen een is met en als 't ware
is ongegroeid uit de bel zelf, wier lijnen de gedaante van het rund schijnen te willen
symboliseeren, is vooral te noemen no. 565 om de naive onbeholpenheidwaarmede
zoowel de bel zelf als het aangebrachte ornament zijn uitgevoerd. Men zou denken
deoerbel waar al de andere naar gevormd schijnen.
Ook is hier een exemplaar aanwezig van den Singka, Vischnu's leeuw met den
zoo imponeerend opgeheven rechterpoot. Zuiver brons, een prachtig stuk van gietkunst
en ook, door den ouderdom, van kleur; ongetwijfeld een der oudste voorwerpen der
expositie. Vermelden willen wij ook het bronzen Hindu-beeldje (no. 604), wel wat
al te zeer overladen met kleederplooien en bloemornamenten maar toch edel van
expressie, vooral door het zoo delicaat opgeheven handje waarin de steel van den
witten Lotos. Uit Insulinde is het zeker niet afkomstig, maar uit een der landen van
Indo-

o
N .

610. BOVENSTUK VAN EEN TEMPELBEL.
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o
N .

620. TEMPELPENNING 15e EEUW. DIAM. 45 CM.

chine. Misschien is het de afbeelding van de godin ‘Tara, de witte’ de vergoodde
chineesche princes Wench'eng, de echtgenoote van Avalokita, de godin van het
medelijden, en identiek met de chineesche godin Kwan-Vin. Overigens komt Tara
meestal zittende voor.
Als curiosa onder dezen rubriek in de eerste plaats om vorm en voorstelling wijzen
wij op het lezend (?) figuurtje van gegoten ijzer (no. 587), misschien een onderwijzend
priester. Buddha wordt zelf zoo vaak voorgesteld als leerend met opgeheven
rechterhand, op beeldhouwwerken dikwijls omgeven door aandachtig-luisterende
toehoorders. Daarnevens de eigenaardige Zodiakbeker (no. 622) met zich komiesch
voordoende figuren, misschien de symboliesche voorstelling van het Javaansche
volksleven, en niet te vergeten het eigenaardige lampje in den vorm van een vogel
met menschenhoofd. Of het eenvoudig een af beelding is van een Gardharva Buddhistiesche engel - of ook wel van Garuda de phoenix, de adelaar van Vischnu,
die veelal voorkomt in menschelijke gedaante met vogelsnavel, is niet zeker. De
Gobogs in den vorm van munten (no. 620 en 21) met wajangachtige figuren, zijn
volgens de laatste onderzoekingen, geen tempelmunten zooals de catalogus zegt,
maar amuletten. Onder het bij den ritus gebruikelijke vaatwerk munten vooral uit
een paar zilveren wijwaterkommen met uiterst sierlijk geciseleerde lotosmotieven
als ornament. Bizonder gelukkig is het wegvloeien der fijne lijntjes en 't overgaan
daarvan in langwerpige

o
N .

483. GOUDEN HANDVAT VAN EEN WAAIER HINDOU TIJDPERK. L. 17 CM.
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657. BRONZENLAMP.

ovalen gevonden.
Dit alles is merkwaardig genoeg om reeds alleen wegens de oudheden deze
expositie geslaagd te noemen.

o
N .

57. STROOTJESKOKER. LOMBOK. H. 16 CM.

Maar er is meer. Van de meest primitieve metaalbewerking in koper - zie
bijvoorbeeld de koperen applique (No. 143) waarop de poging tot ornamentatie door
een kind, dat nog niet verder dan de hanepooten is gekomen, schijnt gekrabbeld te
zijn - goud en zilver, tot het hoogst verfijnde drijfen ciseleerwerk, behoorende tot
het fraaiste, wat er ooit gemaakt is, en nog wel van de meest verschillende streken
uit onzen Archipel, vinden we hier een of meer exemplaren voorhanden, vooral in
edel metaal. En geen wonder, want de goudsmidskunst was bij den grooten rijkdom
der Indiesche vorsten, die elke kunst, waardoor hun uiterlijke praal kon verhoogd
worden, plachten te beschermen, een gewaardeerde kunst, en daar er op tal van
plaatsen in Indië, al is 't ook in kleine hoeveelheden, goud wordt gevonden - zelfs
den naam van het legendaire goudland Ophir draagt een vulcaan op Sumatra en in
de Ramayana -
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145. STOKKNOP VAN ZILVER. LOMBOK.
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Indiesch Epos van 400 j.v.C. - heet Java reeds ‘het goud- en zilver-eiland, rijk aan
goudmijnen,’ - is 't niet vreemd, dat er tal van uitstekend bewerkte gouden en zilveren
voorwerpen overig zijn en ook in handen van Europeanen gekomen.

o
N .

127. SIGARETTENETUI VAN GOUD. ASSAHAN. H. 11 CM.

Zoo zien wij ook hier uit den Lombokschat - alle hulde aan het rijk voor het ter
beschikking stellen van voorwerpen uit de verschillende musea! - eenige specimina
van de nog steeds te weinig bestudeerde goudsmidskunst der Bali - neezen, o.a. een
zilveren met goud bekleeden strootjeskoker (No. 17) in zuiver Balineeschen stijl,
versierd met een wajongfiguur en bloemen en takjes zoo primitief mogelijk in het
bladgoud neergeschreven, doch zoo superbe van lijn en zoo vol van diepgevoelden
eenvoud, dat het een wonder is om aan te zien; een handvat, misschien voor een
waaier (No. 483) van dof fijnkleurig goud, van geweldig imponeerenden

o
N .

565. KOEBEL.

rijkdom en pracht, alleen te handteeren door het bevallige soepele handje eener jonge
en schoone vorstin; een paar licht-geel-gouden ringen met saffier of opaal versierd
(No. 266-68) wel zwaar en gewichtig en naïf van bewerking, maar vol van de deftige
majesteit en den plechtigen trots van een Indieschen radjah. Daarnevens nog een
andere sigarenkoker van geel goud (No. 127) met ornamentatie van vlindervleugel
motieven, voortreffelijk vullend het vlak.

o
N . GOUDEN RING

3.5 CM.
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Onder de arm- en beenringen trekken het eerst onze aandacht, die welke zich
bevinden onder de bruidsieraden uit de Pasoemah-landen, bekend door de fraaie
rotanmatten, die te Palembang door hunne bewoners worden te koop geboden.
Eigenaardig is van deze beenringen de ornamentatie, de lijnen staan wel is waar
scheef in het ornament, maar maken er toch vreemd genoeg een geheel mee uit. Iets
dergelijks, ook in vorm waarbij het driehoekige figuur hoofdzaak is, vinden wij terug
bij een ijzeren met rood-goud-blad bekleeden beenring en op de zijkanten van twee
evenzoo samengestelde, ook uit Lombok afkomstige armringen. Bij de twee laatste
bestaat het ornament uit een reeks van schuin tegenover elkaar gestelde blaadjes, die
met de zijranden driehoekjes vormen; op de platte vlakken een reeks van zeer bizonder
gevormde diepgedreven krulornamenten, waarin men den vorm van een lier meent
te erkennen. Indien de eerstgenoemde beenringen werkelijk uit Pasoemah - zooals
de catalogus zegt - afkomstig zijn, dan is de overeenkomst met het Balineesche werk
des te merkwaardiger. Het meest komt overigens bij de armringen de slangenvorm
voor. Zoo bij een betrekkelijk modernen armband (No. 49) waar de staart van de
slang herhaaldelijk om den band gewonden is, hetgeen een zeer rijk effect maakt, de
diamant in den overigens fraai bewerkten kop is wat kolossaal en doet afbreuk aan
't geheel, is er misschien wel later aan bevestigd; eveneens bij een armband van
Padangs fabrikaat (No. 336), de slang geheel bedekt met even aangegeven schubbetjes,
door zijn eenvoud een

o
N .

266. GOUDEN RING. LOMBOK. 3 CM.
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voorwerp van zeer gedistingeerde schoonheid. Soms heeft de duizendpoot zijn vorm
er aan geleend, zooals bij No. 415, waar het eenvoudig gladde gond met zijn soepele
geleedingen de

o
N . GOUDEN ARMBAND. BATAKLANDEN. BR.

14 CM.

vlugheid, en de giftige kop met zijn scherpe opalen oogjes het gevaarlijke van het
venijge dier volkomen weergeeft. Met geraffineerde kunstvaardigheid is hier gebruik
gemaakt van kleine scharnierknopjes om de pootjes aan te duiden, waardoor de
bewegelijkheid des te sterker wordt uitgedrukt, zeker een voortreffelijk voorbeeld
van de harmonie die er tusschen opvatting en uitvoering moet bestaan en die zoo
vaak gemist wordt in voorwerpen van kunstnijverheid. Rijker van ornamentatie is
een gouden armband waarin gracieus cantille en drijfwerk elkander afwisselen,
onderling gescheiden door rosetten van geraffineerd kunstige bewerking en die andere
waarbij op een fond van roodgekleurd goud de matgouden elegante versierselen zeer
zuiver uitkomen. Vervaardigd door de Batakkers, het volk dat zooals men weet onder
de bevolking van Insulinde uitmunt in kunstvaardigheid, vooral in de bewerking van
hout, ivoor en koper, vinden we hier, behalve enkele zware koperen tabakspijpen
tegelijk forsch en elegant van lijn, die men in zekeren zin het distinctief hunner
vorsten kan noemen, een koperen voetring, waarvan in de ornamentatie niet alleen
de spiraaldraad, een motief voor de hand als het ligt en gemakkelijk te bewerken
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235. OORVERSIERSEL. LOMBOK. DIAM. 7 CM.

overoud is - bij de voorwerpen door Schlieman in Ilium opgegraven komt het
herhaaldelijk voor - maar ook het eigenaardige korreltjesmotief alle aandacht waard
is. Behalve deze ook nog een koperen armband, op zich zelf grof en zwaar, doch met
een zorgvuldig uitgewerkt krokodilmotief en andere ornamenten, geheel in den stijl
van dit beest, een voorwerp, waarin de werkman zijn juist begrip van vulling en
verhouding heeft geuit.

o
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322. KOPEREN ARMBAND. BATAKLANDEN. H. 8 CM.
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Van de oorsieraden vermelden wij allereerst een reusachtige Soeweng of Soebeng,
paddestoelvormig, waarvoor de oorlel eenige centimeters moet worden uitgerekt.
Dit geschiedt bij de ongehuwde vrouwen op Bali - deze Soebeng behoort tot de
Lombokschat - door het inbrengen van opgerolde bladeren van de Lontarpalm die
door hun veerkracht het vleesch langzamerhand uittrekken. Deze Soebengs worden
zoowel door mannen als vrouwen gedragen. De voorvechters der Batakkers zijn er
mee getooid en de Dajaks dragen er zelfs van drie centimeters in doorsnee. De hier
aanwezige is natuurlijk afkomstig van een Koningsdochter - prinses van Mataram?
- daar de gewone inlander een staafje van koper of buffelhoorn draagt of hoogstens,
zooals op Makassar, een van goud.

o
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322. DETAIL.

Van kleur is de hier aanwezige onberispelijk, het rosse goud volkomen in harmonie
met de lichtroode robijnen en het stervormige ornament met zijn zwarte stralen - wij
hebben niet kunnen ontdekken waaruit het zwarte opvulsel bestond - is omgeven
door
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201. OORSIERAAD. SUMATRA'S WESTKUST. DIAM. 8.5 CM.
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491 VERSIERSEL PAARDENTUIG IN ZILVER.

een rand van kleine robijntjes, die het vlak uitmuntend afsluiten zonder de aandacht
van het hoofdornament af te leiden. Daarnaast een zilveren oorversiering, waarop
een curieus ornament van gebrokkelde stukjes zilver en langbeenige driehoekjes die
aan sarongmotieven doen denken, teer en smaakvol. Tot de oorsieraden kan ook
gerekend worden een haarnaald (No. 236), waarvan het lancetvormig bovenstuk voor
het oor pleegt te hangen. Dit bestaat uit een gouden opengewerkt blad met ornamenten
van de zuiverste constructie gevuld; de hier en daar als bloemen in de takjes geestig
gevatte robijntjes verhoogen er niet weinig de bekoring van. Gouden en zilveren
oorkrabben (Keraboe), waarvan het staafje achter de oorlel wordt vastgeschroefd,
daarbij de keurige Sumatraasche knopjes, misschien wat plomp van bewerking maar
toch zuiver geornamenteerd, dienen niet vergeten te worden. Dat er bovendien tal
van Padong-Padongs zijn, oorhangers, die bevestigd worden door de oorlel te knijpen
tusschen omgebogen en daardoor veerend koper of zilver, maken deze afdeeling tot
een der compleetste. Opmerkenswaard hierbij zijn die van de Bataks, bestaande uit
een dikke zilveren staaf, zoo reusachtig, dat zij bevestigd nog boven het hoofd
uitsteken en daartegen platgelegd moeten worden, willen ze niet omglijden. Ze
vertoonen overigens weder den eeuwenouden spiraaldraad vorm. De halskettingen
zijn minder goed vertegenwoordigd. Er zijn hier enkele van Akar-bahar, de harde
bruinachtige bolletjes van een bepaald soort zeewier, een vooral waarvan de vatting
in roodgouden filigrain-blaadjes zeer gracieus is (No. 499). De montuur vleit zich
teer van kleur en vorm aan de kleine bolletjes en is met groote keurigheid bewerkt.
Een ander collier is uit groene steenen samengesteld, waarbij vooral gestreefd is de
gouden montuur van heel fijne randjes en dunne kettingjes,
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492. VERSIERSEL PAARDENTUIG IN GOUD.

die de steenen onderling verbinden, te ontveinzen, waardoor de steenen des te
bevalliger hun lichtgroene kleur doen uitvloeien in het teerbruine van een Indische
vrouwenhuid, een zeer goed specimen van moderner zuivere kunstnijverheid.
Verscheidene gordels en buikbanden zijn te roemen, zoo een gouden (No. 419),
vervaardigd uit vierkante met gedreven randen omgeven gladgouden platen, alleen
gebroken door een ovaal bloemenornament in 't midden, en een gebombeerd sluitstuk
dat de bevestigingshaken verborgen houdt; vooral dit laatste, met de golvende lijnen
van het in verschillende kleuren bewerkte goud en zijn slank gebogen ronding, het
rijke werk van
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38. BRONZEN KIKVORSCH. JAVA. H. 10 CM.

een gevoelig kunstenaar. Ten slotte een nog eenvoudiger maar daarom niet minder
voor name buikband zonder sluitstuk, waarbij de gouden schakels geheel glad zijn
en zeer gelukkig worden afgesloten door een fijn gedreven parelrandje.
Van zeer primitieve bewerking zijn ook de gedreven gouden plaatjes, misschien
dienende ter versiering van hoofdstellen of ander paardentuig, waarop afbeeldingen
van kikkers en schildpadden.
Onder de gebruiksvoorwerpen munten uit de koperen kommen (bokor) en
kwispedoren
o
N .

288. KOPEREN ARMRING. TIMOR.

(tampak-loedah) ten gebruike van de betelkauwers, door pracht van lijnenbeweging.
Hier vooral zal men erkennen, welk een
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296. ZILVEREN ARMRING VAN PASOEMAH LEBES.

wonderschoonen indruk het gladde gepolijste of even zichtbaar geciseleerde koper
kan maken indien de vorm zuiver is en de strakke en zich welvende lijnen ongezocht
in elkaar overglijden. Hierin uit zich wel het sterkst de onbevangenheid van de rijke
en pretentielooze kunstenaarsziel, waaraan wij ook de heerlijke vormen van Chineesch
en Japansch porcelein danken. In kleur spreekt het sterkst het kwispedoor, vervaardigd
uit een alliage van zilver en koper, een metaal, dat wij onder de aandacht willen
brengen van onze zilversmeden en dat juist om zijn kleur verre te verkiezen is boven
het veel kostbaarder vermeille - zooals bekend is, zilver zóó in het vuur verguld, dat
de oppervlakte een menging van goud en zilverkleur krijgt - omdat het zich krachtiger
en pittiger voordoet, terwijl vermeille iets slaps en looms heeft.
Sirihstellen met hun verschillende potjes en kommetjes zijn er verscheidene, hierbij
vooral te noemen een rijk geciseleerd koperen kistje, waarvan de vlakken, anders
wel wat eentonig, vernuftig gebroken worden door op de juiste plaats aangebrachte
rozetjes; en onder de bijbehoorende doosjes, enkele met draken en vogels, evengoed
van teekening als de Japansche.
Om de pinang of betelnoot en de gambirkoekjes - geperste bladeren en takjes van
de gambirplant - te snijden, gebruikt men daarvoor speciaal vervaardigde notensnijders
(Katjib). Natuurlijk zijn de beste ijzeren instrumenten van dien aard weer uit Java
afkomstig. Met koper of goud geincrusteerd in vogelbek, paarden of drakenkop vorm,
een
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13. KAJEB VAN VERGULD IJZER. H. 19 CM.

daarvan zeer precieus door een het vogeloog nabootsend robijntje, een andere
eigenaardig door de imitatie van een wajangpoppenkop maken zij allen den indruk
van groote sierlijkheid en gemakkelijk te hanteeren te zijn, een derde, waarschijnlijk
een der oudste, in den vorm van een drakenkop rijk golvende van lijn als uit opgaande
vlammen gebeeld met zorgvuldige verdeeling van dunne gouden incrustatielijntjes,
en no. 13 heel precieus door rondom de einden van het handvat gezette zeer kleine
bleekroode robijntjes die het als met miniatuur vorstenkroontjes afsluiten. Al deze
instrumenten ten gebruike van vorsten of regenten. De gewone inlander gebruikt
voor het kleinmaken van zijn gambir of pinang een hoornen vijzeltje dat hij meestal
bij zich draagt. Naast de reeds bovengenoemde strootjeskokers vermelden wij ook
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de eenvoudige sigarenkokers van meerendeels Bangkasch of Bilitoengsch tin of die
van bamboe, waarvan eenige bedekt met kunstig filigrain werk. Dit laatste is wel de
zwakste zijde van de Indische metaalbewerkingskunst. Heel wat fraaier is een gouden,
geheel opengewerkt amber bolletje, geen filigrain, waarin de teere blaadjes der
vierbladige bloemetjes zoo gracelijk zich naar elkaar buigen en de openingen fijne
ruitjes en driehoekjes vormen van groote zuiverheid.
Voor huiselijk gebruik dienen de verschillende koperen ketels waarbij vooral een
roodkoperen keteltje onze bewondering trok, in zijn soort een prachtstuk. De deksel
met zijn stompen vorm zet volmaakt de flauwe glooiing van den breeden ketelzak
voort, het tuitje is er op de juiste plaats aangelascht en zoo natuurlijk er uit opgegroeid
als de tak aan een boomstam. Heel naif dienen tot ornamentatie rondloopende rijen
van kleine hamerslagen, een model voorwerp voor een school van metaalbewerking.
Als men nu weet dat een inlandsche koperslager slechts deze gereedschapgen tot
zijn beschikking heeft: vier groote en kleine hamers, een ijzeren aanbeeld, een schaar,
een nijptang, een passer, een smeltkroes, een blaasbalg en een pook en een werkman
bij geregelden afzet hoogstens f0.12 - zegge twaalf cent - per dag verdient dan is het
niet noodig er
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nog op te wijzen hoe sterk de kunst die menschen als het ware in het bloed zit.
Trouwens ook met de goudsmeden en ijzersmeden is het even treurig gesteld. De
eersten verdienen van f 0.21 tot f 0.275 per dag, de laatste niet meer dan f 0.25, terwijl
hun werktuigen ook niet veel beter zijn dan die der koperslagers. Alleen een
gamelanmaker kan, indien het hem vooral niet tegenloopt, een daggeld maken van
f 0.50; maar als zijn klokken scheuren of hij kan de toon niet zuiver krijgen of de
vorm is niet fraai bij een goeden klank dan is al zijn werk vergeefs en werkt hij zelfs
met verlies. Deze opmerkingen mogen dienen om het inlandsche werk des te meer
te doen waardeeren. Naast bovengenoemden ketel noemen wij nog die in den vorm
van eenden, zij missen evenmin schoonheid van vorm als originaliteit, maar door
hun pretentie staan ze beneden den eerste. Een voorwerp waarvan het doel niet recht
duidelijk is - misschien speelgoed, misschien om reukwerk in te branden - is een pad
of kikvorsch op wielen. Het kan een afbeeldsel zijn van de Kong-kong een soort pad
welke dien naam draagt om het metaalachtige geluid - alsof een koperslager aan 't
werk was - dat hij maakt; de ringetjes die in den rug gegraveerd zijn, doen ook denken
aan de eierzakjes van de Amerikaansche Pipa. Hoe het zij, het voorwerp is
onberispelijk van modelé, vooral zichtbaar bij een van voren vallende belichting, en
prachtig van contour. Hierop zou men nu eens juist kunnen demonstreeren dat voor
een bepaald voorwerp alleen een bepaalde stof kan en mag gebruikt worden. De
gladde vochtige lenigheid en het gespannen zijn van de buigzame huid over het
weinig gespierde vleesch van dit dier kan onmogelijk reëeler dan juist in koper
worden uitgedrukt. Men zou zeggen het dier is koper geboren en koper opgegroeid.
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200. AMBERBOLHOUDER VAN GOUD. 18e EEUW.

Als aardig bewijs van den practischen geest des inlanders wijzen wij nog op een
gouden lepeltje (N. 68). Het is de volkomen zuivere nabootsing van een tot lepel
gebogen pisang blad, een aardig voorbeeld hoe men geheel zonder constructie een
handig gebruiksvoorwerp kan vervaardigen.
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8. KATJIB. L. 21 CM.
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Rest ons nog te spreken over de wapens waarvan wij er slechts een willen
beschrijven, een kris, een waar juweel van vinding. Verrukkelijk is de combinatie
van goud en koper hierbij toegepast. De schede is van donkerbruin hout, omwikkeld
met gladde roodkoperen banden boven en beneden afgesloten door een geel gouden
band van dubbele breedte met geen ander ornament dan eenige kleine parelringetjes,
het bovenstuk van donker gesneden hout met een enkel rood koperen spijkertje; het
gevest van hetzelfde zwarte gesneden hout met een zilveren band omgeven, het
geheel zeldzaam smaakvol en verre te verkiezen boven de vele kostbare gouden
gedreven krissen uit de Lombokschat wier kunstige bewerking toch boven alle lof
verheven is.
Alles te samen genomen geeft deze tentoonstelling een tamelijk volledig overzicht
van de verschillende metalen voortbrengselen van kunstnijverheid uit de meeste
streken van onze O.I. bezittingen. Het ware te wenschen dat er een wetenschappelijk
onderzoek gedaan werd naar de Indische wijze van metaalbewerking - een
verdienstelijk begin is gemaakt door den heer De Does in het tijdschrift voor Ind.
Land- en Volkenkunde 1893 - en het resultaat daarvan neergelegd in een rijk met
illustraties voorzien werk. De zorg hiervoor zij der regeering aanbevolen, die zoo
bereidwillig was een en ander ter beschikking te stellen van de vereeniging ‘Oost en
West.’
DR. AEG. W. TIMMERMAN.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

104

PROF. ROTGANS' OPENINGSCOLLEGE IN ZIJN NIEUW ORATORIUM,

6 OCTOBER 1900.

Een modern ziekenhuis,
door Herman Robbers.
Laten wij den tijd dankbaar zijn, die zooveel van ons eischt en ons in
anderen doet eischen.
PROF. ROTGANS' Inaugureele Rede, blz. 42.
De Lange Brug, de Oude-Zijds-Burgwallen, de Grimburgwal, de Oude-Manhuispoort,
de Doelenstraat..., hoe wél-vertrouwd, ja bijna huiselijk-intiem klinken ze den geboren
Amsterdammer, die oude namen, hoe krachtig spreken ze tot z'n verbeelding, tot z'n
herinnering.... Hij denkt aan de historie van z'n stad, aan wat hij daarover gelezen
heeft..., Vondel komt hem in de gedachte en zijn Gysbrecht, dan natuurlijk dadelijk
Nieuwjaarsdag... en de vet-beparelde chocolademelk die z'n grootmoeder te schenken
placht, als hij - plichtmatig - z'n nieuwjaarsvisite maken kwam.... Hij ziet haar weer,
de eerwaarde oude dame, met 't grijze haar in krullen langs de wangen..., ook z'n
grootvader ziet hij weer zitten, in z'n hoekje bij het raam, turende over het horretje,
smakelijk smakkende aan z'n lange Goudsche pijp.... Ze woonden daar ergens in de
buurt. Hoe dikwijls heeft hij, aan die droge oude-mannenhand, zoo na-den-middag,
rustigjes, een grachtje omgewandeld!... Dan werd hem met de dikke gele rotting ge weet wel, met dien overdreven-langen, gladivoren knop - gewezen op 't Stadhuis,
verteld wat daar al nuttigs en al fraais tot stand gebracht werd, aan de lange - en zoo
groene - tafels, en aan de hooge - en zoo kale - lessenaars.... De Bank van Leening
werd hem aangetoond - van ‘vader Vondel’ wat opgehaald -, en ook het ‘Gasthuis’...
Maar dáárvan hoorde hij nooit veel. Er scheen iets griezeligs en geheims aan vast.
Grootvader was er zelf nooit in geweest, maar hoopte er ook nooit te komen, zei hij
wel eens, schielijk en wat schuw.... Hij scheen een beetje bang voor 't hooge grijze
huis, al kwam hij er nooit openlijk voor uit....
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Mie, de oude, doove schoonmaakster, die ‘de steen’ had, en haar ‘dubbel-gebroken’
man, die wisten 't beter, zeiden 't ten minste duidelijker. Dat moordhol! Voor geen
goud kreeg iemand haar of hem er in!... Zoo plachten ze op te stuiven, scheldwoorden
geen gebrek, noch aan verhalen, gruwelijk en fantastisch....
Dat oude volksvooroordeel..., o! te zeggen dat het gansch-en-al is uitgeroeid, zou
mogelijk nog wat gevaarlijk zijn; misschien kwam iemand, met z'n suffende
ouwe-tante tot bewijs, 't me tegenspreken..., maar met die enkele oude zal 't dan toch
begraven worden....
Weet ge wat dat zegt, een volksvooroordeel te vernietigen, beseft ge hoeveel zorg
en arbeidskracht, toewijding, menschenliefde in de eerste plaats, hoeveel volharding,
zelfopoffering en kennis daarvoor noodig zijn geweest?
De Lange-Brug, het Binnen Gasthuis.... Neen, 't bloed der groote handelsstad klopt
niet meer 't krachtigst-voelbaar in die eeuwenoude buurt - al werd ook de rijk-rustige
Fluweelen-Burgwal tot misschien niet armere maar zeker vrij wat minder deftige
‘tabakshoek’...; de gansche oude-zijde is gedegradeerd.... Tóch, 't hart van 't oude
Amsterdam is nog wel daar. Tuur langs den wal. Let op de boom-kolossen,
sterk-schuin staand over 't glimmerig-vette water, kijk naar de mooie geveltoppen
op, der zwartige, geoliede huizen. Klim daarna op het platte dak van 't pas-gebouwde,
't Nieuwe ‘Mannenverband’ - 't moderne Ziekenhuis in 't klassiek kwartier -, en ge
ziet de stad, ge staat er midden, midden-in, 't is als een rotsenland van daken om u
heen, de klokketorens pieken er uit op, de grijze oude 't dichtste bij, en nieuwe, aldoor
nieuwere - niet mooiere helaas! - daar wijd-rondom tot wazig in de verte....
Ja! 't is toch nog het hart van Amsterdam waar ook dit nieuwe Ziekenhuis, naast
al de andere, is gebouwd; en waar zou zulk een ‘toevlucht’ beter kunnen staan?
Er wás een plan - 't scheen toen wat duur, de dikke twee millioen der raming - om
op het, in dien tijd nog vrij en ruim terrein waar sedert 't Wilhelminagasthuis werd
gezet - en menig ander huis ‘op speculatie’ - om dáár bij-een te bouwen ál de
benoodigde klinieken, ziekenhuizen en college-zalen voor 't medisch onderwijs. Zoo
zou 't Van-Lennepkwartier een Amsterdamsche ‘cité-médical,’ de Pijp misschien
nooit de Pijp zijn geworden. Nu is dat plan al haast vergeten, de dikke twee millioen
al lang versnoept aan de verbouwingen van de oude huizen; want alles wat hier bij
elkaar staat, tusschen de ‘Turfmarkt’ en de Doelenstraat: het ‘Vrouwenverband,’ de
Kraam-inrichting, het Klinisch Ziekenhuis..., 't is - 't een-na-'t-ander - in de laatste
vijf-en-twintig jaar verbouwd, vernieuwd, verbeterd. Nu dan 't laatst 't Chirurgisch
Ziekenhuis, het dwaaslijk-nog-altijd-zoogenaamde ‘Mannenverband,’ waarbij
natuurlijk de operatie-zaal en oratorium van den hoogleeraar in de heelkunde, en ook
de z g. ‘Wachtkamer’ - 't lokaal voor de ‘onmiddelijke hulp’ - behoort.
Dat juist dit gedeelte 't langst op z'n verjongingskuur moest wachten, 't was waarlijk
niet omdat het in z'n ouden toestand ook nog maar eenigszins voldoende was. Maar...
hier kon van inwendige verbouwing of verandering geen sprake zijn; de ontzaglijke
evolutie van de chirurgie kon enkel met vernietiging en nieuwen opbouw worden
ingehaald. De oude toestand, professor Rotgans heeft er zelf een plastische
beschrijving van gegeven, toen hij - den 6en October van 't vorig jaar - voor 't eerst
zijn talrijke studenten - met hen ook zijn collega's, eenige autoriteiten en
belangstellenden - ontving en toesprak in zijn nieuw demonstratorium. Met vroolijken
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ernst, met echten humor, opgewekt, blij met de nieuwe stichting - de zijne,
gansch-en-al, tot in de kleinste bizonderheden! - maar zonder iets van hatelijken spot
of bitterheid, integendeel, waardéérende zijn voorgangers, die 't zóó lang in de oude
lokaliteiten uitgehouden hadden, - hij had er trouwens zelf nog drie jaar lang, en
hard, moeten werken*) - gaf de hoogleeraar ons zijn breed gelijnde schets.†) De grond,
waar 't nieuwe Ziekenhuis op staat,

*) Van 1893 tot 1896.
†) Zie de photo aan 't hoofd van dit art., evenals al de andere het werk van den heer D.H. Hiensch,
semi-arts.
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werd vroeger ingenomen door een drietal bouwsels, het oude ‘Mannenverband,’ de
‘Barak’ - bestemd voor tijdelijk gebruik, het ding deed tien jaar dienst, was toen ook
óp, versleten, bouwvallig - en dan nog de zoogenaamde ‘timmerwinkel.’*) De Barak
stond tusschen de andere huizen in, ontving z'n licht alleen door 't dak; het was een
kille zaal met veertig bedden; één zieke kon er dus het lot van negen-en-dertig anderen
verbitteren. 't Mannenverband, waarvan althans 't chirurgisch deel, niet juist dien
naam getrouw, alleen voor vrouwen en kinderen werd gebruikt, huisvestte doorgaans
vier-tot-acht-en-dertig-zieken in ééne zaal; frissche lucht ontbrak daar - door den
zeer zonderlingen bouw - doorgaans al evenzeer als licht; werd er boven, op den
eersten étage, eens flink geschrobd, dan kwam er... enkel maar vuil-water naar
beneden lekken..., edoch... 't bleef daar niet altijd bij.... Professor's demonstratiekamer,
een hok, niets meer, was boven de ‘secours immédiat’ (de z.g. wachtkamer) en 't
was er nog al erg gehoorig; iedere kiespijnkreet, elk dronkemansverhaal werd boven
mee-genoten.... Dit stoorde de overigens voorbeeldelooze aandacht der studenten
begrijplijkerwijs wel iet-of-wat....
Geen wonder dat professor Rotgans krachtig op verbetering aan bleef dringen en
't hem gelukte te overtuigen, dat hier alleen vernietiging en weder-opbouw baten
konden, geen wonder dat hij, verzocht z'n grieven op papier te stellen, daarmee twaalf
pagina's kwarto van zijn zeer klein schrift kon vullen.... Geen wonder ook dat voor
hem die donkere Decemberdag van '96, toen 't groote Raadsbesluit genomen werd tot slechting van de oude gebouwen en tot stichting van de nieuwe, ganschelijk naar
zijn behoeften en ideeën uitgevoerd, - dat die dag voor hem een eigen licht verkreeg
uit z'n beteekenis, en dat - 't was zomer voor met de afbraak werd begonnen - 't
gedreun der heimachines hem als schoone melodie in de ooren klonk, met 't regelmatig
ploffen van het blok tot forsch accoord; muziek, niet op uw pianino na te tokkelen!...
Toch werd nog veel van zijn geduld gevergd. Vertraging was er allerlei, en van de
onvoorzienste. Ten slotte hield de electrische verlichting nog een half jaar op; maar
die moest dan ook zeer voortreflijk worden en geheel zelfstandig.*) En - met beslistheid
sprak hij 't uit, dien 6en October, - 't gebouw was zoo geworden als hij 't had gewild,
't kon concurreeren, 't was goed, 't was áf; professor Rotgans wenschte zijn studenten
warm, vol ernst, geluk met wat door Amsterdam, ten deele ook voor hen, gedaan
was, hij wekte hen tot dankbaarheid en ijver op, herinnerde dat ‘hij die veel ontvangt
ook veel moest geven....’ Toch was er iets, één grief - niet zeer belangrijk, en niet
weg-te-nemen - maar waar hij niet van zwijgen kon: de operatie-zaal was minder
diep dan hij gewenscht had, één meter was 't verschil. Het kon niet anders, door
beperkheid van 't terrein. Maar die meter ging hem aan z'n hart, hij vond 't jammer
dat de bovenste, de zesde bank van 't amphitheater nu niet, als de andere, rondom-door
kon loopen, maar dat in 't midden

*) Een inrichting van huishoudelijken aard, waartoe ook 't souterrain van 't nieuwe gebouw
gedeeltelijk is aangewend.
*) Zij kostte f 25000. - extra.
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ontstaan was een nutloos open vak, nu al door jonge spotters ‘het orchest’ gedoopt;
ook: dat nu de trap die naar die hoogste banken voert - wel-is-waar alleen bestemd
voor jonge menschen, slank en lenig - zoo smal had moeten worden. Maar dat was
ook 't eenige. 't Chirurgisch ziekenhuis, de operatiezaal - demonstratorium tevens
voor 't onderwijs - de ‘eerste hulp,’*) 't was alles naar den eisch, 't was zooals 't hoort....
En op een Zondagmorgen in November was 't - zoo'n echten eersten winterdag,
droog-koud, geen wolken en geen wind, een wittig-blauwe hemel, hoog en ruim, de
prikkelend frissche lucht, met graagte opgesnoven, kracht gevend en lichten moed
en levenslust, - 't was op een Zondagmorgen - stad in rust, de burgers slenterend dat wij tweeën ons volgens afspraak met professor Rotgans naar zijn nieuwe kliniek
op weg begaven. 't Liep tegen tien. De kerken stroomden vol. De god-getrouwe
menigte, 't gezangboek in de hand - met wijding aan de borst gedrukt veelal - kwam
stichting ademen; zoo menig vroom-geplooid gelaat toog, recht-staand boven smetloos
witte das en dof-zwart domineesgewaad ons plechtiglijk voorbij.... Wij gingen door
de ijzeren poort op den Grimburgwal, en bedrijvig ving professor dadelijk aan de
sleutels, die hij noodig hebben zou, bijeen te brengen. De uniformpjes holden rechts
en links....
Wij wachtten, drentelend voor het groote, nieuwe huis, den echt Hollandschen
baksteenbouw, frisch rood in 't najaars-zonlicht, dat het weinige mat-gele gebladerte
der boomen, in het klein plantsoentje hier, omhult van teere wazen, goud-doorglansd.
Een typisch, boeiend front, afwisselend, toch niet te druk; wij houden in Holland van
zoo'n vroolijk-lijnend dak, veel-tonig - 't witte klokje middenin, dat leeft! -; de grijze
statigheid van stiller en massiever bouwtrant doet te zwaarmoedig

HET NIEUWE ZIEKENHUIS: ACHTERGEVEL VAN DEN LINKERVLEUGEL.

onder onzen noorderhemel, grauw en somber somtijds weken achtereen; een morgen
als deze is exceptie!...
De vorm van 't gansche huis is als die van een vliegenden vogel; alleen: de vleugels
loopen niet spits toe, zijn vierkant afgeknot, en zijn ook niet geheel gelijk, de een
aan den ander. Uitwassen hebben ze beide, aan den voorkant; links is 't de

*) ± 7000 personen worden daar jaarlijks geholpen.
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operatie-zaal, een halve acht-hoek*), plat van dak (om 't licht); de uitwas rechts dient
enkel om van ruimte, waar 't maar mogelijk was, partij te trekken. 't Is duidelijk dat
met ruimte is gewoekerd. Achter, in den driehoek tusschen beide vleugels, vlakt de
binnenplaats; daar staan nog loodsen, liggen plankenrommel†) en hoopen steen; men
is nog druk aan 't bouwen van het ‘Zusterhuis’ - de derde zij van den grooten driehoek
- dat z'n gevel in de Doelenstraat vertoont.
Maar intusschen had de professor al z'n sleutels bij elkaar gebracht, begonnen we
dus aanstonds onzen tocht; we liepen langs den rechtervleugel, tusschen 't nieuwe
gasthuis en de anatomische-collegezalen door, kregen even een blik in de
machine-kamer, afzonderlijk gebouwd, waar zestig accumulatoren, geladen door
twee gasmotor-dynamo's de

*) Ongelijkzijdig zeshoekig zou men ook kunnen zeggen.
†) Zie de photo van den achtergevel (linkervleugel). Dat het Zusterhuis in de Doelenstraat
gelijktijdig werd verbouwd, vergemakkelijkte den aanvoer der bouwmaterialen.
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noodige electriciteit verzamelen - voor de verlichting in de eerste plaats, maar ook
nog voor ander nuttig gebruik - gingen toen 't gebouw in, door den zuidelijksten
ingang*). Wij lieten 't souterrain (zóó wordt 't genoemd, ofschoon 't bijna parterre
ligt) voorloopig onbezichtigd - 't is voor huishoudelijk gebruik en werkplaats
ingericht†) - maar liepen dadelijk de trap op, trap van steen - zooals hier alles steen
en ijzer is - brandvrij, solide, geen geluid doorlatend, en stonden in een korte gang,
een gang als een gewelf, maar hoog en licht en luchtig door het groote raam aan 't
eind. We stonden voor de deur der hoofdverpleegsterskamer - privé domein natuurlijk
- en gingen, rechts, naar 't kleine laboratorium der kliniek, een zeer bescheiden
één-raamskamer§). Even bekeken we daar 't metalen kastje, dat dient om er bacterieën
in te kweeken, te stoven als zesmaandskindertjes, maar we hielden ons er niet lang
op, in sterk, maar weemoedsvol verlangen naar de kinderzalen, de eerste die we
zouden zien.
De gang weer in dus, en door de deur recht-voor-ons-uit; we grepen naar den zak
met chocolaadjes....
‘Daar 's prefester!... Dag prefester!... dag prefester!... dag prefester!’ Van alle
kanten kwam 't tegelijk, 't hoog-trillende geluid der teere kinderstemmen.... 't Verraste
ons..., 't klonk vróólijk!... Want.. o! 't was natuurlijk ondoordacht, 't gaf enkel blijk
van onze ervaringloosheid, maar... 't was zoo gansch anders dan we ons hadden
voorgesteld in ons mee-lijdend denken aan die zaal: een vaag visioen van stilte en
triestigheid, koudnaakt om de hygiene, 't licht gedempt, de kindertjes in zwijgend
liggen.... Het leek er niets op!... Jawèl, natuurlijk stumpertjes - Lycurgus had' ze bijna
allen uitgestooten! - maar van lijden of droefheid kregen we geen indruk, in die
hooge, lichte, luchte, echt-gezellige zaal.... Eén ventje zat te huppelen, bóven-op z'n
bed, genietend van z'n veerende matras - 't was er dan

*) Zie op den plattegrond, bovenaan, de trap naast 't laboratorium, daar ‘isoleerkamer,’ genoemd.
†) Voor brandstof bergplaats, linnenwasch-, brood- en naaikamers, en magazijnen; ook is daar
natuurlijk de stookplaats voor de centrale verwarming.
§) Er is er nog een, op de 2e etage, even klein, voor Dr. Stumpff, geneesheer-directeur van 't
ziekenhuis, wiens groote verdiensten ten opzichte van bouw en inrichting der zalen enz., hier
niet vergeten mogen worden.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

A

= ZIEKENZALEN.

PLATTEGROND VAN DEN EERSTEN ÉTAGE.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

109
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ook een om jaloersch van te zijn!*) - de anderen recht-op in hun bedjes, zoo smakelijk
nieuw en helder, de glimmend ijzeren ledikantjes, de roomkleurige dekens van
vlokkige wol, de rose-gestreepte hansopjes, wijd-plooiend om de tengere
beweeglijkheid der schoudertjes, de ronde kinderbolletjes daar boven uit, armelijke
gezichtjes met iets van zorg, iets vroeg-ouds, maar in de kijkende oogjes een
zacht-dankbare blijheid, o! iets heel weldadigs, maar dat ook beschamend was. In
die oogen vooral was 't ons verrassende, het onverwachte....
Bij ieder bedje stonden we een poosje stil, soms had ook professor even iets na te
zien of iets te vragen aan de zusters -, er waren er twee in de zaal, wier blozende
gezondheid van een draaglijk levenslot getuigde†), haar récht, niets meer, ik wéét
wel, maar.... Maar laat ons blijven bij de kindertjes.... 't Was soms wel een
pijnlijk-droef verhaal, zoo'n korte ziekte-geschiedenis, waarvan 't verloop in koele,
zakelijk-korte, toch zoo sprekende benamingen en cijfers staat vermeld op ieders
kaart, die bij z'n bedje hangt*).... Velen waren er geopereerd, de kleine lijdertjes....
O! daar hadden ze niet veel van gevoeld; narcose wordt door kinderen zeer goed
verdragen.... Maar of ze allen te behouden waren?... We baden 't, diep en stil in onze
harten, terwijl de handen even, zacht, zoo'n kopje streelden....
De tweede zaal. Daar lag een kleintje onbeweeglijk, 't zieke hoofdje tusschen
zakjes zand, die door een lapje gaas verbonden waren. Het lag zoo innig stil-tevreden...
te wachten... En toen, dat andere kindje, de achterste in de rij, het verst van 't licht
waarvan het toch niets zag meer.... Het kreunde, klaaglijk, zoo'n pijn, zoo'n pijn!...
't Was de lieveling van de hoofdverpleegster, die 't toesprak met een stem zóó vol
warm gevoel, zóo trouw, zóo troostend-door-den-klank-alleen..., een stem..., zooals
ge u die alleen herinnert van uw moeder, en zooals 'k u toewensch aan uw doodsbed....
*) Ieder bed heeft een vaste matras van zeer doelmatig gevlochten ijzerdraad (een bizondere
constructie) en een losse paardenharen matras daarop.
†) De ziekenzalen zijn tot afdeelingen gegroepeerd, iedere groep heeft één hoofdverpleegster
en verscheiden verpleegsters, die elkander aflossen. De verpleegsters in Amsterdamsche
gemeentelijke ziekenhuizen hebben 't, volgens Dr. Aletrino, over 't algemeen beter dan vele
anderen, (zie: ‘Het Leven der Verpleegsters,’ voordr. op 17 Nov. 1900 gehouden in de Ned.
Vereen. ter bev. der belangen voor verpleegsters en verplegers. Amsterdam. Tierie & Kruijt).
*) Zie de photo's, de kaarten lijken daar op schrijfmaps.
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Iedere zaal - er zijn er zes op dezen étage, twee voor kinderen en vier voor mannen
- mag niet meer dan acht tot tien volwassenen of twaalf kinderen bevatten. Eén geheel
is elke groep van zalen; ze loopen in elkaar, 't geen de verpleging vergemakkelijkt,
's nachts vooral, als één verpleegster wacht kan houden in twéé zalen. De muren zijn
van steen, gecementeerd - ze moeten nog ‘geschilderd’ worden -, de zolderingen zijn
een reeks ondiepe welvingen van steen en ijzer, de vloer alleen is met glad hout
bekleed. ‘We mochten anders voor iederen zieke wel een paar vilten pantoffels
hebben,’ zei onze leidsman. Bijna geen stof dus in de zalen - weinig
schoonmaak-kosten! - en zeer gemakkelijk ontsmetten. 't Licht komt van de
binnenplaats - de kinderzalen liggen op het oosten - door groote openslaande deuren
met veel glas, en door de ramen daarboven.
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Die deuren komen op balcons uit, stevig, breed en hoog-gehekt, zooals ze langs beide
vleugels en aan iederen étage aangebracht zijn.... Denkt u nu in den zomer als die
deuren openstaan, zoo wijd als 't kan, de atmosfeer, de stemming in die hooge, lichte
ziekenzalen, - en denkt dán aan de woningen der arme zieken, de vochtig-vunzige,
benauwde kelders, de krotten, diep in lichtelooze stegen, de tochtige zolders, 's winters
ijzig-koud, broeikassen in den zomer, de opgesloten achterkamertjes, drie hoog, waar
natte wasch te dampen hangt om 't kacheltje - de reuzel staat er stinkend op te smelten
-, waar de provisiekast alleen tot berging van ‘de emmer’ dient, of óók tot bedstee,
denkt aan die woningen (?), waar die hier liggen meerendeels vandaan gekomen zijn
en waar ze, na herstel, helaas! weer-keeren zullen... O! denkt daaraan, herinnert toch
u zelf maar dikwijls, dikwijls aan de ellende der behoeftigen!... Hoe velen hunner
zullen blijven zegenen den tijd toen ze hier lagen, ziek, maar goed-verzorgd!...
Wat zegt ge? Zullen ze later ontevreden zijn?... Wat!?... Zoudt ge dan werkelijk
willen dat ze in hun ellende nog tevreden waren ook, zich wel-behaaglijk voelden
als gij in uw salon, uw zoo gerieflijk badvertrek, 't intiem prieeltje achter in uw
bloem-doorgeurden tuin?... Zoudt gij hun zelfs dien prikkel tot verbetering, de
heerlijke ontevredenheid, willen onthouden?... Schaamt u! Neen, laat hén voorál,
den vuilsten straat-proleet in de eerste plaats, vol-op genieten van de ruimte, van de
luchtigheid, het reine, heldere, frissche..., troostende menschenliefde, trouwe zorg.
Sterkt zoo het ideaal dat leeft in ieder's hart, óók onder lompen. En juicht dan over
de ontevredenheid, 't diep-wortelend protest, 't niet-langer-willen van ellende, vuilnis,
stank, verwording!...
Elke kinderzaal heeft midden-in een lange lage tafel; kleine stoeltjes staan er aan
geschoven. Daar mogen kleintjes, die niet meer bedlegerig hoeven zijn, aan spelen,
lezen,

KIJKJE IN EEN DER MANNENZALEN.
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schrijven*) - Het kastje in den hoek bevat, met medicamenten, ook het speelgoed.
Wie nog niet opstaan mag, dien wordt het op z'n bed gezellig gemaakt, die krijgt een
plank, met gleuven passend op het ijzer van z'n ledikant, tot tafel, of z'n beddegoed
wordt opgehoogd, de lei daar prettig tegenaan gelegd.
Bloemen, veel, en bladenrijke planten overal, in elke zaal - ook bij de mannen en
vrouwen -, planten, bloemen, vogels, licht en lucht zooveel maar mogelijk is.†)
Zoo zijn die zalen - uit hygienisch oogpunt de volmaking naderend - ook echt
gezellig door de frissche properheid, 't warm wollig aanzien van de bedden, door 't
liefbewegend rondgaan der verpleegsters, door planten, bloemen, helder-kleurige
meubelen, door de ordelijke rommel, 't intiem gedoe van potjes, fleschjes, kommetjes
die glimmen en glinsteren op de verbandtafels - die handige, geluidloos rollende
metalen dingen, die leuke karretjes, naar iedere zij met 't grootst gemak en uiterst
vlug verplaatsbaar....
Wij liepen nu de kinderzalen uit - niet zonder nog eens om te zien, niet zonder moeite
- en kwamen dus weer in den corridor, passeerden, over den terrazzo gangvloer
gaande, eerst een ‘theekeuken,’ en dan den ingang der privaten - ruime, koninklijke
appartementen, met eigen verlichting, verwarming en ventilatie - 't Gansche gebouw
wordt door buizen verwarmd, buizen met stoom en radiatoren (heiz-körper; een z.g.
gesloten buizenstelsel).
Een badkamer kijken we even in, maar straks komt nog een grootere, wordt ons
beloofd, dus loopen we maar door;... daar doet een nieuwe indruk, onverwacht,
alweer! - wij onervarenen! - ons vol eerbied stilstaan. 't Is

*) Vgl. de photo, let ook op de hoogere tafel voor de zuster en haar ‘boek’.
†) Ook al moeten de ramen dichtblijven is er ventilatie genoeg, passieve door muurkanalen,
actieve door luchtinpomping met waaiers, buiten aangebracht, electrisch bewogen.
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in een breed, vijfhoekig, steenen, soort afzonderlijk portaal of kamer, waar 't licht
gedempt is, waar ook geen bedden staan of tafels met planten, waar niets anders
noodig schijnt dan banken, langs den muur, waar kerkenstemming hangt..., en door
de openstaande deur daar achterin zien we in een andere kamer, vierkant, ook van
steen; de ramen, in de hoogte aangebracht, zijn daar beschilderd; in 't midden staat
op een verhevenheid, gansch-zwart omfloerst, iets langs, vierhoekigs, breed aan de
achterzij, smaller wordend naar den voorkant.... Wij begrijpen, wij verbeelden ons...
geroerd.... En even later grijpt ons de gedachte: Wat kiesche zorg!... sympathiek
gevoel voor stemming, eerbied voor sentiment.... In stil bewegen gaan we verder....
We staan dan in den middenbouw, die, als een wig gedreven tusschen beide vleugels,
in z'n breede zij de gasthuisdokters huisvest - graag gunnen wij dien werkers met
hun groote verantwoordelijkheid die mooie, ruime en lichte kamers! -; dan is er nog
een tweede keuken (ook alleen voor thee, bouillon en dergelijke dranken; het
middagmaal komt van den gasthuiskok) en nog een badkamer, de groote. Daar vinden
we - behalve de vier waschtafels, aan den muur, voor zieken die niet meer bedlegerig
zijn - twee kuipen, één voor de eerste wassching bij de opname in 't ziekenhuis en
één voor 't bad dat aan de operatie moet voorafgaan, liefst onmiddellijk. Zoo immers
eischt het de asepsis.
In 't midden-gebouw - maar aan de andere, smalle zij - de hoofdtrap, buigend, in
een halven cirkel, om de ruimte voor de lift - de prachtige lift, had ik bijna geschreven,
maar pracht is een begrip, waaraan de vorstelijke eenvoud van dit huis wel vreemd
schijnt, - de lift, waar een brancard in staan kan met - gemakkelijk! - nog zes personen
daar om heen. Wij gaan er in, met z'n drieën; één ruk aan het touw, en zachtjes,
zonder geraas, stijgen we op naar de tweede verdieping. Een getrouwe copie naar de
eerste, alleen een andere bevolking. In 't hoofdgebouw weer bad- en dokterskamers,
theekeuken, spoelhok en privaten. Wij gingen nu den rechtervleugel in waar al de
vrouwen van 't chirurgische gedeelte liggen. Links worden de aan inwendige ziekte
lijdende vrouwen verpleegd, een groep, die evenals de heele derde étage, onder direct
beheer van Dr. Stumff, den directeur, behoort. Een lange gang loopt langs den
voorkant van dien rechtervleugel. Er komen vier zalen op uit, maar tevens loopen
ze in elkaar; elk heeft dus een dubbelen ingang.*)
Wat al verschillende typen in dat viertal vrouwen-zalen! Een jong moedertje, hier
in de buurt, op straat, bevallen, dadelijk opgenomen, ofschoon haar (lang niet
zeldzaam noch bizonder interessant) geval niet in het gasthuis thuis hoort, een stroeve
oude vrouw met zorg-verharde, strenge trekken, lijdzaam wachtend, wellicht aan 't
tobben over thuis of over een zoon op zee, misschien haar lastig-lange leven
overdenkend..., overziend...; twee jonge meisjes, zestien, zeventien jaar oud - zie
hun vriendelijk blozende gezichtjes, ze dwepen met hun professor, ze dwepen met...
't heele leven nog misschien!... 't Best heugt me een vrouw-uit-'t-volk van veertig
jaar zoowat, een frisch, stoer wijf. Professor had haar van 'r galsteen afgeholpen. En
nu was ze toch zoo dankbaar, en zoo blij, 't viel haar zoo mee dat ze al zoo gauw
*) Dit (z.g. corridor-)systeem geeft natuurlijk ruimteverlies. Maar in een gebouw van twee of
meer verdiepingen is 't niet anders mogelijk. Behoeft een ziekenhuis niet hoog te zijn, dan
verdient het z.g. paviljoen-systeem, een reeks in-een-loopende zalen, zonder gang, zeker
voorkeur. Men bouwt z'n operatiezaal dan aan het einde van de zalenreeks, zoodat de zieken
in-'t-geheel-niet over gangen vervoerd behoeven te worden.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

naar huis mocht, want, ja, ziet u, 't is hier wel heel mooi en heerlijk, en de zusters
allerliefst, maar thuis, thuis had ze d'r kindertjes, och! zulke aardige kindertjes,
meneer!... Wat lachten de oogen van die vrouw gelukkig, 't was een lust!...
De zon scheen onder de gordijnen door, de vrouwen zaten meerendeels recht-op
in bed, en keken naar het tintlend, goud-door-stoven licht. Eén stond de zon schijn
strak in 't aangezicht; ze klaagde 't niet, knipoogde enkel wat en trok haar
mond-en-wangen lachend scheef in scherpe plooien.
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Professor zag het dadelijk, liet 't gordijn wat zakken. Een vriendelijke blik tot dank.
Weer glazen deuren en een ruim balcon de heele lengte van den vleugel langs,
weer planten in de zalen, weer de aardige verband-tafels op hun wieltjes die naar
alle zijden rollen, met al dat smakelijk helderglimmende van glas en porcelein,
flaconnen met ‘tupfers’, met watten en iodoformgaas, kommetjes om te steriliseeren,
bussen en flesschen. Vier vaste electrische lampen heeft iedere zaal, en nog een
vijfde, die, aan een lang eind koord, bij ieder bed gebracht kan worden. Witte
wasch-fonteintjes aan den muur, voor de dokters en de zusters, radiators voor de
verwarming. En de verpleegsters, rustig rondgaand, vriendlijk-zacht en onvermoeid,
de hoofdverpleegster met het mutsje op, het teeken van haar waardigheid, de anderen
blootshoofds met de heldere, hooge boezelaars.
Aan 't einde van de gang een kamer voor de hoofdverpleegster,*) daarnaast weer
een ‘kroepkamer’ - beneden is er n.l. ook een - een naam, dien vele ouders met een
rilling zullen lezen....
En ook de derde étage is, wat inrichting betreft, bijna volledige copie van de eerste;
ziekenzalen, even groot, 't kerk-achtige vertrek voor de gestorvenen met 't
bijbehoorend wacht-portaal, badkamers, keukens, isoleervertrekken, bergplaatsen,
magazijnen. Wij stegen er weer heen per lift, maar klommen dadelijk langs de trap
wat hooger; naar den zolder ofte klokketoren. Want dat hooge, witte, 's nachts
verlichte, klokje dat zoo vertrouwlijk-veilig op u neer kan zien als ge, wat moe van
langen dag, 't stil-nachtlijk Gasthuis langs gaat, de ronde, wit-mat-glazen wijzerplaat,
wij stonden er hier vlak achter, wij zagen 't schuiven van den grooten zwarten wijzer,
langzaam, mysterieus, symbool van

*) De gewone verpleegsters wonen in het ‘Zusterhuis’.
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tijd.... Maar daarvoor hadden we dóór moeten kruipen tusschen de drie groote
reservoirs, de enorme bakken, kubusvormig, één voor vecht- en twee voor duinwater,
warm en koud,*) de watervoorraad van het Ziekenhuis.
Met zóó'n reservefonds kan men royaal zijn, zoo al niet verkwistend, maar dat is
dan ook noodig in een ziekenhuis, bij operaties wel in de eerste plaats natuurlijk. Al
raakte ook - op een warmen dag - eens gansch die voorraad vóór den avond op, 's
nachts stijgt de drukking, loopen ze weer vol, de reservoirs.†) Het water wordt ook
hier verwarmd door stoomspiralen, maar 't mag vooral niet gaan koken, en, om bijtijds
er bij te zijn als daarvoor eens gevaar ontstaan mocht, is aan 't warm-water-reservoir
een thermometer met electrischen verklikker aangebracht. Stijgt nu de
water-temperatuur tot 80°, dan klinkt terstond beneden een waarschuwend gebel en
houdt niet op voordat er in 't geval voorzien is.
Een kleine houten trap voert van den klokketoren naar het platte dak. Daar moesten
we natuurlijk ook naar toe, - de aantrekkingskracht van 't hoogste punt! - Professor
ging voorop; hij stootte met de handigheid, bevaren schippers eigen, 't dakluik open,
en we kropen één voor één er uit.... We stapten op het grind... en werden overweldigd,
dadelijk!... O! 't ruime, wijde, o! de glanzing van het hooge hemelblauw, de
oneindigheid der verten in witte wazen!... De stad stond om ons heen, een dakenzee
versteend bij stormweer, grootsch, onafzienbaar..., maar de hemel overkoepelde het
ál, en 't was als één enorme hal van licht en kleur en schoonheid.... Had al straks,
beneden in de straat, de heldere morgen, 't pure licht, de glinsterende hemel ons
vervroolijkt, hier kwamen we in een gemoeds-

KIJKJE IN EEN DER MANNENZALEN.

*) 't Vechtwater-reservoir houdt 16000 liter, de andere elk 4000.
†) Het duinwater heeft, 's nachts althans, een druk van 2 atmosfeeren = 20 M., de hoogte van
't gebouw is 16.65 M.
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GANG IN DE OPERATIEZAAL: DE MUUR MET GLAZEN CONSOLES.

toestand van stille, wijde vreugde, vrede en dankbaarheid, drang tot bewonderen.
Veel zieken hadden we gezien, veel angst en pijn vermoed, ellende half-geraden,
maar we hadden ons ditmaal kunnen troosten... meer en meer..., want zulk een indruk
groeit!... Terwijl we daar nog stonden op het platte dak van 't hooge huis, in glanslicht
van de zon, 't geziene overmijmerend, kwam een vers van machtig, diep en somber
sentiment ons in 't geheugen, en wekte in het diepst van ons gemoed een tegenspraak,
weldadig als het licht dat om ons was.... Neen! nog niet, ‘schaarsch in dezen tijd’
zijn ‘menschen met hart....’
We daalden nu weer tot den eersten étage, maar gingen ditmaal naar den
rechtervleugel. Daar zijn de mannenzalen, dat is nu eigenlijk alleen het
‘Mannenverband’.... We hielden ons er niet lang op, de inrichting is aan die van
boven congruent; 'k geef u twee photo's in plaats van een beschrijving, oordeel zelf....
Voor ons begon het tijd te worden 't voornaamste en interessantste deel van 't
nieuwe gebouw te gaan bezichtigen: de operatie- en collegezaal. We hadden er al
een indruk van gekregen toen Prof. Rotgans daar z'n openingscollege gaf. Maar nu
wilden wij er meer van weten, de inrichting kennen en, zoo mogelijk, waardeeren....
Wij zagen en bewonderden, oprecht en hartelijk....
't Zij nogmaals duidelijk waar dit lokaal voor dienen moet: 1o. voor de operaties
- dàt is hoofdzaak, daarop is in de eerste plaats gelet -, 2o. voor het onderwijs, 't
college en de demonstratie aan studeerenden. Welnu, op wonder-wèl-doordachte,
uiterst zorgvolle wijze zijn de vereischten voor dit dubbel doel veréénd.
De zieken hoofdzaak! - 't kenschetst den heerscher in dit huis met weinig woorden.
‘De zieken zijn er niet voor ons, maar wij voor hen.’ Allerlei kleine middelen van
voorzorg, te veel om hier te noemen, herinneren voortdurend aan dat woord van den
hoogleeraar. Maar ook ingrijpender bizonderheden: Een geheel afzonderlijke ingang
voor studenten, een trap dadelijk van buiten, naar de achterste, de hoogst-gelegen
banken van 't amphitheater, - dus geen studenten in het ziekenhuis dan enkele ouderen,
die er hooren, geen jeugdig-oneerbiedig joelen, fluiten, zingen, nooit lawaai. - Wie
in de banken achterover leunt - ze zijn niet diep-van-zitting, er moest gewoekerd met
de ruimte - wie daar zit en... lange beenen heeft, schuift met z'n knieën langs een
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korreligen steenen muur. Niet aangenaam misschien, maar bijzaak! Steen en ijzer,
glas en glad, gewreven hout, men ziet niet anders hier, steen wel het meest,
terrazzo-vloeren*), de zoldering geplafonneerd. Vandaar een minimum van stof, de
eerste eisch van de asepsis.
Wat de constructie van de zaal betreft, de photo's, te zamen met den plattegrond,
ze zullen u een beter beeld er van verstrekken dan ik het al beschrijvende zou kunnen
doen†). In korte woorden: 't is een driezijdig, steil amphitheater, aan de hoeken rond;
de vierde zij is wég, is open, dàt gedeelte van de zaal is dus een breede, hooge gang,
een lang-werpig-vierkante lokaliteit geworden§), waarop

*) Het amphitheater is van ijzercement (systeem Monier). Er zijn 150 zit- en nog 50
staanplaatsen.
†) De oppervlakte der geheele zaal is 11 × 13.4 M., de hoogte 7 M.
§) 13.4 × 3 M. groot. Ik zal verder eenvoudig van ‘de gang’ spreken.
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OPERATIEZAAL: DE SPOEI TAFEL.

zich de operatie (resp. demonstratie-)ruimte*), midden in 't amphitheater liggend,
aansluit.
Het is er vol van licht, sterk-licht, toch mild, weldadig zacht zelfs en door heel 't
lokaal verspreid; men ziet niet waar het meeste licht vandaan komt, van het groote
raam-van-ijsglas in de zoldering of van den krans van ramen boven in den muur.
Ook 't kunstlicht is een voorwerp van bizondere zorg geweest, en 't resultaat is
evenzeer bizonder. Een rij, rond-om, van kleine gloeilampjes en aan den zolder vier
booglichten, er uitziend of ze 't onderst-boven hangen; de ballons - van matglas zijn aan de onderzijde aangebracht in plaats van bovenaan, zij werpen dus den fellen
schijn terug, en op 't plafond, daartegen vloeien dan uiteen de sterke stroomen en
vallen als een wijde, zachte glans uit in de zaal, een mooi-diffuse schijn, een tooverig
licht, haast zonder schaduw.
Aan ventilatie is hier allerminst gebrek, door al de ramen en nog muurkanalen
bovendien; voor de verwarming doen twee groote radiators dienst, geholpen door
een krans van roosters (luchtgaten die te sluiten zijn) rond de operatieruimte - in de
muurtjes, onder de laagste bank - vlak bij den vloer dus, aangebracht. In uiterst korten
tijd kan, met behulp dier altijd-klare reservoirs van warme-lucht de temperatuur in
de zaal met ettelijke graden worden verhoogd, 't geen vaak vereischt wordt bij
operaties. Dan heeft ook nog 't bovenlicht - 't dikke, dubbele raam - afzonderlijk
verwarming, zoodat beslaan, aflekken en bevriezen niet wel mogelijk zijn.
Het reinigen van den vloer moet een beslist genot zijn voor iemand die houdt van
plassen, die gaarne hoort het lekker-frissche kletteren van water tegen steen. 't Gebeurt
verbazend vlug en afdoend. Al wat er vuil van de operatietafels komt, verband-linnen,
watten, gaas, wordt dood-eenvoudig op den grond gegooid; men opent in het muurtje
van de middenbank, vlak voor den vloer, een luik, men schuift de boel daar met een
langen boender in, en wég is 't, door een koker, naar beneden, waar 't vernietigd
wordt. Vechtwaterkranen voor de reiniging zijn in de breede ‘gang’ waar de
operatie-ruimte op uitkomt, laag bij 't terrazzo; - onder een dier kranen ligt, huiselijk,
een waaiervormig uitgespreide boender, voor 't spatten!... Zoo leert soms een
hoogleeraar van z'n keukenmeid!...
*) 3 × 3 M. groot.
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GANG IN DE OPERATIEZAAL: WESTELIJK EIND.
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't Is die ‘gang,’ die mij van 't zoo verzorgd geheel wel 't liefde-volst doordacht, 't
perfectste gedeelte wil schijnen, een ware hemel voor chirurgen, schat-kamer,
goud-mijn van gemak en practische dienstigheid, van utensiliën en instrumenten.*)
Gaan wij den loop der zaken bij een operatie na, dan blijkt het best de voortreflijke
inrichting.
Binnen-gebracht, per brancard-op-rollen, door de oostelijke deur, d.i. de rechtsche
als men in den corridor staat,†) wordt de patient eerst op de ‘spoeltafel’ gelegd. Daar
wordt dan voor de laatste maal het straks te opereeren lichaamsdeel gewasschen, of
liever afgespoeld met stroomend, lauw-warm water, afkomstig van de reservoirs op
zolder.§) Van groote vindingrijkheid, scherp-doordachte zorg getuigt alweer die keurig wit-gelakte - tafel. Men kan den ‘operandus’ daarop zelfs de knieën flink
bespuiten zonder dat men hem de voeten nat maakt. Hij kan dus droge kousen, warme
voeten houden, hetgeen begrijpelijkerwijs van groote waarde is. Door mathematisch
juiste helling van het ‘dek’ der tafel nl. vloeit het water, precies als op een scheepsdek,
dadelijk naar de zijden weg, en, langs de binnenwaarts gebogen kleppen, in den bak
die onder-in is aangebracht. Zoo loopt ook de bespuiter geen gevaar voor natte voeten.
- Zijn bij het wasschen kommen noodig, doeken, een deken, ze zijn voor 't grijpen
op de glazen console aan den muur, die - vlak boven een radiator (zie de photo!) altijd warm gehouden wordt.
Is de wassching afgeloopen, dan wordt de patient op een der operatietafels
overgelegd en rijdt hij naar de ruimte midden in 't amphitheater.*) Daar wacht hem
de hoogleeraar met zijn assistenten, - eenige andere studenten zitten rondom in de
banken, - daar heeft de operatie plaats van ieder die hier opgenomen wordt, betalenden
zoo goed als niet-betalenden; élke operatie moet aan 't onderricht ten goede kunnen
komen. Zoo ook de demonstraties in 't college-uur.... Ja, lezer, met uw fijn-gevoel
voor kieschheid, fijn-gevoel voor... ja, voor wat al niet?, zoo gaat 't nu! En - 't klinkt
u wellicht vreemd maar 't is zoo - nooit, of bijna nooit, beklaagt zich een patient
daarover. Die zijn dan ook allicht wat sterker onder den indruk van den ernst en 't
groot belang der zaak, dan u,... ik meen dan het publiek - u niet! - dat over alles
meepraat en maar zelden moeite doet zich naar behooren in besproken situaties in
te denken.... Begrijp toch wél: de zieke, - natuurlijk al zeer sterk geïmponeerd door
't minutieuse en met grooten ernst behandelde der voorbereiding, - wordt eindelijk
op de voor de operatie bestemde plaats gebracht. Hij weet 't, nu zal hét gebeuren, het
groote en zeer gewichtige waarvan álles afhangt. Hem plagen in dat oogenblik toch
waarschijnlijk geen futiele sentimentjes!... Daar staat de vriendlijkernstige professor,
*) Zie de instrumentenkasten op de photo's. Ze hebben vele, smalle deuren; breede zouden niet
geopend kunnen worden zonder hinder als er gewerkt wordt in de gang.
†) Deze deur gaat alleen naar binnen, die aan de andere zij alleen naar buiten open. Zoo is geen
botsing of verstopping mogelijk.
§) Bekijk met aandacht de zeer geslaagde photo; links van de deur de twee aanvoerbuizen (de
donkere!), een voor koud, één voor heet water, die in een mengkraan samenkomen. Even
boven deze kraan is een thermometer in de afvoerbuis gezet, zoodat men 't water met
preciesheid op de vereischte warmte kan brengen. Die afvoerbuis buigt vierkant over de
deur, loopt uit in 't reservoir, rechts. Een lange, gutta-percha slang, daaraan bevestigd, dient
voor 't afspoelen.
*) De operatietafels zijn van zeer eenvoudige constructie, op wielen, en met een
op-en-neer-beweegbaar hoofd-stuk, 'tgeen vooral groot nut heeft bij dringende operaties
onder narcose wanneer de patient een volle maag hebben kan.
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zijn assistenten, rond-om zitten tien of twaalf, nog jónge mannen - ja! maar mannen
toch, geen eerste of tweede jaars studentje-spelers! - en allen zijn ze stil en ernstig,
zeer oplettend, vol welwillendheid en zonder schijn zelfs van gebrek aan eerbied.
Alleen de operator spreekt, hij zegt wat kalm- en trouw-bemoedigende woorden,
gaat dan over tot ‘zijn werk.’ Als 't noodig is - om de pijn, of om gevaarlijke
reflexbewegingen te voorkomen - wordt de patient dan, of al vroeger, ‘weggemaakt,’
maar dat dit noodig zijn zou omdat de zieke - een vrouw, een meisje! - de
tegenwoordigheid van meerdere medici niet goed verdragen kan. - Stel u gerust!..,
het komt niet voor in de praktijk.
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Is de operatie dan verricht - dikwijls staat een nieuwe al te wachten. Vlug wordt de
geopereerde op z'n tafel naar het westelijk eind der gang gerold,*) daar voleinden de
chirurgen-assistenten den arbeid, zoodat professor dadelijk al z'n aandacht kan geven
aan den volgenden patient, hem van den anderen kant, dus op een tweede operatietafel
toegevoerd.... Zoo worden soms wel drie of vier gevallen achtereen behandeld....
O! enkel over deze operatiezaal zou wel een vel druks vol te schrijven zijn, en ik
beloof u, 't zou een interessant artikel worden - doch... mijn ruimte is beperkt en
strekt voor niet meer dan een vluchtig overzicht. Ik gewaag dus niet dan met een
enkel woord van de instrumentenkasten, waarin de glimmend-keurige voorwerpen
zoo ordelijk, en gemaklijk voor-den-greep, liggen uitgestald achter de smalle glazen
deuren, ik som u het nut niet op van al wat aan den langen muur der gang is
aangebracht - de doozen en bussen en stopflesschen op de glazen consoletafels, de
waschfonteintjes met hun mooie kranen, bestuurbaar met den elleboog, immers
‘steriele’ handen mogen niet raken aan zulke dingen, - ik spreek u niet van 't practische
gebruik dat van de ruimten onder 't amphitheater wordt gemaakt, 'k verklaar u niet
den gang van 't onderwijs, 'k geef u geen blik in 't groot geschiedboek van de operaties,
dat in 't vertrekje naast de operatiezaal wordt bijgehouden, - 't is nog niet geheel
gereed, dat kamertje, bestemd om ingericht te worden voor 't ‘directe onderzoek,’ helaas! ik moet dat alles overslaan en nog alleen het slot van ons bezoek aan 't nieuwe
ziekenhuis in 't kort vermelden.
Na eenige oogenblikken rust in de eigen kamer van professor - 't hoogst eenvoudig
gestoffeerd vertrek, maar met een kast vol schoons voor heeren medici!; het is daar
in dienzelfden corridor, een eindje verder, - keerden we terug, tot in den midden-bouw,
gingen daar de breede hoofdtrap af, en stonden weer in 't souterrain. Daar zagen we
de groote kamers voor de onmiddellijke hulp, waar natuurlijk ook geopereerd kan
worden, aan de eene zij van den ingang, - aan de andere is het wachtvertrek, dáárnaast
de kamer van den dokter, die hier, dag en nacht, zijn hulp verleent. De ‘onmiddellijke’
hulp, - het is natuurlijk ook geen toeval, dat de zalen daarvoor ingericht zoo dicht
bij den ingang zijn te vinden. Voor hem of haar die hier wordt binnengebracht kan
soms een enkele minuut vertraging levenskwestie zijn. Ik zeide 't al: gemiddeld
zevenduizend gevallen - straatongelukken voor het grootste deel, kwetsuren,
kneuzingen, arm-, been- en schedelbreuken - worden jaarlijks hier behandeld. Dat
is twintig op een dag - gemiddeld. Maar statistiek is zoo bedrieglijk! Hoe dikwijls
zijn 't er meer, ja dertig, veertig! Als 't stormt, of glad of mistig is Of wanneer er feest
is in de stad, wanneer op straat het woelende, joelende, hossende volk ‘oranje’ (met
een klont à 4 ct. 't glas!) - ‘oranje boven’ roept.... Dan is 't daar in die zaal geen feest
meestal, maar droeve ernst; ja, al zou de gansche stad aan 't razen raken, hier moeten
kalmte, helderheid en tegenwoordigheid van geest bewaard, gelijk een eeuwig
brandend Vestavuur....
En zoo stonden we dan aan den uitgang hier, zoo eindigden wij tweeën onzen
tocht. We dankten, namen afscheid, liepen zwijgend langs de andere ziekenhuizen,
gingen door het hek.... We waren voor we 't wisten op 't Rokin.... De kerktijd was
voorbij. Toch kwamen we nog goede vromen tegen, hier en daar, bedaardjes stappend,
op z'n zondagsch aangekleed, het kerkboek in de zij gedrukt.... Was een van hen
gesticht als wij?... O 't woord is machtig, maar de daad nog machtiger!... De man,
*) Dat deel der gang is altijd extra-goed verlicht, bij dag door 't groote raam, bij avond door
een eigen, groote lamp. (Zie de photo).
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die ons had rondgeleid in zijn kliniek, had al bizonder weinig van een dominee gehad,
geen zweem van zalving in z'n stem, noch dierbaarheid in houding of in blik - maar
in zijn oogen had bezieling soms geglansd.... Zijn arbeid had voor hem getuigd, zijn
stichting had gesticht, - en zal 't nóg doen zéér lang na zijn en ons - ons áller! heengaan.
Januari, 1901.
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‘ONZE LIEVE VROUW MET DE PATRIJZEN’ ANTOON VAN DIJCK.
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De Vlaamsche meesters in l'Ermitage.
Door Max Rooses.
Antoon van Dijck.
- Het is niet wel mogelijk op dit oogenblik over Van Dijck te spreken zonder de
gebeurtenissen te herdenken hem betreffende, die in de twee laatste jaren zijn
voorgevallen en die zijne geschiedenis met een nieuw hoofdstuk verrijkt hebben. In
1899 viel de driehonderdste verjaring zijner geboorte en bij die gelegenheid werden
er in Antwerpen schitterende feesten gevierd en daar en te Londen achtervolgens
zeer belangrijke tentoonstellingen zijner werken geopend. Die bijeenbrenging van
een ruim getal zijner schilderijen heeft zeer bijzonder de aandacht op hem getrokken
en heeft aan het groote publiek gelegenheid gegeven hem beter te leeren kennen.
Zijne faam heeft de vuurproef te doorstaan gehad van de kritiek, geoefend door de
meest bevoegden en door Jan en alleman, en de wereld heeft zich op vastere gronden
rekenschap kunnen geven van zijne waarde als kunstenaar. Ik houd het ervoor, dat
Van Dijck gewonnen heeft bij die proef. Hij was onvolledig gekend: in zijn
geboorteland wist men heel weinig van wat hij elders had geschapen; in Engeland,
zijn tweede vaderland, kende men al niet veel beter wat hij op het vasteland had
voortgebracht, en aan beide zijden van het Kanaal heeft men hem nu tot een zeker
punt kunnen volgen zijn geheele loopbaan door.
Het door hem geleverde werk is waarlijk verbazend. Hij werd op 22 Maart 1599
geboren, hij stierf den 9en December 1641; hij leefde dus slechts 42 jaar en 8 maanden,
hij kan nauwelijks 25 jaar gewijd hebben aan studie en werken; de Catalogus zijner
schilderingen, zooals die opgemaakt werd door Jules Guiffrey gaat in ronde cijfers
tot de 1200, wat 48 stuks per jaar uitmaakt of een schilderij per week.
Een der kenmerken van zijn talent is dan ook het gemak van werken,
voortspruitende uit zijne vaardigheid en zekerheid in het hanteeren van het penseel.
Zoo er ooit een geboren schilder bestond, dan was hij het. Rubens was zeker 22 jaar
oud toen hij zijn oudste gekend werk maakte en Rembrandt was niet jonger. Op 21
jarigen leeftijd spreekt men van Van Dijck als van een meester en begint men zijne
werken te vergelijken bij die van Rubens. Hij had alsdan reeds een lange reeks stukken
geleverd, die de nakomelingen met eere vermelden, wanneer zij opsommen wat de
wereldkunst voor heerlijks heeft voortgebracht. Zijn H. Martinus te Saventhem en
te Windsor, zijn Gevangenneming van Christus te Madrid en in Engeland, zijne
Bespotting van Christus en zijne Joannes'sen te Berlijn met tal van portretten behooren
tot dien tijd. Van zijn 22e tot zijn 27e jaar verbleef hij in Italië en velen zijn er die
niet zonder reden de vraag stellen of de portretten, die hij daar schilderde, niet de
beste zijn die hij ooit maakte, dat is de beste nagenoeg, die er ooit ergens gemaakt
werden. De jaren van 1627 tot 1632 brengt hij te Antwerpen door en daar voltooit
hij een ontzaglijk getal groote altaarstukken, kleine godsdienstige werken en nog
veel meer portretten. Van 1632 tot aan zijn dood woont hij met een paar
tusschenpoozen te Londen en schildert daar de conterfeitsels van de koninklijke
familie, van heel het hof, van heel den adel, van al de voorname personen uit het
land. En tusschen dit alles door helpt hij Rubens in het aanleggen zijner schilderijen,
teekent modellen voor de graveurs van zijn meester, teekent of penseelt
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grauwschilderingen voor zijn eigen graveurs of voor eigen studie of maakt eenige
ongeëvenaarde etsen.
Zeker, er loopen tusschen zijne portretten stukken, die door hunne oppervlakkigheid
de vluchtige borsteling verraden, maar honderden zijn er, die met lichte hand werden
bewerkt en niettemin afgemaakt zijn in al hun deelen en bij verdere voltooiing niets
meer zouden te winnen hebben. Onder zijne heerlijkste portretten vinden wij figuren,
waarvan de hoofden zoo zorgvuldig zijn behandeld als ware de verf tot émail
versmolten en waarvan de kleederen en bijzaken met zooveel nauwgezetheid en zoo
rijk kleurenspel zijn uitgevoerd, dat men op het eerste zicht meent voor het werk van
een meester uit de school der miniaturisten te staan. Bij nader waarneming ontdekt
men echter al
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spoedig, dat al die keurige bijzonderheden, al die fijne wisselingen van tinten, die
treffende juistheid van lichten en weerschijnen verkregen zijn door eenige breede
penseelslagen aangebracht met vaste, met onfeilbare hand.
Van Dijck's schilderijen in grooten getale te zamen ziende wordt men eveneens
getroffen door de verscheidenheid van zijnen werktrant in de verschillende tijdperken
van zijn korte loopbaan, door zijne gedurige vervorming en door de eigenaardige
gaven, die hij in elk zijner uitingen te bewonderen geeft. Hij is wel altijd zich zelf,
maar hij wordt het gaandeweg meer en meer; hij ondergaat wel den invloed van
anderen, van Rubens in de eerste plaats, van Tiziano en Giorgione in de tweede,
maar zijn eigen natuur straalt er altijd door en meer en meer krijgt zij de bovenhand.
In zijn eerste jaren, vóór zijn vertrek naar Italië, zijn zijne menschen zonen en dochters
van het blonde noorden met warmen blos op de frissche wangen, en hij zelf een
afstammeling van Rubens, den geweldige in de daad, den reuzige in den ledenbouw;
in jeugdigen overmoed toont hij zich alsdan geneigd het forsche van zijn meester te
overdrijven. Hij deed zijn eigen natuur geweld aan en voelde zich reeds aangetrokken
door andere idealen en naar andere luchtstreken. In zijn Gevangennemingen van
Christus laat hij een lichttint stralen zoo gloeiend warm alsof hij een leerling der
Venetianen ware en waarschijnlijk ook is het onder den invloed der werken van
Tiziano, die hij in Rubens' verzameling gezien had, dat die zuidelijke lucht over zijn
werken is komen waaien.
Welhaast trok hij de Alpen over en, wanneer hij den top van het gebergte bereikt
had, zal hij wel als Mozes van daarboven zijn land van belofte begroet hebben. In
Italië verandert hij plotseling. Vroeger mag hij zich enkele malen aan bruinschilderen
beproefd hebben, nu wordt de geroosterde zijn gewone toon. Een ander kenmerk van
de streek en van hare kunst vindt hellen weerklank in hem. Rubens' voorbeeld had
hem gedreven naar de studie der stoffelijke werkelijkheid, naar het verheerlijken der
lichamelijke kracht, in Italië trof hem een meer verfijnde beschaving, een meer
aristocratische levenswijze; hij zag hoe daar de voornaamheid van geest en van vorm
op hoogeren prijs werden gesteld, en hij voelde zich geestelijk nauw verwant met
die hoofsche zuiderlingen. Hij schilderde ze met welbehagen, met eene ware
virtuositeit in het bekoorlijke; hij was meer Italiaan dan de schilders van Italië, zooals
de Vlamingen Alfred Stevens en Jan Van Beers meer Parijzenaars zijn dan hunne
kunstmakkers geboren aan den oever der Seine.
De snaar, die hij daar had voelen weerklinken in zijn binnenste, gaf voor nu en
later den grondtoon van zijne kunst aan; hij was en bleef de schilder van den adel
naar ziel en lichaam, van het teere gevoel, van den uitgelezen vorm, met iets weeks
in zijne verfijning, met iets vrouwelijks in zijne gratie; de conterfeiter der kunstenaren,
der koningen en der koningskinderen. In Vlaanderen teruggekeerd herneemt hij zijn
blanker, koeler koloriet, maar de warme zuidelijke toon laat immer sporen na; hij
behoudt er van de vlammetjes in de oogen zijner personages, de geroosterde tint
zijner schaduwen, de warmte, die onder de doorschijnende huid zijner personages
schemert als een bezinksel van verdoofden gloed. Hij wordt niet weer de Vlaamsche
schilder met zijn frisch, licht koloriet, zijn vranken, vrijen penseelslag, die de verf
in hare natuurlijke zuiverheid legt; zijne kleur blijft verwarmd maar getemperd,
verfijnd, veredeld; zijne vleezen krijgen de emailachtige vastheid en glansendheid,
die zijn twee laatste tijdperken kenmerken. Wij vinden die eigenaardigheden in
klimmende mate weer in zijne portretten en godsdienstige stukken van 1627 tot 1632
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en in zijn Engelsche werken van na dien tijd. Gaandeweg wordt daarbij zijn borsteling
vrijer, losser; hij werkt gemakkelijker, drukt zîch vlotter uit en wint gedurig aan in
voornaamheid en bekoorlijkheid. Zeker, onder de werken van zijn laatsten, zijn
Engelschen tijd, komen tal van stukken voor die te vluchtig en te oppervlakkig
behandeld zijn, maar wanneer hij zich toelegt om puik werk te leveren brengt hij
ware kunstjuweelen voort.
Een groot deel van de werken van Van Dijck in de Ermitage behooren tot dit laatste
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tijdperk en tot de parels zijner kroon. Zij kwanten in bezit van Catharina II door den
aankoop van de Galerij te Houghton Hall, het landgoed van Lord Walpole, die onder
meer andere ook de familieportretten der Markiezen van Wharton gekocht had. Wij
vinden onder de werken voortkomstig uit Houghton Hall Karel I en koningin
Henriette-Marie, in 1638 geschilderd en door den koning aan Lord Walpole
geschonken, een paar stukken nog al droog van bewerking met fletsche weerschijnen,
zonder hoogere waarde; verder het portret van Henri Danvers, graaf Danby, een
prachtstuk, ten voeten uit, in het staatsiegewaad der Kousebandorde, geheel witte,
roode en blauwe zijde en fluweel, een zeer voornaam figuur tegen zwart tapijt met
gouden bloemen geplaatst; dan de vijf familieportretten der Wharton's: Lord Philips
Wharton, Sir Thomas Wharton, Elisabeth en Philadelphie Wharton, twee kinderen
zamen op een doek, Lady Jane Goodwin, moeder van Philip Wharton's vrouw, en
Lord Wandesford, vader van Philips tweede vrouw; het eerste van 1632, de andere
van 1638, 1639 en 1640.
Wij hebben het portret van Lord Philips Wharton in 1899 in de Antwerpsche
tentoonstelling gezien, waar het het meest algemeen bewonderde van Van Dijck's
werken was; wie herinnert zich niet meer dien jongen edelman, den mooisten van
zijnen tijd, met zijn herderstaf in de hand, in zijn violet en goudgeel gewaad, met
zijn droomerig meisjesgelaat, als uit edelsteen gesneden, badende in een zachten
wasem: een prins uit de sprookjeswereld met feeënhand op het doek getooverd. Zijn
broer Sir Thomas is steviger geschilderd, mannelijker, maar niet minder voornaam
van uitzicht en rijker nog van kleur: roode broek, gele kolder en laarzen, zwarten
stalen en daarop witten halskraag, roze mouwen, gespleten op den elleboog, het wit
linnen latende doorkomen. Van minder belang zijn de drie andere portretten der
familie Wharton.
Verder komen uit de Walpole-verzameling de portretten van Sir Thomas Chaloner
en Inigo Jones. Het eerste in lichteren, het andere in donkeren toon, beide zeer
levendig van uitdrukking en gebaar.
Van denzelfden tijd, maar voortkomende uit een andere verzameling, is het portret
van den jongen Prins van Oranje Willem II, dat men gezien heeft in de tentoonstelling
te Amsterdam in 1898. Weer een verrukkelijk figuurtje: het prinsje is prachtig van
houding met de eene hand op den wandelstok, in de andere de karwats houdende.
Hij draagt een gelen kolder, daarop een borstharnas, waarop het licht sterk glinsterend
weerkaatst, daarover een blauw lint; om den hals een witten kraag; zware bruine
haarlokken omringen zijn lief gelaat, waar de bruine oogen uit stralen en de
karmozijnen lippen als bloemenbladeren op bloeien. Een warm, smeltend licht
overgiet en verzacht het glinsterende van dit juweelachtige vorstenkind, dat wij in
het Rijksmuseum weervinden met zijn kinderlijke bruid.
Van denzelfden tijd zal ook wel zijn het borstbeeld van een oud man, die in den
catalogus geen naam draagt, maar dîe mij Thomas Parr schijnt te zijn, de
honderdjarige, die ook door Rubens geschilderd werd.
Tot de allerlaatste jaren behoort een portret dat Van Dijck te Parijs gemaakt heeft,
wanneer hij daar kort voor zijn dood verbleef, namelijk dat van den gekenden bankier
en liefhebber van kunstwerken Everard Jabach. Het is geheel in zijn Engelschen trant
en bijzonder warm van toon.
Uit Van Dijck's derde tijdperk, tusschen zijn terugkeer uit Italië en zijn verhuizing
naar Engeland, bezit de Ermitage verscheidene portretten, die van Jan van den
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Wouwer (Woverius) den gekenden staatsman, vriend van Rubens en van de geleerden
van zijnen tijd. van Adriaan Stevens, almoezenier van Antwerpen en van zijne vrouw,
beiden gedagteekend van 1629, van Vloeren Breughel, na zijn dood geschilderd, van
Lazarus Marquis, den Antwerpschen geneesheer. Het portret van Lazarus Marquis
in warmeren geroosterden toon is geschilderd kort na den terugkeer van Van Dijck
uit Italië, dat van Woverius, in zeer zachten fijnen toon, vijf of zes jaar later, wat
bevestigd wordt door den ouderdom der personages; beide zijn hoogst merkwaardige
stukken. Tamelijk onbeduidend zijn de portretten der echtgenooten Stevens. De
catalogus kan niet aannemen dat hier man en vrouw zijn afgebeeld, wat nochtans
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niet te betwisten valt. De opsteller van het boek heeft onder het gegraveerd portret
van den man gelezen, dat deze pater Jezuiet was, iets wat er niet staat en ook niet
waar is, en heeft hem daarom het recht tot huwen ontzegd.
Uit den Italiaanschen tijd van Van Dijck bezit de Ermitage geen enkel portret; uit
dien van vóór zijn vertrek naar Italië een enkel stuk van groote verdienste en zeker
een der beste zijner leerjaren. En staat een nog jonge man, met vrouw en kind op
afgebeeld, wien men den naam van Frans Snijders heeft gegeven en die inderdaad
gelijkt aan den grooten dierenschilder. Hij is het echter niet. De groep is zeer
kenmerkend voor den trant des meesters in dien tijd; de menschen zien er burgerlijk
uit, zonder eenige zucht naar zwierigheid in opschik of houding; vader en moeder
hebben de blanke rozige wangen van Vlaamsche menschen, het kind is mollig rood
van vleesch, boven hen ziet men de roode gordijn en den blauwen hemel, die Rubens'
groote leerling in die dagen van ingenomenheid met natuurlijke en krachtige kleur
zoo gaarne als achtergrond aan zijne gezonde menschen gaf.
Een viertal portretten staan als twijfelachtig opgegeven; een paar (Nos. 580 en 581)
die vroeger aan Rubens werden toegeschreven, mogen er gerust bijgevoegd worden.
Aan historische tafereelen is het Museum niet rijk: één drietal schetsen waaronder
die van de groote Pieta te Antwerpen, waarschijnlijk voor den graveur gemaakt; een
heilige Sebastianus met een schreienden engel nevens zich, in zwoelen toon met
zacht fluweelig licht en smeltend week koloriet, nog duidelijk den Italiaanschen
invloed verradende; een Christus met den H. Thomas, steviger van schildering met
donkerder schaduwen en meer realistische hoofden, waarschijnlijk nog in Italië
geschilderd, wel eenige gelijkenis met den H. Thomas van Rubens vertoonende,
maar hem toch niet gedeeltelijk weergevende zooals de Catalogus beweert en eindelijk
de Engelendans, of de H. Familie rustende op de vlucht naar Egypte, bij welken wij
wat langer willen stil houden.
Evenals de meeste der godsdienstige stukken van Van Dijck is dit tusschen 1627
en 1632 geschilderd; de Italiaansche invloed is nog duidelijk merkbaar en wij mogen
het gerust met het eerste dier beide jaartallen dagteekenen. Het is gekend onder den
naam van Onze Lieve Vrouw met de patrijzen. De Heilige Maagd zit op een rotsblok
tegen den stam van een appelboom. Zij houdt het kindeken Jesus rechtstaande op
hare knie; voor haar spelen acht engeltjes een spel, dat onze kinderen nog kennen en
dat zij ‘vliegertje’ heeten; de beide kleinen, die aan het hoofd der rei staan, houden
de armen opgeheven en onder den aldus gevormden boog slingeren de anderen door;
de twee, die eerst aan het einde kwamen, blijven nu staan en vormen op hunne beurt
een poort, waar de andere doorloopen. In den achtergrond ziet men een landschap,
waarin een zonnebloem en boomen opschieten. St. Joseph zit in peinzende houding
achter Maria; aan hare voeten liggen druiven en ander fruit en groeien bloeiende
distels en veldbloemen; in de takken van den appelboom ziet men een papegaai, in
de lucht vliegen drie patrijzen.
Het onderwerp is niet geheel nieuw, Albani had er meer dan één soortgelijk
behandeld. Engelenspelen schilderde deze Italiaan, een oudere tijdgenoot van Van
Dijck, herhaaldelijk. In een dezer, welk het Brera-Museum te Milanen bezit, voeren
de liefelijke bengels denzelfden dans uit, welken Van Dijck hier schilderde. Meer
bepaald werd de Rust op de Vlucht naar Egypte door dezen meester gekozen om zijn
bekoorlijke tafereeltjes in te plaatsen. De Louvre bezit er zoo een paar, in welke de
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kleinen bloemen aan het Christuskind aanbieden; in een ander, te Dresden, vermaken
zich de engelen in de boomen of maken muziek op de wolken gezeten, terwijl een
hunner den ezel der H. Familie te grazen leidt. In een stuk, dat zich vroeger in de
verzameling van den hertog van Orléans bevond, is Maria het kindergoed aan het
wasschen en helpen de hemelkinderen haar het te drogen hangen tusschen de takken
der boomen. Hetzelfde gevoel spreekt uit al die stukken: de Engelen worden
speelkameraden van den kleinen Jesus, stellen zich ten dienste der H. Familie, gaan
gemeenzaam met haar om,
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brengen haar troost en tijdverdrijf. Er is een volslagen ommekeer gekomen in de rol
die de gevleugelde kleuters vervullen. Vroeger, zooals in de Madonna Sistina van
Rafaël, blikken zij vol verwondering en in aanbidding op naar het goddelijk kind,
dat daar boven, heel in de hoogte, gedragen wordt door zijne moeder; of wel, zooals
in de werken der primitieve Italianen laten zij te zijner eere hunne muziektuigen
weerklinken, terwijl de heiligen met eerbied naar den kleinen Jesus en zijne moeder
opzien. Bij Albani is het tooneel uit den hemel naar de aarde over gebracht. En zoo
ook bij Van Dijck. Met welgevallen blikt de moeder-maagd naar de pretmakende
engeltjes, en haar kind vindt hun spel zoo aantrekkelijk, dat het scharrelt op zijn
moeders schoot om zich bij de joelende bende te gaan mengen en mede te gaan
slingeren door de weide.
Ook Rubens behandelde een soortgelijk motief in zijne Heilige Familie rustende
op de vlucht naar Egypte met St. Joris, waarin hij drie engelen plaatste, die een lam
naar het kindeken Jesus brengen, dat slaapt op den schoot zijner moeder. Daar de
groote meester het stuk schilderde tijdens zijn verblijf in Engeland in 1629, komt het
zonder twijfel na Van Dijck's Engelendansen.
Van Dijck schilderde tweemaal hetzelfde onderwerp, het andere stuk hangt in het
Pitti-paleis te Florence en verbeeldt met geringe wijzigingen hetzelfde tooneel; de
dansende kinderen zijn onveranderd, evenals de groep der Madonna, maar de houding
van Sint Jozef, het landschap in den achtergrond en de stoffeering van den voorgrond
zijn verschillend; in plaats van de drie patrijzen ziet men er drie musiceerende engelen
in de lucht. De schilderij uit het Pitti-paleis is meer Rubensachtig en dagteekent
waarschijnlijk van vroegeren tijd, wellicht uit dien van Van Dijcks' verblijf in Italië.
Dit is het exemplaar, welk door Schelte a Bolswert gegraveerd werd.
Het stuk uit de Ermitage is stellig het beste en een der prachtigste godsdienstige
werken van den meester. Uit de gewijde geschiedenis koos hij bij voorkeur
onderwerpen, waarin lijden en medelijden overheerschen: Christus aan het kruis, de
Graflegging, de Kruisdraging, de Doornenkroning, het Verraad van Judas tellen
onder zijne hoofdwerken; in deze gaf hij zijn teergevoelig gemoed lucht. Wanneer
hij de Madonna te schilderen heeft verandert zijn toon; wel blijft de Moedermaagd
altijd ingetogen en ernstig, maar beeldschoon is zij en gelukkig in het bezit van haar
kind; hemel en aarde brengen haar hulde; zij is de reine, de uitverkorene boven alle
vrouwen. In geen zijner tafereelen heerscht de feestelijke stemming zoo onbewolkt
als in den Engelendans. Maria is frisch van kleur, haar droomerig maar vriendelijk
gelaat is van ideale jeugdige schoonheid, de engeltjes zijn bruin geroosterd op hunne
lijfjes zooals de Italiaansche putti, maar zij is eene Vlaamsche moeder, blank van
tint, met grijze schaduwen; zij draagt een bleekblauwe draperij op een licht rozen
kleed, zooals Van Dijck haar gewoonlijk schilderde toen hij in Antwerpen was
teruggekeerd. De groep der engelen is onuitsprekelijk lief: mollige lijfjes, kroezelige
kopjes, oogjes die zwemmen in glansend vocht. Het zijn spelende kinderen, maar
het zijn geen bengels; zij ravotten niet, zij bewegen zich behagelijk, met kinderlijk
naïve en aanbiddelijk lieve gebaren. Van Dijck zou geen oog gehad hebben voor
uitgelaten schoolknapen; hij vatte zijn jolige kleuters op als spelende koningskinderen;
de groep, die zij maken moet er een zijn zooals de engelen ze vormen in het Paradijs.
Ons stuk heeft in oude tijden toebehoord aan den Prins van Oranje; het bevond
zich op het Loo tot in 1713, van daar ging het in handen van Hollandsche liefhebbers
en later in die van Lord Walpole over; met deze verzameling kwam het in de Ermitage.
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Het hoogst bekoorlijk onderwerp en de verrukkelijke wijze, waarop Van Dijck
het behandelde waren oorzaak dat in oudere en nieuwere tijden de stukken, die hij
er aan wijdde, zeer dikwijls herhaald werden; maar van al deze herhalingen en kopijen,
dikwijls onder den naam van den meester geplaatst, ken ik er slechts ééne, die naar
het exemplaar van de Ermitage gemaakt is, namelijk het stuk uit het Museum van
Glasgow; al de andere geven dat van Palazzo-Pitti weer.
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Een weerzien (uit het leven van Marie Barnholt).
Door P. Valkhoff.
- Dag Willem.
- Adieu, tot straks.
De voordeur ging even open, en vóór Marie lag de straat, verlaten-stil in avondrust,
overplekt met maanlicht, gespreid als veld van sneeuw; in 't glazen kastje wapperde
flauw-gelig in de helderheid rondom een lantaarnvlammetje; tegen 't donkerblauw
der huizen en 't doorlichte blauw van de lucht was takgewriemel als grillig-geweven
netten.... Prikkelend scherp woei ijzige kilte haar tegen, en snel trok ze de deur toe.
In de ijle stilte buiten verklonken de schreden van Willem op 't trottoir....
Geruischloos bijna, de teenen drukkend in den wolligen looper, haar stappen
verlichtend opdat de trap niet zou kraken - want haar jongetje sliep - ging zij naar
boven. Op 't portaal zweefde uit zijn slaapkamer een zacht-teeder schijnsel, en
hel-verlicht, de deur wijd-open, stond de eetkamer; op de tafel was wit van tafellinnen
en schalen, geschitter van zilver en glazen. Ze riep de meid om af te nemen, en hielp
zelf wat mee, traag, als deden haar handen werktuiglijk, en zonder te spreken, starend
voor zich uit. Toen alles weggeruimd was, draaide zij de lamp neer, en ineens lag
de kamer weemoediger na 't brutale geschijn van zooeven.
Ze liet zich neervallen in een stoel, en steunde moe achterover 't zware hoofd, in
groot verlangen naar rust en kalmeerend denken. In druk bewegen gingen allerlei
gedachten op en neer, in ordelooze roezing, door haar hersens. Maar ze wilde alleen
zien, duidelijk zien, dat ééne van vanmiddag, en 't lukte haar, door strak weg te
dringen al 't andere.
In een wazige volte zag ze de winkelstraat met vóór-St. Nicolaas-drukte: geschuifel
aan beide zijden van lachend-babbelende, groetendwijkende menschen, in 't halflicht
van een wintermiddag; kleurig-gevulde, schitterende winkelkasten; hier en daar een
winkel verlicht, als een hel-witte plek tusschen andere, nog in den wegkwijnenden
dagschijn.... Ze zag aan den overkant van de straat een heer, die zich naar haar toeboog
en haar groette met even-oplichten van zijn hoed. Dadelijk had ze hem herkend:
Henri Heerlen, een vriend van vóór haar huwelijk... Ze was met haar vriendin
doorgewandeld, en weinig had ze begrepen van die haar woorden, er niet naar
luisterend, alleen er van hoorend den klank. Gedurig had ze onrustig gekeken om
zich heen, of ze hem nog zou weerzien, allerlei boodschapjes bedenkend om haar
zijn op straat te rekken. Maar ze had hem niet teruggezien. Thuis had zij haar man
gevonden, die op haar wachtte, vroeg terug van societeit. Ze had hem
zenuwachtig-gejaagd de cadeautjes laten zien, die ze voor Louis gekocht had, dien
middag. Willem vertelde haar, tevreden-lachend, dat hij een groot pakhuis besteld
had. Als Louis over een week, met Sint-Nicolaas, nog niet beter was, zou hij alles
den avond te voren bij zijn bedje zetten. 't Gezicht van 't ventje, dat zou geld waard
zijn, als-ie al 't moois daar opeens zag staan bij zijn ontwaken! Gelukkig in 't zich
voorstellen van de blijdschap van het jongetje, zette hij zich aan tafel, hoog en zwaar,
tegenover de tengere gestalte van Marie. Ze spraken over de ziekte van Louis, een
zware verkoudheid, die wel gauw voorbij zou zijn. Marie was stil geworden na 't
gewild-vroolijk doen bij haar binnenkomen, een kloppend gevoel was in haar hoofd,
en de woorden van Willem sneden hinderend in haar denken Een behoefte aan
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alleen-zijn verlangde in haar, en de maaltijd scheen haar van uren lengte. Plotseling
bedacht ze met blijdschap, dat 't Dinsdag was: de dag, waarop Willem vroeg naar 't
kantoor moest, niet lang meer bleef na 't eten om zijn sigaar te rooken.... Toch toefde
hij nog een poosje, het speelgoed bekijkend, dat ze meegebracht had, kinderlijk
lachend om 't wijsgeerig kopgeknik van een ezeltje, de leuke grimassen van een
harlekijn, 't schelle mè-geroep van een geitje.... Marie zag naar hem, ongeduldig, nu
hij talmde met heen te gaan.... Nog even ging hij naar de kamer, waar Louis sliep,
om 't slapende jongetje een zoen te geven, en maakte zich toen klaar naar kantoor te
gaan.... Marie liet
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hem uit, om voorzichtig de deur achter hem te sluiten.
Ze zat nu in de sofa, en ver-weg zwierven haar gedachten. Ze hield er van, na 't
eten, als ze alleen was, te bepeinzen de dingen, gebeurd in voorbije jaren.
Het waren haar liefste oogenblikken, herinneringen voor haar geest te laten voorbij
trekken, gezien als stukken landschap uit den trein, maar langzamer, zoodat er genot
was door 't rustig beschouwen. Van alles zag ze: uit haar jeugd de tuinen, waarin ze
gespeeld had, met donker-schaduwende boomen en deinende, zilverende glansplekken
van 't licht door de boomloofopeningen, een kerkplein in blakend-helle zon,
fel-gloeiend op groote blauwe steenen, waartusschen groenende grassprietjes, den
spoordijk achter 't huis, waarlangs ze als kind met haar vriendinnetjes zich af liet
rollen, in dolle buitelingen, joelend van pret, een hooge donkere huiskamer, waarin
zij alleen voor 't venster, spelend met haar groote pop Mathilde, kijkend van boven
in de straat, waar de menschen liepen, zich haastend op grauwen windrig-natten
herfstdag, laantjes buiten 't stadje, door vlakke, eindeloos-ver zich strekkende
weilanden, en een beekje, even-vlietend, kroozig en ondiep, waarlangs de gepluimde,
kromgegroeide wilgen en waarin ze de fijn-bewerkte, bruine huisjes zocht van 't
kokerjuffertje. En ze dacht over haar meisjesjaren, 't dierbare kamertje, 't liefste plekje
in 't groote huis, waar ze zich afzonderde van de anderen, en alleen haar teere
droomerijen spon tot droomverhalen... Ze was altijd geweest 't meisje, gewoon en
och-wel-lief in de oogen van anderen, van haar ouders, van haar vriendinnetjes. Klein
meisje nog had ze al haar eigen wereldje gehad van lief en leed, verborgen voor 't
weten van de menschen; had ze al voor zich gehouden wat er smartte en lichtte in
haar zieltje, en toen ze grooter en ouder werd, was ze nog voorzichtiger geworden,
vreezend nog erger 't ruwe aangeraak en 't lachend bespot van grove menschen. Ze
vonden haar altijd een aardig meisje nog, zooals er heel veel zijn, wel-vriendelijk in
haar doen, zacht ook en stil soms, maar toch gezellig. En 't kostte haar geen moeite
zoo te zijn, omdat haar ziel zich tot zachte goedheid neigde, en zij wel had willen
geven heel veel koesterende liefde tot geluk van anderen... Maar toen zij had gezien,
hoe weinig de menschen die achtten, hoe weinig ze teruggaven, had ze zich in zichzelf
teruggetrokken, keerend in zichzelf den gloed van 't liefde-willen en 't schoone-zoeken,
en naar buiten den zachten afschijn op de anderen.
Ze was een jaar of acht, en ze had een speelmakkertje, een jongetje. Hij was zwak
en teer, had groote blauwe oogen en fijn blond haar. Ze was altijd met hem samen.
Ze gingen samen naar school, en speelden tusschen de krullen en 't zaagsel in de
werkplaats van zijn vader. Hij was vaak erg onaardig tegen haar, wou altijd zijn zin
hebben, sloeg en stampvoette van drift, en rimpeltjes kwamen dan in zijn gefronst
voorhoofdje. Zij gaf meestal toe, voor hem was ze een geduldig-zacht lammetje,
omdat ze zoo vreeselijk veel van hem hield. Maar hij werd ziek, erg ziek, en 't meisje
kwam alle dagen bij zijn bedje zitten, uren lang. Buiten was lichte zonneschijn en
vroolijk geroep van spelende kinderen, maar dat alles kon haar niet schelen; ze zat
veel liever bij 't jongetje, heel stil starend in zijn mager gezichtje, zijn smalle handje
in 't hare. Ze vertelde hem van school, en las hem voor uit een boekje met groote,
wijd-staande letters; maar lang mocht ze niet lezen, dat vermoeide hem te veel, en
zelfs sloot hij zijn oogleedjes vaak al dicht na een enkel verhaaltje. Hij was niet
driftig meer of huilerig, lachte stilletjes, als ze binnenkwam, zoodat ze even zag
blinken zijn witte tandjes, en lichtte moeilijk zijn handje op van 't dek. Hij werd àl
bleeker en zijn oogen leken zoo vreemd-blauw, ze bracht hem veldbloemen mee, en
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zijn moeder zette ze in een vaasje, in 't licht, dicht bij zijn bed. Er kwamen dagen,
dat ze maar héél even in de kamer, mocht kijken, waar hij lag, om 't hoekje van de
deur. Maar elken morgen plukte ze bloemen tot een ruiker voor hem, en bracht die,
vóór ze naar school ging... Op 'n morgen hingen de gordijnen van 't huisje tegenover
heelemaal neer, en ze vertelden haar, dat 't jongetje dien nacht gestorven
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was. Op school fluisterden de andere kinderen van hemel, dood en engeltjes, maar
ze begreep daar weinig van; wèl begreep ze, dat ze nooit meer met hem spelen zou
bij 't kleine beekje met de wilgen, en dien dag konden al haar poppen haar niet
troosten, zelfs Mathilde niet, zoo'n eenzaam gevoel was er in haar borstje. Maar toen
ze 't jongetje gezien had, met zijn wasbleek kopje en 't blonde haar op 't kussen, de
gesloten oogleden met de lange, zijïge wimpers, in 't witte hemdje, en blâren groen
kransend om zijn hoofdje, had ze geen zoo erg verdriet meer, omdat haar vriendje
zacht-vriendelijk daar als te slapen lag en hij wel héél gelukkig moest zijn. Dat zeide
haar heur kinderhartje, onbewust met gevoel alleen.... Toen 't jongetje zou begraven
worden, verzuimde ze heimelijk de school. Ze ging staan wachten bij 't hooge hek
van 't kerkhof, dat gesloten was. Ze kon er niet overklimmen, want hoog en dreigend
strekten zich in de lucht de zwart-ijzeren staven, waarop aan weerskanten
doodskoppen grijnsden met akelig-holle gaten. De begrafenisstoet langzaamde aan,
en angstig drukte zij zich in een hoekje tegen 't hek. Door 't gebladerte suizelde de
wind, weemoedig kreunden de ruischende blâren. Al meer naderden de zwarte wagens,
de lijkkoets en twee rijtuigen. Een onrustig gevoel klopte door haar lijfje. Op eens
zag ze een man op 't kerkhof, grijs en gebogen, die naar haar keek, vragend in zijn
blik wat zij daar deed, zoo alleen, in de zonnige stilte. Hij draaide een sleutel om, en
knersend met stroef-gierend gepiep spleet in tweeën 't hooge hek. Nabij was nu de
stoet; voorbij haar schoven, in tragen drentelpas, mannen met hooge, glimmend-zwarte
hoeden, tusschen lijkkoets en rijtuig. Langs haar rolde moeilijk door 't mulle zand
de lijkwagen. Zij zag de gepluimde paarden, den dreigend-somberen koetsier met
langen sluier aan zijn hoed, 't kistje, waarop een witzilverig kruisje, kransen en
bloemen, en de rijtuigen.... Even gezien onder 't neergerolde, donker-blauwe gordijntje
de bekende gezichten van den vader, den broer en den oom van 't jongetje, starend
met droef-starren blik; in 't tweede rijtuig menschen, die ze te voren nooit gezien
had. Voor op 't kerkhof hielden de wagens stil, en ze zag beuren omhoog op de baar
't zwarte, met bloemen bedekte kistje; allen stegen uit en volgden het, langzaam
schrijdend, verdwenen na een poosje achter 't lage, zacht-wuivend geboomte. Zij had
heel graag ook willen gaan op het kerkhof, maar ze durfde niet. Nog een tijd bleef
ze kijken naar de blauw- en witsteenen kruisjes, de bloemen en 't wiegelend-buigend,
schitterend-lichte bladerloof, 't glanzende kiezel. Toen hoorde ze galmend strijken
door de lucht twaalf slagen, en ze liep naar huis door een andere straat, opdat de
kinderen van haar klas haar niet zouden zien.
Nu, in de lauwte van warme kamer, schenen in haar kalmere hoofd de dingen van
vroeger met rustige lijnen en vormen op te rijzen en langs haar te gaan. Een rood
schijnsel straalde om 't kacheldeurtje, een wijde lichtplek vloeide uit de lamp op 't
tafelkleed van donkerrood trijp. Geen geluid was er dan nu en dan wat gerammel en
geplons van vaatwerk in de keuken of geknap van kolen in de kachel.
De herinnering aan de ziekte van 't jongetje, en die begrafenis, toen zoo geheimzinnig
voor haar droomend kinderdenken, was haar altijd bijgebleven. En glimlachend zag
ze nu de desillusie na een andere liefde van idealiseerend meisje. Ze zag 't kermisplein
van 't stadje, waar ze woonde, het wapperend-witte zeildoek van kramen, de spellen
beschilderd met bont gekleurde, groteske figuren. Schril mengelden zich de geluiden
van instrumenten en stemmen; er was gegeur en gestank in zonne-hette tusschen
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dwarrelende menschen en kinderen. Ze was toen een meisje van dertien jaar. Voor
't beestenspel was 't het drukst van kijkers, en zij stond er ook met vriendinnetjes.
Met schelle schreeuwstem kreet een man, dat dadelijk de voorstelling beginnen zou.
Er waren vreeselijk woeste dieren, leeuwen, tijgers, jaguars, beren, maar ze zouden
mak worden als schapen, zoodra hij ze aankeek, hij.... En de schreeuwende man wees
naar den temmer naast hem, die kalm zijn vingers liet gaan door de bruin-
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gele manen van een lodderig-goedig met zijn oogleden knippenden leeuw. Hij stond
daar zoo rustig, een jonge man, met gebruinde huid, zwart om zijn slapen kroezend
haar, en diep-liggende, schitterende oogen. De meisjes vonden hem prachtig, in die
houding, moe en onverschillig, gekleed in een lichtgrijs zomerpak, terwijl streelend
zijn hand gleed over den hals van 't groote dier en hij drilde in de andere een rieten
stokje. Ze was dwepend verliefd geworden op den mooien temmer. Om hem te zien
woonde ze wel drie voorstellingen bij in 't theater. Een benauwde, warm-zware
stanklucht hing er; voor haar, in hokken, waren de dieren, moe neerliggend, nu en
dan klagend brullend, of gapend met wijdgesperden bek. Als de rangen vol waren,
tingelde het belletje, en in het middenhok verscheen buigend de temmer. Knechten
dreven met ijzeren stangen de dieren naar hem toe. Roffelend pootgetrappel en
vreemde kunsten van groote bruine dieren. En altijd stond, kalm in 't midden, met
om zich de steeds woestere beesten, de temmer, buigend naar het publiek bij 't luide
handenklappen. Na afloop daarvan begon 't voederen. Dan was er dol
heen-en-weer-geren in 't kleine hok voor dikke staven, donderend gebulk en gegrom....
De knechten staken naar de begeerige dieren lappen rood-bloederig vleesch tusschen
de stangen.
Angstig wandelden er langs de kijkers. Eens, verschrikt wijkend voor een tijgerkat,
die hongerig-dol sprong tegen 't ijzerwerk bij 't naderen van de mannen met vleesch,
hoorde ze, vlak bij haar: N'ayez pas peur, mademoiselle, les barreaux sont bien
solides. Ze keek op bij die stem, en zag den temmer, die lachte om haar schrik.... De
heele kermisweek voelde zij 't onrustige verlangen, hem te zien, zoo vaak mogelijk.
Ze had zijn portret gekocht, in de houding, zooals ze hem 't eerst gezien had,
melancholiek starend voor zich uit over den leeuw, die rustig schuurde zijn kop tegen
hem aan. Eens ontmoette ze hem op een eenzamen weg met vier honden, die spelend
dwarrelden om hem heen. Ze had zich voorgenomen, vast en zeker, hem aan te
spreken, als hij eens dicht bij haar zou zijn. Ze wist precies wat ze zeggen zou in het
Fransch, ze had 't al vaak in haarzelve opgezegd; maar toen ze hem daar zag, tintelde
en beefde ze, voelde ze hoe 't bloed naar haar wangen golfde.
Hij ging voorbij met zijn dol-springende honden, zonder haar op te merken.... In
de laatste dagen van de kermis, op een morgen, was er plotseling haastig geloop van
menschen naar den achterkant van de dierentent. Zij liep mee, nieuwsgierig waarvoor
toch dat geijl naar die plaats. Ze zag, toen ze zich gedrongen had door de
menschenvolte, den temmer, met akelig-vertrokken gezicht en bloedvlekken op
wangen en handen, dreigend met opgeheven gebalde vuist tegenover een logge, dikke
vrouw, met loshangende haren en opengerukte, gescheurde kleeren. Tusschen hen
stonden, tot kalmte manend, agenten met blinkende helmen. Ze hoorde spreken van
ruzie en vechten, en naast haar zei er een: Ze benne weer an 't vechte, die beesteman
en zijn wijf....
Thuis vertelde ze niets van 't geen ze gezien had, en ook aan haar vriendinnetjes
niet Ze was bitter bedroefd, pijnlijk geschokt in haar mooien droom, vol weemoed
over verloren illusie, en heel anders leek haar nu 't portret als ze 't bekeek in haar
kamertje....
Haar kamertje.... Ze zag 't weer voor zich, zooals ze er jarenlang uren en uren had
doorgebracht. De bekende meubeltjes, 't lekker-luie stoeltje in den hoek, 't
toilettafeltje, de kleine étagère met de lieve snuisterijen, 't ledikant achter 't met
allerlei plaatjes beplakte scherm; maar vooral bekend en geliefd - want zoo oud al -
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de platen en schilderijtjes aan de wanden: Once upon a time... twee jongetjes, met
blonde krullen, in nachtkleertjes opzittend in hun bed, en de oudste aan 't vertellen,
een sprookje, en de jongste, vol aandacht luisterend, zijn armpje geslagen om den
hals van zijn broer.... 't Waren twee vriendjes voor haar geworden, die jongens met
hun lange blonde krullen, ze had ze lief, zooals ze vroeger, klein meisje nog, haar
speelmakkertje had liefgehad. Nog andere platen hingen er: een paard, eenzaam
snuffelend in veld van sneeuw naar 't lijk van zijn meester; dwaas-wilde kostschool-
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meisjes, die heupwiegelend achter elkaar over een boomstam balanceerden, dwars
geworpen door een beek, en die boos bedreigd werden door een juffrouw in de verte.
Ze had gedurig nieuwe platen er bij gekregen, maar deze er altijd gelaten, omdat ze
zoo gehecht er aan was. Van 't kamertje hield ze veel meer dan van de andere
vertrekken in 't huis. Nergens kon ze zoo rustig denken en droomen, alleenig peinzen.
't Was een huisje, heerlijk-intiem, waarin ze woonde, lange uren, ver van andere
menschen met haar gedachten, terwijl het buiten regen was of zonneschijn, hagel of
sneeuw.
Den wintermorgen, als ze zich lag te koesteren in de geruste warmte van 't bed,
en plotseling hel rammelend 't gekletter van den wekker kwam klinken door de
kamerstilte. Geschrikt uit haar droom-wakend dommelen, wierp ze de dekens van
zich, en stapte uit bed om den wekker vast te zetten. Tegen haar warme voeten voelde
zij killig-ruig de vloermat prikkelen. In de kamer hing wazig de schemer met lichtere
en donkere vlekken. Ze tastte naar 't doosje lucifers, dat ze wist te liggen. Een
knetterend geluidje, en dan 't vlammetje, rood en walmend, een brandplekje borend
in 't zwartgrijs rondom. Ze stak de bougie aan, en 't licht spreidde zich door de kamer,
kringend en plassend met plooien en hoeken op 't omwoelde bed. Geeuwend bleef
ze even staan, voor zich verder aan te kleeden, ze durfde nu voornoch achteruit,
voelde wat schrik nog in zich nabeven door 't klaterend afloopen van den wekker.
Doch ze moest, begreep ze, en met begeerige oogen naar 't lekker-warme bed, begon
ze haar nachtjapon los te haken. Ze plonsde den natten handdoek tegen 't gezicht, na
even-aarzeling bij de gedachte aan 't koude vocht, maar eenmaal gewend aan de
ijzige druppels, waschte ze door, stevig, meer en meer opgefrischt, terwijl enkele
droppen trillend rolden over 't warme vel van borst en rug en licht dampende wolkjes
om haar stegen. Ze kleedde zich aan, blies de bougie uit, en haalde de gordijnen op.
Over de ruiten, van onder tot boven, een ruwig-witte laag, zilverig-vlammende
bloemen, in omhelzing en verwarring van twijgen en wortels. De kamer was nu
anders dan bij 't opstaan. In plaats van het duister en 't spookig lichtgevlek, stonden
vriendelijker de meubels in 't zachtschemerig invallend daglicht....
Den wintermiddag kwam ze weinig op 't kamertje, alleen Woensdag en Zaterdag;
maar 's avonds was 't er heel innig en gezellig, met de plezierige,
aangenaam-aandoende warmte van 't kleine kacheltje, en 't teere geschijn door de
lichtgroene lampekap. Ze zat 's avonds ook wel in de huiskamer, maar dikwijls zei
ze veel schoolwerk te hebben om hier te kunnen blijven.
Maar 't heerlijkst-intiem was 't er de herfstmiddagen, als buiten vuil-bruine takken
heen en weer zwiepten in vlagend-windrigen regen, grauwe musschen tjilpend
fladderden om den kastanjeboom in 't tuintje beneden, met zwart-modderige paden,
waarop geel-vieze blâren en 't bleekveldje, waarin vaal-groene grassprieten verward
dooreen lagen. En verder zag ze groote grasvelden, eenzaam en kaalverworden nu,
den spoordijk, waarop kwam aangrommelen een trein, een schril-gerekt fluiten
snerpend door de lucht bij 't naderen van de stad, en aan beide zijden den achterkant
van huizen, veranda's en tuintjes, leeg en verwaarloosd, als van verlaten woningen.
Heel weinig menschen, nu en dan een meid, die even buiten met emmers of pan,
weer verdween, schuw zich terugtrekkend voor den spattenden regen. Dan zat ze,
geheel zonder behoefte aan gepraat van vriendinnetjes of huisgenooten, met vóór
zich een mooi boek uit haar bibliotheekje, dat ze las met gansche overgave van haar
gedachten. Even keek ze nu en dan op, naar buiten, waar de herfstdag grauwde, naar

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

een blad, dat opgezogen door een rukwind, op-en-neer dwarrelde, dan plotseling
wegzeilde met een stoot in de lucht; naar een heel langen goederentrein, waarvan ze
de lage wagens telde, naar den goor-smoezeligen rook, die grijzig-wolkend streek
langs den dijk; naar een kar, met steenen beladen, en waarvoor een paard, bonkig-moe
voortstrompelend en er naast een voerman, kletsend met een zweep en aansporend
met herhaald hu-hu-geroep.
Den herfstavond, als ze, vroeg in bed, tegen
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de ruiten den regen hoorde kletteren, of op de blâren 't regelmatig getikker van de
droppels. Dan stak de wind soms op, luider en luider, tot geloei, en vreemde geruchten
gingen om 't kamertje, klagende ruischingen, huilend gezucht; 't glas van 't venster
rammelde, en ze lag in haar bed te genieten van 't geheimzinnig spoken daar buiten,
de wisselende, zwakkende en weer aansterkende geluidingen.
Zoo leefde ze haar meisjesleven alleen, en toch met anderen: haar ouders, haar
broer, haar vriendinnetjes. Haar vader, groot en streng, heel weinig thuis door zijn
druk koopmansleven, een stille gedruktheid brengend in de huiskamer als hij
binnentrad, zwaar en gewichtig. Haar moeder, een druk dametje, verzot op concert
en comedie, op visites maken en ontvangen. Haar broer, een vijftal jaren ouder dan
zij, jong al een plaagzieke knaap, en ouder een ingebeelde dandy, die zich weinig
met haar bemoeide. Ze had als kind een antipathie tegen hem gekregen, die haar
plotseling aangreep, op zekeren morgen. Den vorigen avond had hij jongens-visite
gehad, luidruchtig, met dolle grappen. In ondeugende baldadigheid hadden ze
Mathilde, haar liefste pop, deerlijk toegetakeld: de oogen uitgerukt, stukjes kool in
de holle oogkassen gestopt, de wassen neus en wangen ingedrukt, een snor en baard
geschilderd. Zoo had ze Mathilde den volgenden morgen gevonden, en ze had luide
gesnikt om haar arme, verminkte pop. Karel had sarrend gelachen, grijnzend van
pret om 't rare gezicht van den poppekop... en opeens was toen bij haar opgekomen
een gevoel van afkeer voor dien wreeden broer. Ze had niets meer gezegd, geen
verwijten of driftige woorden, maar was met haar pop op den schoot gaan zitten in
een hoekje, stil weenend in haar verdriet. Ze was toen een klein meisje, maar met de
jaren was die antipathie niet verminderd. Ze liet weinig merken van haar gevoelens,
maar vaak welde bitterheid bij haar op, als ze hem wreed zag doen, ook toen hij
grooter werd.
Ze had zoo heel graag veel liefde willen geven, aan haar vader, maar ze wist, dat
hij haar koel van zich zou stooten, aan haar moeder, maar die zou haar niet begrijpen,
verwonderd haar nu al aankijkend, als ze, in een oogenblik van groot verlangen naar
teederheid, de armpjes sloeg om haar hals.
Een licht geklop op de deur. Ze sprong op uit haar stoel, en greep naar een boek, dat
naast haar lag, om zich een houding te geven. Het boek lag open voor haar, toen de
meid binnenkwam met 't theewater, ze zei haar 't een en ander over boodschappen,
die ze doen moest dien avond, ging toen naar 't buffet om 't servies te krijgen en thee
te zetten.
De kamer werd nu àl prettiger... 't Theegoed, de witte, blauw-dooraderde kopjes,
't zilveren, glimmend-spiegelende trekpotje, 't blauwige, spitse spiritusvlammetje, 't
zachte neuriën van 't te koken beginnende water... Ze voelde zich kalmer, behaaglijk
in 't denken over haar jeugdjaren, en dacht te zullen vergeten, na nog wat soezen, de
ontmoeting van dien middag. Ze nam de portefeuille van 't Leesgezelschap, begon
te bladeren in Graphic en Illustration, sloeg blad na blad om, half begrijpend maar
de beteekenis van de platen, suf kijkend op 't onderschrift, dat ze zeide in zichzelf,
als ijdele klanken. Ze begon een verhaal te lezen, doorlas met haar oogen een
bladzijde, nog een, glimlachte, toen ze bemerkte hoe ze was gekomen op de derde,
en zich niets meer herinneren kon van den inhoud. Ze herlas de beginregels, strak
spannend haar aandacht op de letters, maar 't geen geschreven stond, vervaagde
spoedig weer in haar gedachten, die al-maar-door zochten te herinneren, dien avond.
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Ze zag zich, meisje van zeventien jaar, een laten lenteavond, binnenkomen haar
kamertje, dat licht lag onder 't blauwig-witte maanlicht buiten, koelend naar binnen
door 't wijd-open venster, in den luchten nacht. Ze hurkte neer, de handen gesteund
onder 't hoofd, starend voor zich uit in de ruimte, zooals ze 't elken avond bij mooi
weder deed. Maar nu trilde plotseling een schokken van ontroering door haar lichaam.
Tranen dauwden uit haar oogen; door een
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teeder floers zag ze wit-schemeren 't landschap. Huizen en tuintjes, hekken en paden,
't was alles overstrooid met maanlicht als sneeuwevachten. De huizen, ze waren
kasteelen met tinnen en torens en kanteelen, overgoten met sneeuw, wit brekend
tegen 't blauw van den hemel. Een geurende koelte roerde haar aan, killend even op
handen en gelaat....
Boven was de hemel, zacht blauw, en ver over de weiden 't licht-blauw donkerend
tot straf-diepe zwartheid, waarin trilden, door haar vochte oogen, de schitterende
sterren, de maan, die scheen te drijven over wit-donzen wolkjes. Uit de stad ruischten
verward geluiden aan.... Zoo bleef ze zitten, een lange poos, starend voor zich uit,
inzwelgend den geurenden nacht. Ze voelde een wonder gevoel in zich opzwellen,
een weemoed, een melancholie, die haar vervulde met zaligheid, een verlangen naar
iets wat ze niet kon noemen, maar dat 't heerlijkst zou zijn op aarde.... Ze hoorde
aanrollen in de verte een trein, al nader en nader; in 't licht zag ze helder de wagens,
't wolken van den rook, de spattend-roode vonken, opschietend in de lucht als
vuurwerk, ze hoorde 't fluiten, driemaal, kort en angstig, als drie gele strepen door
de stilte.
Den volgenden avond, veel vroeger, ging ze weer neergehurkt voor 't venster staren
in de wit-blauwe wijdte van 't landschap. Overal waren nu aan den hemel zeilende,
grijze wolkjes. Frisscher koelden windhuiveringen tegen haar wangen; de maan
scheen diep te liggen als een blank-zilveren poortje, ver weg, in een hal van marmeren
wolken. Aan beide zijden waren de huizen nog verlicht. Uit de kamers, waar ze de
menschengestalten zag zitten om de tafels en de lampen, omhuld van kappen, hingen
als rood- en geel-helle kelken, klonk gelach en gepraat. Langzamerhand werd 't
stiller.... Veranda-deuren werden toegeschoven met zwaar gedreun, de lichten
verdwenen in de kamers beneden; en hooger zag ze dan achter neergelaten gordijnen
schemerende schaduwgestalten, tot opeens, na 't uitdoen van 't nachtlicht, ook die
verdwenen....
't Was haar of ze alleen was op de wereld met dit landschap voor haar oogen. Weer
rees bij haar op 't weemoed-smartende gevoel van verlatenheid in de stervende stilte
om haar heen. En plotseling verlangde zij hevig naast zich te hebben, iemand, die
haar heel lief zou hebben, tegen wiens borst zij kon rusten haar hoofd en wiens handen
zouden streelen heur haar. 't Kwam opeens in haar op, dat verlangen, en zij schrok
er niet van, alsof 't er al langen tijd, onbewust, geweest was.
Den volgenden dag regende het, en ging ze spoedig slapen, zonder te kunnen
droomstaren vooraf, in den wijd-stillen nacht.
Den Zondag daarop was 't wederom een schoone, lente-zoele avond, die haar tot
weenens bedroefde en stemde tot weemoedvol verlangen. Ze zat op de veranda met
haar ouders, een oom en tante. Langzaam dichtte samen het duister, de dingen om
haar schemerden weg; ze schoof haar grooten, rieten stoel ver naar achteren, tusschen
de bloemen, die een sterk loomenden geur verspreidden. Ze hoorde, als van heel
verre, de stemmen van de anderen in 't midden van de veranda, rossig belicht door
den rooden ballon; ze had zich zooeven gemengd in het gesprek, en vriendelijke
woordjes gesproken met de tante, maar was weer teruggevallen in mijmerij. Door 't
hardere, luidere stemmengedruisch van vader en oom klonk, zachter en sneller, 't
vrouwengefluister; nu en dan was er lekkend gekloek van wijn, die werd
ingeschonken, of krakend verschuiven van een tuinstoel. Twee vurige sigarenpunten
brandden in 't tooverig-doorgloorde schemerlicht. Naast haar, van de andere veranda,
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kwamen stemmen van menschen, als gekabbel van water, en van verder ook, maar
al zwakker.
Ze voelde zich nu zoo alleen; ze had plotseling weer die smartende behoefte zacht
en innig te spreken met iemand, dien ze heel lief zou hebben, over allerlei intieme
dingen: 't doordringend rieken der bloemen, 't bleeke lichtgetint op de klimopblâren,
den ballon, die hing als een karmozijnroode geribde vrucht in 't uitstervend grijs, de
mugjes, die dansten er om heen.... Heerlijk zou ook 't zwijgen zijn, 't samen-denken
over al die dingen, 't beide ontroerd zijn, 't weten naast haar van een, die in zijn
zwijgen zoo dicht tot haar
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naderde als nog geen genaderd was, wiens ziel zij voelde roeren de hare in 't weg-zijn
van woorden....
- Marie, wat ben je stil van avond. Kom wat dichter bij ons zitten. Scheelt je wat?
Ze schrok op en zocht naar woorden om te antwoorden.
Ze kon niet bij hen komen, nù niet; 't was haar onmogelijk gewoon te spreken,
terwijl ze alleen in schoonen mijmerdroom was. Ze zei, dat ze hoofdpijn had en
daarom stil, in 't rustige hoekje wou blijven, tot 't over zou zijn. In haar steeg weer
de wanhoop op, dat ze alleen was, alleen met menschen om en bij haar. Haar hoofd
begon te gloeien, een heet waas voelde zij op haar gezicht Ze kon 't niet langer
uithouden op de veranda. Ze liep de kamer in, de gang door naar boven. In huis hing
zwaar een benauwd-drukkende warmte. Ze trad een duistere kamer binnen, stootte
de balcondeuren open, en stond hoog en ruim, met, beneden de straat, boven haar
de besterrelde hemel. Zij ademde in, langzaam bewegend haar neusvleugels en borst,
de frissche lucht, die koel haar omwademde als een dicht-omspoelend bad. De straat
lag vol schaduwen, die grillig stonden tegen de gevels der huizen. Als een lange
goudknoopen-lijn schitter-wiegelden tot heel ver de lantaarnlichtjes. Tegenover haar
zag ze, tusschen blinden en gordijnen, in de kamer menschen, die praatten en lachten;
een vroolijk pianodeuntje klankte op, blij en luchtig, de anderen zongen mee. Een
grappige versregel, gemaakt-deftig gereciteerd, drong duidelijk tot haar; gelach, kort
en schaterend, volgde.... 't Was over tienen, de stille straat werd levendiger, meiden
kwamen thuis, paartjes wandelden aan, dicht langs de huizen, langzamend hun
schreden, bang voor 't spoedig moeten scheiden. Ze zag hun dichte omarming, lang
en innig; dan klonk helder-tingelend 't gebel; er werd opengedaan, de deur viel weer
dicht en de vrijer stapte heen, met harde, holle passen op 't trottoir. De straat was nu
een poosje druk, met overal gestalten, geschuifel en geklak van voeten, langgerekte
schaduwen..... Langzamerhand werd 't stiller....
't Eenzaam gevoel van zooeven trilde weer in haar. Overal zag ze menschen,
zoekend elkaars bijzijn, tevreden-vroolijk met velen of samen.... En zij was zoo alleen
en zoo droevig. Wat ze wilde was niet 't al-daagsch gebabbel van haar vriendinnetjes;
ze voelde een begeerte naar heel iets anders, dat ze mooier wist, veel mooier dan wat
ze vond bij die en bij haar ouders.... Maar niemand kende haar leed, zou 't ooit kennen,
altijd zou ze 't verbergen in 't diepst van haar ziel.... Lang stond ze te staren op 't
balcon, in den zwart-blauw vallenden nacht. Toen dacht ze opeens: ze zullen 't vreemd
vinden, beneden, dat ik zoolang wegblijf....
Weer op de veranda, zei ze, dat ze haar hoofd gewasschen had, lekker-frisch, en
haar hoofdpijn nu veel beter was. Ze schoof haar stoel dichter bij de anderen, en ging
meepraten, vriendelijk en belangstellend, zoodat ze niets aan haar merkten.
Ze dronk met voorzichtig-slurpende teugjes 't kopje thee. In 't huis was 't doodstil
geworden, de meid was uitgegaan. 't Overdenken van al die voorbije dingen deed
haar goed.... Een wagen rolde voorbij, zwaar in de ijle lucht, even rammelden de
ruiten, en piepte, licht geschud, de groote kast. Een jongen zette een fluiten op, dat
wonder-helder klonk, als een glazen draad van geluid.
Opeens angstigde in haar de gedachte aan haar vriendschap met Klara Bodel, en
schrik greep haar aan, dááraan te moeten denken. Ze wilde wegdrijven die gedachte,
stond op en liep door de kamer. Ze wist niet waarheen, zag de kachel en achter 't
deurtje flauwjes roodsmeulen de kool. Ze gooide 't deurtje open, en schepte cokes
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er in. Een oogenblik was er grijzig gewalm, waaronder gebrom en geknetter, maar
eensklaps sloeg de vlam uit, toen weer, op een andere plaats; de vlammetjes streken
omhoog als lekkende tongetjes, dwarrelden dooreen als in ijdele worsteling; de gloed
steeg naar haar gezicht, prikkend als met spelden, en ze bleef staren in 't vreemde,
geel-roode gewirwar, verheugd dit gevonden te hebben, alsof 't haar onplezierig
denken zou wegbranden. Maar dat gebeurde niet. Ze deed 't deurtje toe, en in een
gloeiende warring van gedachten,
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voelde ze, dat ze moest herlijden 't gebeurde met Klara en Henri Heerlen. Verlangend
naar koelte tegen haar brandend hoofd, ging ze 't portaal over naar de slaapkamer
van haar en Willem, waar ook 't bedje van kleine Louis was. Dicht bij 't ledikantje
stond 't lampje; op 't voeteneinde viel schijnsel alleen, zijn gezichtje lag in schemer
door de half-toegeschoven gordijnen. Ze liet even 't licht geheel op hem vallen: een
stevige jongen, met dikke wangen, nu wat bleek door zijn ziekte. Rustig-regelmatig
ging zijn ademhaling. Hij had zich blootgewoeld, ze drukte een kus op 't mollige
kuitje, en dekte hem daarop warmpjes toe, lekker instoppend de dekentjes aan beide
kanten. Toen ging ze terug naar de kamer, kalm als zooeven weer geworden.
Klara Bodel was een Indisch meisje, een wees, voor een paar jaar uit Indië gekomen,
pas in 't stadje wonend bij een tante, na een tijd op kostschool geweest te zijn. Marie
kende haar al lang van gezicht, voor ze haar gesproken had. Ze vond haar erg mooi,
zoo anders dan de mooie meisjes, die ze kende: de matgele teint, de zwart-glinsterende
oogen, die wat scheef stonden als van een Chineesche, de dikke roode lippen, de
volontwikkelde boezem, de slanke gestalte. Ze stond bekend als vroolijk en geestig,
wat te negligent in haar doen voor de menschen van 't kleine stadje.
Voor 't eerst sprak ze Klara op een partijtje bij mevrouw Heerlen. 't Scheen, dat
Klara zich tot haar aangetrokken voelde, en zij begreep niet waarom. Als zij iets
aardigs zeide, keek ze naar den kant waar Marie zat, en later op den avond nam ze
Marie's arm en vroeg of ze een poosje zouden wandelen in den tuin. Marie voelde
zich gestreeld door die belangstelling van 't mooie, geestige meisje voor haar, tenger
en stil-onbeduidend. Ze gingen zitten in den koepel, achterin den tuin, en bijna
terstond kwam Henri Heerlen ze daar opzoeken... Hij hing lui in een maklijken stoel,
lachend om de plagerijen van Klara, nu en dan even zuigend aan een sigaret en
uitpuffend de teer-blauwige rookwolkjes.... Hij was zoo loom, zoo laksch, zei Klara.
Er zat geen flinkheid, geen energie in hem, zijn eenig ideaal was, om, zooals nu, in
een lekkeren stoel wat te liggen soezen en al schreeuwden ze nu ook om hem heen:
brand! brand!, hij zou blijven liggen, zich er niets van aantrekken.... Haar woorden
klonken quasi-boos en vermanend, gezegd met 't typisch Indisch accent.... En opeens
vroeg hij: - Maar, ma chère enfant, hoe zou je dan willen, dat ik werd? Als wie,
bijvoorbeeld?
Ze bedacht zich een oogenblik, zinnend op een grappig contrast met Henri. Toen
zei ze:
- Nu, zoo iets als Piet Reelmaker....
Alle drie begonnen hartelijk te lachen. Piet Reelmaker was een verbazend drukke,
onbeduidend-lawaaiige jongen, altijd gloed-rood en opgewonden van 't
zich-drukte-geven om niets, wel heelemaal 't tegenovergestelde van Henri, zooals
die nù was en vaker, bij buien.... Een poosje later spraken ze over gedichten en over
Jacques Perk. Henri's stem verzachtte, de scherpe klank van de raillerie was er uit
verdwenen, 't waren enkel liefde- en eerbiedswoorden die hij zeide, doorzweemd
van droefheid over wat is heengegaan en niet kan wederkeeren. En in den stillen,
half-duisteren koepel, zich oprichtend uit zijn stoel, zeide hij 't gedicht, waarvan de
eerste regels zijn:
En peinzend zie 'k uw zee-blauwe oogen pralen,
Waarin de deernis kwijnt, de liefde droomt,
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En weet niet wat mij door mijn adren stroomt,
Ik zie naar u en kan niet ademhalen.

Toen scheen hij verlegen, zoo gesproken te hebben, hij liet zich weer achterovervallen,
en opeens klonk zijn stem harder en luchtiger, - maar voor Marie was 't of hoorde
zij er de ontroering van zooeven nog in trillen -:
- En nu jij, Klara, een sonnet op je ‘pauvre âme endolorie’... of een ode op een
mislukte omelette.... Kom, we wachten in spanning en ongeduld....
Thuisgekomen, had Marie langen tijd wakker gelegen. Heel stil had ze gestaard,
de oogen wijd-open, in de donkere kamer, waar het wit van de platen lichter
schemerde. Ze voelde zich ontroerd, een onrust, die niet
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verdriette, was in haar over wat komen zou. Aldoor zag ze Henri zitten, in 't prieel,
naar voren gebogen, de oogen gericht voor zich uit, naar 't donker van den tuin, als
zag hij daar iets schoons, dat hem wenkte... Hij was verliefd op Klara Bodel, had
eens een vriendin van deze haar verteld. Ze trachtte zich te herinneren, hoe hij gedaan
had tegenover Klara dien avond, wat hij tot haar gezegd had. Niets bijzonders kon
ze terugvinden. Als goede bekenden had zij ze hooren praten en plagen.... Dit stemde
haar kalm en prettig, haar stille ontroering werd niet verstoord en spreidde zich,
zonder leed te doen, als een kleed van zijde over háar denken.... Toen sliep ze in.
De vriendschap, tusschen haar en Klara gesloten, werd al spoedig intiemer. Den
volgenden morgen was ze bij Klara een boek gaan halen, dat deze haar beloofd had.
Ze babbelden beiden druk, zooals menschen doen, die elkaar nog maar weinig kennen,
en daarom bang zijn voor stilten, waarin de zielen dichter samenkomen. Klara vertelde
veel van Indië, van 't leven daar, vrijer en hartstochtelijker dan hier. Ze liet Marie
photographieën kijken en allerlei merkwaardige Indische dingen. Ze vond hier de
menschen erg klein-steedsch, natuurlijk. Er werd hier niet geleefd.... Niet van die
diners en bals, van die pic-nics onder den strakblauwen hemel, en alles rondom wit
en hel-schitterend van zon. Geen wuivend-groene reuzewouden en hooge
berglanden....
Marie moest in zichzelf lachen om die verhalen. Ze kende 't Indische leven uit
romans en ze had er nooit naar verlangd. Ze hield niet van uitgaan, van dolle pretjes.
Het stille alleen-zijn was haar altijd lief geweest. Maar een benijdend gevoel steeg
in haar op, wegdringend den spot om die extase van Klara over Indië; jaloezie, dat
ze Klara groot zag, en mooi en vreemd, en zij zelf tenger was en zoo'n gewoon
gezichtje had. En terwijl Klara sprak, moest ze aldoor daaraan denken, spelend met
een handschoen en turend in de straat, die fel-licht lag in 't schelle zonnebranden. 't
Werd een vreemde mengeling in haar van klanken en kleuren, wat ze zag en hoorde
om en in zich: 't Spreken van Klara, het àl-heftiger opwellend gevoel van jaloezie
dat was als praten tot zichzelf: Wat is ze toch mooi met dat zwartglanzende haar, die
donkere oogen, die rij witte tanden tusschen 't rood van de lippen; en buiten een
melkwagen met geel-koperen, blinkende kannen, waarin dreven de beelden van
huizen en menschen; een witgekielde slagersknecht, frischkleurige groenten;
krijschend geroep van een koopman, stoeiend gespeel van honden, lustig gerinkel
van een paard met belletjes.... Maar boven alles dreef die stem in haarzelf: Wat zal
hij haar mooi vinden.... Ze had nu niet meer 't gevoel van den vorigen nacht, toen zij
in bed had liggen droomen met wijd-open oogen, ze voelde zich angstig en had veel
lust heen te gaan, maar zij durfde niet haar stem te doen breken in 't drukke praten
van Klara.... Opeens hoorde zij den naam Henri en 't was of die naam in haar was
als een klokje, dat onbewogen hing, maar nu aan 't luiden ging door 't woord van
Klara.... Ze zag glimlachend op, zonder te blozen. Klara zeide, dat Henri gevraagd
had of ze eens met hun drieën een fietstochtje zouden maken, den volgenden
Zondagmorgen bijvoorbeeld. Ze spraken nu een poosje over Henri. Klara mocht hem
heel graag, ze vond hem interessanter dan andere jongelui. Hij had iets van een
dichter.... Dat droomerige in hem nu en dan, waarmee ze hem geplaagd had, was
juist iets dat haar aantrok. Als bakvischje zou ze met hem gedweept hebben.... Maar
't aardigst vond ze zijn scherpgeestige opmerkingen over de menschen en zijn buien
van bruyante vroolijkheid. Ze was benieuwd, hoe hij Marie zou bevallen.... Je moest
hem een beetje kennen, zooals zij.... Marie luisterde, nu en dan knikkend of
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glimlachend, maar eensklaps schrok ze, toen ze Klara hoorde zeggen: Ik geloof, dat
hij mij heel aardig vindt, hij is altijd erg lief voor me.... Maar we kennen elkaar nog
zoo kort, een paar maanden nog maar....
(Wordt vervolgd.)
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Sonnetten.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Illusie.
Ik liep alleen op bleeke nevelhei.
Daar kwam een fee, die nam mij bij de hand.
- ‘Kom mee, kom mee, ver over 't heidezand,
Daar bloeit mijn tuin vol bloemen velerlei.’
Ik vroeg: - ‘Wie zijt ge?’ maar zij lachte en lei
Rondom mijn oogen loos een tooverband
En zoel omwoei mij wind van Sprokeland,
Vol lelie-adem en viool-gevlei.
En elken dag gaf zij me een ander lied.
Doch als een kind vol ondank en geween
Dwingt om wat Moeder voor zijn heil verbiedt,
Vroeg ik haar naam: - ‘Jeugd? Liefde? Muze?’ - ‘Neen’.
- ‘Illusie?’ - 'k Voelde al dat zij mij verliet....
Mijn blinddoek viel, de hei lag om mij heen.
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Gele tulpen.
Dooradem' nu mijn kamer, gele tulpen,
Met teedre weelde van vioolaromen
En laat me, in bleeken regennevel, droomen
Van gouden Lente, strooiende over fulpen
Duin gele bloemen, die geen zeewind schromen
En zóo vermooiend ronde strooien stulpen,
Dat ze uit een zee van gulden zonnegulpen,
Als gouden koeplen, vonklend pralen komen.
O Lente! ik zie uw gele kleed al wuiven!
De blije Meiwind doet uw mantel zwellen,
Uw blondomlokt naïef gelaat omstuiven
Veel gele wilgekatjes en kapellen.
'k Wil hoog voor u mijn venster openschuiven.
O kom dan, blonde, een sprookje mij vertellen!
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Johannus.
Door mevr. Frederik Rompel-Koopman.
‘Missus.... missus.... jij weet die.... die missus hier naast.... eè.... eè.... è baby gekrij.’
Zijn donkre oogen rollend, opgewonden armslingerend, kwam binnenstormen,
Johannus, onze kaffer. Glimlachend, ik uit mijn schommelstoel:
‘Maar jong, hoe kom jij raas zoo?’ en hij, handen sâamgevouwen, met
smachtend-opgeslagen blik:
‘O missus, 't is toch heeltemaal mooi,’ - en dan aarzelend langzaam ‘zal die missus
dan nooit nie è baby krij?’
Pijnlijk vertrok mijn gelaat bij deze meer oprechte dan kiesche woorden. Johannus
zag dit en droop af, voorgevende in ‘die kombuis’ nog banja*) te moeten ‘rech maak.’
Johannus was anders als de meeste van zijn stamgenooten; interesseerde zich voor
alles; leefde mêe het leven van ‘die baas en die missus’; was opgetogen over eenig
nieuw huisraad; rampzalig als er wat gebroken werd, 't zij door hem zelf of wel door
mij; treurig als hij voelde dat er weemoed in de huiselijke atmosfeer zweefde; dartel
in 't tegenovergestelde geval. Hij keek leuk-bedenkelijk als-ie-'t te koud vond voor
die missus om te gaan ‘zwem’; blij als na zwaren, tropischen regen, ‘die baas’ weer
‘naar die office kon rij op die ijsteren peart.’†) Kortom Johannus, onze Johannus was
eenig.
Dien dag - Johannus bezig in de keuken. Het was een Afrikaansche keuken.
Eenvoudig ingericht. Slechts het hoognoodige aan wanden, een groote, geel
geschilderde tafel langs het raam, en in de diepe haardstede: fornuis en
petroleumstellen. Van twaalven tot eenen, als voor de bereiding van het middagmaal
mijn onafgebroken tegenwoordigheid vereischt werd, bleek Johannus 't prettigste
deel van den dag te zijn, want dan mocht hij ‘gesels§) met die missus.’
Vandaag echter liep hij schuw rond, had niets te vertellen, gluurde schuins telkens
naar mij; treurig-trekkend nu en dan zijn lippen, rood en dik. 'k Wilde hem wat zeggen
en voor ik het wist, roerde ik het onderwerp van dien morgen weder aan:
‘Zou jij 't dan zoô lijk*) as die missus ook è baby had?’
Als zonneschijf, eindelijk verlost van dikke, grijze wolkenlaag, opgeklaard
Johannus' blik, en smachtend weer:
‘Ach ja, missus, denk è bietje, as die missus è baby had. Dan in die môrre, die
missus zij werk in die kitchen - die baby, hij zit in een groot stoel (teekent met één
beweging der armen een kinderstoel). Ta, ta, die missus; gu.... gu, die baby; die
missus zij lach. Dan kom die baas.’ Met strekking der armen imiteert de boy: ‘eè....
eè.... die baby. Die baas, hij vat die baby op die arm. Hij gaan dans;.... die missus,
zij lach. In die middag die baby en die missus gaan slaap, Johannus maak die kitchen
rech en dan trek†) ons, ons altemaal mooi an en ons gaan kuiër. Die baby zit in die
karretje. Johannus hij rij en die missus (beweging van hoofd achterover en
armgezwaai) zij kuiër daarnaast.... neè, 't zou heeltemaal perrachtig wees.’
*)
†)
§)
*)
†)

Banja = veel.
IJsteren peart = fiets.
Geselsen = kouten.
Lijken = aardig vinden, van honden, er uit zien.
Antrekken = kleeden.
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Hartelijk lachend om deze plastische voorstelling van oudervreugd, til ik deksel
van pot waarin aardappelen borrelen en pruttelen. De dikke damp slaat mij kleverig
warm in het gezicht. Vork-prikkend voel ik dat ze gaar zijn.
‘Johannus, gooi è bietje die water af.’
Zonder een doek te nemen, grijpt hij den pot, heet....
‘Jong, wach toch - vat è doekie, anders jij zal voor jou brandt.’
‘Missus, as God nie wil nie dat Johannus zij handen brandt, hij zàl nie....’
Johannus was vroom. Op zekeren dag was hij opgewonden bij ons gekomen:
‘Baas, missus, die God van jou is nou ook mij God. Johannus is nou nie meer dom
kaffer nie; hij zal skool-toe gaan; hij zal banja leer, ook die hoog Hollandsch wat die
missus met die baas praat.’
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En als door een ingeving vervolgt hij plots:
‘Missus, denk è bietje mij boetie*) van die missus hiernaast, jij weet, hij gaan trek.’†)
Niet wenschend gebabbel over buren, zweeg ik; hield me druk, alsof ik niets gehoord
had.
‘Die missus zij vrâ nie. hoe kòm?’
‘Nee jong, ek lijk nie te hoor oo'r andre missus zij boy.’
Met hooge stemuithaling tegensprekend: ‘N.... eè is heeltemaal nie oo'r andre
missus - die baàs - hij het voor hom geslaan.’
‘Dan het jou boetie die pak geverdien.’
Diepzinnige stilte van Johannus. Een oogenblik later te vol zijn hart van deze zaak
babbelde hij tòch:
‘Eén dag, die baas zè voor Sixpence: jong, ga è bietje die ijsteren peart skoon
maak. Maar Sixpence het banja andre werk gehad en het die ijsteren peart gelaat
staan. Toe kom die baas en is voor hom gaan raas.§) Maar Sixpence hij zè: hij zàl nie
zoo raas nie. - Daar het die baas voor hom geslaan en dààrom gaan Sixpence andre
missus zoek; want hij zè: hij is rechtig**) precies as die baas, God het ook voor hom
gesterf.’
Nieuwsgierig of onze typische Johannus de verkondiging van zendelingen ook
zóó opvatte, vroeg ik:
‘En jong, wat denk jij: wie is rech, die baas of hoe?’
‘Neè, ek denk Sixpence mot doen wat die baas voor hom zè.... maar.... die baas....’
en dan in eens kostelijk een zendeling nabootsend: ‘Ons is dààrom kinders van één
vader.’
Niet durvend te lachen, liep ik eetkamer in en wierp een laatsten blik op de gedekte
tafel of Johannus ook iets had vergeten. Bij mijn bord lag een tuiltje boschviooltjes,
de eerste uit onzen tuin; zeker een oplettendheid om goed te maken het verdriet van
dezen morgen.
Slaapkamer-dag. Alles uit de hoeken. Johannus, niet in zijn humeur, werkt onachtzaam
en van zijn kinderlijk babbelen geen sprake.
‘Jong, het jij gedaan, wat die missus van môrre voor jou het gezè?’
Ik wist dat hij hem opgedragen werk niet had uitgevoerd.
‘Nee missus.’
‘Dan doen - dadelijk.’
‘Eerst die werk hier rech maak.’
‘Nee, eerst doen wat die missus wil.’
‘Hoe kom?’
‘Jij het niet te vrâ nie, hoe kom, maar te doen. Verstaan?’
‘Die missus, zij raas banja. Ek zal voor die baas zè,’ bromt hij verstoord.
‘Wat, jou parmantige boy, zal jij gaan lol*) bij die baas? Wat denk je dat die baas
zal maak? Hij zal zè, die missus, zij is te goed voor jou.’
*)
†)
§)
**)
*)

Boeti = Broertje. Een kaffer noemt elk anderen kaffer van zijn kraal broer.
Trek = heengaan.
Raas = standje maken.
Rechtig = verkorting van waarachtig.
Lol = klikken, kletsen, lollen is in den mond van den Afrikaner niet plat.
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En het niet kunnend uitstaan zijn pruilen zonder reden; door mijn eigen woorden
opgewonden, mijn Afrikaansch vergetend.
‘Jou kwajongen, ik wil je vandaag niet meer zien - vooruit, naar je kamer en kom
niet weer te voorschijn.’
Weg, Johannus, hoofd hangend als gebroken tak. Even later ik, rondblikkend in
het wanordelijke vertrek, voelde spijt dat ik hem weggestuurd had, omdat ik nu het
werk alleen zou moeten doen. Was 't wel zoo erg wat hij gezegd had?
Ja, 'k moest hem terecht zetten, als ik niet wilde dat hij te parmantig werd
omdat-ie-aardig was.
Foei, wat vervelend.... hè.... God wat een rommel.... Vanmiddag, ik pijn in m'n
rug omdat ik te hard gewerkt heb.... bah.... Wat dacht-ie wel, dat hij alles zeggen
mocht?....
In gang, 'n zwaar geluid van bloote voeten, anders zoo licht en zacht dat ze nabij
zijn voor je iets gehoord hebt; in de deur Johannus met een grooten, witten lap voor
zijn zwart-bruine gezicht, snikkend: ‘missus laat me toch die werk rech maak.’
Blij, ik niets zeggend, liet hem begaan. Heel den verderen morgen, ingehouden
snik-
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ken en onhoorbaar werken van den zondaar.
Tegen één uur, weer saâm in de keuken, hoor ik 't tuinhek dichtslaan.
‘Ferry, daar is de baas.’
Onze trouwe hond, de makker die d'oceaan meê overgekomen was, rende de gang
in - al omziend of de vrouw niet als gewoonlijk volgde, - den baas vroolijk tegemoet.
Maar ik, voor een enkelen keer, week af van die gewoonte, omdat zich in mij een
plan vastgezet had, een plan om Johannus klein te maken, heel klein.
Op de stoep reeds bevreemdend gevraag aan hond waar de vrouw bleef. Haastige
begroeting in zwoel-warme keuken en dan ik plotseling:
‘Jong, zè voor die baas wat je het wil vertel van die missus.’
‘Die baas’ begreep dat hij vragen moest Johannus. Snikkend, wanhopig gedoe van
den boy die zoo'n nawerking van ongepast gezeg niet had voorzien. Losbarstend een
gebrabbel van zelfbeschuldiging, zóó kinderlijk-ongelukkig dat ik lachen moest
bedwingen. 't Was de eerste keer dat ‘Johannus zijn missus’ ernstig boos was - nooit
is een tweede bestraffing noodig geweest.
Zenuwziek van ellende over familiesterfgeval, zon 'k naar het hooggelegen hospitaal,
om daar gezonde lucht te ademen en zorgvuldige verpleging te genieten. Tien, veertien
dagen zou ik er moeten doorbrengen. Johannus, goed op 't hart gedrukt, flink voor
‘die baas’ te zorgen.
‘'Tuurlijk missus, 'tuurlijk’ en stotterend uitbrengend een op zijn lippen zwevende
vraag.... ‘breng die missus dan è baby saâm as zij t'rug kom?’
Wat combinatievermogen huisde er onder de zwart-wollen haarklosjes van ons
nikkertje?
Eens in 't hospitaal mijn man: ‘Vrouwtje, Johannus vraagt elken dag hoe het je
gaat en of je toch “rechtig” niet dood zult gaan.’
Dan ik, aardig vindend die bezorgdheid van kaffer: ‘Mag hij niet eens komen met
Ferry?’
‘'k Weet 't niet.... orders van 't huis.... zal de matrone eens vragen.’
Een mooie, frissche kamer was het, die ik bewoonde, alleen. Een deur in het vertrek
die op de gang uitkwam - recht daar tegenover openslaande deuren naar de veranda,
waardoor je breed, een oogstreelend kijkje had in den grooten tuin met oude boomen
en kleurige, geurige bloemen.... tuin waarin herstellenden wandelden - gelukkig
lachend of bleek treurig, maar altijd langzaam, als vreesden zij door één verkeerden
tred te verliezen wat met groote zorg of veel pijn verkregen was.
Op zekeren middag ik, om een slaapje te doen, in bed gestopt door een oude,
zorgzame verpleegster.
‘Zoo mevrouwtje, en nu in een uur er niet uit, hoor,’ vermanend-bevelend.
Weggezonken mijn hoofd zwartgelokt, als een inktvlek op de groote, sneeuwen
kussens. Mijn oogen, groot, rondblikkend naar reeds lang bekende voorwerpen: de
waschtafel - stoelen - luierstoel - tafeltje waarop een glas melk dat nauwelijks geledigd
door een ander werd vervangen, - gordijn waarachter kleêren, - schilderijtjes.... bah....
ergernis van elken middag.... deze prentjes met lijsten. Een ruk - zóó, met mijn gezicht
naar den muur, zie 'k niets meer.
Hemel, wat hoest die stakkert hiernaast weer. - Zou ie beter worden? En dat
vrouwtje van wie zuster me vertelde?....
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Nee, niet denken.... slapen.... Makkelijk gezegd.... slapen.... en dat hoesten dan
hiernaast? Akelig in een hospitaal waar d'een d'ander hindert zonder dat ie het helpen
kan....
Dieper in het dons mijn hoofd.... weg doezelen gedachten.... weg.... langzaam....
Tik.... tik.... bescheiden een klopje op de deur. Zou ik tòch geslapen hebben? Zou
het uur al om zijn? 't Schijnt zoo.
‘Ja.’....
De zuster: ‘Mevrouwtje, uw boy. Wil u 'm zien?’
Aardig dat ie toegelaten was.
‘De hond ook?’
‘Ja, zoo'n groote met twee neuzen.’
Recht-op ik in bed ‘Feb, Feb, Ferry, ouwe jonge, ben je daar?’
Twee figuren in de deur. Breed, schuw,
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Johannus; brutaal naar voren dringend, Ferry.
Zuster sluit hen binnen en komt naar mijn bed. Johannus, verlegen pet friemelend
bij de deur. Ferry met voorpooten tegen 't bed op, gelukkig - kwispelend met zijn
zwaren staart. Streelend Ferry, ik:
‘Dag Johannus.’
‘Dag missus.’
Stilte, alleen afgebroken door dolle sprongen van Ferry.
‘Hoe gaan 't nog met jou?’,
‘Neè missus, heeltemaal goed.’
‘Die baas zè voor mij, jij zorg zoo goed voor hom.’
Gelukkige, breede lach.
‘Denk je die missus lijk banja ziek?’
‘Zij lijk banja wit.’
Ik trachtte hem aan het praten te brengen, kinderlijk vertrouwelijk als thuis; maar
Johannus was en bleef ontoegankelijk, en bij het heengaan vergezelde een
allertreurigste blik zijn groet. Verwonderd later informeerend naar zijn zonderlinge
afgetrokkenheid, hoorde ik dat hij thuis angstig verteld had dat hij me zoo wit had
zien liggen ‘amper*) of die missus dood was.’
Later zond ik hem eens met een pakje naar een vriend die ziek lag in het hospitaal.
Bij zijn terugkomst vroeg hij mij of die baas nou ‘rechtig’ ziek was; ‘hij het toch
heeltemaal nie zoo gelijk nie, die gezicht zoo mooi rood’.
De man had vrij zware koorts.
Na mijn terugkomst uit het hospitaal heette het, volstrekte rust.
Heel den dag, lang-uit in een madeira stoel, ik op de veranda. 't Eten werd uit een
hotel gehaald en vlug maakte Johannus ‘die huis rech’ om in den tuin te komen
werken. Te wieden viel er elken dag wel, want vruchtbaar was de aarde. Plantjes
werden uitgehaald, verplaatst en weer overgeplant. Vandaag lelie's hier, morgen
lelie's dáár; nu randen om de perkjes, morgen alles weer weg, en later weer randen.
Hoe alles altijd weer zoo frisch opbloeide, zal mij een durend raadsel zijn.
Gezellig vond hij 't dat wroeten in de aarde en tegelijk praten. Prettig ook als hij
ploeterde in den tuin dat zweetdroppels parelden wit langs zwarte gezicht en ‘die
missus’ bezoek ontving. Onschuldig had hij het me eens toevertrouwd; ‘Dan praat
die missus met anre missus. Johannus, hij hou zij ooren open, hij hoor alles....’
Zoo lag ik weer, na een langen, vervelenden ochtend, in den luierstoel, terwijl
Johannus onnoodig tuinwerk verrichtte. Diep ademde ik de open, van bloemengeur
gebalsemde lucht in. Kamperfoelie aan d'eenen kant van den heg - wilde rozen aan
den anderen kant; rechts en links langs het huis druiven-ranken, sappig-groen.
Grasperk rechts, kleine bloemenbedjes links voor het huis, sober, grijs als ernstig
een mensch tusschen dartele kinderen. Welvend de Afrikaansche hemel daarboven
- intens blauw - als het reine kleedje van een arm katholiek aannemelingetje. Een
boek in mijn schoot wachtte op kennismaking.
Ik kon niet lezen, de oorlog was onvermijdelijk had mijn man dien dag gezegd;
alleen de grootste optimisten twijfelden nog. Oorlog? Veel had ik gelezen daarover,
maar kon zelfs niet ten naastenbij een denkbeeld vormen van al de verschrikkingen.
*) Amper = bijna.
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Johannus spitte zwart-bruine aarde om. Mijn blik bleef wijlen.... onder aarde
zouden rusten, de slachtoffers van een schandelijke politiek.... graven zag ik.... graven
van helden die gestreden hadden voor de plek die ze met zooveel opoffering
bewoonbaar, vruchtbaar hadden gemaakt.... Die aarde.... zwaar viel ze als hij ze
keerde.... dof.... dof.... als in een graf....
‘Missus, ek gaan trek.’
Ik schrikte op. Johannus weg? Ik wist dat je kaffers niet tegen hun wil moet houden.
Had Johannus het me zelf niet verteld, naïf: ‘missus, as ons zé, ons wil trek, moe die
missus nie langer voor ons hou nie. As ons nie lijk te blij, gaan ons banja lui wees
en dat wil die missus moos*) nie.’
‘Hoe kom, jij wil trek?’
‘Ek gaan trouw, missus.’

*) Moos = immers.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

142
‘Goed jong, maar je weet, ek is banja ziek. Hoe zal ek maak?’
‘Ek blij tot die missus het beter gewor.’
‘Goed, dan breng jij è boetie hé?’
‘'Tuurlijk missus.... 'tuurlijk.’
‘En dan zal jij è bietje die werk voor hom wijs dat die missus nie zoo zwaar krij
nie?’
‘Ja net, missus.’
Peinzend ik, over gescharrel met nieuwe, misschien baar kaffers, - Johannus
neuriënd vrome liedjes onder het werken. In 't midden van het grasperk plantte hij
een stok in omgespitten grond. Ik zag het plotseling.
‘Jong, wat maak jij daar met die stok?’
‘Is nie è stok nie, is è rozeboom.’
‘Een rozeboom! Kom jong, jij moe nie flous*) nie.’
‘Rechtig, missus zal zien, as die zomer kom en die weer warm wordt, dan krij hij
blaadjes en ook rozen, zoos die daar,’ een boompje aanwijzend in buurman's tuin.
‘Johannus, wie het voor jou die takkie gegee?’
‘Neè, ik het voor hom gevat. Hij lag op die pad.’
‘Och, daar kom toch nie roos an nie.’
‘Ja missus, daar zàl!’
Na zoo beslist een antwoord viel niets meer te beweren, en weg trachtte ik te lezen
teleurstelling over aanstaand vertrek van goeiën boy.
‘Die missus het heeltemaal nie voor mij gevrâ nie, hoe die meissie lijk wat ek zal
vat?’
‘Niet? Nou jong, hoe lijk zij dan?’
Schalk oogflikkerend, schuin plooiënd den grooten mond:
‘Net so klein as die missus.’
Schaterlachen moest ik en aangemoedigd daardoor, ging hij, in verhalenden toon,
als kleine kinderen opsnijën: ‘Ek gaan trouw, en dan vat ek è huissie, en è tafel, en
stoelen, en è bed, en.... en....’
‘Maar waàr krijg-jij die sjelt?’†)
‘O, ek het banja beesten§) en koebeesten, op die plaats van mij oû-ma. Mij ma het
gesterf toe ek nog heeltemaal è baby was en mij Pa ook. Eerst koop ek die vrouw en
dan ga ek winkels-toe om die andre goedje te koop.’
Ik vermaakte mij met zijn gebabbel en lachte uitbundig over het komische van
een modern ingericht huis, bewoond door kaffers; lachte zorgeloos, vergetend wat
me drukte.
Johannus lachte meê, niet te luid - maar dan: ‘Ha.... ha.... 't is heeltemaal è joke!’**)
‘Hoe meen je?’
‘Johannus zàl nie trouw nie.’
‘Wàt?’
‘Nee missus, ek het zoo maar gevertel.’
‘Johannus, dan het jij gejok. Weet je, dat God dat hoor en banja kwaai is voor
jou?’
*)
†)
§)
**)

Flous = voor den gek houden.
Sjelt = geld.
Beesten = ossen.
Joke (Engelsch) = jokkernijtje.
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Tragisch-komisch zijn gelaat, dan oplichtend als door een goeden inval:
‘Die missus zij weet, wat is eeuwig?’
Gemaakt-boos knikje van ja.
‘Nou, Johannus zal eeuwig bij die baas en die missus blij.’
‘Kom jong, jij zal tòch één dag è vrouw vat, nè?’†)
‘Ek kan dààrom blij. Die baas hij koop è karretje en è peart - Johannus rij voor die
baas naar die office, en voor die missus in die dorp. Ek werk in die tuin, mij vrouw
zij maak die huis rech en is bij die missus in de kitchen.’
‘Maar ons het daarvoor nie sjelt nie.’
Ronddraaiend-langzaam zijn lenig lichaam, overtuigd:
‘Die baas hij mot daàrom banja rijk wees.’
‘Hoe kom, jij denk zoo?’
‘Omdat die baas voor die missus het kan vat.’
Ik gleed heen over die opmerking en me houdend alsof ik nog boos was over zijn
gefantaseerd verhaal:
‘Maar hoe kom, jij het zoo slech gewees en gevertel wat nie waar was nie?’
‘Ach die missus, zij zat daar zóó’ - hoofd naar beneden - blik half omsluiërd treurig lip-hangend.... ‘Nee zij het slech gelijk en ek het gedenk - zij mot è bietje
lach.’
De tafel wordt gedekt voor het avondmaal. Johannus brengt de thee, trekt hier en
daar

†) Nè = hé.
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't tafellaken recht, verschuift een bordje, al schuin glurend naar ‘die baas.’ Ik, bedrijvig
van huiskamer naar keuken waar aardappeltjes bruinend wachten op 't mes dat ze op
zij zal schuiven om de ongebruinde hun plaats te laten innemen, hoor het volgend
gesprek.
‘Baas.... mij boeties.... hulle zè voor mij die oorlog hij het gekom?’
‘Ja, Johannus’
‘En die Rooineks, hoe zal hulle maak? Mij boeties zè die Rooiës zal Kristmus*) in
Pertoria wees.’
‘Hoe kom, hulle zè zoo?’
‘Die baas hij weet, hulle lees die krant van ons land. Die predikanten, hulle skrij
die blad in Basoetoeland en wat die Engelschman het gepraat in zij krant, ons lees
dit in ons taal en ons het nou gezien dat die Engelschen zè, hulle zal met veertien
dagen hier wees; maar andren zè weer, dat het Kristmus zal wees als hulle Pertoria
kom vat’.
‘Jong as die Rooineks Kristmus in Pertoria kom, dan zal 't wees als prisoniers’.
Twijfelend, durfde Johannus tegen te werpen: ‘maar.... in die krant, hulle zè die
Rooineks is banja.’
‘Nou, jij zal zien die baas is rech.’
Lang gerekt en niet in 't minst overtuigd, klonk: het ‘J.... a.... baas.’
Een paar dagen later. Johannus aan 't werk in de eetkamer; afstoffend met langzaam
wrijven van doek; elk klein voorwerp lang houdend in zijn vereelte handen, zwart
en als met rose gevoerd. Onverstaanbare woorden dringen door tot de achterkamer
van de suite waar ik bezig ben. Ik zie tusschen de zware, donker blauwe portières
door hoe hij uit den broekzak haalt een stukje papier, beduimeld en verfrommeld;
hoe hij lang tuurt en vinger-tikt er op; dan brabbelend het weer wegmoffelt.
Ik naar voorkamer: ‘Jong wat maak jij toch met die pampiertje.’
Gretig te voorschijn gehaald, overreikt hij het vodje. Verbergend een denken van
‘vies dat,’ grijp ik het, en.... zie geschreven woorden - onleesbaar.
‘Wat is dat?’
‘Missus lezen.’
Ik, turend:.... ‘kan niet.’
‘Is die Rooinek zijn taal.’
‘Wat?’
‘Ja, hoor missus.’ En vèr staand van mij, uitgerekt zijn arm, wijst hij: ‘Mother,
die missus weet, dat is die Ma; Father is die Pa; Brother is die Boetie; Sister is die
Zussie....’ en zoo eentonig opdreunend vele woorden, vertelt hij met grooten omhaal:
‘Die missus zij weet, ek mot nou die Rooinek-zij-taal leer; want hoe zal ek maak as
hulle inkom! Ik kan moos heeltemaal niet voor hulle verstaan nie.’....
‘Wie leer voor jou die taal,’ onderbreek ik hem.
‘Mij boetie die bij Engelsche missus werk. Hij praat rechtig perachtig die
Rooinek-zij-taal.’
‘Goed. Maar maak nou mooi die werk rech, in die âand*) jij kan leer.’
‘Ja missus.’

*) Kristmus = Kerstmis.
*) Aând = avond.
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Terug in achterkamer, loer ik nu en dan naar voren om te zien of hij doorwerkt.
Neen, starend, een beeldje in d'eene, stofdoek in d'andere hand, peinst Johannus. Stil
ik, ontevreden binnentredend, hem opschrikkend:
‘Nee jong, da's heelemaal nie mooi nie; jij moet werk. Hoe kom, jij is zoo lui?’
‘Missus.... ek denk.’
‘Jong, jij is malkop†).
‘Nee missus, rechtig, ek het gedenk, hoe zal die missus maak as die Rooineks
inkom?’
Nog geen ellende van onrechtvaardigen vijand had mijn oor gehoord en oorlog te
licht tellend in begin, lachte ik:
‘Hulle zàl nie inkom nie, en kom hulle wel in.... dan.... zal hulle voor die missus
niks maak nie.’
Johannus niet meer durvend ledig zijn, stoft voorwerpen af die reeds een beurt
hebben gehad. Bedroefd zegt hij terwijl:
‘O neè, missus, die baas - hij gaan kommando-toe, die missus, zij blij alleen met
Ferry. Die Rooies, hulle kom in die dorp. Één dag ‘klop, klop’ op die deur. ‘Woff,
woff’ zè Ferry - Johannus, hij gaan die deur open

†) Malkop = gek.
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maak en voor hom staan die Rooibaatjes. Hulle vrâ, ‘Waar die missus?’ Zij kom en
hulle wil voor haar saâm vat. ‘Woff - woff,’ die oû-troû-hond.... maar die missus zij
mòt saâm gaan.’
Neerhangend zijn hoofd, let hij op welk een indruk dit schel gekleurd tafereel van
aanstaand akelig lot op mij maakt.
Ik, komedie spelend: ‘Ja.... da's heeltemaal naar, en wat zal hulle met die missus
maak?’
‘Zij zal die kost mot rech maak voor die Engelschman.’
‘Maar hoe zal ons dan doen, jong?’
‘Neè ons mot è plan vind. Want as die missus zij ma dáár, in die land, vèr oo'r die
water, hoor, die Rooiës het die missus saâmgevat, ek denk die oû-ma, zij zal huil tot
die ooge nie meer kan zien nie.’
Getroffen ging ik heen, hem troostend: ‘Kom jong, je moe nie denk nie, ons zal
zóó zwaar krij.’....
Maar onhoorbaar was genaderd Johannus.... ‘missus, zè voor die baas, hij zal voor
mij è roer gé, dan kan die Rooineks mij eerst skiet voor hulle die missus mag saâm
vat.’
‘Nieuws, vrouwtje?’
‘Wat dan?’
‘'k Ga naar kommando.’
‘O! o!’
‘Kom, 'k ga immers niet om te vechten?’
‘Maar 't is toch gevaarlijk.’
‘Wel née, ik hoef immers niet te gaan waar gevaar is. Ik doe als een groot Generaal
en kijk op een goeiën afstand door mijn veldkijker naar het verloop van 't gevecht.’
Dacht hij dat ik mij dit liet wijs maken? Vreemd dat, dingen zeggen die je kunt
weten dat niet geloofd worden.
‘Ik zal zien dat ik een goeiën boy meê krijg.’
‘Wil je Johannus mêe hebben? Hij zal geschikter zijn dan zoo'n vreemde kaffer.’
‘Ja dat is een idee.... Maar jij?’
‘O! Alles kom immers rech in die land, als jij maar een vertrouwden boy hebt.’
‘Zou ie willen?’
‘'k Weet niet. 'k Zal zien.’
En Johannes wilde wèl.
‘Gaat ons rechtig oorlog toe? Vat die baas ook è roer saâm om te skiet?’
‘Nee, die baas gaan om te skrij.’
‘Ek is nog è keer oorlog toe geweest. Die Malaboch oorlog het ek sâam getrek
met die baas waar ek al het geblij toe ek nog heeltemaal è piccanini*) was. Ek het die
peart gezâal en die kost gekook en koffie gemaak en ons het achter è groot klip gelè....
Hu, rechtig zwaar was 't. Ek het die goedje wat die woeff.... woeff.... maak in die
roer gestop en die baas, hij het geskiet - woeff.... woeff.... pang.’
‘Nu, dat hoef nou niet. Die baas zal heeltemaal nie skiet. Jij mot die telegrammen
- jij weet die briefjes voor die krant - naar die tik-tik office breng, die koffie kook
en die peart mooi skoon maak.’
*) Piccanini (kafferwoord) = klein.
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‘Missus zal ek rechtig niet in die woeff.... woeff.... kom? Die Engelschen hulle zè
“fight” nè?’
‘Rechtig nie, jong.’
En verder blufte hij weer....
‘Zal daar ook zoo'n groot geweer wees als in die Malaboch oorlog? Hij zè
weroefff.... banja harder as die roer.’
‘Die kanon meen je?’
‘Ja net. Die pearden hulle het die ding op die koppie getrek en banja boeren is daar
bij gaan staan. Eén dag àmper het die Malaboch-kaffers die groot geweer gevang.
Hulle kom met die assegaai, die missus weet ons skiet nie, ons gooi met die assegaai....
p.... p.... f.... f.... f.... ioe maak hij - nou, hulle kom die koppie op. Daar hardloop al
die menschen bij die karnon weg, die groot weroeff.... hij blij alleen.... Die boeren
achter die groot klip hulle skiet rechtig perrachtig, hulle het geskiet tot die laatste
kaffer ook het gehardloop en die groot weroefff weer vrij op die koppie het gestaan.
In die nacht het mij baas en banja andre bazen die karnon onderkant die koppie
gebreng.’
Johannus' opgetogenheid verdween naarmate hij boeties sprak en de tijd van vertrek
naderde. Stil, in zichzelf gekeerd, sloop hij door het huis - mij aanstekend met zijn
gedrukte stemming. Ik begreep den reden van zijn houding.
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Als gewoonlijk werd het uurtje van eenen, ook nu weer het uurtje van ontboezeming
voor Johannus.
‘Jong, lijk jij niet saâm oorlog-toe te gaan met die baas?’
‘Missus.... ek lijk; maar.... mij boeties zè voor mij, die Rooinek, hulle zal voor mij
dood skiet.... en ek is daàrom nog zoo klein.*) Eerst as ek wit haren krij, ek wor ziek.
Die dokter, hij kom; hij gee voor mij van die medicijn-goedje. Eén dag, ek zal nie
meer kost vat nie, ek zal nie drink nie, ek zal nie meer zien nie. Maar nou.... ek is
heeltemaal piccanini.’
Vlug gleed hij over trillende lippen, de angst dien hij voelde van zóó jong den
dood, vrees voor den kogel waaraan geen ontkomen was op kommando, zooals de
boeties hem dat voorzegd hadden.
‘As jij nie lijk te gaan nie, dan blij jij maar bij die huis.’
‘Wat gaan die missus maak?’
‘Ek gaan vrinden-toe, jij weet die oûduitsch-missus.’
‘Zal ik dan alleen bij die huis wees met Ferry?’
‘Nee Ferry mag saâm gaan met die vrouw.’
Onrustig Johannus.
‘Jong, begrijp nou goed, jij het niet te gaan nie.... Jij kan gloò die baas lijk ook te
blij leef - en denk jij die missus zou niet banja treur as zij kon gloô; die baas hij kom
nie weer nie?’
‘Missus.... ek zàl saâm gaan.’
Van Pretoria naar Bloemfontein met den trein, van Bloemfontein naar Jacobsdal met
een Kaapschen kar, getrokken door vier paarden. Twee dagen rijden, was 't, wat
Johannus in de grootste verbazing deed uitroepen:
‘Machtig, ek het gedenk die Rooies was nà-bij Pertoria; maar hulle is daarom nog
banja ver.’
De angst maakte onzen held ongeschikt voor het kommando-leven. Misschien
was het ook de verveling. Johannus was niet meer ‘de Johannus van thuis’; lui,
onverschillig voerde hij 't weinige uit dat hem gezegd werd, en op zekeren dag toen
‘die baas’ te paard zou uitrijden, bemerkte hij dat Johannus den buikriem niet had
vast gegespt. Woedend over dit verzuim dat gevaarlijke gevolgen had kunnen hebben,
kreeg de kaffer een klap om de ooren.
Aschgrauw over zóó ernstig een beleediging, oogopvlammend in razernij, barstte
hij los: ‘Die.... die.... missus, zij is banja goed. - Die baas het voor mij geslaan..... Ek
gaan loop.’
En wij zagen hem niet weer, onze filosoof.

Van de redactie.
Kruger aan boord van de Gelderland.
- Actueel? Neen, dat kunnen we niet zijn, dat willen we niet, omdat aan actualiteit
zou moeten worden opgeofferd het mooie, het
*) Klein = hier in de beteekenis van jong, kaffers noemen eerst dan iemand groot als hij vrij
oud is.
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PRESIDENT KRUGER EN HET ETAT MAJOR VAN DE ‘GELDERLAND’.

goed doorwerkte, dat wij in het nieuwe Elsevier's Maandschrift willen geven, zoo
mogelijk nòg meer aan ons eigen, streng oordeel voldoende dan tevoren, omdat het
materiaal, waarop wordt gewerkt zooveel kostbaarder en mooier is. En actualiteiten,
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och, die vindt ge immers in zoovele dag- en weekbladen. Ge vindt er op uw
briefkaarten. Vandaag, komt een nieuw portret van Kruger in den handel en morgen
koopt ge 't voor vijf centen op een kaart, die ge voor de helft aan porto van den eenen
uithoek des lands naar den anderen kunt sturen. Dáártegen op werken willen wij niet
beproeven. Wij zullen geen wijziging brengen in de, weken van tevoren vastgestelde
samenstelling onzer nommers; want het mooie papier dat wij gebruiken moet lang
drogen, nadat het is bedrukt en - dat wil wat zeggen in Nederland: - drogen!!
Maar met het bovenstaande is niet gedecreteerd dat wij nooit eens wat willen geven
dat een zeker actueel belang heeft bij het verschijnen. Van het tegendeel geven we
blijk door het opnemen van nevens-staande plaatjes, die al onzen lezers welkom
moeten wezen. Maar - het moet dadelijk gezegd - voor mooie illustraties geven wij
ze niet uit. O, neen! Zelfs voor een voortreffelijke reproductie staan we niet in, al
doet men zijn best, natuurlijk. Dit hoekje is het journalistieke hoekje van ons
tijdschrift, het hoekje, waarin wel eens wat zal worden opgenomen tamelijk
onverwachts - voor ons zelf, als 't kan.
De fotografietjes, die wij reproduceeren, zijn ons toegezonden (en òns alléén) door
een officier van de Gelderland, die de historische zeereis van Lorenzo-Marquez naar
Marseille medemaakte. Er was een brief bij, waaruit wij het een en ander mogen
ontleenen. Maar veel uit dit schrijven is reeds algemeen bekend. Zoo weet men dat
Kruger, 20 October aan boord verwacht, in den morgen van den negentienden reeds
om half zes verscheen en door den officier van de wacht werd verwelkomd. Later,
merkte de gezagvoerder op dat hij veel vroeger was gekomen dan men had mogen
hopen. ‘Beter te vroeg dan te laat’ zei de grijsaard die, naar onze correspondent
mêedeelt, geheel het voorkomen had van iemand, die zich, na langdurige ongerustheid,
eindelijk in veiligheid voelt onder vrienden. Later op den dag, werd receptie gehouden.
Op den 20sten stoomde het schip naar buiten, omzwermd door zeilbootjes met Boeren,
die den president een hartelijk vaarwel toeriepen. Een uur vroeger had consul Pott,
den man, dien alle Nederlanders een warm hart zullen blijven toedragen, hoe het
geschil met Portugal ook eindigen moge,

CONSUL POTT NEEMT AFSCHEID VAN PRESIDENT KRUGER AAN BOORD VAN DE ‘GELDERLAND’.

afscheid genomen. Dat vaarwel deed den ouden president aan en lang staarde hij de
stoomsloep na, die onzen kranigen consul naar wal voerde. Naast den heer Kruger
staat de heer Bredell.
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KRUGER EN BREDELL CONSUL POTT NASTAREND BIJ ZIJN VERTREK VAN BOORD.

Het weder was gunstig en de president zat, weinig door de beweging van het schip
gehinderd, meestal op de campagne aan de lijzijde bij het schild van het achterste
kanon. Wind kunnen zijn zieke oogen niet verdragen
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en ook niet meer de rook van zijn pijp, zoodat Kruger maar drie pijpen per dag rookt
en ze nog dikwijls laat uitgaan. Geregeld ging hij met zonsondergang naar beneden
om tusschen acht en negen uur te gaan rusten tot zes uur in den morgen. Op den dag
sliep Kruger doorgaans een uurtje na het tweede ontbijt.
Onze briefschrijver roemt de beleefdheid der ambtenaren van de Fransche kolonies,
waarvan men de kustplaatsen aandeed. Zij bezochten den president, tal van
visitekaartjes werden aan boord bezorgd van Fransche zee-officieren, die in warme
woorden hunne sympathie hadden betuigd. Een Duitsche mailboot pavoiseerde in 't
voorbijgaan en het volk juichte. In 't Suez-kanaal gebeurde dat nog eens.
Verslaggevers van allerlei dagbladen trachtten, onder vermommingen soms, in Suez
en Port-Saïd aan boord te komen. Eenigen gelukte dat; maar de president ontving
niemand.

TRANSVALERS NOG EENS HUN PRESIDENT VAARWEL TOEROEPEND.

In de Middellandsche zee, gebeurde 't dat Kruger in ambtsgewaad aan de
officierstafel verscheen. Hij droeg zijn sjerp, welke hij sedert de laatste zitting van
den Volksraad, die hij presideerde, niet had omgeslagen. Men weet reeds lang hoe
Kruger een gebed deed en zijn beeltenis met handteekening aan de officieren vereerde.
Met allen had Kruger één voor één kennis gemaakt aan de tafel van den gezagvoerder.
Op onze fotografietjes ziet men den president met het état-major van de Gelderland
en met zijn reisgezelschap aan boord.

PRESIDENT KRUGER EN HET REISGEZELSCHAP AAN BOORD.

In den morgen van 22 November, stoomde men de haven van Marseille binnen.
Wat daarna gebeurde weten wij allen.
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Nieuwe boeken.
Uit het Wonderland.
- Met trots mag de Nederlander wijzen op de boeken, die voor zijne kinderen worden
geschreven en geïllustreerd. Hoe langer hoe beter wordt - zeker ook wel onder den
invloed eener weldadige kritiek! de tekst en, aangemoedigd door de Pers, durven de
uitgevers hoe langer hoe meer en artistieker prentjes geven. Wij moeten aannemen
dat het publiek al dat moois voor de kinderen koopt, want jaar op jaar neemt het
aantal nieuw verschijnende kinderboeken met kunstwaarde toe. Het is een lust om
er de aandacht op te vestigen. Wat aan kinderen wordt gegeven om te lezen en te
kijken kán niet met genoeg zorg zijn bewerkt. De opvoedkundige beteekenis van het
kinderboek kan niet worden overschat. ook met de vorming van den kunst-smaak
dient zoo vroeg mogelijk begonnen. Naast het vele leelijks, dat kinderen wel moeten
zien, geve men hun zoodra mogelijk wat heel zuiver moois tot troost en tegengif,
opdat hun jonge oogen dadelijk leeren onderscheiden tusschen banaal bont en
harmonisch gekleurd, tusschen plompe lijnen en doordachte omtrekken. De adelbrief
der toekomst zal het bezit van schoonheidsgevoel wezen.
Wij hebben reeds melding gemaakt van
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de mooie reeks, die wij aan het hoofd van dit artikel aanduiden. Wij hebben reeds
gesproken over den tekst en met een enkel woord ook over de illustratie door
Vaarzon-Morel. Nu deze bladzijden echter kunnen worden verlucht door specimen
uit de behandelde werken met platen, willen wij niet verzuimen nog eens - en nu
uitvoeriger - op het werk van Vaarzon-Morel te wijzen. Nieuwe prentjes verschenen,
trouwens, en hier kunnen er een paar van worden gereproduceerd.
De teekenaar heeft - waarschijnlijk omdat hij voor kinderen werkt en misschien
ook wel omdat het in zijn temperament ligt - vooral vermakelijk willen wezen. Hij
heeft van het Oosten gemaakt zoo ongeveer wat Robida, in zijne illustraties van de
Cent nouvelles nouvelles, Le vieux Paris en dergelijke werken heeft gemaakt van
den oud-Franschen tijd. Het drukke in kleeding van menschen en paarden, het grillige
van gebouwen en meubels, het voor ons vreemde vooral heeft Robida getroffen. Als
karikatuur-teekenaar heeft hij vooral oog voor de grappen der lijn. Vaarzon-Morel,
van wien wij geene karikaturen kennen, verhoudt zich tamelijk tot het Oosten als
Robida tot den ouden tijd, al is hij minder karikaturaal dan de Fransche teekenaar.
Het is niet in hem opgekomen het ware Oosten te geven in zijn onthutsende mengeling
van blijheid en somberte. Wie ook maar een stukje van het Oosten heeft gezien, kent
die tegenstelling, die overal den Europeaan treft. In duistere, overwelfde straten, heel
nauw, met muren zoo goed als zonder opening en nergens een ongetralied venster,
als waren

W.F.A.J. Vaarzon Morel, pinx.
ILLUSTRATIE UIT ‘UIT HET WONDERLAND’, DEEL III.

er enkel gevangenissen in zoo'n stad, op eens verblindende lichtplekken van hemel
of straatvlak of plein en in dat licht het klaroengeschetter van purper, geel, topaas,
oranje... een paar lappen maar, doch een hooge weelde van kleur. Of de markten,
onder gewelven van dreigende steenmassa's,
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in schaduw heel diep-blauw, de Oosterlingen stil - poppen uit een Panopticum! tusschen hun kleurige waar, die stom druk is voor hèn: sina's-appelen, koperwerk,
tapijten, al het bonte snuisterijenboeltje dat de blikken lokt van vrouwen en meisjes
niet alléén. Of

W.F.A.J. Vaarzon Morel, pinx.
ILLUSTRATIE UIT ‘UIT HET WONDERLAND’. DEEL III.

de vrouw zelve, gaande in een witten zak, verdwijnend door een smal deurtje met
veel beslag van roestig ijzer en dan, binnen, zich ontpoppend tot het beschilderde,
bont gekleede wezentje dat spinragweefsel draagt, maar bij tientallen van meters en
bont, vlinderbont... Zoo is niet gansch het Oosten, maar zoo is wèl dat van de
1001-nacht-vertellingen.
Vaarzon Morel geeft den kinderen heel wat anders te aanschouwen. Indien hij had
willen en kùnnen geven dat Oosten der nacht-vertellingen zoo echt mogelijk, dan
zou zijn werk een groote-menschenvertaling van de 1001-nacht kunnen illustreeren.
Nu kan dit nooit. Maar dat behoeft immers niet. Wij mogen geen oogenblik vergeten
dat de teekenaar had te volgen een tekst, den tekst van een verdienstelijken verteller,
maar die er niet aan heeft gedacht wat meer in zijn vertelsels te leggen van het Oosten
dan hetgeen er in moest om de verhaaltjes. Van de echte verzameling hebben zijn
vertelsels bijna niets essentiëels. 't Is geen verwijt, we zeggen het om den teekenaar
te rechtvaardigen. Deze had dus met dat echte Oosten luttel te maken. Hij fantazeerde
maar, heel aardig, en als fantazietjes moeten we zijn werk beoordeelen, willen we
hem geheel recht doen wedervaren.
Laten wij buiten beschouwing de kostuums, de wapenrustingen, de harnachementen
van paarden, muildieren, olifanten, kijken wij maar eens naar de typen van mannen
en vrouwen.
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Zij doen allen denken aan gekostumeerde landgenooten van ons. Aardige jonge
meisjes - uit Amsterdam, den Haag, Arnhem, of óók nog uit Londen, Christiania,
dat doet er niet toe - aardige Europeesche, vooral West-Europeesche meiskens, die
‘snoezig’ aangekleed zijn, babbelen met groote, gebaarde of magere baardelooze
mannen. Zij hebben haar hoedjes precies opgezet als dametjes, die op
afternoon-tea-bezoek gaan en, zoo waar! de rokken vallen ten naastebij volgens de
voorschriften der mode van verleden jaar. Gaan die dametjes in groote leunstoelen
zitten, dan vlijen zij zich met gestrekte beenen, leunend héél eventjes op de
handpalmen, daarin neêr, precies op dezelfde manier elegant als de mooie dames in
onze salons dat zijn. Hier en daar is de houding wel wat meer Oostersch, doch elders
laat de teekenaar de mooie meisjes en vrouwen houdingen aannemen, die doen
veronderstellen dat zijn modelletjes het ver in de gymnastiek hebben gebracht. Lenig,
nu, zijn de Oostersche vrouwen, zoolang zij heel jong zijn ongetwijfeld, maar zij
hebben toch niet de gewoonte zich zoo te draaien als Vaarzon Morel het b.v. de
schaakspeelsters op pagina 17 van het nieuwe (derde) deel laat doen. Dat kan zelfs
in Europa alleen Sarah Bernhardt zoo knap.
Voor het oogvermaak der kinderen werden die plaatjes geteekend en oogvermaak
geven zij, zonder uitzondering. Met guitige fantazie illustreert Vaarzon Morel zijn
tekst. Hij blijft, door de zeer bijzondere zuiverheid en de groote uitvoerigheid van
zijn teekeningen, die men veel minder verkleind zou wenschen om ze meer tot recht
te zien komen, zoover als maar denkbaar is van het banale, gemakkelijk grappige.
Zijn werk is uiterst gedistingeerd. Als figuurtjes uit een schitterend pantomime-ballet,
gaan al die poppetjes en dieren ons oog voorbij. Het is allemaal zoo heel samengesteld,
dat ballet-moois, we worden er gauw moê van, maar tòch doet het ons wel prettig
aan. Wij zien toe, als in een droom en we zullen alles in droom nog weêr zien, mooier
dàn, meer opgelost nog al die schitter-elementen. Ziet, Vaarzon Morel heeft het
allemaal vastgehouden en vastgelegd: het gansche Oostersche pantomime-ballet, al
de sierlijke decoraties, al de mooie vrouwen, al de statige baardmannen, al de tronen,
de Oostersche luchters met paardestaarten, de bont betente olifanten der optochten,
al de heerlijke kostuums, de tapijtenpracht, de pauwenpraal, de heerlijke perspectieven
der achterdoeken, die eindelooze zuilengangen te zien gaven of binnenpleintjes met
klaterfonteinen of heele stukken woestijngrens met rotsen, steil en gelijk falaises
grillig afgehakt, als door golfschuring... Het tekstboekje lijkt daar héél nuchter bij,
doch het is ook maar een tekstboekje en doet ons al het moois begrijpen. 't Was niet
heelemaal zoo bedoeld, niet aldus had men de verhouding tusschen schrijven en
teekenen ten naastenbij moeten kunnen kenschetsen. Ware de harmonie tusschen
tekst en teekening volkomen, maar de teekeningen wat ze nu zijn, geen kinderboek
zou het geheel mogen heeten, maar een boek van weeldedroomen!
***
Bij Ferd. Hey'l te Stockholm verschijnt eene Zweedsche uitgave van dit werk met
de illustraties van Vaarzon Morel.

Kinderrijmpjes, Handjeplak, door N. Bodenheim. S.L. Van Looy,
Amsterdam.
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- 't Is allemaal zoo heel ‘modern’ wat kleine kinderen om zich heen krijgen! En daar
komt van Looy op eens uit de lucht vallen met kinderrijmpjes, die menig jong
moedertje ternauwernood nog in haar prille jeugd zal hebben gehoord - voor een
klein gedeelte; van die volmaakt onzinnige, onsamenhangende rijmen, waarin de
logica de gekste buitelingen maakt. Heeft het moderne kind daar wat aan? Zoo'n kind
van logisch, natuurwetenschappelijk denkende ouders, eenige palmen lang geworden
en eenige ponden zwaar tusschen antiseptische windselen, drinkend gesteriliseerde
melk en zuigend aan bacterievrije mondstukjes, indien niet knabbelend op speelgoed,
waarvan de verf onschadelijk is verklaard in Dr. van Hamel-Roos z'n laboratorium
- heeft zóó'n kind daar nu nog wat aan? Is het boekje niet een anachronisme?
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‘De brand is in de lantaren
De vonken vliegen der uit,
De meisjes hebben zoo garen
Een stuiver voor een duit.’

Maar dat snapt een kind immers niet, van dien stuiver en dien duit. Wat is een duit?
Hadden de Romeinen die voor pasmunt of vindt men er in de pyramiden begraven?
Of:
‘Leune deune dopje
Porceleine kopje
Man en vrouw
Kinderen in de rouw
Meid en knecht
Ga nu maar spoedig naar de Vecht.’.

Maar, m'n lieve mensch, moet ik mijn kinderen dat voor neuriën? Mijn jongen, die
ik naar Amerika zal sturen om daar spoorwegingenieur of autocar-fabrikant te worden
of mijn dochtertje, dat studeeren moet aan de polytechnische school: de toekomst
ligt in de machines? Of... Wacht even. Het is beproefd, het boekje. De oude rijmpjes
deugen nog; de oude onzin doet schateren, zeker wel precies door 't onzinnige of
bepaald door heel wat anders. Verklaren is niet noodig. Als het kind pret heeft is de
kritiek ontwapend.
Wij hadden moeten zeggen: zou dezelve ontwapend geworden geweest zijn. Want
ze had geen wapens. Die waren haar afgenomen door de teekenaarster, van wie wij
het werk hier samen bekijken gaan.
Het moet haar doel zijn geweest uiterst naiëf te illustreeren, met een verouderd
tintje, zoo'n tintje uit de oude doos, de heel naïve rijmpjes, waarvan het grillige spel
haar heeft geboeid. Misschien zongen die rijmpjes in haar, wekkend lief-teêre heugenis
aan een grootmoedertje of een oude vriendin des huizes. En als van een oude doos
- jawel, maar opgefrischt toch - is het gebloemde papier van 't binnen-schutblad en,
is dat omgeslagen, dan komen de poppetjes, gekleurd en ongekleurd, prachtig in den
waren toon allemaal: poppetjes uit de oude doos, niet, bij eeuwen niet, zoo oud als
de rijmpjes, maar precies even oud als wij ons die rijmpjes dan toch denken. Maar
dit allemaal zonder eenig vertoon van kostuumkennis of meubelstudie. Neen, dááraan
heeft juffrouw Bodenheim niet gedacht, daarvoor deed zij veel te eenvoudiglijk het
werk, dat zij zoo prettig vond. Wat ouderwetsche keukenstoelen met hooge ruggen
- 't model dat weer in eere hersteld wordt! - een sjaal, wat nu grappig lijkende hoedjes
en geruite japonnetjes en mutsen en - dat is vooral meesterlijk aardig gedaan! - ook
ouderwetsche houdingen, klein-burgerlijk ouderwetsch. Dat is iets om een juffrouw
zoo kostelijk neêr te planten in haar stoel bij een klein tafeltje met een kaars, een
poes, een boek en 't wit porceleinen theegoed, als bij ‘Naar de Kerk - zeit ze’ of om
zoo prachtig vieux-jeu een jongen bij een ‘meissie’ te laten zitten als op het volgende
groote prentje. Prachtig is de roode jurk met een strook en de witte kousjes boven 't
glippende muiltje en het roodborstige vogeltje heel boven in een boompje beneden
't jaar.
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IN DEN HAAG DAAR WOONT EEN GRAAF EN ZIJN ZOON HEET JANTJE.

Toch vinden wij de gekleurde plaatjes niet zóó heelemaal mooi als de zwarte. Dat
zijn silhouetten. Wij laten er u hier een paar van zien: juweeltjes! Groote menschen
hebben er misschien nog meer aan dan kinderen, omdat zij er bewust meer in zien,
doch het kind heeft er door de vreugde zijn eigen, primitieve voorstelling van
menschen en voorwerpen in plaat gebracht te krijgen. 't Ontdekt al meer en meer in
al dat zwart en wit, want bijzonderheden werden niet vergeten. Al dat primitieve,
dat speelsch naiëve is mooi, toch, héél teer van omtrekjes. Men geniet van het prieeltje
bij den ‘Overtoom,’ met vlak naast het lommerdakje zóó maar het boeren binnenhuisje
met een meid, die de steenen dweilt en een staanklok en duiven, die eten uit een
bakje, terwijl de boer twee emmers aan een juk gaat wegbrengen, men wordt prettig
aangedaan door dat guitig vlakke Zacharias prentje en 't uitvoerige van
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den dooden haan, ten grave getorst door lamferdragende, amsterdamsche aansprekers
met drie bedroefde kippetjes achteraan.
Mocht een van de kleintjes willen teekenenprachtige, onbetaalbare hulp bieden
hem tal van eenvoudige voorbeelden: dingen die het om zich heen ziet: gieters,
bloempotten, harken, theekopjes, kaas-stolpen, keukengerei, kippen en eenden,
stoelen, boomen... een massa voorwerpen en poppetjes, waarvan het leert met hoe
weinig men grafisch de waarheid nabij komen kan. Zien leeren ze, die prentjes: het
essentieele goed zien.

BUITEN IN DE BIEZEN,

- DAAR LEÎ EEN HONDJE DOOD.

Jean Lefort, door Bulée (twee deelen) Amsterdam, E.L.E. van Dantzig.
- Mr. H. Louis Israëls gaf een voorrede; de heer Van Dongen gaf een teekening voor
den omslag. Reeds werd in couranten bekend gemaakt dat de
schrijver-dagbladcorrespondent is te Parijs. Onze lezers weten hoe Bulée over
moderne kunstenaars kan schrijven.
‘Een greep uit het Parijsche leven’ noemt Bulée zijn boek. Wij zouden 't liever
een ‘revue’ in romanvorm willen noemen. Jean Lefort is niet belangwekkend door
zichzelf; maar wij volgen hem overal, omdat hij ons brengt in zeer verschillende
kringen, waarvan de niet-Parijzenaar doorgaans gaarne hoort. Bulée laat ons wat
vernemen van de dessous der politiek en van die der Moulin-rouge-dametjes, hij
brengt ons in de Folies Bergère, in 't Casino de Paris, in een artiestenloge waar een
mooie dame aan haar toilet bezig is, in de Kamer als er een ministerie valt, tusschen
de paperassen van een afgevaardigde-nationalist en magazijnhouder, bij diens bed
als hij juist iemand te logeeren heeft gehad, die een naïef mensch niet bij den député
zoeken zou, bij aanvallige en aanvliegerige dames uit de letterkundige wereld. Wij
komen in aanraking met de zedenpolitie, als die een jacht houdt op vrouwelijke
nachtvlinders, gaan met den commissaris mêe een moordenaar vangen, dien we ook
zullen zien guillotineeren. Wij worden gebracht in de geheime drukkerij van
anarchisten, die ook valsche autografen vervaardigen, brengen met Lefort zelfs een
nachtje door bij iemand, te wier domicilie eigenlijk de meer gemelde nationalistische
afgevaardigde thuis behoort en leeren hoe kamermeisjes den monsieur van madame
helpen bedriegen; we frisschen ons op door een tocht per Seinebootje en gaan naar
de wedrennen. Wij zien de gevolgen van een treurigen ‘collage’, gaan een beroemd
romancier-dichter-journalist opzoeken, wonen een zitting van 't assisenhof bij met
requisitoir, pleidooi en ter doodveroordeeling; we mogen mée naar 't bal Bullier, het
bal van de opera en dat der quatre-z-arts, alwaar de dames haar japonnen uittrekken
als het warm gaat worden en ze nog zoo iets aan hebben, we zien eindelijk Jean
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Lefort, die zijn naam met eere draagt, althans voor zoover zijn phyziek aangaat, een
huwelijk uit liefde sluiten en den weg tot roem, voorspoed en geluk opgaan.
Mochten wij nog een episodetje vergeten hebben, dan bieden wij schrijver en
lezers onze verontschuldiging aan.
Deze revue-roman of roman-revue is vlot geschreven, maar dan ook erg banaaltjes.
Bulée heeft vooral getoond heel handig zoo'n soort van boek in elkander te kunnen
zetten en daarvoor den waren hoofdpersoon te kunnen uitkiezen.
Als letterkundig werk zal deze roman wel niet zijn aangeboden; als vermaaklektuur
is hij genietbaar voor hen, die hunkeren naar een blik achter de schermen van wat in
hunne oogen toch voornamelijk een groot en verdacht tingel-tangeltooneel is: het
Parijs uit romans en naar vreemdelingen-ervaring.
De ingewijde in Parijsche mysteriën, raadt naar de namen der modellen voor dit
boek. Wij teekenen aan: Jules Julazot, Mendès, Fernand Xau, St. George de Bouhélier
e.a. Maar met groote vraagteekens, hoor! We nemen geen woord der beschuldigingen
voor onze rekening en stellen ze, ten opzichte dezer menschen, ook niet op rekening
van den schrijver.
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‘TEVREDENHEID’ NAAR EEN SCHILDERIJ
(EIGENDOM VAN DEN HEER P.F. THOMSEN TE ROTTERDAM.)
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Martinus Schildt*).
Door N.H. Wolf.
Wie in het groote nijvere Rotterdam bekend is, en onze schilderswereld kent, weet
hoe weinig kunstenaars van het penseel in de stad van Maas en Rotte hun atelier
hebben opgeslagen.
De Rotterdamsche akademie ‘van beeldende kunsten en technische wetenschappen’,
waar bekwame mannen onderricht geven, doch waar geboren talenten maar weinig
komen studeeren, produceert meer goede vaklieden dan groote kunstenaars.... En
zoo komt het, dat ook de enkele bloempjes, die op de dorre vlakte bloeien, door de
menigte blijven onopgemerkt.
In een afgelegen buurt van Rotterdam's oude stad, tusschen kleine, lage huisjes
en pakhuizen in, waar maar zelden een wandelaar passeert, doch waar van die echte
kleinburgersche luidjes wonen, is het atelier van den schilder Martinus Schildt.
Het is zeer stil in deze buurt: geen gerommel van wagens, geen schepen die het
voor zijn deur stroomende grachtje bevaren, geen hard-schreeuwende kooplui die
hier, in het Groenendaal, hun waren komen uitventen - er heerscht kalme rust,
onafgebroken, door niets verstoord.
En toch loopt evenwijdig met dit straatje de herrieachtige Hoogstraat, Rotterdam's
hoofdader van het straatverkeer, en zijn er groote binnenhavens aan de achterzijde
gelegen. Doch zij hebben geen invloed op de voortdurende kalmte waarvan het
ouderwetsche straatje geniet, gelegen als het is buiten de gewone verkeerswegen van
de bevolking der handelsstad. Het is er een echt buurtje voor een schilder die in stilte,
ongestoord door invloeden van buiten, en zoo bescheiden mogelijk, zijn weg wil
gaan Een reclame-man, een man van de wereld ook, zou hier niet aarden; een jong
kunstenaar, die overtuigd

MARTINUS SCHILDT.

*) De reproducties zijn naar foto's van den heer C.E. Mögle te Rotterdam.
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is dat hij er nog niet ìs - nog niet is, wat men noemt ‘arrivé’ - kan hier gedijen.
Zulk een kunstenaar, inderdaad, is Schildt.
Wie hem een bezoek brengt op zijn werkplaats, - Schildt wèrkt hàrd! - ziet
aanstonds, dat hier geen reclame-man, ook geen man van de wereld huist. Het is er
een rommel als bij een oudroest, zonder den minsten zweem
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‘GROENTENWINKEL’

NAAR EEN SCHILDERIJ

van weelde. Slechts enkele oude stoelen en een houten tafel vormen er het huisraad.
En toch verkoopt Schildt geregeld.
Hoewel nog jong, mag hij zich reeds nu verheugen in een naam.
Te Rotterdam, den 29en Aug. 1867, geboren, ging Martinus Schildt, toen hij een
jaar of dertien was, bij een steendrukker in de leer.
Het vak kon hem maar matig bevallen, vandaar dat hij na een halfjaar de lithografie
eraan gaf, om bij den bekenden Rotterdamschen kunstlakker Nooijen te probeeren
of hij hier iets worden kon.
De heer Nooijen, die veel artistiek gevoel had, had ook veel pleizier in jongelui
die van teekenen hielden. Ontdekte hij er zoo een, dan wakkerde hij hunne
kunst-aspiraties aan o.a. door ze naar de teeken-akademie te zenden. En zoo was hij
dus verheugd, toen Schildt zich bij hem aanmeldde terwijl hij deze school reeds
bezocht.
Schildt zou dus kunstlakker worden.
Intusschen besteedde hij zijn vrije uren en den Zondag aan zijn lievelingsstudie:
het teekenen, en langzamerhand begon hij ook te schilderen en te boetseeren.
Met eenige vrienden, van wie thans echter behalve Schildt, niemand in de
schilderswereld bekend is, huurde hij een bescheiden atelier - boven de oude bakkerij
‘Het Lammetje’, aan den hoek van de Binnenrotte en het Achterkerk - en hier
schilderde hij naar hartelust, en boetseerde er tevens met blijkbaar succes: hij behaalde
aan de akademie de zilveren medalje ervoor (hij is leerling van Miedema; voor
teekenen heeft hij veel te danken aan Maasdijk), tegelijk met een dergelijk eeremetaal
voor naaktteekenen.
Maar ondertusschen was de gedachte bij hem opgekomen, om eens meê te dingen
naar de Koninklijke subsidie, die jaarlijks aan jonge artiesten, namens H.M. de
Koningin, door eene commissie wordt uitgereikt. Een mensch kon nooit weten....
Hij zond dus een vijftal werken in: een Landschap, een Naaktstudie, een Studiekop
enz. - en de Commissie zond hem een schrijven terug, waarin zij hem meêdeelde,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

157
dat hem, voor één jaar, de Kon. subsidie was toegestaan. En vier achtereenvolgende
jaren genoot hij van zulk een onderscheiding (1893-'97).
Doch de eerste subsidie, in 1893, was voor Schildt een vingerwijzing geweest, om
het lakkersbedrijf te laten varen en zich uitsluitend toe te leggen op de schilderkunst.
Ergens op het Stokvischwatertje - óók zoo'n typisch achteraf-buurtje, midden in
de oude stad - richtte hij een atelier in en langzamerhand begon hij ‘er in’ te komen.
Een Vrouwtje bij Lamplicht, dat op de Driejaarlijksche te Rotterdam nogal van
zich had doen spreken; - een Studiekop die op de tentoonstelling in München al was
verkocht, vóórdat de expositie was geopend, - hadden de aandacht op den jongen
kunstenaar gevestigd. En toen het bestuur der Rotterdamsche akademie, in Mei '95,
zijn eerste prijsvraag uitschreef voor een schilderij, gestoffeerd met 3-5 figuren,
kwam Schildt uit met zijn Tevredenheid, het schilderij ‘met het kacheltje’, zooals de
menschen het later hebben genoemd, en werd hij met den uitgeloofden prijs bekroond.
Toen reeds kenmerkte hij zich door een

‘STALLETJE IN DRENTHE’

STUDIE IN WATERVERF

‘LANDSCHAP IN DRENTHE’

STUDIE IN WATERVERF

breede opvatting van zijn onderwerp, een fijn gevoel voor kleuren en een kernachtige
wedergave van het natuurlijk-zijn.
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Dat fijn gevoel voor kleuren vooral, die prachtige uitdrukking van de stof, zien
we in hooge mate uitgedrukt in het wellicht bij velen bekende schilderij, dat bij Mevr.
Artz te 's-Gravenhage hangt: de Vrouw met Koperen Kan. Het dateert van 1896, uit den eersten tijd dus van zijn kunstenaarsleven, en het verwondert ons niet weinig,
dat dit werk nog niet naar de een of andere verzameling is verhuisd.
Maar hoe dikwijls is dit niet het geval bij jonge artiesten, en vooral, wanneer hunne
werken nogal afmetingen aannemen Een particulier moet over heel wat wandruimte
kunnen beschikken, wil hij meerdere groote werken in zijn collectie kunnen opnemen.
Uit dienzelfden tijd dateert nog een ander groot doek: Groentenwinkel, waarvan
een reproductie dit artikel vergezelt. En hoewel de kleuren, helaas! zijn verloren
gegaan, zoo is toch het karakter der compositie op de foto uitstekend bewaard
gebleven.
Schildt maakt geen pakkende genre-stukjes, stelt geen compo-
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sities samen die furore moeten maken... Het is hem te doen, in de eerste plaats, om
de mooie kleur. Een tonige, mooie schets vol stemming, van reine kleur, is hem lief
en in dit opzicht heeft hij veel gemaakt: op zijn studiereisjes door Drente en Brabant
b.v., zoo'n interieur, 'n aardig hoekje met een schunnige tafel en wat rommel eromheen
- een oude kist, die voor kleerenkast dient van den een of anderen polderwerker - 'n
eigenaardig bedsteedje met 'n oud, verschoten gordijn ervoor, dat dan juist aardig
doet.... dat zijn van die tonige dingen, die Schildt bij voorkeur in zijn werken
vasthoudt. Of een stal, waarin het groen en geel van het rondom liggende veevoeder
hel afsteekt tegen het viesbruin en grijs der houten voorwerpen. 'n Enkel lichtvenster
werkt dan fantastisch....

‘OUDE VROUW’ (STUDIEKOP)
NAAR EEN AQUAREL

Zóó is Schildt in zijn element.
Maar toch zit zijn hoogste kracht niet in interieur-schetsen.
Wie Schildt wil leeren kennen, moet hem gadeslaan in zijn figuurstukken. En dan
bij voorkeur waar hij volkstypen karakteriseert.
Zie eens die Studiekop van een oude vrouw, een aquarel van bizondere waarde.
Een heele geschiedenis leest men erin! - Die smartelijk-peinzende trekken, die
uitdrukking van lijdzaam lijden der arme vrouw.... Het is meesterlijk weergegeven:
de dood moet wel spoedig een einde gemaakt hebben aan zóóveel stil verdriet.
En de Oude Man - is ook dat niet een krachtig staaltje van zijn talent?
Het is de aquarel die in 1899, op de Vierjaarlijksche te Amsterdam verkocht werd,
toen Schildt voor zijn Waschvrouwen de gouden medalje verwierf - hetzelfde
schilderij, dat hem op de Parijsche tentoonstelling een zilveren dito deed behalen.
Door deze laatste onderscheiding werd Schildt toen met één slag gelijk gesteld met
een aantal van de voornaamste kunstenaars van onze Hollandsche Schilderschool.
Het deed ons pleizier voor den jongen artiest!
Wij hadden het zoojuist over den Groentenwinkel - we moeten er nog op
terugkomen.
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‘OUDE MAN’ (STUDIEKOP)
NAAR EEN SCHILDERIJ

(Eigendom van den Heer Albert Spanjaard te Borne.)

Over het algemeen toch eischen Schildt's werken een sterke belichting, wil men
van alles wat er in zit genieten. Zijn verdeeling van licht en schaduw is zoo piquant,
zoo pittig, dat een hel licht slechts alles er uit kan halen, wat hij erin heeft gelegd.
In het bizonder nu is dit het geval met den Groentenwinkel. Door een klein
vensterluikje valt een sterk licht op den groentenbaas, die voor zijn bossen prij
geknield ligt. De specie van de prijschillen zelf ook is sterk lichtgevend....
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Half verlicht worden de vrouw, de roode kooltjes op den achtergrond, en in een
schemerachtig duister blijven de overige voorwerpen. 't Is als een fotograaf, die zijn
object, waar het om te doen is, scherp stelt in het volle licht en die de omgeving als
tonigen achtergrond beschouwend, wel niet verwaarloost, maar toch ver ondergeschikt
maakt aan het ‘hoofdcentrum’.
Doch bij al die goedgeziene terughouding der nevenfiguren, verwaarloost Schildt
ook de ‘entourage’ niet.
Wanneer men nauwkeurig zijn werken beziet, zal het opvallen hoe breed hij is in
zijn opvattingen - ja, maar tevens, hoe àf zijn werken zijn tegelijk. Het wijde, het
breede van het impressionisme legt hij er in, dadelijk

‘CITROENENVERKOOPSTERS’

NAAR EEN SCHILDERIJ

reeds bij den opzet. Doch daarna, als de finesses erin gebracht worden, - en àlle
finesses brengt hij erin! - blijft het breede in zijn werken bewaard. Vandaar dan ook,
dat Schildt niet tot een bepaalde ‘richting’ behoort....
Wat Schildt bedoelt, - dat leest iedereen uit zijn werk. Mystiek, symboliek e.d.
moet men dus nooit bij hem zoeken. 't Is alles eenvoud dat hij geeft.
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STUDIE.

‘De Natuur is reeds mooi genoeg’, zegt Schildt, ‘als men ze maar éérlijk weêrgeeft
zooals ze is - zonder tierlantijntjes, zonder geheimzinnigheden’.... En hij heeft gelijk.
Niettemin - elke ‘richting’ in de kunst is te respecteeren, als het maar kùnst is, wat
gegeven wordt.
Van licht gesproken - een zeldzaam staaltje daarvan ontwaart men in zijn
Citroenenverkoopsters.
De eerste maal, dat ik dit eigenaardige doek zag, heeft het mij bizonder getroffen.
't Was bij den schilder op zijn atelier.
Het stond met de voorzijde naar de muur, in een breede zwarte lijst. Het licht kon,
met een rechten hoek, uit het breede venster erop vallen.... Nu wordt het òmgekeerd,
- ik sta met mijn rug naar het raam - en plotseling valt het schelle licht op het hooggele
der citroenen.... Een vreemd aspect, eerst, in het begin. Dan begint men te
onderscheiden. Rechts en links manden citroenen - de schitterend gele vruchten
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licht-uitstralend als van zonnegloed, het mandwerk met een ongelooflijke juistheid
van kleur en tint weêrgegeven. De oude citroenenverkoopster, een bekend
Rotterdamsch type, met haar scherpe trekken, als een koningin tronend naast haar
koopwaar, - haar dochter, tevreden maar hartstochtelijk de reeds ontvangen centen
tellende.... Een stuk realiteit van groote kracht, van prachtige kleur.

WATERVERFSTUDIE.

Heel anders, maar krachtig ook en diep, is dat wondere doek, genaamd de
Kaartspelers. Het is frappant, bij den eersten aanblik, als het vorige; maar het verschilt
ervan door zijn voornaamheid. Is de Citroenenverkoopsters een gewaagd stuk kleur,
- de Kaartspelers doet Rembrandtiek juist dóór zijn kleur.
Vier man zitten om een tafel te kaarten, bij lamplicht: drie heerlijke schipperstypen,
en een boertje. De roodgouden schijn van de hanglamp bestraalt hunne gezichten
met fantastischen gloed, terwijl de achtergrond in een schemerig, diep halfduister is
gehouden. Wonder-natuurlijk is de schijngloed van de lamp in heerlijke natuurkleur
weêrgegeven, wonderlijk mooi ook doen de halflichten en de Rembrandtieke
achtergrond tegen het goudlicht van den lampeschijn. En bij alle breedheid die ook
in dit werk weêr is neêrgelegd, is het toch in finesses uitgesponnen, zonder eenig
gevaar voor het ‘uit de lijst springen’ van al die kleinigheden. Ze zijn niet hinderlijk,
niet storend tegenover den hoofdindruk, dien het op den beschouwer maakt, evenmin
als de in volle glorie schijnende lamp tegenover het andere. Het is een stuk van kleur
en fantasie, - een werk, dat men alléén moet zien, niet tusschen andere stukken met
goudglimmende lijsten in, zooals altijd op een tentoonstelling het geval is en.... waar
men met de Kaartspelers van Schildt dan ook gewoonlijk geen raad weet.
Iets dergelijks als dit schilderij, maar in mindere mate, heeft Schildt gewrocht in
zijn Oudejaarsavond, een aardig interieur, dat een paar jaren geleden op de
tentoonstelling te Maastricht een kooper vond: een vrouw, die oliekoeken bakt, terwijl
vader met de kinderen speelt, en in zijn Moedertje bij lamplicht, waarvan men zich
door de hierbij gevoegde illustratie een idee kan vormen. Beide werkjes munten uit
door de welbegrepen verdeeling van licht en bruin, door de zuiverheid van toon en
de realiteit die er uit straalt.
Een zeer mooie lichtactie ook treffen we in de in bruin-grijze toon gehouden
Lezende Vrouw, - een oud moedertje, dat, ernstig, in haar bijbel zit te bladeren. En
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bij al het vage, waarin zij als het ware het lichtende middelpunt vormt, zijn de lijnen
er in behouden gebleven, zonder ons te hinderen, ja zelfs zonder maar eenigszins in
het oog te springen. Deze aquarel is met recht breed - en àf!
Heel aardig ook doet de Man bij het Kacheltje, een eenvoudige waterverfteekening
van veel zeggingskracht. We zien den man thuis komen, koud van het buiten werken,
en plaats nemen bij het roodgloeiende kacheltje. (Prachtig die roode weerschijn in
het pookgat, - zeldzaam fraai van toon die roodgloeiende pot!) Zijn pijp stoppen is
het werk van een oogenblik. Even aansteken - en nu zit hij vergenoegd, blij dat hij
weêr bij moeder thuis is, te genieten van eigen haard en hof.... 't Is een historietje,
zooals Schildt er zoo vele gemaakt heeft.

STUDIE.

Zie die andere aquarel ook eens. Het schijnt een pendant van deze. 't Is dezelfde
man die geposeerd heeft. Nú staat hij voor den schoorsteen zijn centjes te tellen, die
hij zoo pas heeft verdiend - zeker pakjesdrager of bood-
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‘BUURPRAATJE’
NAAR EEN SCHILDERIJ
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‘MOEDERTJE BIJ LAMPLICHT’

NAAR EEN SCHILDERIJ

schappenlooper van zijn vak, in elk geval 'n oudgediende. De uitdrukking in 's mans
gelaat: die blijde tevredenheid, dat in-zijn-nopjes-zijn,... het is kranig erin gelegd.
In dit soort werk dan ook moeten we het beste zoeken van wat Schildt gemaakt
heeft. Dezer dagen zag ik den opzet van een schilderij, dat als dit opstel verschijnt
zeker wel af zal zijn: een man en een vrouw, die vóórdat zij hun sober maal zullen
nuttigen, in diepe devotie zitten te bidden. Vóór hen, op tafel, staat een wasemende
schotel aardappelen. Schildt was er 's morgens aan begonnen; men begrijpt dus hoe
ruw, hoe onbeschaafd het doek er nog uitzag....
Doch alles zat er reeds in, dat was duidelijk, en ik ben overtuigd, dat behoorde
onze jonge kunstenaar tot de z.g. impressionisten, - hij zou het zeker zoo gelaten
hebben. Doch voor hem was het nog niet àf - er moest nog wat aan gedaan.... Nog
heel wat! Doch ik wist toen al niet wat meer te bewonderen: de frappante realiteit
der kleuren of het diepe karakter der figuren.
Hiermede meen ik tevens Schildt's werk in het algemeen gekarakteriseerd te
hebben. Toch moet ik nog op een paar werken wijzen, die speciale opmerkzaamheid
vragen. Niet die Kinderstudie: die twee havelooze meisjes, uit zijn eerste jaren, - een
caprice eigenlijk, die geheel buiten zijn kader valt. Doch op twee werken uit den
allerlaatsten tijd: Huiselijk tafereeltje, aquarel, en Buurpraatje.
De aquarel circuleert nu in de portefeuille van Pulchri, het is dus een van zijn meer
bekende stukken. Maar wat past ook hier weer op wat we vroeger zeiden: breed in
opvatting, maar niettemin àf, en zonder de petiterigheid der ouden. Geschiedenisjes
zijn het ook: dat ‘huiselijk tafereeltje’, waar de oude vriend van vroeger dagen zijn
‘oudje’ nogeens gaat opzoeken om er op z'n gemak zijn pijpje te rooken. Ze zal gauw
even 'n lekker bakje koffie voor hem zetten: ‘wacht maar, hoor, ik ben dadelijk
klaar!’... We hooren het haar zeggen, niet waar? En dan zullen ze spreken van vroeger
tijd, toen ze
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‘OUDE MAN BIJ Z'N KACHELTJE’

NAAR EEN AQUAREL
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‘BIJBELLEZENDE VROUW’

NAAR EEN AQUAREL

nog jong waren, beiden. Wie weet welke herinneringen dat bij ze opwekt....
En het Buurpraatje dan?
't Is prachtig zonnig weer. Moeder heeft de mooie bloemen, die ze zoo uitstekend
onderhoudt - ze haalt er elken morgen de dorre blâren uit - voor het open raam gezet,
om van de heerlijke zomerlucht te genieten. Buiten schijnt de zon op de huizen aan
den overkant. Alles ademt rust en welbehagen.
Daar komt buurvrouw binnen: een praatje maken over de gebeurtenissen van den
dag. Er gebeurt wel niet veel in het dorp, maar och, er is toch altijd wat te bespreken.
‘'n Kopje koffie, buurvrouw?’ - en het ijs is gebroken. De mooie reine blauwe
kopjes worden te voorschijn gehaald - buurvrouw laat haar kleurrijke shawl, van
haar moeder-zaliger, nog wat zakken, - het gesprek vlot.
't Schijnt nogal interessant te zijn: die gezellige dikke zit te luisteren met 'n
gezicht!.... en buurvrouw roert, ernstig, de naar den bodem gezakte suiker door het
bruine nat. 't Is er de gemoedelijkheid zelf.
Buurpraatje vind ik een prachtig schilderij. 't Is eenigszins uitvoeriger dan de
vroeger genoemde werken: het wijkt eenigszins af van zijn gewone doen. Maar de
kleur weer doet het 'm vooral, óók in kleinigheden als de Meissner-kopjes en het
roodkoperen komfoortje. En wat een teerheid, hier, in die kanten muts van buurvrouw,
hoe doorschijnend het gaas, hoe fraai de kant. En die kleurrijke shawl, waarin alles
te vinden is, maar waarvan geen enkel streekje hindert. De doorkijk op het zonnige
geveltje aan de overzijde - 't is van de natuur gecopiëerd, alles echte, zuivere realiteit
- een der karakteristieke hoedanigheden van Schildt's werken. Hij copiëert de natuur,
zonder opsmuk, zonder er zelf iets bij te voegen, wetende dat de Natuur schoon is
van zichzelf, zonder kunstmatige bijvoegingen. Zijn opvatting is breed, maar wat hij
ons te zien geeft is àf - altijd en zonder twijfel.
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Dàt is de grootste verdienste van dezen jongen kunstenaar, voor wien zeer zeker
een roemrijke toekomst is weggelegd.
N.H. WOLF.
Rotterdam.
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't Kedoo (het cadeau).
Door S.G. van der Vijgh jr.
Ze stonden al een dag of vier, vijf in een hoek der rumoerige bankwerkerij zonder
te zien in de drukte rondom.
Als loome dieren wentelden raderen en assen van draaibanken en in de smoorheete
machinekamer, die in de werkplaats uitkwam, siste en trappelde een kleine, nijdige
drijfmachine.

.... ALS LOOME DIEREN WENTELDEN RADEREN EN ASSEN VAN DRAAIBANKEN....

In warreling van wielen en stangen, stonden draaiers en bankwerkers, hamerend,
vijlend, overbuigend, drentelend om de draaibanken; zeker, eentonig werk doende.
En in de wijde zaal, met hooge stoffige ramen, in blauwige oliedamp die er hing,
waren de geluiden rumoerig van drukte.
Kees en Sjaontje stonden dagen aan de handboormachine, die door gebrek aan
plaats in de bankwerkerij niet door een riem op het hoofddrijfwerk kon bewogen
worden, maar in dit drukke jaar met de hand gedreven werd, Sjaontje op een blok
om bij den draaier te komen en Kees in plomp omarmen, de zware platen
rechthoudend onder de wringende boor, die heet draaide in 't ijzer en blanke
metaalkrulletjes opwoelde.
Er moesten vijftig platen geboord worden, in iedere plaat kwamen zes en dertig
gaten en over ieder gat deden ze ongeveer een kwartier. Dat hadden ze bepraat toen
ze pas begonnen en nu wisten ze sedert drie dagen niets meer te zeggen en werkten,
van 's morgens zes als het buiten nog donker was tot 's avonds acht als het buiten
reeds donker was, Sjaon hangend aan den draaier, telkens op de punten van zijn
klompen opwippend, als hij het hoogst kwam, de lendenen rekkend in 't blauw
boezeroentje.
Als hij begon spuwde hij eerst in de handen, spande zich sterk tegen den draaier,
den harden arm van Kees naast zich, die hielp bij 't aan-
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ZOO WERKTEN ZE ZONDER VEEL ZEGGEN.

zetten; als het groote wiel eenmaal rond ging, liep het gemakkelijk, als Kees maar
niet de boor ineens te vast zette in de plaat, want dan moest er hulp komen.
Zoo werkten ze zonder veel zeggen, Kees de platen richtend en doorschuivend,
met een kwastje zeepsop doppend naar de boor in het heete gat, Sjaontje buigend en
rekkend met den draaier mee, die klepperend rond ging als de plaat ‘door’ en hij los
liet tot ze uitgenomen en versteld was.
In het uitgestrekte lokaal ging het werk altijd door, draaibanken wentelden met
langzame kracht, bijtels schaafden ijzer af, werklui verstelden hun stukken, vijlden
en polijsten en in blauwigen damp vol in 't vertrek, roerden eentonig ernstig
machinerieën en werklui in bezig bewegen.
Kees en Sjaontje zagen het nooit, zagen er niets van eigenlijk, evenmin als de
anderen er naar keken, want ieder werkte aan zijn eigen werk en bemoeide zich niet
met iets anders. Alleen als de baas weg was, deden sommigen wat.
Jan de Gek was er een, die altijd grappen maakte: hij kraaide als een haan of zoo,
en als dat gesnerp door de zaal ging, lachten sommigen even, onmerkbaar - de meesten
toch niet. Ze bleven ernstig door werken zonder te letten op dien ‘verdomden Gek’
of zonder te willen lachen.
De oude Klaro, stokkerig gebogen manneke met wit haar, die voorzichtig stapte
en liep, met kleine schokjes, of hij bang was voor pijn aan zijn oud lichaam, kreeg
soms een poetslap uit een of anderen hoek gesmeten door een grappenmaker en dan
begon er een gekijf, rommelend gevloek van den oude, die rondkeek met
bliksemoogjes wie er gooide; en riep: ‘Smeerlappe!’ op 't laatst, als hij zag hoe
sommigen om hem heen lachten. Dan begonnen er te schateren en Jan de Gek riep:
- ‘Hè dèt tege mijn?’ En Klaro zich opwindend bevend met het oude hoofd, buiten
zich zelf:
- ‘Jao tegen jou òk!’
- ‘Getuige, getuige!’ riep de Gek dan soms, en trok iemand bij 't boezeroen, maar
Klaro mompelde wat en ging weer werken, lang na brommend nog.
Maar kwam de baas, dan was alles stil.
Voor hem hadden ze ‘respect’ want die bracht alles bij den directeur aan, voor
den baas waren ze onderdanig en gewillig: maar ze verfoeiden hem toch, noemden
hem gevaarlijk en verwenschten hem; doch tegen hem zelf deden ze vriendelijk
ondergeschikt.
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Als hij binnenkwam, was er een oogenblik angst in de bankwerkerij en waar hij
voorbij ging werd haastiger gewerkt.
Alleen vreemde draaiers en monteurs durfden hem aan, vooral die uit België waren
en in groote steden gewerkt hadden, die waren trotscher, hadden meer van de wereld
gezien. Als die het met hem aan den stok kregen was er een woeste ruzie met grove
vloeken en neerdonderen van gereedschap op tafel of vloer, in drift, stonden ze tegen
elkaar met vuisten.
De anderen waren dan stil, maar lachten inwendig toch, doende of ze werkten en
niet veel merkten.
De directeur zelf kwam niet vaak buiten het kantoor. Hij deed een of tweemaal daags
de ronde en wie iets te vragen had kon het dan doen; die het deden vroegen om meer
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‘centen’ of verlof en er werd geweigerd of toegestaan in twee of drie woorden.
Om twaalf uur 's middags werd er geschaft tot één uur, van vier tot half vijf, en 's
morgens van acht tot half negen. De stoomfluit loeide dan, opdreunend uit het kleine
hok waar de drijfmachine ratelde, en 't gereedschap werd neergegooid, drijfriemen
klapperden langzamer en langza - mer, kamraderen, riemschijven en assen
vertraagden, en alles stopte.

DAN WAS ER EEN WOESTE RUZIE MET GROVE VLOEKEN....

Met gestommel van klompen ging het volk haastig de deuren uit, jassen aantrekkend
over boezeroenen; zonder wasschen gingen ze naar huis, haastig loopend om er te
komen in groepen, jongens dravend voorop, ouderen snel gaande, de ouden langzamer,
maar toch zoo gauw ze konden en de groezelige bankwerkerij vol warmte en
ijzerlucht, lag stil, alleen de machine in het machinenkamertje siste droomerig en
gloeiende sintels vielen er door de vuurroosters poffend in water.
Smitsers en Co. was een goede fabriek en
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de heeren, die er aandeelen in hadden waren rijk. Ze woonden in groote huizen, ware
paleizen en, naar geruchten onder de werklui, moest het er prachtig zijn.
Als dat zoo verteld werd, deden de toehoorders ongeloovig, maar ze dachten toch
na over die pracht en die weelde, die zoo ver van hen was, zoo vér als de hemel.
Enkelen waren bij Smitsers wel eens aan huis geweest en hadden iets gezien: den
gang, een of twee kamers vol pracht - en dat vergaten ze niet en hadden altijd
herinnering vol ontzag aan die oogenblikken.
Het was voortdurend een punt van overdenking en bespreking, de huizen der
heeren! en het ontzag voor hen ontstond er gedeeltelijk door, maar ze zeiden nooit
dat ze ‘respect’ hadden voor Smitsers. Ze scholden hem onder elkaar voor ‘dikblaas’
en ‘gierige bok’, dat was gewoonte.
Al wat boven draaiers, bankwerkers en vormers stond werd gescholden en onder
elkaar noemden ze de bazen en den direkteur alleen bij scheldnamen. De meesten
hadden grieven tegen Smitsers: te driftig en eigenwijs vonden ze hem allemaal.
‘IJ wou maor te veul verstand ebbe van 't werk. IJ was-ne-man van geleerdheid
uit de boeke, maar van de menier van 't werk wis-ie-niks. IJ dreef altijd zenen eige
zin deur, goed of verkeerd en dà moes dà mar.
Er waren er wel eens geweest die hem zeiden, dat hij het mis had, maar dan vielen
er standjes en het liep er soms op uit dat werklui weg gestuurd werden. Dat bleef de
anderen bij en ze mokten er over en vergaten het nooit; maar 't ontzag werd er grooter
door en lang na een standje van Smitsers hing angst in de lokalen, werd er weinig
gepraat, en was er vrees voor armoe in de werkplaatsen, vrees voor ontslag. Doch
ontevredenheid en verongelijking mokten in de gedachten der werklui.
Zoo was 't altijd geweest. Wat de ‘ouwe’ hun aandeed was altijd onrecht, al wat
hij deed, wat hij strafte was slecht gedaan en in 't nadeel van 't volk. Maar ze zeiden
dat nooit hardop, ofschoon er, vooral in den laatsten tijd door Belgiesche monteurs,
die nu en dan een paar weken bij Smitsers en Co. aan nieuwe machinerieën werkten,
vreemde dingen verteld waren, die de meesten niet begrepen, waarnaar ze niet eens
luisterden, de ouderen vooral niet, maar die in den kop van enkele jonge gasten,
gedachten van verzet wakker maakten.
Soms gebruikten dezen dan vreemde woorden, die ze verkeerd uitspraken en ze
praatten over ‘kappetaoliste’ en ‘boerzwaozie’ gevend hierdoor getuigenis van hun
meening omtrent sommige toestanden. Hiertoe bepaalde zich hun inzicht in 't sociale
vraagstuk. Ze wisten er eigenlijk niets van en hadden geen begrip van wat goed of
slecht voor hen was. In 't algemeen waren ze te dom; maar valsch werden ze als een
Waal vloekte en sakkerde over ‘d'oitzoigers’ en ‘sklaovemeeijsters’. Overtuiging
hadden ze echter volstrekt niet aangaande socialisme en als de baas in de buurt kwam
of Smitsers, werkten ze snel door, geschrokken - angstig dat ze te weten zouden
komen wat er gezegd was.
De firma Smitsers en Co. bestond jaren en er waren werklui, op de fabriek als
leerjongens aangenomen, nu zoo goed als versleten.
In de gieterij: wijde holle, zwart gesmookte halle onder bestoven glazen kap, met
vloer van vochtig, zwart stof - hadden arbeiders meer dan veertig jaar gewerkt. Ze
waren er elkaar opgevolgd en de ongelijke stofbodem kon er vochtig zijn van 't zweet
dat hier van heete gezichten gedroppeld was. Ze hadden er jaren gewerkt van dag
tot dag, altijd bezig, sjouwend met kroezen vol sissend, kwanselend, gesmolten ijzer,
bukkend over vormkasten, uitpassend en afsnijdend hun modellen in zwarte stof-aard.
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Ze zongen en keven er en maakten ruzie, dat het sterk klonk als een gebrul onder
den grijslichten glastunnel.
Er had hier menigeen gekermd, die een ongeluk overkwam, zich brandde of viel,
zich stootte of iets op het lichaam kreeg, dat van een hijschkraan neerkwam.
Kleine jongens van dertien en veertien gilden er, of riepen iets plats naar de
grooteren waarvan ze het hadden afgeluisterd en dat altijd succes had als ‘de jong’
het zeiden.
Als er 's avonds gegoten werd liepen in de schemerige hal in witten rookdamp van
hout
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en zwavel, waarschuwend schreeuwend werklui, worstelend met de smeltkroezen,
en wit vloeibaar ijzer vloot er sissend in de gaten der vormkisten. Dikke rook pralde
uit den bodem en plassen vloeibaar, rillend ijzer stoltten en werden rood. In het
immense damphol lichtten hier en daar cokes-vuren, en olielampen flitsten roode
lichtjes in wolken rook. Bij de hijschkranen waren groepen bezig kroezen te kantelen
boven kisten, en groepjes liepen langzaam, stram onder een overgroot gewicht dragend heel voorzichtig de armen om elkaar heen gestrengeld een volle kroes, vol
kitsend, sissend ijzer, dat laaiend zwalpte, de gezichten verschroeiend en ze liepen
langzaam, de dood in den pot in hun midden. Dan dropen de heete gezichten van
zweet en in den rook wimmerden de olie-pitten in roode schijningen en de cokesvuren
schenen geel uit.
Er werd gescholden, gewaarschuwd en gewerkt met inspanning. Om negen uur 's
avonds was de gieterij dan een hel van damp en scherp zwavelgas, vol dikke warmte;
later bleef slechts een enkel arbeider nog gebogen over een vormkist of moe
omslenterend in vuurschijningen en knettering van smeulend hout. De anderen hadden
voor en na hun jassen aangetrokken en waren naar huis gegaan nadat hun gietwerk
klaar was.
Zoo was er in de gieterij vijf en veertig jaar gewerkt en er werden in dien tijd
kapitale sommen verdiend. De laatste jaren was er nooit minder dan vijftien procent
uitgekeerd aan de aandeelhouders en telkens kwam er meer werk, moesten er ateliers
bijgebouwd en nieuwe machinerieën gesteld worden.
De fabriek had een goeden naam en de werklui waren er een weinig trotsch op bij
Smitsers te werken, ofschoon er ‘schraal centen’ verdiend werd. Maar de
Noord-Brabantsche arbeider is met weinig tevrêe en Smitsers en Co. gaven jaarlijks
eenige duizenden guldens minder uit aan arbeidsloon dan dezelfde zaak in iedere
andere provincie zou hebben moeten doen.
De heeren hadden nu een kleine drie honderd werklui in hun dienst en over die
onderhoorigen regeerden ze van vader op zoon bijna een halve eeuw.
De grootvader van den tegenwoordigen directeur en voornaamsten aandeelhouder:
Johan Jacob Smitsers, had met eenige vrienden geld bijeen gebracht om er een atelier
de ‘construction’ mee op te richten waaruit langzamerhand de groote metaalgieterij
en machinefabriek opgroeide, de gebouwen die in reusachtige groep, zwart berookt
en somber even buiten de stad lagen, op een terrein, begraven onder bergen gesloopte
werktuigen, die als skeletten van reuzendieren opgestapeld waren, zwartbruin roestig,
om hooge muren, die door geen zon konden worden opgevroolijkt.
Ze regeerden er over. Soms rechtvaardig als er gestraft moest worden of beloond
en overtuigden zich dan persoonlijk van 't gedrag van 't volk; soms ook bekommerden
ze zich niets om de arbeiders en dit was de laatsten eigenlijk ook 't liefst.
Dat was vooral als er iets buitengewoons in de familie voorviel. Even kwamen ze
dan naar de fabriek om op 't kantoor te zeggen hoe ze gehandeld wilden hebben met
orders en afleveringen, maar dachten te zeer aan zaken buiten het werk om.
Eerst later keerden ze tot hùn werkleven: lange kantooruren en toertjes in de fabriek
- terug.
Zoo deed Johan Smitsers, de tegenwoordige directeur net als zijn vader en
grootvader die in de fabriek hadden gewerkt en voor hun zaken gestaan als degelijke
fabrikanten met een voortdurenden tamelijk sterken honger naar geld.
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Het bewustzijn rijke menschen te zijn was van vader op zoon meer positief
geworden. Grootvader, eenvoudig burgerman met ondernemings-geest en wat geld,
was tot zijn vijf-en-twintigste jaar opzichter in een Antwerpsche stoomsmederij. Hij
probeerde toen met een eigen zaak in een der Noord-Brabantsche plaatsen en het
lukte.
Toen hij stierf, oud en ópgewerkt, schreide hij van spijt, dat hij zijn fabriek laten
moest, die nu begon te gaan, die rendeerde en schreiend stierf hij.
En 't werd door zijn kinderen en kleinkinderen nog vaak verteld, dat papa en
grootpa zoo'n hart had voor zijn zaken. Iets van die hardnekkige werkkracht en dat
hevig
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DE ‘BAZEN’, ÉÉN UIT DE GIETERIJ EN ÉÉN VAN DE BANKWERKERIJ, STONDEN NAAST HEM....
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begeeren naar geld was overgegaan op zijn nakomelingen, ofschoon ze niet zijn
geheele energie hadden en de zaak misschien niet zou gerëusseerd zijn, als ‘zij’ ze
hadden moeten maken. Nu was ze gevestigd en bij wat zij zelf deden kwam de fortuin
en 't liep hun mêe.
Zoo was Johan Smitsers - Jan Jacobs kleinzoon - nu een heer met meer distinctie
dan zijn vader en grootvader, die het kleinburgerbloed nog te veel toonden, ooit
bezeten hadden. Maar Johan, opgevoed in een omgeving van weelde - genietend de
voorrechten, die geld verschaft: omgang met beschaafden en onderwijs - was een
‘opgevoed’ man. Hij was gezien in 't kringetje geldmannen en aristocraten der stad;
en toch in de fabriek tegenover werkvolk, kwam soms de Oude Jan Jacob in hem als hij driftig werd schold en vloekte hij. Een oogenblik stond er de ‘ouwe’ weer de kleine burger die een groote zaak aangedurfd en haar ten koste van al zijn kracht
verdedigd had tegen de omstandigheden, de concurrentie, de werklui en de rampen.
In hem was dan de woede, die in den oude opbeefde als hij zich bedreigd, bestolen
of benadeeld zag door zijn arbeiders, die hem niet erg respecteerden omdat zijn
‘komaf’ niet bijzonder was - en hij joeg er weg.
Daarom ging er een zware stilte in de werkplaatsen op, als mijnheer Smitsers een
standje gaf en de getrouwden onder ‘'t volk’, die kinderen hadden, werden angstig.
Doch standjes kwamen zelden voor. ‘Mijnheer inspecteerde een paar maal daags het
werk en bleef in de gieterij als er groote stukken gegoten moesten worden, om aan
te wijzen en op te letten, dat er nauwkeurig en voorzichtig gedaan werd, want het
gebeurde dat het volk verhit en opgewonden door het zware werk en 't gevaar te
haastig werkte met de groote hijschkranen en de kroezen.
Hij bleef er zelf bij, als er dure stukken gegoten werden en maande tot kalmte aan,
angstig dat er een ongeluk gebeuren zou of het stuk mislukte.
De ‘bazen’, één van de gieterij en één uit de bankwerkerij, stonden naast hem en
spraken van daar met het volk, dat was gewoonte van Jan Jacob af. Als dan de groote
kroes gekanteld werd en de witte ijzervloed was in den grond gevloden, die dampte
en beefde, blauwe vlammen uitpaffend van brandende gassen, zag Smitsers onrustig
even de opzichters aan, die hem aankeken en bemoedigend of bedenkelijk knikten,
naar ze dachten dat het werk gelukt was.
In de halle vol damp stonden de arbeiders, die geholpen hadden bij elkaar - zweet
vegend van hun gezicht - zwijgend; er gingen er heel langzaam naar een hoek om te
drinken uit blikken kruiken en anderen namen een versche pruim.
In de schemerlichte, dampige gieterij - het nachtzwarte dak dreigend tusschen
wolken gelen rook en rosse flikkeringen - werd dan niet gesproken, alleen riep soms
een oude arbeider naar Smitsers wat hij er van dacht.
- ‘'t Zà wè schikke meneer!’
- ‘Denk ook wel Jan!’
En daarna liet Smitsers zijn jas halen en ging naar buiten in den avond waar zijn
rijtuig wachtte.
Kees en Sjaontje hadden al twaalf dagen aan de boormachine gestaan, regelmatig
werkend zonder veel praten. Ze kenden elkaar en waren aan elkaar gewoon.
Sjaontje was pas veertien jaar en twee jaar werkte hij op de fabriek. Hij was er
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gekomen als een bleek, tenger ventje met een nieuwe pilobroek en een nieuw blauw
boezeroen aan.
Op een morgen stond hij zoo aan de poort waar hij met zijn moeder gekomen was,
en de baas, die voorbijging, zag hen. Toen schoof de magere, slordige vrouw met
een verlegen lach het ventje vooruit en hij druilde langzaam naar den man, kijkend
naar den grond terwijl hij gemonsterd werd.
- ‘Kom mar’, zei de baas, vooruit gaande zonder op de vrouw te letten en Sjaontje
schuw omkijkend kreeg een bemoedigend knikje van zijn moeder, die groot, zwart
stond in het dampige grijs van den vroegen morgen. Ze zagen elkaar even aan, hij
vragend, onrustig, de vrouw met blij gezicht, toen ging ze weg, tevreden dat hij
aangenomen was.
Sjaontje werd door de bankwerkerij gebracht naar de handboormachine, waar
Kees Klant een plaat onder de boor stelde.
- ‘Hij moes mar draoje’, doch hij was niet sterk genoeg om het wiel zijn snelheid
te geven. Hulpeloos stond hij nu, verslagen naar het groote wiel kijkend, dof
afwachtend wat ze hem nu zeggen zouden - kleine werkman in zijn pilobroek en
blauw boezeroentje; zweet kwam op zijn geel gezicht, in zijn keel stokte een gevoel
van spijt. Kees keek naar hem met strak gezicht: - ‘Ge zij gèn mans genogt.’
En hij wenkte den baas en zei het:
- ‘Die is te min’
- ‘Dà gloòf òk - dan Roòje Willem mar en gij ier.’ Hij werd toen in de
machinekamer gebracht en zat er op een blok, vóór zich een kist met bouten en
moeren, die hij met petroleum insmeeren moest om ze gemakkelijk te laten loopen.
Hij sjouwde zoo een half jaar van alles, poetste iets blank of krabde ijzeren platen
schoon van oude, gesloopte bakken en zijn pilo-broek werd al zwarter en sjofeler,
zijn boezeroenen kregen lappen en rafelden aan de mouwen en zoo werd hij
langzamerhand net als andere jongens die op fabrieken werken, zwart en haveloos
- zijn ééne wang altijd gezwollen door 'n pruim.
Hij was later niets verlegen meer, maar durfde om zich heen kijken en kende een
paar van de gemeene uitdrukkingen, die voortdurend eenigen tijd in omloop zijn
onder het volk en die de jongens gebruiken om de ouderen aan 't lachen te maken.
Thuis was zijn plaats op bed, naast zijn ouderen broer, sedert altijd zwart door het
stof, dat hij meebracht in zijn hemd en zijn kousen, die hij 's nachts aanhield. Hij
brutaliseerde zijn broer en zusters en nam het air aan van een groot werkman, die
hard werkt.
's Zondags kocht hij een sigaar en rookte op zijn slentertochten door de stad met
ernstig gezicht als een wijs werkman.
Na eenige maanden was hij ‘mans genogt’ voor de boormachine en op een dag
joeg de baas hem uit de gieterij, waar hij bij zijn oudere broer juist om een
‘pruimtebak’ schooide, naar de bankwerkerij.
- ‘Opgedonderd, nao 't boormessien gij!’
Hij ging schoorvoetend zonder omkijken. Bij Kees Klant zei hij:
- ‘'k Mot bij jou.’ En hij draaide dien middag de boormachine uit al zijn kracht,
zich rekkend en in zijn handen spuwend, hangend aan den draaier, die hem soms
haast meesleepte als het jachtwiel genoeg vaart had Toen hij 's avonds om zeven uur
thuis voor zijn brood met koffie zat, viel hij kauwend in slaap, met strak gezicht, den
mond half open, het hoofd op zij.
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Zijn moeder hielp hem maar naar bed, waar hij lang en roerloos lag in lammen
slaap, zijn klein lichaam golvend in zware ademhaling.
Een paar dagen klaagde hij bij 't thuiskomen over het werk aan 't ‘messien’; doch
langzamerhand wende het en toen hij 'n veertien dagen bezig was, draaide hij het
met gemak een uur achtereen, haast zonder in zijn handen spuwen.
Nu werkte hij al een jaar met Kees Klant. Ze boorden en poetsten en konden het
samen wel vinden, bedaard als ze altijd werkten. De jongen was eigenlijk knecht van
Kees. Hij moest voor 't fluiten om twaalf uur zijn jas aangeven en als zijn ‘drinken’
op was de kruik aan de pomp vol laten loopen. Daarvoor kreeg Sjaon menige pruim
uit zijn
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HIJ HAD ACHTER ZIJN HUIS EEN SCHUURTJE, DAT HAAST UIT ELKAAR VIEL.

‘maat's’ doos en soms een stukje kaas om negen uur of om vier.
Ze deden dat of 't zoo hoorde:
Als ze even rustten, hangend tegen de boormachine, stak Kees zijn helper de doos
toe, een blikken met een hollend paard er in geslagen en zijn vingers knepen er een
propje tabak uit, dat hij langzaam tusschen de voortanden stak om het dan met den
mond half open en een nonchalanten tongzwaai in zijn wang te duwen. Hij zei er
geen dankje voor en dat hoefde ook niet; maar even voor 't ‘fluiten’ stopte hij en
ging groot stappend, dieper den hoek in, nam er Kees' lompigen jas en olieklamme
pet van den spijker en gaf ze hem aan.
Als er gefloten werd, ging hij de bankwerkerij uit met een twintig andere jongens
van de fabriek. Zij draafden dan den weg op naar de stad, schreeuwend en ravottend,
soms in 't voortgaan een steenengevecht wagend of een hond doodsangst aanjagend.
En de bende ongewasschen kinderen, haveloos in hun werkkleeren, was een
oogenblik uitgelaten in 't vooruitzicht van aardappels eten en een uur vrij af.
Kwart voor één sloegen in de achterbuurten hier en daar deuren dicht achter
werkjongens, die zig-zag door de steegjes slenterden, een pijpje of een eindje sigaar
rookend. Soms had er een 'n cent, die hij in een der kleine stinkende snoepwinkels
op de toonbank legde, met een verlegen blik naar de vrouw die hielp - een zuurbol
of pepermuntstok gaf - en met zoo'n schat ging hij welgemoed naar de fabriek.
Er waren heel wat werklui als jongens begonnen bij Smitsers en Co. Sommigen
hadden er een vak geleerd, en anderen brachten het niet verder dan sjouwer. De kans
een vak te leeren was hun niet gunstig geweest; men had hen niet willen helpen, ze
waren te dom om te leeren of hadden er geen lust toe gehad. De armsten onder de
jongens werden sjouwers en die waren niet gezien onder de ambachtslui; maar hun
vaders hadden meestal niet anders gedaan en zij verlangden niets anders.
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Alleen de vaklui wenschten beter voor hun jongens en als ze twaalf jaar waren
brachten zij ze mee en leerden ze het vak. Ze leerden dan en verdienden tegelijkertijd,
ofschoon Smitsers er niet vóór was, dat de werklui jongens meebrachten, Die
verknoeiden maar te veel en deden te weinig werk; doch als hem permissie gevraagd
werd door flinke werklui, die verstand van hun vak hadden stond hij wel toe en gaf
twee derde van 't loon, dat voor losse jongens betaald werd.
Sjaontje was als sjouwer op de fabriek gekomen. 't Was wel een illusie van zijn
moeder geweest, dat hij bankwerker worden zou; maar hij leerde liever niet, kreeg
overigens weinig kans om een of ander werk te maken en gebeurde het eens, dan
namen de arrogante jongens van vaste ambachtslui het hem af of werd hij door den
baas weer ergens aan 't sjouwen gezet, wat hij niets erg vond.
Niemand hielp hem aan iets nuttigs - daarvoor was ook eigenlijk zijn ‘komaf’ te
min. Ze spraken altijd met een soort minachting van hem en als ze hem noodig hadden
riepen ze:
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‘Bul!’
Zoo waren er meer jongens, die niet in aanzien stonden bij de ambachtslui en dat
waren de armsten onder de armen, wier vaders geen vast werk hadden of slecht
betaalde geminachte baantjes deden.
Sjaontjes vader b.v. was ‘geitevilder’ en woonde in de Goedebroersstraat, die het
volk: ‘Roojerokkebuurt’ noemde. Hij had achter zijn huis een schuurtje dat haast uit
elkaar viel en waaruit een verpestende stank oprookte van rottende koolblaren,
konijnenmest en tot ontbinding overgaande ingewanden van beesten. Twee maal per
week reed hij met zijn honden de stad uit, ‘den boer op’ en kocht er dood geboren
kalveren; bij arbeiders: pas geboren geiten, vette konijnen en vodden. De beesten
slachtte hij op het plaatsje tusschen het huis en het schuurtje, waarin hij de met stroo
volgepropte huiden ophing, den bloederigen kant buiten.
In twee vertrekken woonden de Robertsen: vader, moeder en vijf ‘jong’ - drie
meiden en twee jongens, waarvan Sjaontje de jongste was. De oudste ‘meid’ was
vijftien jaar en hielp haar moeder - als ze niet schooide - de wanorde in de vertrekken
niet te doen verminderen.
De verdiensten waren soms voldoende om er van aan ‘de vreet’ te blijven: maar
soms was het slap met de negotie en werd armoe: troef. Er kwam bij, dat de Bul niet
laten wou zich nu en dan te bedrinken en als hij z.g. ‘de gekke bui’ had, liep hij een
paar dagen achtereen ‘zat’. Hij was dan zeer vriendelijk en lachte onnoozel in
permanente verteederingsaandoening. Zijn gezicht trok in idiote lachplooien, zijn
leden waren slap en zoo schuifelde hij door de buurten, overmatig beleefd, zijn
vilthoed afnemend voor kleine kinderen en volwassen, voor ieder, die hij het genoegen
had te ontmoeten - zelfs voor honden.
Hieraan merkten jongens, die op straat speelden, dat hij dronken was: dan begonnen
ze hem na te jouwen; eerst een paar, langzamerhand meer, tot er een troepje was, dat
achter hem aanslenterde roepend:
‘Bul! Bul! Zatlap! Zatlap!’
Zoo volgden ze hem, straat in straat uit, gooiend met steentjes en tabakspruimen;
en hij liet ze eerst maar bezig, mompelend verder zeilend tot een steen hem pijn deed
of het rumoer achter hem te groot was. Dan keerde hij zich om, met de slappe armen
dreigend, en de jongens juichten.
Ten laatste ging hij maar weer een kroeg binnen of trachtte thuis te komen waar
hij binnenviel tusschen de kinderen, die op den vloer zaten, overstroomd door een
regen van scheldwoorden die zijn vrouw uitjankte.
Voor het huis in het steegje hoopten de jongens saâm, elkaar tegen de deur
aangooiend of met angstig nieuwsgierig gezicht loerend door de ijzerdraad horren
voor de ruiten. En in het lage dampige vertrek zat hij over tafel gebogen, den ‘kop’
op de handen soms sussend tusschen de tanden om zijn ‘wijf’ te bedaren, dat woedend
werd door dit geluid en schold op den ‘zuiplap’.
De kinderen speelden intusschen door en sloegen elkaar bij zóó'n thuiskomst voor
‘zatlapje’ te gaan doen.
In de stad was hij een bekend type. Men vond hem een grappenmaker en uit zijn
dronkenschap leidde men wel af, dat hij een aardige duit moest verdienen om met
zìjn huishouden zich twee,- driemaal in de week te kunnen ‘bezatten’.
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Toen Sjaontje voor den eersten keer met zes kwartjes van de fabriek thuiskwam,
kregen er zijn vader en moeder hooggaande ruzie om. Hij gaf zijn ‘wijf’, die het geld
niet afgeven wou, een stomp en zij, buiten zichzelven, jankte het uit en sloeg hem
in 't gezicht.
Vloekend ging hij de deur uit en werd

DOOR DEN KASTELEIN UIT ‘HET ROODE VAATJE’ STOMDRONKEN OP DE PLAVUIZEN GELEGD.
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's avonds laat toen zijn vrouw en de ‘jong’ al naar bed waren, door den kastelein uit
het ‘Roode Vaatje’ stomdronken op de plavuizen in 't voorhuis gelegd, waar hij een
paar uur bleef slapen. Daarna werd hij min of meer wakker, stommelde in 't donker
overeind en ging naar ‘'t Anker’, waar ze nog op waren. 's Morgens kwam hij terug,
rillend en ontdaan met besmeurde kleeren en begon staande bij de tafel groote hompen
brood te kauwen.
‘De jong’ die nog te klein waren voor de

.... EN BEGON, STAANDE BIJ DE TAFEL, GROOTE HOMPEN BROOD TE KAUWEN....

school, keken schuw uit een der gapende bedsteêholen naar hem: ze waren bang voor
wat komen zou als moeder, die in het achtervertrek allerlei huisraad heen en weer
gooide, naar voren kwam om te schelden, maar zij bleef aan 't werk en keek niet eens
op toen hij haar voorbij ging naar 't schuurtje.
Ze verkropte heur woede.
- ‘'t Zou er toch niet helpe as ze schol en de zes kwartjes van Klaas à ze toch in
deze zak dào bleef-ie af, en ie zou noot-ne-cent van et jong in zijn pooten ebbe, dèr
zou ze vor zurrige.’ En in heur gedachte van bittere woede tegen ‘der vent’, die maar
alles verzuipe zou, bleef de wil, het geld van Sjoantje zelf te houden om er voor te
koopen wat er noodig was en een paar snoepcenten ‘af te ouwe vor d'r eige’.
Zoo was het bij den jongen gesteld, die bij Smitsers en Co. de boormachine draaide
en daarom zou hij geen kans krijgen een ambacht te leeren, wat hij ook niet wenschte.
Maar van het gedrag van zijn ‘ouwe’ had-ie last, omdat de jongens hèm dat verweten.
Ze wisten het hem dadelijk te zeggen, als den Bul ‘weer een stuk in gehad had’ en
ergens uit een herberg gegooid was. Sjaontje deed dan alsof hij 't niet hoorde en dat
was al wat hij doen kon. Langzamerhand begon hij zijn vader erg te minachten omdat
hij zoo zoop en zoo'n vuil baantje deed.
Tegenover de jongens mocht hij zich niet verdedigen, want als hij zei, gezien te
hebben, dat ‘er eigen ouwe’ 's Zondags zat geloopen had, wat geen zeldzaamheid
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was, kreeg hij ransel. Op den duur werd hij aan hun minachting gewoon. Hij
gehoorzaamde als ze hem iets gelastten en zijn gang werd als dien van een angstigen
hond, die wel doen wil wat hem gecommandeerd wordt als hij maar geen slaag krijgt.
Hij zweeg als er iets besproken werd en luisterde er niet naar.
Zoo werd hij meer en meer een der kleine werkjongens in fabrieken, die weinig
spreken, even dom zijn als ezels en geduldig hun werk doen met inspanning van al
hun krachten. Hij werd een fabrieksarbeider zooals de meesten zijn, zwijgende
sombere menschen, die altijd werken - niets weten - niet lezen of schrijven kunnen
omdat ze het lang verleerd hebben, zich nergens om bekommeren dan om hun werk,
die onder de fabrikanten verhandeld worden, en waarvan de gemiddelde prijs in
Noord-Brabant zes gulden bedraagt.
De platen waren bijna geboord, nog twee dagen en de gaten waren er in. Kees en
Sjaontje hadden al tegen elkaar gezegd, dat ze blij waren en naar iets anders
verlangden, ofschoon ze zich niet erg vermoeiden bij dit werk. Ze werkten uren
zonder eigenlijk be-
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wustzijn van wat ze deden; alles werd werktuigelijk gedaan, altijd in gedachten,
Sjaontje draaide en Kees verstelde de platen.
Achter hen was de bankwerkerij vol drukte, assen en riemschijven wentelden,
riemen klapperden jagend; de draai-, schaaf-, steek- en freesbanken deden het werk,
langzaam-zeker in bedrijvig bewegen in de groote zaal, vol takels en stangen,
waartusschen de riemen wegsnelden en de riemschijven joegen.
Er was een onafgebroken gesnerp in 't lokaal en een haastig gerik-tik van hamers
hing den heelen dag over de werktafels, waar de werklui bogen over hun werk. Maar
Kees en Sjaontje letten nooit op die beweging, ze deden wat hun was gelast, met de
zekerheid na dit weer iets anders te zullen doen.
Als ze zich soms verveelden keken ze telkens naar Kees' horloge, dat tegen den
muur hing; langzaam kroop daar de wijzer voort en soms waren de afstanden tusschen
twee uurcijfers eindeloos. Ze hoopten dat het uur al om was - en als het dan ‘avend’
werd en de stoomfluit loeide, dan was hun hoop weg en ze wisten niet waarom ze
er zoo naar verlangd hadden.
Kees had een huishouden en een zwakke vrouw.
Meestal zag hij bij zijn binnenkomen heur geel gezicht met brandende angst-oogen,
tusschen de gordijnen gluren.
Ze keek hem geschrokken aan - want ze schrok licht, trok hij dan het gezicht even
in een gedwongen lach dan keek zij een anderen kant uit vol afschuw.
Op den grond zaten de kinderen en speelden met wat ze van tafel of uit een kast
hadden kunnen krijgen. Ze zaten soms vijf bij elkaar - het oudste een jaar of zeven.
Nu nam hij hun voorzichtig de kommetjes af, of trok hun een mes uit de kleverige
klauwtjes; doch dan begonnen ze te schreeuwen van woede. Soms liepen ze dadelijk
weg als hij binnenkwam, de straat op of naar achter, op een klein binnenplaatsje,
waar ze door een opening in een zwarte schutting die ietwat scheef gezakt was,
konden kruipen en zoo bij de buren in huis komen, waar ze met andere op den grond
zittende wezens speelden.
Dat gat in de schutting was oorzaak van heel wat verwarring, maar 't had ook zijn
nut.
Als er bij Kees Klant b.v. mazelen waren, hadden een paar kinderen in het naaste
huisje ze ook, met diphteritis en slijmhoest ging 't evenzoo, en ééns gebeurde het,
dat er in ieder der twee buurhuizen een lijkje in geel geverfde kist boven aarde stond.
Het kwam ook voor, dat er 's middags een paar ‘jong’ van Kees bij Klaas Sanders
aan tafel stonden om aardappels te eten of omgekeerd.
Maakte zekere positie van eene der moeders uit de twee scheve huisjes in de
Goedebroersstraat achter de meelfabriek, het gewenscht, dar de kinderen wat uit de
vertrekken waren, dan gingen ze door de opening in de schutting naar de buurvrouw,
die er uit den aard der zaak dan beter op passen kon.
Was er voor beide vrouwen in de krotjes tegelijk een uur van benauwdheid en
ellende aangebroken, wat ook al eens voorkwam, dan krioelden ze op de twee
binnenplaatsjes en amuseerden er zich door met zooveel te gelijk als mogelijk was
door het gat in de schutting te kruipen of te vechten.
Er hadden op de binnenplaatsjes - twee kuilen als 't ware tusschen de starre golving
van zwart-roode daakjes en muurtjes - waar in de plaats van vergruizelde plavuizen
hier en daar putjes vol weeke modder en zeepsop waren gekomen, al verscheidene
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kleine, ongewasschen ‘jong’ in lompjes van tè groote of tè kleine afleggertjes van
weldadige burgerlui gespeeld, wier plaats na een paar regendagen op het kerkhof
niet meer te vinden was geweest, nadat ze er door hun vader en den doodgraver waren
neergelegd.
Al meermalen had de eigenaar der panden 139 A en 140 A in de Goedebroersstraat
op de achterplaatsjes gestaan en den pas ingetrokken huurder beloofd de kapotte
plavuizen te zullen vernieuwen en het gat in de schutting te laten dichtspijkeren: - 't
was er nog niet van gekomen omdat het de huurders meestal aan lust of moed ontbrak
er bij den baas, die toch genoeg ‘consiederaossie’ met hen moest gebruiken van wege
achterstallige huur, voor de tweede maal om te vragen. Trouwens als de opening nu
was dicht gemaakt zou er een ‘vreeselijke revolutie’ onder de San-
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dertjes en de Klantjes uitgebroken zijn en ze hadden misschien de heele schutting
omvergehaald, wat hun niet te veel moeite zou gekost hebben al waren ze nog veel
meer door slappe voeding en onvoldoende versche lucht verzwakt geweest. Maar de
oude ‘heining’ kon rustig na iederen herfst en voorjaar wat meer voorover hellen,
de kinderen zouden haar wel den natuurlijken dood laten sterven zoolang het gat er
maar inbleef.
Jans Sanders bukte er zich voor als ze hoorde, dat aan den anderen kant Mie Klant
aan 't werk was en ze had er het laatste jaar meer dan eens door geroepen:
- ‘Jizes mens wà zieder broert uit.’
Mie, afgemagerd, met geel martelaarsgezicht kroop er soms door in elkaar gebukt,
even diep ademend als ze recht opstond tegenover Jans, en ze ging dan zonder iets
te zeggen huilen, zonder heur gezicht te vertrekken; alleen dropen uit die doode
oogen tranen. En Jans zei dan:
- ‘Zij de bedonderd - nie schreèwe meid - dà gif niks - ge mot er de kop bij ouwe.’
Maar Mie zuchte:
- ‘O Jezus - Jans - Jans - 't is m'n dood - noù is 't men dood.’

O, JESUS, JANS, JANS, 'T IS M'N DOOD, NOU IS 'T MEN DOOD.

Zoo stond ze daar in heur groenzwart jak, met ingedrukte borst en de onder vast
omgesnoerde schort zwak rondende buik. Onder schamelen franje rok stonden heur
magere beenen in wijde klompen, de hoekige kop zakte moe en het armelijk
ontredderde vrouwenlijf schokte in snikken. Dan wist Jans, dat 't er dood zou zijn
en ze der aan moes as 't kind kwam waarvan ze vijf maanden ‘zwaar was’: maar rauw
zich verzettend tegen medelijden:
- ‘Ben de wijs-der - oud-oe mar tai; lat ons en kommeke pakke,’ en in het achterhok
dronken ze dan - Mie klagend - Jans opbeurend - koffie met een scheutje melk.
Zoo veroorzaakte het gat veel verwarring; doch zooals alle dingen had het ook
zijn nut, zoodat de moeders van de elf ‘jong,’ die in de panden 139 A en 140 A
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woonden, elkaar hun smart en hoop eens meedeelen en een kom koffie met melk
drinken, wat door het laatste overigens een verkwistend bedrijf is voor dat soort
menschen als de Sanders en Klanten.
Door 't gesukkel met zijn vrouw, die verval van krachten had, zooals Kees het
noemde, kon hij zich niet gemakkelijk in huis voegen en met een gevoel van
verlichting ging hij dan 's Maandagsmorgens ook naar de fabriek waar alles ordelijk
was en hij het jammerlijke gezicht van zijn vrouw niet aan hoefde te kijken. Hij wist
er zijn ‘maat’ te vinden, die hem ‘goeie morge’ knikken zou, als elken morgen, met
onverschillig gezicht als een groot werkman en als zij samen platen afschrabden of
gaten boorden, gevoelde hij zich daar beter op zijn gemak dan bij hem thuis, waar
alles door elkaar lag en de ‘jong’ in en uit jakten.
Woensdagsmiddags, veertien dagen nadat ze er aan begonnen waren, kwamen de
platen klaar. Smitsers kwam zelf even met den baas naar de laatste kijken. Kees en
Sjaontje stonden er bij, eerbiedig, terwijl Smitsers zei hoe er nu verder mee moest
gedaan worden.
Toen hij zich omkeerde en heen ging, achter hem de baas met nadenkend gebogen
hoofd, vroeg hij nog iets over ‘die’ man en ‘die’ jongen bij de boormachine: de
jongen minachtend lachend even, de oogen schuw
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naar de heengaande figuren, die in de verte tusschen het gewemel der machinerieën
verdwenen.
- ‘D'r is nog werk genogt zeg, dá worre we gauw gewaor zeg,’ en Kees knikte
instemmend, de oogen strak in loom nadenken over niets eigenlijk. Zoo stonden ze
nu, afwachtend wat er verder gebeuren zou.
Dit werk was af. Sjaontje had veertien dagen aan den draaier gehangen en Kees
de platen omarmd, onder de boor gesteld en zeepsop gedopt in het heete gat waaruit
ijzer welde. Ze hadden gestadig gewerkt, weinig sprekend, altijd schijnbaar in
gedachten, alleen even wakker wordend als de Gek kraaide of er een ruzie
losrommelde onder werklui. Twee of driemaal per dag hadden ze elkaar
gewaarschuwd door een knipoogje of een schokje met het hoofd, dat Hij kwam en
dan was er een oogenblik van zwakke spanning of hij zou blijven kijken en iets
vragen. Gebeurde het dan kreeg Sjaontje een kleur van ontzag en deed Kees het
woord, onbeholpen, slecht op zijn gemak als hij was tegenover den ouwe. Ze hadden
al de platen geboord, de eene na de andere; veertien dagen waren ze te samen geweest
in den donkeren hoek - naast elkaar, man en kind - gewillig gevend hun krachten,
doende hun klein deel van 't groote werk der fabriek. Twee gewillige werklui, doende
arbeid als machines, haast even regelmatig, zwijgend en volhardend; onbeduidende
arbeiders, nauwelijks opgemerkt door de ‘bazen’ als die hier voorbij kwamen, zelden
aangesproken door ‘mijnheer’.
Ze waren daar twee soldaten der groote armee van werkers, die bezig is in de
werkplaatsen der wereld, een paar der millioenen loonknechten, die de bouwstoffen
leveren der maatschappij en de welvaart wrochten der naties: maar dat wisten ze niet.
Ze heetten maar Sjaontje de Bul en Kees Klant en werkten bij Smitsers en Co. de
een voor 8, de ander voor 1 gulden vijftig cents per week.
Ze stonden al een kwartier alleen.
Kees had een versche pruim genomen en Sjaontje uit zijn broekzak een eindje
sigaar waaraan hij nu rookte, soms het vuur bekijkend en er rook inblazend. Ze rustten
zoo wat uit, leunend tegen de machine, waarvan ze nu iedere deugd en elk klein
gebrek kenden.
Ze praatten er over als van een persoon met ‘hij’: ‘y liep wir zwaar,’ of ‘y sloeg
't art’, of ‘y zette ne flinke gang en y gong er is mals deur.’
Ze waren er bezorgd voor en Sjaontje wist juist hoe hij draaien moest om haar
geleidelijk zonder stoot te laten loopen. Soms bekeken ze haar; 's morgens voor ze
gingen draaien en wreven ze met een dot poetskatoen op.
Daar stonden ze nu met hun drieën, de glimmende machine en twee werklui in
hun zwart-blauwe boezeroenen en vettige pilobroeken.
Ze zagen niets van 't gewemel en de drukte voor hen in de zaal waar het werk
voortging en de riemen klapperden, de raderen wentelden, de beitels knerpend ijzer
afkapten en de werklui zich over het werk bogen. Ze merkten niets van den blauwigen
damp, die hier altijd zwaar hing; ze rustten maar wat, schijnbaar nadenkende, de
hoofden neergebogen zooals werklui doen als ze een oogenblik rust houden. Nu
opeens zagen ze den baas dicht bij hen, voorzichtig stappend tusschen de draaibanken
en werktafels, hij stond al bij hen en verzette zijn leeren pet zooals hij gewoon was,
als hij ging praten.
- ‘Bul, gij nao 't ketoor - ge mot bij den di-rek-teur komme.’
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- ‘Jao baos,’ zei Sjaon, de verwonderde oogen op het strak barsche gezicht van
den opzichter, die verder niets zei en bij Kees ging staan om hem duidelijk te maken
wat hij aan een bak uit een suikerfabriek gedaan wilde hebben.
Sjaontje ging heen tusschen de werktafels en draaibanken hier en daar aangesproken
door een draaier, die een grapje maken wou. Angst klopte hem in de keel en er kwam
hem een pijnlijke loomheid van vrees in de beenen.
- ‘As z'em nou is gedaon gonge geve.’
Hij dacht terug aan den baas hoe die gezegd had naar 't kantoor te gaan en hoe
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SJAONTJE GING TOEN 'T HEK OM EN DE DEUR IN, BEKLEMD DOOR DEN VREEMDEN GEUR, DIE IN
KANTOREN HANGT.

zijn gezicht toen stond en nu wist hij het zeker:
- ‘Ze zouwen 'm bedanke.’
Een jongen riep hem na:
- ‘E bul, wao nao toe?’
En hij knikte hulpeloos naar de grijze deur, tusschen twee stilstaande freesbanken,
en den muur, waarachter de gang naar 't kantoor was.
Toen hij er binnen kwam, in een zachte stilte, liep hij voorzichtig klompen in de
hand om den vloer niet vuil te maken, angstig voor een standje, dat hij om een of
ander, waarin hij nu nu nog geen erg had, kon krijgen.
- ‘Wa was 't jammer dat-ie bedankt wier. Nou moes-ie uit 't febriek;’ en nu dacht
hij aan de holle lokalen vol oliedamp met weemoed als aan een groot, dierbaar iets,
dat heel zijn leven en al zijn gedachten innam en waarvan hij nu weg moest.
- ‘IJ wies-nie wà beginne. IJ wies zeker, dat-ie zen eigé nie goed zou kannen ouwe
as-ie Keese zee, dat-ie “bedankt” was.’
Voor de kantoordeur bleef hij verlegen staan, die knieën iets gebogen, de klompen
in de handen, hangende tegen de dijen, zijn zwart kindergezicht angstig, zorgvol
vertrokken.
- ‘Oe dorf-ij nou op 't ketoor komme, zonder das'em eèst riepe?’ maar de portier
in de kamer tegenover het kantoor hoorde iemand in de gang.
Hij bukte uit zijn deur - oud grijs mannetje, een soort heertje - met een krant in de
hand en een bril op, waardoor hij nog al barsch naar den jongen keek, die hem
verontschuldigend aan zag.
- ‘Wat mot jij?’
- ‘Nao 't ketoor, meneer Fritske.’
- ‘Nou, klop dan tege de deur.’
- ‘Jà.’
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Hij bukte voorzichtig en zette zijn klompen zacht neer op den vloer.
- ‘Doe maar aan,’ zei het heertje, ‘gerust.’
Hij schoot er zijn voeten in en rillerig van spanning voor wat nu ging komen, tikte
hij met zijn vuile vuist tegen de deur en luisterde. Hij hoorde iets roepen en bleef
luisteren of hij nog iets hoorde. Maar niets méér en vragend zag hij op naar het grijze
heertje, dat hem driftig toeknikte:
- ‘Ga der dan in, ezel.’
Toen nam hij al zijn moed, greep de deurknop en kwam achter het hek voor 't
publiek, in 't kantoor van Jansen de boekhouder. Hij gluurde tusschen de spijlen of
hij ook een gezicht zag, dat uitdrukte wat hij verder doen moest en nu hoorde hij in
zijn beklemmende verwarring zeggen:
- ‘Hier is die jonge, meneer.’
- ‘Laat maar hier komen,’ zei iemand uit een deur, die in 't kantoor openstond en
een heer met stroef gezicht, over de balustrade bukkend riep:
- ‘Nou?’
Sjaontje ging toen het hek om, en de deur in, beklemd door den vreemden geur,
die in kantoren hangt, en hem angstig maakte. Hij voelde prikkelwarmte uitbreken
op zijn lijf, er krieuwelde iets op zijn hoofd en opeens gloeide een warmte over zijn
gezicht, hij was verlegen, eerbiedig, bewust van zijn kleinheid en nietswaardigheid
hier in de prachtige kamer met den vreemden, rijken geur en schuw gluurde hij naar
den heer,
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die over een tafel gebogen zat zonder om te zien naar den jongen.
Hij stond daar heel klein, bleek en mager, droge glanslooze stoppelharen als van
een rat, groeiden op zijn hoekigen schedel, zijn slappe mond hing onnoozel open,
de schuwe oogen keken bang. Hij was een arme jongen ook, met niets dan twee
klauwachtige handen om wat mee te werken. Zijn huis was een verfoeielijke plaats
voor fatsoenlijke menschen en het noemen van zijn vadersnaam was voldoende om
zijn zusters, die liepen schooien, van de meest gastvrije deur te doen snauwen, en
die jongen stond nu hier op 't kantoor van mijnheer Smitsers, in het witte licht, dat
uit het hooge raam viel op hem en hem scherp verlichtte, van het ruige verwilderde
hoofd, tot zijn zwarte klompen. Hij werd beneveld door de plechtige stilte en een
benauwende onrust bonsde hem hinderlijk in de borst.
Zoo stond hij, langzamerhand toch iets rustiger, nu de heer zoo stil zat en bleef
doorschrijven, tot hij eensklaps heftig opschrikte doordat ‘Hij’ zijn stoel met een ruk
omkeerde en hem met het groote gezicht ontzachelijk aankeek, dat hij er van beefde
en de oogen neersloeg.
- ‘Zoo jongen. Jij bent de Bul hè?’
Hij hoorde duidelijk wat hem gevraagd werd, ofschoon hij eerst vreesde, niet te
zullen verstaan wat mijnheer sprak; hij knikte nu gewillig en zei:
- ‘Jà.’
- ‘Wat verdien je hier?’
- ‘Een kwartje daogs.’
- ‘Zou je graag meer willen verdienen?’
Hij keek wantrouwig even, maar knikte toch. Toen hoorde hij naast den muur het
gestommel van 't drijfwerk in de bankwerkerij en op eens kreeg hij hevig verlangen
hier weg te komen en weer bij Kees te zijn, om te werken en wat te praten en de
drukte te voelen van al het gewerk.
Smitsers zag hem strak aan.
Hij had eigenlijk beter een ander kunnen nemen dan dezen schooierachtigen bengel;
maar wat zeurden ze hem thuis ook telkens over jongens; dèze was goed en hij zei
snel wat hij wenschte.
- ‘Je gaat naar huis, wasch je en doe je 's Zondagsche kleeren aan, zeg dan, dat je
de nieuwe jongen bent en dan hoor je wel wat je doen moet.’
Sjaon keerde zich om, wou weg gaan, trouwens zijn mond was vol tabaksspuw,
dat hij niet durfde inslikken omdat het zoo bitter was; maar ‘meneer’ vroeg nog eens
haastig:
- ‘Heb je begrepen?’
- ‘Ja, ja,’ knikte hij.
- ‘Je gaat je andere kleeren aan doen en dan naar mijn huis en daar vraag je... nou
wat?’
Sjaon slikte en kreeg tranen in zijn oogen.
... ‘om werk,’ antwoordde hij.
Smitsers knikte en keerde zich voor zijn schrijftafel. Sjaon ging de deur uit, het
kantoor en de gang door, zoo de bankwerkerij in waar ‘ze’ hem even nieuwsgierig
bekeken, hij trok echter een knorrig gezicht - angstig-ontevreden en ze dachten, dat
hij bedankt was en gingen weer werken. Alleen Kees zag op van de platen waarin
hij de boorgaten wat afbraamde en vroeg:
- ‘Nou?’
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- ‘Wel,’ zei de jongen, zijn bruin rooden mond opentrekkend in breeden lach:
‘Verdomd ik weet èt òk nie.’
Toen lachten ze beiden van harte. Sjaontje door zijn zenuwachtigheid en de ander
‘omdat èt bar stom was van den Bul, zoo stom as'nen ezel.’
Dan bedaarden ze wat en de jongen zei:
- ‘IJ zei tégen me, dá 'k men Sondaagsche bulle aon moes schiete en gaon vraoge
wa'k doen moes.’
- ‘Waor?’ vroeg Kees.
- ‘Bij den ouwe thuis.’
Hij schrok even, nu hij zoo vloekte, want zoo'n rijke: ‘ouwe’ noemen!... Maar hij
ging voort, haastig vragend, zeer nieuwsgierig wat hij dan verder zou moeten doen.
- ‘È wà zou dà nog?’
- ‘Wel, de meiden èlpe in de keuke, messe wette en schoen poetse. As ge der màr
afbleft, jo.’
- ‘Van de meide?’ grinnikte Sjaon.
En toen lachten ze weer onbedaarlijk, schuddend, de monden wijd open - lachend
van ganscher harte, tot ze weer ernstig werden.
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Bij de Rubertsen was de aardappelschaal leeg. Het bord waar 't spek op geweest was
en alle andere scherfachtige borden waren schoon gelikt, omdat de eters het niet
economisch vonden er iets op over te laten.
De oude ging naar zijn schuurtje; Sjaontjes moeder zat op een stoof bij de roode
potkachel en zocht de sintels uit de aschschuif en Sjaontje hing half door de stukkende
zitting van een stoel bij het raam en streek met zijn hoofd langs de ijzerdraad horren.

SJAONTJES MOEDER ZAT OP EEN STOOF BIJ DE ROODE POTKACHEL EN ZOCHT DE SINTELS UIT DE
ASCHSCHUIF

't Was over één en hij bleef maar zitten tot zijn moeder opeens met een verbaasden
vloek overeind ging staan en heur rokken neersloeg.
- ‘Jezus, jonge, wà zit-te dèr nouw te suffe?’
Hij grinnikte even, schoof zijn hoofd langs de horren en liet zich wat dieper zakken
in het gat.
- ‘Nou-wad-is 't er?’ drong ze.
- ‘Niks.’
Ze zag hem wantrouwend aan, het grijze gezicht naar hem toebrengend in 't licht
van 't raam. Ze zag hem vast aan, met een bedreiging in heur vuist:
- ‘As-ie den beest uit-à-gange en weg gejage was.’
Ze werd onrustig en over hem heen bukkend trok ze hem bij den schouder uit zijn
stoel. Nu begon hij te lachen, terwijl ze hem zoo kneep en dit stelde haar gerust.
- ‘'k Zal 't oe zegge, wacht dan.’
Ze liet hem los, werktuigelijk aan d'r haar strijkend, gebogen voor hem blijvend.
En hij genoot van dit nieuwsgierig kijken: ‘'t Was leutig dà ze zòo gère wou wete,
wat-ie wis. Anders luisterde ze nooit as ij of 'n ander van de jong wà see.’
Hij liet zich weer wat dieper in zijn stoel zakken, doch begon toch ook te praten
want ze zei ‘aop’ en dà was 'n teeke, dat-ie gauw beginne moes.’
- ‘Luster mar is.’ Hij bezon zich, hoe zijn verhaal te rekken.
- ‘Ik stong mee Keese aon 't boormassien
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en toen kwam de baos en die zee: bij Smitsers komme.’
Hij vertelde langzaam zoo, met gewichtig gezicht; maar had toch werk om zijn
lachen te houden, ‘omdà ze zò keek en zò nieuwsgierig was en hij wachtte wat, haar
plagend 'n beetje. Zij zat op een punt van de tafel waarop de borden op elkaar
geschoven stonden en knikte hem toe opdat hij zou voortgaan, inwendig nijdig omdat
hij zoo lang ‘teutte.’
- ‘Ik ging nao 't ketoor; ik-at-t-er-nie op, zeg!’
Zij lachte blij, ziende, dat er iets voordeeligs met hem gebeurd was. Als hij 't nu
maar vertelde; doch hij wrong zich dieper in het gat van de stoel, zoekend naar
woorden met een gevoel van angstige spanning, dat ze nijdig zou worden, maar ze
hield zich goed.
- ‘Smitsers zat op 't ketoor te schrijve glò'k.’
- ‘Zet-te-gij oe pet af?’
Mao dà von-ie nou e gekke vraog van der. Zen pet af; wàd-à-dad-er nou mee te
maoke en hij zweeg, nijdig een beetje.
- ‘Kom klets nou deur!’, barstte ze nu ongeduldig los: ‘'k èb nog meer te doen
dan-ier te staan!’
Toen werd-ie eelemaal nijzig, nou kommedeerde z'em, hij was verongelijkt en
zweeg.
Zij stond bij de tafel, groot in het kleine hok, woedende oogen en hard diergezicht
op hem; maar hij tartte haar en bleef in zijn stoel hangen. Tot ze opkookte in woeste
woede op der jong, dat-er trèterde. Zoo bukte ze zich en rukte hem uit het gat en
slingerde hem in zijn kleeren door elkaar en d'r andere hand ranselde ze hem, dat hij
begon te janken.
Het donkere kamertje beefde van rumoer en woestheid of er een moord ging
gebeuren en zij sloeg hem ongenadig op zijn rug, op de kaken met scherpe kletsslagen
hem vervloekend.
- ‘Gemène smeèrlap! Doch-te da-ge mijn kon bedondere!’ en zijn gespartel en
gejank wond haar op; ze gaf hem bonzende slagen en neep met wellust van wreedheid
in zijn krimpend vleesch, tot hij zich brullend liet neerrollen op de plavuizen. Nu
stond ze hijgend met open mond, de oogen klein in heete woede naar hem als een
bedreiging van moord. Zoo zag hij die oogen en in zijn ziel tot barstens vol woede
ging een schreeuw los, van haat, opvliegend van den vloer, bukkend over tafel, tilde
hij de aardappelschaal hoog op en gillend smeet hij ze tegen haar borst.
Bij den slag op den grond rende hij weg, overstroomd door een vloed van vloeken,
zijn tranen afwischend om op straat niemand iets te laten merken.
Later ging hij terug naar huis met den wil in de vuist haar te zullen steken met een
mes als ze hem sloeg en toen hij haar niet zag in het woonvertrek waar hij zijn 's
Zondagsche kleeren van de beddeplank trok, ging hij fluiten om haar te laten hooren
dat hij er was, nog woedend ‘dà z'em zò geranseld à en genépe en èm aangezien at
of z'em kepot wou maoke,’ maar ze bleef achter in 't vertrek en deed of ze hem niet
hoorde. Eerst toen ze de deur dicht hoorde vallen, ging ze kijken wat hij uitgevoerd
had.
Sjaontje liep de achterbuurt uit met groote stappen, een kleur van opwinding op
't gezicht. Spoedig kwam hij in de drukte der hoofdstraten en zag in de verte op 't
eind van de Breestraat den grooten gevel van Smitsers' huis; een gebouw van rijkdom,
met kostelijk gekleurde gordijnen voor groote spiegelruiten, een strenge voornaamheid
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van solieden rijkdom, die achter den machtigen gevel gevestigd was, en hij liep
langzaam toen hij het naderde, angst in de beenen om daar aan te schellen en binnen
gelaten te worden.
- ‘Oe zou-ie dèr aan durve gaon en zegge: dat-ie gestuurd was? en hij bleef staan
voor de treden van den hoogen stoep, pijnlijk aandachtig naar het enorme huis glurend.
Hij liep er maar eens voorbij, nog eens, en zijn handen werden warm, zijn gezicht
was rood, toch, eindelijk toen alle menschen hem voorbij gingen, zonder op hem te
letten en het al later werd en nevelige duisternis van een vroegen, somberen
winteravond om hem heen kwam en de lampen in winkels een groen wit licht schenen
op de modderige
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keien, ging hij de trapjes op en trok voorzichtig de schel over, die vragend tengelde
als uit de verte van het groote huis.
Toen luisterde hij of hij iets hoorde. Op eens, zonder dat hij er op bedacht was
ging toen de deur zacht open en zag hij een witte schort voor zich.
Vragend hief hij het bange armoed-gezicht naar de meid op, het gezicht van een
kleinen schooier, dat meiden meestal boos maakt. Deze zag hem staan en niet al te
onvriendelijk zei ze:
- ‘Geve nie meer van avend ventje,’ en deed de deur dicht.
Nu stond hij, in 't hopeloos donker en een gevoel van totale hulpeloosheid verlamde
hem. Hij keek in de verte de mistige schemering, waar menschen heen gingen zonder
weten, in de doodsche lichting der winkelruiten. Rillend stond hij onder den zwarten
avondhemel en in de desolate stemming, als in koorts van teleurstelling - ging hij
huilen.
Toen Smitsers een uur later thuis kwam, vond hij hem zitten en zei, dat hij door
de rijtuigpoort naar de keuken moest gaan, wat hij deed met een gil van verrukking
ingehouden in zijn zwellende borst.
Op de machinefabriek - in de werkplaatsen, de rumoerig bedrijvige bankwerkerij,
de holle vormerij, de smederij en de ijzerloodsen, op de zolders waar duizenden kilo's
gegoten ornamentwerk opgestapeld waren - in de stille zaal waar de afgewerkte
machinerieën: pompen, drijfmachines en reusachtige ingewikkelde werktuigen voor
spinnerijen lagen - in de kantoren waar papier klaterde en pennen in stilte krasten in al de groote, zwartgerookte gebouwen die Smitsers en Co. heeten - werd Sjaontje
door niemand gemist dan door Kees, die de eerste dagen den jongen, die hem nu
voortaan bij allerlei werk helpen moest, ongenadig afsnauwde.
Hij was zoo gewoon aan den Bul: die dee altijd zò gewillig wat 'em gezeid wier,
en dà mee de jas, zou ie van ginnen andere jonge zò gedaon krijge. Hij vergistte zich
ook telkens als hij iets gelastte en zei dan ‘Bul’ tegen zijn nieuwe hulp. Vooral den
eersten tijd vond hij het vervelend, dat hij er niet meer was en toen kwam in zijn
herinnering een vriendelijke voorstelling van den haveloozen viezen jongen, die
minachting teweeg bracht bij die hem zagen. Hij dacht gaarne aan hem en als men
zijn naam toevallig noemde werd zijn gezicht even licht; zoo, na verloop van tijd,
toen hij al gemerkt had, dat zijn nieuwe jongen brutaal was en ongezeggelijk en
gerust durfde zeggen: ‘Doe de gij-et zelf!’ was er een duidelijke gewaarwording in
hem van dankbaarheid voor Sjaontje, die hem er naar deed verlangen hem eens tegen
te komen om te vragen: Hoe 't em gong?’
Als hij nu bedacht, wanneer hij een pruim nam, uit de blikken doos met het hollende
paard, hoe dikwijls den Bul zijn vingers daar ook had in gestoken om een ‘pruimke’
te nemen, vond hij hem een ‘oarig manneke’ en zou hij hem weer graag gezien hebben
in de plaats van den brutalen kwajongen, die zijn tabak niet lustte en zelf een doos
had van geel koper, die heel wat mooier was dan de zijne en wel tienmaal zoo duur.
En eens, vijf dagen nadat bij weg was uit de gieterij, kwam hij hem om twaalf uur
bij 't naar huis gaan tegen. Kees had veel haast zooals werklui altijd hebben als ze
gaan eten, omdat de tijd om dit te doen te kort is; maar toch bleef hij staan en wenkte
den Bul, die voorbij ging in zijn beste ‘bullen’ met schoon gewasschen gezicht en
geknipte haren.
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Hij was wà verouderd, dà was zeker, omdat-ie der nou schòn uitzag; maar hij
vroeg toch:
- ‘Oe gag'et?’ En Sjaon lachte zijn sufferigen lach, ietwat verlegen, zijn handen,
die er nog uitzagen of ze nooit gewasschen waren, ofschoon ze het gedurende vijf
dagen, vijf maal per dag gedaan werden, in zijn zakken proppend.
Zoo stonden ze in de drukke straat tegenover elkaar. Een groot werkman in zwart
lompige kleeren en een kleine jongen, die er uit zag als een bedeljongen uit de
achterbuurt op zijn 's Zondags en ze zagen elkaar aan, een oogenblik, zooals alleen
echte vrienden elkaar na een lange afwezigheid opnemen:
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- ‘Oe mak t' et?’ zei Kees nog eens.
- ‘Oa,’ zei Sjaontje, ‘'t is bar - 't is bar!’ En het kleine klauwtje langs zijn wang
heen en weer schuddend:
- ‘'t Is t' er buitegewòon prachtig.’
Hij zweeg nu, verlegen, niet gewoon veel woorden achter elkaar te zeggen; maar
Kees hielp hem:
- ‘Jao, jao, bij rijke motte mar zijn; mao war de nie liever bij ons wir?’
Hij overdacht de vraag, toen zei hij:
- ‘Jao in 't eèst wel; mao nou toch nie meer.’
Hij zei het langzaam, nadenkend; maar toen hielp zijn geheugen hem en hij schoot
in een schellen lach:
- ‘Verdomme Kees, àk goed denk toch - dà liever wir an 't boormessien,’ en
plotseling met blij vragende bedeloogen:
- ‘Toe Kees gim-me-n'en prumke, en Kees voelend zijn hart in vriendschap warm
worden, haalde zijn doos uit zijn broekzak, haar voorzichtig met twee vingers van
zijn zwart olieachtige poot uit de diepte visschend.
Hij nam nu eerst een hap en hield haar Sjaontje toen voor, die er een pruim uitnam,
met begeerig vooruitstekende lippen; hij stak haar in zijn mond met de tong werkend
dan en de wangen strak krimpend om haar te persen. Toen lachte hij en zei:
- ‘Pas de twède in vijf daoge, dào mag-et-nie. Volstrek nie,’ herhaalde hij angstig
kijkend, zich scherpe standjes herinnerend over zijn pruimen.
Nu trilde gulheid van vriendschap door de ziel van den vagebond werkman en zijn
zwarte poot gaf Sjaontje snel de doos in de hand.
- ‘Dè jong,’ zei hij en ging heen.
Sjaon keek hem verwonderd na, nadenkend het gezicht iets voorover; maar toen
begreep hij, dat Kees hem iets vriendelijks had aangedaan. Dat vond hij vreemd en
begreep zoo weinig hoe het kwam, dat hij er een uur bijna, terwijl hij boodschappen
deed, over nadacht, tot hij overtuigd was: ‘dat-ie zeker wà van 'em noodig à, dat-ie
em z'n doos mee tebak zò mar gaf.’

De Sophia-Augusta Stichting in het Stadsmuseum van Amsterdam.
Door Mr. J.E. Van Someren Brand.
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat een zonderling eigenrijtuig door Amsterdam
rondreed, zóó ouderwetsch, dat er waarschijnlijk geen tweede van dien bouw zou te
vinden zijn geweest.
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SOPHIA ADRIANA DE BRUIJN OP JEUGDIGEN LEEFTIJD, DOOR TH. SCHWARTZE NAAR EEN
DAGUERREOTYPE.

In het voorste gedeelte van het voertuig, onder de uitstekende kap, zaten op een
breede bank, heel gemoedelijk, de koetsier en de palfrenier, die een groene livreij
droegen. De palfrenier soesde, de koetsier mende. Rijden, volgens de regelen der
kunst, deed hij niet.
Op de portieren prijkte een wapen, dat al op eenigen afstand te herkennen was aan
de eigenaardige kroon, die het dekte. De rechterhelft vertoonde het blazoen van
Lopez de Haro, een maagschap uit Biscaye afkomstig, waarbij de twee stappende
zwarte wolven een toespeling zijn op den naam Lopez, een patronomicum gevormd
van lopo, wolf. De
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linkerhelft was gevierendeeld van Suasso en van Hurtado de Mendoza.
In het rijtuig zaten drie oude dames, allereenvoudigst gekleed, te dommelen. Ware
het

WAPEN VAN HET GESLACHT LOPEZ SUASSO, IN IVOOR GESNEDEN OP DEN DEKSEL VAN EEN FICHESDOOS.

rijtuig over den tramweg gereden, zij zouden misschien door den schok wakker
geschrikt zijn en daarom gebeurde dat nooit. Daaromtrent had de koetsier, Jacob
heette hij, uitdrukkelijke bevelen.
Wie getroffen werd door het ongewone van dat verouderde rijtuig en iets naders
wilde weten van de stemmige, grijze vrouwtjes die er zich in lieten rondtoeren, zou
van de meeste Amsterdammers niet de minste of geringste inlichting gekregen hebben.
De dames bewogen zich niet in wat men ‘de waereld’ belieft te noemen, maar leefden
stil en afgezonderd in een ouderwetsch huis op den Kloveniersburgwal, naast de
Oûmanhuispoort.
Zij waren zusters, naar het schijnt afkomstig van een echt Zuid-Hollandsch,
misschien wel Leidsch, geslacht, dat gedurende de Fransche overheersching achteruit
was gegaan. Eene van haar, de eigenlijke vrouw des huizes. Sophia Adriana de Bruijn,
was weduwe.
In het jaar 1841 was zij in Engelland gehuwd met Jhr. Augustus Pieter Lopez
Suasso, in de Portugeesche synagoge te Amsterdam bekend als Moseh (spreek uit
Mossjhé, dat is Mozes) Israël Suasso, geboren den 20sten Maart 1804 uit het huwelijk
van Dr. Diëgo (Abraham) Lopez Suasso en Vrouwe Sara de Chaves (spreek uit:
Tsjawes, gestorven 15 Januari 1847.
Toen Jhr. Dr. Diëgo Lopez Suasso, die geneesheer te Amsterdam was, den 9den
December 1859 overleden was, werd het Engelsche huwelijk van zijn zoon in 1860
voor den Nederlandschen Burgerlijken Stand bevestigd.
De echtelieden bleven kinderloos. Ruim van middelen voorzien konden zij dus
hun reislust gemakkelijk botvieren. Ieder jaar werd een groote reis ondernomen en
achtereenvolgens werden alle hoofdsteden van Europa, zelfs Constantinopel bezocht.
Van iedere reis werden herinneringen medegebracht, zoodat het huis op den
Kloveniersburgwal weldra een groote verzameling bevatte van allerlei uiteenloopende
voorwerpen, zooals die in geheel Europa aan den vreemdeling verkocht worden, van
allerlei aard, stof, vorm en gebruik. Ieder jaar werden er tevens een paar bronzen
medegebracht, reproductiën van bekende beelden, die behoorlijk bewaard, maar
blijkbaar toch weder vergeten werden. Enkele dier beelden toch, b.v.b. de
zoogenaamde Penseroso van Michel Angelo, werden meer dan eens aangeschaft,
enkelen zelfs driemaal, zij het
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dan ook in verschillende grootten.
Behalve in reizen had de heer Suasso een bepaalde liefhebberij in het verzamelen
van
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munten. Kort na zijn overlijden op 21 September 1872, verscheen de katalogus, dien
hij van zijn zeer rijke verzameling had samengesteld, in druk.
Eenzaam achtergebleven, nam zijn weduwe haar beide ongehuwde zusters bij zich
in huis. Dagelijks kwam nu het ouderwetsche rijtuig voor. De palfrenier legde de
kussens, die niet op den stal, maar in het huis bewaard werden, in het rijtuig, de drie
oude dames namen er in plaats en gingen toeren.
Mevrouw Suasso voelde zich aangetrokken tot zilveren speelgoed, zooals haar
man tot munten. Langzamerhand kreeg zij daarvan een groote verzameling - beter
gezegd een groote hoeveelheid.

ZILVEREN SPEELGOED.

Want hoeveel deze vrouw ook in haar lange leven aangekocht en bewaard heeft,
een verzamelaarster te wezen, was haar niet gegund.
Om te kunnen verzamelen, moet men een klein vonkje genie hebben.
Een geboren verzamelaar, - verzamelaars worden geboren, zoo goed als dichters
- weet zich ten eerste te beperken.
Zoo verzamelde de heer Suasso alleen munten, van de munten alleen de
Nederlandsche en van de Nederlandsche alleen die van de Provincie Holland van de
vroegste tijden af en van de overige alleen die welke geslagen zijn in de Noordelijke
Nederlanden sedert 1576.
Vervolgens weet een geboren verzamelaar een eenheid te maken van hetgeen hij
verworven heeft. Hij is iemand, die de kunst verstaat een belangwekkend geheel te
vormen, desnoods uit dingen, die ieder op zich zelf weinig of niets zeggen, een geheel
dat een soms hooge waarde vertegenwoordigt, al moge elk stuk op zich zelf maar
een kleinigheid gekost hebben. Door ieder stuk op de ware plaats te brengen, verhoogt
hij èn dat stuk zelf èn het geheel in waarde - ook voor hem die zijn liefhebberij niet
deelt.
Zoodoende kunnen schijnbaar geheel waardelooze of onbruikbare voorwerpen de
stof leveren voor belangwekkende studie. Afgestempelde postzegels zijn er het
duidelijkste bewijs voor.
Mevrouw Suasso miste die gaven. Zij kocht zilveren speelgoed aan, zooveel als
zij krijgen kon, maar zonder eenig oordeel des onderscheids. Oud en nieuw, het was
alles van haar gading. Tegen den aankoop van doubletten, tripletten en quadrupletten
zelfs, zag zij evenmin op, als tegen het aanschaffen van enkele stukken uit geschonden
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stellen. Was op een stuk een nummertje geplakt, bewijs dat het op een openbare
veiling onder
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den hamer was gekomen, dan werd dat niet eens verwijderd. Het stuk werd betaald
en bewaard. Daar bleef het bij.
Bewaren was blijkbaar, meer dan methodisch verzamelen, de hartstocht van deze
vrouw. Wat zij eenmaal in bezit gekregen had, onverschillig wat, werd door haar
bewaard, beter gezegd opgeborgen.
Bewaren veronderstelt het nemen van maatregelen tegen verval en bederf. Behalve
een zeer ruim gebruik van kamfer, waarvan de lucht den bezoeker reeds bij de
gangdeur te gemoet kwam, nam zij geen andere voorzorgen voor het behoud van
haar eigendommen, dan die tegen de schade, die de mensch haar had kunnen
berokkenen. De klassieke ‘tand des tijds’, houtworm en motten lieten haar
onverschillig.
Slot en grendel gingen haar meer ter harte. Geen kamer, of hij werd afgesloten,
tenzij een harer zusters er in achterbleef. Anders verdween bij het verlaten de sleutel
meteen in het sleutelmandje. De verver, die de voorpui van haar huis onderhanden
had, moest zich maar van buiten zien te redden. De ramen waren dicht en zij bleven
het.
Op een heel enkel karweitje na, dat in het huis zelf en onder haar oogen werd
verricht, kwam er dan ook nooit iemand anders dan zij zelf aan haar schatten. Zij
was een zeer bedrijvige vrouw, die van half zeven des morgens tot half twaalf des
nachts in de weer was, maar met dat al nog geen hondertste doen kon, van wat er
eigenlijk in haar huis te verrichten viel.
Langzamerhand toch was het meer een pakhuis dan een woning geworden. Allerlei
dingen werden, om die te bewaren, aangekocht en weggeborgen. Al wat oud en
kostbaar was, of wat zij voor oud en kostbaar aanzag, werd aangeschaft. Mooi
behoefde het niet te wezen.
Korten tijd nadat haar eene zuster overleden was, deed zij een aankoop in het
groot, die haar roerende goederen eensklaps verdubbelde.
In de nabijheid van Amsterdam, aan de overzijde van het Y, in het landschap
Waterland ligt het dorp Broek, dat zich eigenlijk in niets onderscheidt van andere
Noord-Hollandsche dorpen en in Amsterdam nauwelijks bij naam bekend is.
In het Buitenland, waar men over het algemeen onzindelijk is, geniet Broek evenwel
de waereldberoemdheid van een zindelijkheid tot in het krankzinnige overdreven,
zoodat Engelschen en andere meer of min vieze vreemdelingen er geregeld heen
togen, teneinde zich over de Hollanders te kunnen verbazen. Hun grootste begeerte
was daarbij een Broekerwoning te kunnen bezoeken.
Juffrouw Aaltje Fregeres verschafte de nieuwsgierige Engelschen daartoe de
gelegenheid. Bij geheele drommen kwamen zij in het reisgetijde over haar vloer en
keken er met belangstelling naar hetgeen zij aanzagen voor een oud-Broeksche
inboedel.
In waarheid was het een vertooning voor de gelegenheid vervaardigd. Wat er voor
oud huisraad in Broek te vinden was, was voor het allergrootste deel in handen van
juffrouw Fregeres geraakt. Maar, hetzij dat dit alles niet voldoende was, hetzij dat
menig stuk tegen klinkende munt door begeerige Engelschen werd medegenomen
en de leegte aldus ontstaan weder aangevuld diende te worden, het allergrootste deel
van den inboedel van juffrouw Fregeres, waar de buitenlanders een reisje voor
overhadden, bestond uit namaak, eer dragende de merkteekenen van den
Amsterdamschen Jodenhoek, dan die van het eerzame Broek.
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Daar waren Mechelsche stoelen, die er heel aardig antiek uitzagen; daar was een
oude linnenkast, vertimmerd tot een poppenhuis en gestoffeerd met allerlei dingen
uit Amsterdamsche speelgoedwinkels, wat niet wegnam dat het geheel doorging voor
het model van een Broeker woning; daar was een waarlijk zeer groote hoeveelheid
porselein en aardewerk, voornamelijk bestaande uit onparige stellen, gelijmd, gelapt
en overgeschilderd door handige herstellers, zooals die zeker niet in Broek te vinden
zijn of waren.
Geheel deze uitdragerswinkel, die in de Kalverstraat ter nauwernood bekeken zou
zijn, lokte jaarlijks honderden vreemdelingen, nu zij te boek stond als het eigen
huisraad van de eerzame juffrouw Fregeres in het dolzinnig zindelijke
Broek-in-Waterland.
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Een opeenstapeling van overdreven faam, een werkelijkheid zooals Tartarin zich die
in Zwitserland verbeeldde.Toen de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij langs den Overtoom een tramweg
aanlegde, die grootendeels over Nieuwer-Amstelsch grondgebied liep en eindigde
in de Dubbele Buurt, aan het einde van het Vondelspark, maakten ondernemende
Amsterdammers zich meester van den roem van Broek.
In die dagen waren de rijwielen nog niet in gebruik Achter in het Vondelspark
werd nog niet gewielerd en er waren dus ook nog geen wandelaars. Het Bestuur van
het Park verklaarde dan ook, dat het Park zóó groot was, dat in het achtergedeelte
bijna nooit wandelaars te zien waren. Die zouden eerst opdagen wanneer zij de
wielrijders voor de wielen konden loopen, - maar zoover was het nog niet in die
dagen.
Het was waarschijnlijk met het onuitgesproken doel om aan de nieuwe tramlijn
passagiers te verschaffen, dat de oprichters van de Amsterdamsche Omnibus
Maatschappij in de Dubbele Buurt een soort Museum begonnen. Er werd een villa
opgetrokken, met een grooten tuin waarin een doolhof werd geplant, en in dit wijdsch
gebouw werd heel het hebben en houden van juffrouw Fregeres overgebracht en
sierlijk geschikt.
De onderneming heette ‘Het Broekerhuis’ was te bereiken met de tram en te zien
voor een kwartje.
Heel wat gemakkelijker en goedkooper, dan toen dit alles nog te Broek was.
Juffrouw Fregeres had alles verkocht, ook den roep, die uitging van haar tilbare have.
Het aanmatigend volk der Engelschen was met die verplaatsing niet gediend.
Gewillig had het zich een reisje naar Broek getroost om er allerlei te bekijken dat
grootendeels uit Amsterdam afkomstig was, maar voor een Broekerhuis in de Dubbele
Buurt te Nieuwer-Amstel gevoelde het niets.
De Engelschen gingen toch naar Broek en juffrouw Fregeres liet, nu zij haar
oudheden kwijt was, zich zelf kijken.
In een Engelsch tijdschrift: Travel, edited by Henry S. Lunn, M.D., vol. V. No.
51 van Juli 1900, blz. 117, schrijft A.A. Sykes over Broek, ‘the place so proverbial
for its exessive cleanness: At the entry of the village is the cottage of mevrouw
Fregeres, the oldest inhabitant, aged ninety, and her brother, three years younger,
who, so to speak, hold a reception of the visitors at the garden gate. The old lady,
who is hard of hearing, is extremely proud to have numbered among these the Tsar
Alexander II who paid her a call in 1863. We pay her compliments on her
well-preserved appearrance....’
De tram langs de Overtoomsche vaart bleef loopen, maar het Broekerhuis werd
opgedoekt. Het was niet ontstaan uit liefde voor kunst of wetenschap, maar alleen
ter vermeerdering van het vreemdelingen bezoek. Nu het niet voldeed aan dit doel
had het afgedaan.
De voorwerpen waren er niet beter op geworden. Maatregelen tot behoud waren
niet genomen, en de faam, den roep, waren zij ook kwijt.
Toch kwamen de ondernemers er zonder kleerscheuren af.
Er was waarschijnlijk maar één mensch, die voor den inhoud van het Broekerhuis
een kwart ton gouds overhad en deze wisten zij te vinden.
Voor 25000 gulden, die zij op haar kleedgeld had uitgespaard, werd mevrouw
Suasso eigenares van de Broeker- en de andere zaken uit het Broekerhuis.
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Eigenhandig heeft zij toen alles ingepakt en het, zooveel doenlijk, zelf in haar
ouderwetsch rijtuig overgebracht naar haar huis op den Kloveniersburgwal. Negentien
ritten waren daarvoor noodig.
Daarbij zal zij wel eens gedacht hebben aan de wijze waarop zij en wijlen haar
echtgenoot, lange jaren geleden, van de Heerengracht naar den Kloveniersburgwal
hun inboedel hadden vervoerd.
Die verhuizing moet drie jaren geduurd hebben.
Alles wat er niet geheel en al ongeschikt voor was, hebben de echtelieden toen
zelf, stukje bij beetje, overgebracht. Iederen dag, als zij van het oude huis naar het
nieuwe
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gingen, namen zij in hun zakken en in de hand iets mede. Van tijd tot tijd bracht de
kruier een meubelstuk over en zoo kreeg op den duur de verhuizing haar beslag.
Op de zelfde wijze ging ook nu mevrouw Suasso te werk.
De stukken die al te omvangrijk waren liet zij overbrengen naar de Joden
Heerengracht.
Daar stond al jaren lang een huis ledig, bestemd na haar dood een hofje te worden
voor acht vrouwen boven de 50 jaar, van alle gezindten, waaronder niet meer dan
ééne Roomsch Catholieke zal mogen voorkomen. Een ruwhouten schotje, dat het
opschrift in den gevelsteen verborg, heeft jaren lang de nieuwsgierigheid van de
voorbijgangers geprikkeld. Alleen bij hoogstzeldzame gelegenheden, als de Koningin
b.v.b. er langs zou rijden, bezocht mevrouw Suasso dit ledige perceel.
Nu werden er de groote kasten uit het Broekerhuis geborgen.
De rest werd op den Kloveniersburgwal ondergebracht. Op het binnenplaatsje
werd zelfs een poging gewaagd een kralentuin aan te leggen.
Nu was mevrouw Suasso de waarlijk gelukkige eigenares van een museum, van
een echte verzameling en het werd haar levensdoel en levensgenot die voortdurend
uit te breiden.
Deskundige leiding had zij niet en zocht zij niet. Veilingscatalogi kwamen bij
pakken te gelijk haar woning binnen en waren haar een geliefkoosde lectuur.
Veilinghouders, makelaars, beunhazen, scharrelaars in oudheden versleten haar
drempel en deden goede zaken met haar. Zij en haar zuster waren altijd te vinden op
de kijkdagen van openbare verkoopingen.
Altijd door groeide de voorraad in haar huis aan. Soms, op de Japansche veiling
b.v.b., kocht zij dingen bij het twaalftal. Alles werd weggeborgen, dikwijls om er
nooit weer naar om te zien.
Uit hetgeen zij bijeen had en nog voortdurend bijeenbracht zou na haar dood een
verzameling worden gevormd.
Het is niet na te gaan, hoe zij zich die verzameling voorstelde. Zij schijnt een zeker
voorgevoel gehad te hebben, dat de menschen die na haar zouden komen, misschien
wel zouden willen kwijtwezen, wat zij zoo lang zuinig bewaard had. Op menige
doos, kist of koffer plakte zij tenminste een papiertje met het opschrift: ‘Dit moet in
de verzameling bewaard blijven’. Dat is onder anderen gebeurd met een groote kist
vol dameslaarsjes, schoentjes en pantoffels
Wat ook haar voornemen is geweest, haar woning bood geen ruimte genoeg aan
om eenig plan te verwezelijken, zoodat zij naar een ruim gebouw omzag om haar
schatten onder te kunnen brengen, zonder dat plan ten uitvoer te kunnen brengen.
Middelerwijl ging zij voort met het doen van aankoopen.
In December 1888 kocht zij op een veiling bij de firma Theod. Bom en Zoon een
popje aan, dat, afkomstig van de familie van Gelder te Wormerveer, in de
Noord-Hollandsche dracht was gekleed. Dit bracht haar op de gedachte een
verzameling van dergelijke poppen in de Nederlandsche volkseigen drachten aan te
leggen. Met haar zuster zette zij zich aan het werk om de noodige poppenkleeren
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te maken en voor elke pop die klaar kwam werd een mahoniehouten glazenkastje
aangeschaft.
In October 1889 overleed haar laatst overgebleven zuster. De aanmaak der
poppenkleeren werd toen voortgezet met behulp der dienstbode. Tot haar overlijden
toe, is zij daarmede bezig geweest.
Onderwijl kocht zij nog steeds andere zaken aan, zelfs nog op haar sterfbed.
Den 4den Maart 1890 overleed zij, na bij testament, op dien dag zelf verleden, de
stad Amsterdam, onder den last van eenige legaten, benoemd te hebben tot haar
eenige erfgenaam, met de uitdrukkelijke begeerte ‘dat haar toilet of wel hare
kleederen, lijflinnen en lijfstoebehooren, in den ruimsten zin genomen, mitsgaders
al de in haren boedel aanwezige porcelein-, lak-, brons-, goud- en zilverwerken,
schilderijen, horlogiën, byouteriën, gelakte meubelen, antiquiteiten, kerk- en andere
boeken niet zullen worden verkocht, maar... voor het publiek tegen betaling van een
gulden per persoon tentoon- en toegankelijk zullen worden gesteld, bij wijze van
museum, onder den naam van “Sophia Augusta Stichting” op zoodanige wijze en
zoodanigen tijd als door het Stedelijk Bestuur van Amsterdam zal worden geregeld.’
Tusschen het overlijden van mevrouw Suasso en de openstelling van de Sophia
Augusta Stichting zijn ruim tien jaren verloopen. De kans is niet gering, dat de wijze,
waarop de Sophia Augusta Stichting ontstaan is, vergeten is geraakt. Zij was de
aanleiding tot het stichten van het Stedelijk Museum, zooals het Stads- of het StedeMuseum van Amsterdam ambtelijk heet, en maakte den bouw daarvan grootendeels
mogelijk.
Met dien bouw en de voorbereiding daarvan gingen vijf jaren heen.
Den 14den September 1895 werd het Stedelijk Museum voor het publiek geopend
met het houden van een Driejaarlijksche Tentoonstelling van Werken van Levende
Meesters, een overblijfsel van de afgeschafte Kermis, dat misschien zelf ook zoo
heel lang niet meer leven zal. Op denzelfden dag stelde ook de Vereeniging tot het
Vormen van een Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst haar
schilderijengalerij, uit het Rijksnaar het Stedelijk Museum overgebracht, toegankelijk.
De spraakmakende gemeente, die met groote hardnekkigheid volhardt in het
gebruik om het Stedelijk Museum het Suasso Museum te noemen, zou in de eerste
jaren evenwel nog niets te zien krijgen van hetgeen met recht op dien naam eenige
aanspraak zou kunnen doen gelden.
Terwijl de wanden op den bovenverdieping van het nieuwe gebouw met een
welgeordende schilderijententoonstelling en verzameling pronkten, heerschte daar
beneden, verborgen voor de nieuwsgierigen, een verbijsterende verwarring. Daar
lagen eenige zalen vol met het allergrootste deel van hetgeen mevrouw Suasso had
nagelaten, gedeeltelijk in kisten en koffers gepakt, gedeeltelijk ten behoeve van het
vervoer uit elkander genomen en voor de hand weg nedergezet, naast, in en op elkaar
tot een wonderlijke verhuisboel, die meer van een chaos dan van iets anders had.
Uit dien rommel vol verrassingen, moest de Sophia Augusta Stichting worden
opgebouwd tot iets, dat toegankelijk gesteld moest worden tegen een toegangsprijs
van een gulden per persoon!
Van achteren bezien, mag het tot de wonderen gerekend worden, dat zij, die deze
taak te vervullen hadden, niet tot wanhoop zijn vervallen.
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Terwijl men druk bezig was voorloopig wat orde te brengen in de verwarring - uit
te pakken en bijeen te zoeken wat bij elkander behoorde - kwam er uitzicht op de
mogelijkheid om de gelden, die uit het legaat beschikbaar waren, zoodanig te besteden,
dat een groot gedeelte van hetgeen de erflaatster bijeen had gebracht, zoo goed
mogelijk tot zijn recht zou komen en er een geheel zou ontstaan, dat werkelijk
bezienswaardig zou kunnen worden.
(Wordt vervolgd).
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Cliché Braun Clément & Cie
‘KEUKEN’
DAVID TENIERS II
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De Vlaamsche meesters in l'Ermitage.
Door Max Rooses
David Teniers.
- Teniers is de Vlaamsche meester, aan wiens werken de Ermitage het rijkste is,
evenals de Ermitage het rijkste Museum aan 's meesters werken is. Wij tellen er 38,
nagenoeg alle uitgelezen van hoedanigheid, verscheiden van ongemeene grootte. Zij
komen voort uit de verzameling van Malmaison, voor welke zij gekozen waren uit
de beste stukken geroofd in het Museum van Cassel, uit de Galerie Walpole, uit de
kabinetten der groote Fransche liefhebbers van de XVIIIe eeuw: Crozat, Choiseul,
Live de Joly, Baudouin. Wanneer zij zich nog te Parijs bevonden, werden acht ervan
door Lebas gegraveerd en zijn aldus de wereld door bekend geraakt.
De meeste der onderwerpen, welke Teniers met voorliefde behandelde, zijn hier
in éen of meer bewerkingen vertegenwoordigd. Van zijne Boerenkermissen zijn er
zes, waaronder vier groote; éene dezer is gedagteekend van 1648, een andere van
1652; een Boerenbruiloft van 1650, eveneens van groot belang, kan tot dezelfde
reeks gerekend worden. Dan volgen negen tafereelen van pretmakende boeren;
mannen die kaart spelen, rooken, drinken. Verder evenveel stukken uit het gewone
dorpsleven, boeren, die een koop sluiten, die muziek maken, die vrijen, die den bal
werpen, een geneesheer, een groep Zigeuners. Dan zes landschappen met figuren en
met of zonder gebouwen, waarvan éen gedagteekend is van 1640, een ander van
1644. Van de zeldzamer afgebeelde onderwerpen vinden wij een Antonius' tentatie,
een Corps de garde, een Keuken, gedagteekend van 1646, een Keuken buitgemaakt
door apen, een Zeehaven, een Familiegroep van geestelijken, en eindelijk de
Kolveniers en de Gilden op de Groote Markt van Antwerpen.
Dit laatste is het belangrijkste van Teniers' werken, dat wij hier vinden, een der
belangrijkste, welke hij maakte. Het valt moeilijk te rangschikken en te vergelijken
met zijne gewone werken, daar het heel andere menschen en heel andere feiten te
zien geeft dan zijne tooneelen uit het dagelijksch leven; het is eigenlijk een historisch
stuk in 's meesters gemoedelijken trant en in bescheiden afmetingen behandeld. Het
staat echter niet alleen onder zijne werken: de Intrede der aartshertogin Isabella te
Brussel en te Vilvoorde, uit het Museum van Cassel, en de Gaaischieting te Brussel
door aartshertog Leopold-Wilhelm, behooren tot dezelfde soort van tafereelen,
vertoonende groote volksfeesten of openbare plechtigheden; de Florentijnsche Markt,
uit de Pinacotheek te Munchen, zou er ook wel mogen bijgerekend worden.
Om van volkschilder zich om te scheppen tot historieschilder, hoefde onze
kunstenaar zich geen bijzonder groot geweld aan te doen: in plaats van boeren
schilderde hij heeren, in plaats van herbergen, paleizen of burgerwoningen; maar
deftige of lustige samenkomsten, hij gaf ze weer naar het leven, met hetzelfde gemak,
dezelfde voorliefde voor gezonde en gelukkige menschen. Het tafereel uit de Ermitage
verbeeldt de ontmoeting van de dekens en den dienenden Eed der gewapende Gilden
van Antwerpen op de Groote Markt. Het stuk is gedagteekend van 1643. Dit jaar
vierde Godevaart Snijders, deken van den Ouden Voetboog, zijn jubelfeest. Het
Gildehuis lag op de Groote Markt, het is het torenhooge gebouw aan de uiterste
rechterzijde der schilderij. Vóór dit huis hebben zich opgesteld de hoofdlieden der
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Gilde, met de eene hand de paradelans, in de andere den gepluimden hoed houdende;
achter hen de vaandeldrager, machtig van ledenbouw, in bont lichtgekleurd gewaad
en de gildeknapen met de borst vol eermetalen, en met de kostelijke schenkkan en
den rijkbewerkten kelk in de handen. Een enkelen voetboogdrager ziet men rechts;
twee der waardigheidbekleeders buigen eerbiedig voor den jubilaris, een fraaien
grijsaard, die met aandoening den gelukwensch aanhoort. Achter hem staat een lange
rei overheidspersonen van de zustergilden der kolveniers, met hun trommelaar; eenige
broeders vuren de geweren af. Verderdoor verdringt zich de volksmenigte, gekomen
om het schouwspel te genieten. In den achtergrond ziet men de huizen der Groote
Markt, een deel van
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die der Zilversmidstraat, het hoekhuis der Gildekamerstraat, waar de Jonge Voetboog
zijn kamer had, en het stadhuis. Door alle vensters kijken toeschouwers. De
gildekamer van den Ouden Voetboog is gesierd aan een der lagere verdiepingen met
kleurige schilden, uit de ramen van een hoogere worden vreugdeschoten gelost.
Het geheel ziet er feestelijk uit: in het midden de deftige schaar der dekens, in het
zwart met witte effen of gepijpte halskragen; ter zijde rechts de wapenbode van den
Ouden Voetboog in het rood, de vaandeldrager in het geel; links de kolveniers in het
geel, en geheel aan den uitkant vóór een groep voorname burgers een paar allerliefste
knaapjes in het grijs; de hemel lichtblauw met zware witte wolken, de huizen der
Groote Markt en der Zilversmidstraat in stil licht; op de kamer van den Jongen
Voetboog schilden op een roode drapery; het stadhuis in halve schaduwe: alles zeer
fijn van toon, stil met eenige kleurige plekken. De figuren zijn met zorg geschilderd
en schijnen wel portretten te zijn van de deftige burgerij, met vlugge en zekere hand
gepenseeld. Teniers, de schilder van boeren en veld, bewaart in dit historiestuk de
gaven, die hem in al zijn werken onderscheiden; welke die gaven zijn, waarin zijne
eigenaardigheid bestaat, en wat hij gemeens heeft met zijn tijdgenooten en
voorgangers, laat zich best vaststellen in deze zaal, waar hij zoo voortreffelijk en
zoo veelzijdig is vertegenwoordigd.
In de laatste jaren heeft men herhaaldelijk gepoogd hem te doen doorgaan voor
een volgeling van Adriaan Brouwer. De half Vlaamsche half Hollandsche schilder
was te lang miskend; nu zijn ongemeen schildersgenie tot zijn recht kwam wilde
men hem ook omgeven met een stoet van schatplichtigen en in de eerste plaats werd
Teniers opgeroepen om in die rei plaats te nemen. Een blik op zijn ‘Ontmoeting der
Gildebroeders’ bewijst al dadelijk welk onmetelijke afstand er ligt tusschen beide
kunstenaars. En in de Ermitage hangen er nog zoovele andere zijner meesterwerken,
die het even krachtig doen uitkomen en ons toelaten hem met meer juistheid te
beoordeelen. Er bevinden zich daar ook drie stukken aan zijn vader David Teniers I
toegeschreven, die bij dit onderzoek te pas komen.
Deze laatste stellen voor een schilder in zijn atelier, een landschap met arbeidende
en een met drinkende boeren; in den grond verschillen zij niet van de werken van
den jongeren David; zulke onderwerpen zou ook hij behandelen, ook hij vatte de
natuurgezichten zoo op en zou ze zoo stoffeeren. Het eenige onderscheid, dat bestaat
tusschen zijne stukken en die welke nu onder zijn vaders naam gesteld zijn, ligt hierin
dat de laatste donkerder van toon, zwaarder van schildering, treuriger van geest zijn.
Verder, geen handteeken, geen dagteekening, geen oorkonde, die ons zou kunnen
dienen om den waren uitvoerder te doen kennen. Men treft soortgelijke stukken onder
dezelfde benaming nog in andere museums aan; overal vindt men dezelfde
overeenkomst en dezelfde afwijking weer. Heeft David de oudere ze geschilderd,
dan bestaat er geen twijfel of zijn zoon heeft hem nagevolgd, zijn trant verlichtende
en verbeterende. De toeschrijving rust echter op te zwakke en willekeurige gronden
dan dat wij ze gereedelijk zouden kunnen aannemen. Teniers' vader schilderde velerlei
dingen, dat weten wij met volle zekerheid; godsdienstige stukken namelijk, tooneelen
uit het volksleven, de Bekoring van Sint-Antonius enz., hij doet zich daarin kennen
als een schilder werkelijk grauwer van toon en grover van penseeling dan zijn zoon.
In Dulwich-College bij Londen, bevinden zich vijftien stuks, die aan hem worden
toegeschreven. Sommige ervan schijnen mij bepaald door hem uitgevoerd te zijn:
zoo een landschap met Zigeuners, waarin de natuur nog geheel voorgesteld wordt
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zooals de Momper ze zag, met rotsen, die steil de hoogte ingaan, en met scherp tegen
elkander afstekende tinten. Dit is het oude landschap. De jonge Teniers herschiep
het; hij maakte het natuurlijker, verbande de rotsen van vreemde afkomst, verving
ze door weelderig groeiende boomen, met machtige kruin en breed gewaai, tusschen
wier loof de lucht stroomt en een licht speelt, dat op den voorgrond overvloedig is
en verder door verdunt en verwasemt terzelfdertijd als de kleur, maar
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evenals deze immer helder en donzig blijft. Hij liet zijne natuur lachen even blij als
zijne menschen. Hij was donker en zwaar in zijne vroegere stukken; later, meegaande
met zijn tijd, werd hij lichter, zonniger, vroolijker. De groote Boerenkermissen (no.
674 en 675), waarvan de tweede gedagteekend is van 1648, zijn, ofschoon nog wat
krijtachtig, reeds veel helderder en harmonieuser van toon dan de landschappen aan
zijn vader toegeschreven (no, 669 en 670), waarop het sterke licht nog scherp afsteekt
tegen een donkeren achtergrond en die waarschijnlijk werken zijn uit den vroegeren
tijd van den zoon. De groote Boerenbruiloft (no. 677) van 1650 is van fijner grijzen
toon, nog wat bleekblauw; de Vroolijke Maaltijd (no. 676) van 1654 is in volkomen
lichtend grijs zeer fijn, zeer dun geschilderd, op het doek geblazen. De jonge Teniers
heeft alsdan zijn meesterschap over het penseel verworven en laat dit heldere zilverige
licht over zijn werken schijnen, dat hem eigen is en zijn boersche onderwerpen zoo
aantrekkelijk veredelt.
Wie wees hem den weg, dien hij zoodoende opging? Was het Adriaan Brouwer?
Stellig niet. De schilder der boerenkringen en boerenkroegen vertolkte visioenen
meer dan waarheid; in zwoelen, met wasemig goud doorspeelden schemer stelt hij
zijne ventjes voor in hun dommeligen of wild opvliegenden aard. Teniers is geheel
lucht en zon en blijheid, zonder geheimzinnigheid; zonder zwaarmoedigheid noch
wildheid. Niemand deed hem dit voor, niemand deed het hem na. Hij leerde wellicht
minder van zijn vader dan van zijn schoonvader Jan Breughel den Vloeren; ook deze
was een meester van het penseel, een fijnschilder van eersten rang; hij heeft de mooie
bloeiende natuur lief, hij verkneukelt zich in het schilderen van bloemen en
wapenrustingen en diertjes, in alles wat kleur en glans en rijke weerschijnen heeft.
In het Corps de garde gedagteekend 1642 (no. 673) vinden wij zeer bepaald den
nagalm van Breughel's kunst. Soldaten zitten kaart te spelen, andere manschappen
slaan ieder op zijn manier den tijd dood, een mooie officier houdt zich deftig ter
zijde; maar voorop en als hoofdzaak in het groote stuk ligt een heel arsenaal: wapens
van allen aard, een harnas, een vaandel. Zoo iets zou de schoonvader ook graag
geschilderd hebben, maar hij hadde het netter, scherper gedaan. De schoonzoon is
malscher, gesmijdiger, blonder, ofschoon hij in de vroeger jaren meer van krachtige
kleuren hield dan later.
De tijd der miniatuurachtige schildering was dan ook voorbij: Rubens was
opgetreden, alles bemeesterend, allen medesleepend, door zijn gloed van kleuren,
door zijn glans van lichten; van Dyck had geleefd en had getoond hoe kostelijk het
bescheiden grijs kon werken, hoe voornaam die stille toon kon zijn en hoe de helle
lente en het bleeke najaarslicht hun doordringende heerlijkheid behouden nevens
den machtigen zomerpraal. Teniers had het goud van den eene en het zilver van den
andere bewonderd en te baat genomen; hij had niet enkel partij getrokken uit dit deel
van hun kunstvermogen: hij zag van beiden af hoe men ook in stukken van kleine
afmeting breed kan blijven, hoe het menschelijke lichaam plooibaar en veerkrachtig
is, hoe de natuurlijke gebaren zwierig zijn in hunne waarheid en van grootsche
schoonheid in hunnen eenvoud; hoe het leven en de beweging moeten waargenomen
en weergegeven worden. En Teniers is een schilder van het leven; zijne boeren die
dansen, of rooken of vrijen, zoowel als zijne heeren, die de kermis bezoeken of
elkander voor het Antwerpsche stadhuis begroeten, leven volop, hunne armen en
beenen draaien zonder scharnieren, hun oogen stralen, men hoort hun lach, men deelt
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in hunne pret. De stijfheid van voorheen is verdwenen, zoowel uit de natuur als uit
de wereld; metaalachtig schenen en glinsterden de menschen en de dingen in de
stukjes van Jan Breughel en van Hendrik van Baelen; bij Teniers zijn, evenals bij
Rubens en van Dijck, de menschen vleesch geworden, is er sap in het loof, tinteling
in de lucht gekomen. De kunst van zich uit te drukken, de meesterschap over penseel
en verf is vooruitgegaan. De twee groote voorgangers schilderen gemakkelijk, met
overvloed, met juistheid, alles komt als vanzelf op zijn plaats en in zijn gepasten
toon, en zoo ook bij Teniers: het ineenzetten kost hem geen moeite, het penseelen
evenmin. De figuren gaan en staan,
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handelen en bewegen, ieder naar zijn aard en zin, maar allen met gepastheid en
waarheid; enkele tikjes met een dun penseeltje en hunne trekken zijn op het doek
getooverd, met de kleur en het licht en het leven hun eigen. Er is zoo weinig
inspanning, zoo weinig zoeken en rondtasten en hertoetsen te bemerken in Teniers'
schildering, dat men ze haast voor oppervlakkig zou gaan houden, indien het weinige
werk, dat hij er aan besteedt, dan weer geen bewondering wekte over het vele dat er
door verkregen wordt.
Wij loochenden het dat Teniers zijn trant voor het grootste deel van Brouwer zou
afgezien hebben; wij loochenen niet dat hij hem wel iets verschuldigd was. Vooreerst
kan hij van zijn tijdgenoot die dunne, doorschijnende verflegging bewonderd en
geleerd hebben, die wij in zijn eigen werken weervinden. Ook nog het verheffen van
de stille, fijne tonen door een schelle, klinkende noot. Een roode muts, een blauwe
pet, een witte hemdsmouw brengen in Brouwers dommeling opgewektheid en
helderheid: dit is ook het geval bij Teniers en zijn Dorpsherberg van 1644 (no. 709)
is er een voorbeeld van. In het stille, zachtgrijsgroene landschap staat een taveerne,
vóór welke, rond een tafel, een boerin en vier boeren zitten; de waardin gaat haar
woning binnen. Een der personages draagt een blauwgroene jak, een andere een wit
hemd, een derde heeft een roode muts in de hand, een vierde een roode pet op het
hoofd; al die glimmende tonen op dien soberen en toch kostelijken achtergrond maken
het prettigste kleurenspel uit dat men wenschen kan, met weinig stof maar met veel
smaak en handigheid verkregen. Bij Brouwer ook kon Teniers de verschrompelde
boertjes leeren kennen hebben, die hij soms in zijne kroegjes plaatst. De gezonde,
gespierde, door zon en lucht gebruinde dorpelingen, met den breeden, rooden borstrok
om de lenden en de pet schuins en zwierig op het hoofd, onvermoeibaar in het dansen,
onverzaadbaar in het drinken, ontembaar in het minnekoozen, zijn van hem; maar
de gedrukte, geplooide, benauwde stumperds, die zwijgend en zittend aan hun pijpje
smakken en aan hun glaasje zabberen kan hij wel van Brouwer overgenomen hebben.
Hij was geen droomer, geen schepper van het fantastisch leven en echter schilderde
hij herhaaldelijk de Bekoring van den H. Antonius. De Ermitage bezit er ook eene
(no. 671), maar zonder overdaad in de spokerij. De eremijt zit aan een tafel te bidden,
een gehorend besje toont hem een jonge dame, die op hem afkomt en onder wier
fluweelen bouwen een vogelpoot en een staart uitkomen. Verleidelijk ziet zij er niet
uit, en afschrikwekkend zijn evenmin de kikvorsch, die te paard rijdt op het geraamte
van een monster en de wangedrochten, die een bezem houden of klarinet spelen. Het
is een onschadelijk, haast fatsoenlijk spokerijtje, sterk verschillend van de dolzinnige
monsters van Hieronymus Bosch en van Peter Breughel. Men ziet het: de zon is
opgestaan en heeft de nachtspoken verjaagd. Tot het fantastische in Teniers werk
behoort ook de Apenkenken (no. 699), die wij hier aantreffen, een onderwerp dat hij
wel meer behandelde dat van zijn vinding was en dat hij met vlugge hand en grappigen
humor schilderde.
Teniers heeft dus van velen geleerd, niemand heeft hij bepaald nagevolgd; hij was
een zoon van zijnen tijd, maar ook een geboren kunstenaar; hij wist zich te volmaken
uit wat vóór hem was gedaan, maar hij was en bleef eigenaardig: de vlugge penseeler,
de kiesche en rijke kolorist, de herschepper van het licht, de zanger van de pret op
den buiten, van het lustige leven overal, de bewonderaar der natuur en de verheerlijker
van het genot dat het vaderlandsche veld in al zijn eenvoud met zijn groen en zijn
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licht en zijn lucht van alle dagen ons geven. Hij was een boerenschilder, maar geen
boersche kunstenaar; integendeel hij was een aristocraat van top tot teen in het leven
en in zijn werken: zijne menschen zoowel als zijne landschappen, zijn kleur en zijne
penseeling zijn voornaam. De daden, die hij verhaalt zijn wel niet immer bijzonder
deftig, maar hij verhaalt ze vlug zonder op het aanstootelijke nadruk te leggen; hij
omsluiert ze met den adel van zijn geest en maakt ze tot uitingen van het natuurleven,
waar geen onfatsoenlijkheid in te vinden is.
Moesten wij een stuk aanduiden in de Ermitage waar al zijn gaven en
eigenaardigheden voordeeligst zijn in samengevat, wij kozen zijn
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Groote Keuken (no. 698), gedagteekend van 1646 en hierbij afgebeeld. De heer is
van de jacht teruggekeerd; rondom hem ziet men zijn honden, het wild ligt nog
verspreid op den grond links, kleine vogels en groenten te midden van potten en
pannen; rechts brengen drie visschers hunne waar aan; een hunner is blind, en wordt
door een kok en een jongeren maat naar den heer des huizes geleid. Zij vormen met
hun drieën een mooie groep, die de beide deelen van het tooneel met elkander
verbindt. In den achtergrond hangt de ketel over het vuur en zijn de koks aan hun
werk. Het is een van 's meesters vroegere werken (Teniers werd geboren in 1610 en
stierf in 1690), maar hij is reeds ten volle gerijpt; hij schildert al wat hij wil met
onovertroffen handigheid: visschen, vogels, keukengerief, de menschen en de ruimte,
waarin zij zich bewegen en waarin zij leven en handelen, natuurlijk en gemakkelijk.
De ruime plaats is in lichtende grijze tint; in koele maar fijne zilverige helderheid
baadt heel het tooneel: een paar witte voorschoten, enkele heldere vroolijke
lichtpunten, een roode jak en een blauw wambuis leveren de opwekkende tonen op.
Heer en knechts zijn samen afgebeeld, allen juist gezien en allen deftig; de doode
natuur en de levende personages nemen elk een deel van het tafereel in, en de
keurigheid van het levenlooze schaadt niet aan den bovenrang, dien de menschen
moeten behouden, noch de zucht om decoratief te werken aan den eisch om waar te
blijven.

Een weerzien (uit het leven van Marie Barnholt).
Door P. Valkhoff.
(Vervolg.)
In den tijd die nu volgde, sprak ze Klara en Henri heel dikwijls. 't Was een désillusie
voor haar toen ze al meer en meer bemerkte, dat Klara zoo anders was dan zij gedacht
had, den avond van kennismaking. Veel onaangenaams zag ze in haar karakter: een
telkens terugkeerende blague over Indië, een ijdelheid, omdat ze zichzelve mooi
wist, een wreed spotten met anderen, die leelijk waren... Maar ze brak de vriendschap
niet af, omdat zij door Klara gelegenheid had Henri te spreken, die haar vriend was
geworden. En wat valsche trots kwam er bij: de menschen in 't stadje spraken er over,
dat 't mooie Indische meisje 't gezelschap van Marie verkoos boven dat van andere
meisjes. Ze waren dikwijls met hun drieën, ze deden fietstochtjes of wandelingen,
ver buiten de stad, naar de heide en de heuvels, waar ze dan gingen liggen op een
beschaduwd plekje, met rondom 't getjilp en gekweel van de vogels, 't zeurend gezoem
van insecten, 't klagend ruischen van den suizenden wind door de golvende blâren.
Er was zooveel van haar liefste gevoelen, dat ze bij Henri terugvond. Zoo de liefde
voor de natuur. Hij kende de namen van maar weinig boomen en planten, maar,
evenals zij, kon hij bewonderend bekijken een fijn-gesneden varen, rag-teeder
gekarteld, jong-groene blaadjes tegen fond van blauwen hemel, een huisje omrankt
van loof en op de ruitjes de zon, die ondergaat, zoodat zij lijken brandend-schitterende
goudplekken en de rook die als een onbewogen pluim, grauwig-wit, loodrecht opstijgt.
Ze had ze nooit zoo geweten in haar, die liefde voor al wat teer en schoon rond haar
was.
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De natuur was voor haar 't kasteel in 't sprookje, dat altijd somber had gelegen,
donker door de hooge, dichte bosschen, die 't omstonden, maar toen die door een
tooverhand verdwenen waren, licht en prachtig lag tot juichende bewondering van
die 't zagen. 't Was Henri, die haar die liefde deed zijn als een openbaring. 't Grootst
was haar geluk, als ze samen waren, wat maar enkele keeren gebeurde. Dan scheen
bij beiden te verdwijnen 't tot gewoonte geworden al-daagsch doen en spraken zij
samen over dingen, die zij nooit beroerden met hun woorden bij anderen. Dan
verzachtte zich tot een bijna-innigheid zijn stem, waarvan de klank in haar ooren
zong als een wonderzoete muziek....
Maar als ze met hun drieën waren, liet hij weinig merken van die liefde voor 't
teederfijne. 't Was of hij dan zijn best deed, Klara aangenaam te zijn door leuk-malle
opmerkingen over wat hij belachelijk zag om zich heen. Een gevoel van angstige
leed-pijn gaf het Marie, te zien hoe hij vaak onnatuurlijk grappig was om Klara te
behagen, of te
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bedekken wat er in hem omging. Wel viel hij soms terug, na zoo'n bui van
opgewonden vroolijkheid, in een melancholieke stilheid, die hem droefgeestige
woorden deed zeggen, uitlokkend den plagenden spot van Klara, maar 't was zoo
heel anders dan wat Marie mooi in hem wist.
Die invloed van Klara op zijn doen gaf Marie veel leed, deed haar weenen veel
tranen in stille eenzaamheid. 't Gebeurde, dat ze, opkijkend naar Henri, hem zag
staren met strakken blik naar Klara. Zoo een avond, toen ze samen zaten en Klara
voorlas met die eigenaardig-geluidende stem. Rond hen vredigde in 't bosch een
wijde kalmte, nu en dan doorschald van kinderstemmen bij den vijver, waar witte
eendjes, zacht-kwakend, oppikten de broodkruimen en plonzend weer terugdoken
in 't rimpel-deinende water. Een zwaan, statig-kalm, als met minachting voor 't druk
gebeweeg van de eenden, voer in 't midden van den vijver, een wondervreemd schip
met blank-donzen zeilen, bewogen door 't windkoeltje alleen.
Klara was geheel verdiept in 't voorlezen, haar aandacht strak gespannen op den
inhoud. Marie volgde met haar blikken een oude vrouw, die gebogen onder een
grooten zak, zwoegend afdaalde 't heuvelpad, voorttrekkend aan haar hand een moe
meesukkelend knaapje. Aan den voet van den heuvel sloeg de vrouw den boschweg
in, en Marie verloor haar uit 't gezicht. Als een ver geruisch had ze 't geluid van
Klara's stem gehoord; nu, bij 't plotseling verdwijnen van 't oude vrouwtje en 't
jongetje, keerde ze terug tot de werkelijkheid, na lang dwalen in gedroom.... Zij
hoorde duidelijker 't lezen, begreep weer wat gelezen werd. Ze keek naar Klara, toen
naar Henri, die haar niet zag, maar wiens oogen, vergroot en als met een floers over
't donkerbruin, wijd-open gevestigd waren op Klara's gelaat.... Ze was ook zoo mooi,
Klara, zooals ze daar zat, in 't wit, de oogen neergeslagen, zoodat hingen als fijne,
zwarte franjedraden de lange wimpers, en daarboven de wenkbrauwen, als dunne
penseelstreken, met lichte wijking omhoog langs de wat scheeve oogen, terwijl zacht
golfde de fraai-geronde boezem bij 't bewegen van haar lippen....
Bij mevrouw Heerlen kwam logeeren een zoontje van een vroeggestorven zoon,
een jongetje van een jaar of tien. Marie was hem met Klara en Henri gaan halen van
't station, en toen ze hem gezien had, zooals hij, vlug gesprongen uit de coupé, naar
hen toe huppelde, was ze even geschrokken om de groote gelijkenis van 't ventje met
Henri. Ze leken twee broers, met 't zelfde profiel: de groote neus, 't ondergedeelte
van 't gezicht wat te klein, de verwarde bos zwart haar, en daar Henri geen snor droeg,
was de gelijkenis nog treffender. De wangen van 't jongetje waren voller en van een
gezonder bruin, zooals ook zijn stevig, gebronsd nekje, waarop zwarte haartjes
kroesden. Frans was eerst een weinig verwonderd daar te zien, behalve zijn oom, die
twee jonge dames en in zijn antwoorden op de vragen, die ze hem deden, was
schuchtere bevreemding en terughouding. Maar gauw was er kennis gemaakt en liep
hij naast hen voort, aan den arm van Henri, vol vertrouwen zijn bruine oogen
opslaande naar diens neerkijkend gelaat, luchtig slingerend zijn handkoffertje aan
den anderen kant.
Allemaal verhalen over wat hij gezien had op reis: een heel ouwe man met grijs
haar en langen, grijzen baard, die een klein kindje op zijn knieën had, was tot Utrecht
met hem mee gereisd. Gedurig begon 't kindje te schreien, vreeselijk te schreien. Dan
zei de ouwe man: Ssss, ssss, alsof-ie 't stil wou sussen en gaf 't de flesch, maar na
een poosje begon 't kleintje weer. O, dat was zoo leuk! Alle menschen in den waggon
lachten erom. Een vroeg er: Is die kleine van jou alleen, baas? Toen was-ie boos
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geworden en had gezegd: Dat is mijn zaak. Maar de anderen hadden weer hartelijk
gelachen. In Utrecht waren er soldaten in den trein gekomen, die naar 't kamp
gingen.... Zoo babbelde hij door, nu geheel op zijn gemak, en vol verlangen alles te
vertellen.
Hij had derde klas gereisd; ma had gezegd: Als je derde klas gaat, mag je 't verschil
tusschen tweede en derde in je spaarpot doen.... Je kunt begrijpen, wat-ie gekozen
had!... Hij was heelemaal niet bang, alleen te reizen. Zijn druk vertellen brak hij nu
en dan af om vragen te doen over wat hij zag
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om zich heen. Henri legde 't hem dan uit, zijn hoofd nog dieper buigend naar hem
toe, met een glans van vreugde over zijn gelaat, als had hij in dit neefje zichzelf weer
teruggevonden, maar kinderlijk-vroolijk nog, onbezorgd in jeugdig doen. Toen Marie
hem zoo zag, schertsend met 't aan zijn arm voorspringend jongetje, voelde ze hoe
schoon toch in zijn ziel was die liefde voor 't jeugdig-blijde....
Frans was een dikke vriend van Marie geworden. Ze had erover gedacht, hoe ze
doen zou om hem heel dikwijls bij zich te hebben, en ze had plannetjes verzonnen
van verre wandelingen, toen ze opeens hoorde zijn enthousiasme voor postzegels.
Hij was pas begonnen met verzamelen. Marie had een heele collectie, en daarom
vroeg ze hem of hij eens bij haar kwam op een morgen: hij mocht dan uitzoeken, die
hij nog niet had.... Nog altijd was voor haar 't kamertje 't liefste plekje van 't geheele
huis. Toen ze haar een andere slaapkamer, een grootere, wilden geven, zóó dat zij
haar kamertje kon inrichten tot boudoirtje, had ze geweigerd, bang de harmonie van
haar leven te zullen verbreken, door 't veranderen van wat ze één voelde met haar
denken en doen. Nu was 't een genot voor haar te ontvangen in die omgeving van
teere intimiteit den kleinen Frans, 't neefje van Henri. Ze was dien morgen wakker
geworden, met opeens, als snel weerlichten door haar hoofd: Frans komt zoo straks!
En vlug uit 't bed gesprongen, had ze 't venster wijd opengeschoven, zoodat naar
binnen golfde, zoelgeurend, de vroegmorgenlucht. Rondom haar was 't of alle
menschen nog sliepen. In den kastanjeboom ritselden de bladeren van druk tjilpende
vogels; een zat er op 't bovenste takje, heel rustig en behaaglijk zich wieglend, lustig
piepend zijn trillend gefluit door de morgenstilte. Op de groene bladeren en op de
roode en witte bloemen beneden haar, lag kristal-schitterend de vochte dauw. Van
verre klonk geklop en gehamer uit een woning in aanbouw. Stroef hingen neer de
gordijnen of lijnden de richels van blinden aan bijna alle huizen; een enkel venster
stond open, en daarachter waren stijf op een rijtje de hard-roode potten met
schraal-bloeiende fuchsia's. Opeens brak de zon door: overal tintte en vlekte 't licht,
't lag als groote plassen in 't leege land en goudgesprankeld op de kleine paden van
de tuintjes, waar 't als gezeefd in kleine, grillige figuurtjes zich bewoog bij 't flauw
geschuifel der takken.... Marie kleedde zich langzaam aan, vroolijk neuriënd, gedurig
naar buiten kijkend, waar allerlei geluiden begonnen te gaan: 't opschuiven van een
raam, 't openklappen van blinden, en menschen herleefden voor den nieuw te beginnen
dag....
Eindelijk zat hij bij haar, druk bezig met 't uitzoeken van de postzegels, gedurig
met devoot gebaar ‘een heele mooie’ tusschen zijn vingertjes nemend en dien
wegleggend bij 't hoopje, dat al grooter en grooter werd. Kijk 's, een van China, 'n
vreemde! Mag ik die ook hebben? En als Marie dan zei: Ja, natuurlijk, je mag ze
allemaal houden, die je nog niet thuis hebt..., keek hij haar aan, met een blosje van
verlegen in-zijn-schik-zijn, met een glimlach van geluk. Streelend gingen haar vingers
door zijn zwarte, weerbarstige haren, te vergeefs glad strijkend, weg van zijn
voorhoofd, de losse, wilde krullen.
Hij zat hier, 't jongetje, alsof hij hier zoo moest zijn, alsof hij hier altijd zou blijven
te midden van de dingen die voor haar waren als oude, beminde vrienden: de
meubeltjes, de platen en schilderijtjes.... Marie had vaak gezien bij mevrouw Heerlen
een photographie, waarop Henri stond, jongetje van negen, tien jaar, met andere
jongens, een heele klas vol. Ze hing in de huiskamer, en altijd als zij een bezoek
bracht bij mevrouw, keek zij even naar dat portret, naar de bovenste rij jongens, waar
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zij Henri wist te staan met zijn breeden matrozenkraag. 't Was haar of 't jongetje op
de photographie en kleine Frans, hier, zoo dicht bij haar, dezelfde waren. Opeens
voelde zij een innige liefde voor Frans, die met zijn bruinverbrand gezichtje, rood
van inspanning, ijverig zat gebogen over de postzegels, in zijn witlinnen pakje,
waarop ook een groote kraag.... Een poosje later stond hij bij haar voor 't venster,
vertrouwelijk tegen haar leunend, blij keuvelend, vreugdvol-dankbaar voor al de
mooie postzegels, die hij gekregen had. En toen ze
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hem vroeg: Hou je nu wel een beetje, een heel klein beetje van me? sloeg hij zijn
armen om haar hals en haar kussend met de onstuimigheid van wilden jongen, zei
hij: Erg veel, tante, vreeselijk veel.... Ze zou hem terug brengen naar zijn grootma,
beloofde ze, en hij klapte in zijn handen van plezier, dat ze medeging. Ze wist, dat
ze moesten komen langs 't belastingkantoor, waar Henri werkte. Een groot verlangen
was dien morgen in haar hem te zien, te zien zijn glimlach vooral tegen haar en kleine
Frans. Onderweg vertelde Frans veel van zijn grootma en zijn oom, en gedurig
kwamen die twee woorden ‘oom Henri’ tot haar, een lichte ontroering van geluk
vluchtigend door haar hoofd. Ze vroeg hem of oom wist, dat hij bij haar was dien
morgen. Hij antwoordde van ja. Oom Henri had gezegd: Je moet tegen tante Marie
heel lief en bescheiden zijn, dan zal ze misschien van je gaan houden en dat is erg
prettig voor je, want ze houdt alleen van goede menschen en goede jongens, omdat
zijzelf zoo goed is.... Luchtig, als dansten ze uit zijn mond, zwierden die woorden
naar haar toe, maar ze bleven bij haar, niet weg-te-dringen, telkens opnieuw suizend
door haar denken als een orgeldeuntje, dat blijft hangen in 't hoofd den ganschen
dag.... Omdat zijzelf zoo goed is, omdat zijzelf zoo goed is.... Ze sloegen de straat in,
waar zijn kantoor was. Bij 't derde raam zat hij altijd, gebogen over zijn lessenaar,
maar vaak even opkijkend bij 't voorbijgaan van menschen. Marie voelde 't kloppen
van haar hart, en gemaakt druk begon ze te babbelen met Frans. Daar stond hij te
praten met een klerk, wijzend op een groot vel papier vóór hen, op den lessenaar.
Hij zag hen niet, meende ze.... Ja toch. Zijn hoofd boog zich naar de straat, met een
lachend knikken. Hij kwam even bij 't venster, zwaaide nog eenige oogenblikken
met zijn hand naar Frans, die achterom kijkend, bleef wuiven, tot ze omsloegen den
hoek, en opeens waren in 't Park, Toen ze Frans had thuis gebracht, haastte zij zich
terug, vreemd ontroerd door 't bezoek van dat jongetje, aldoor, als in droom, bij 't
gaan door de zonnig-stille straten, bemijmerend de liefde voor Henri, die zij voelde
aanzwellen, al meer en meer, vullend haar denken, wegdrijvend al 't andere....
Ze zouden een tochtje naar buiten maken, mevrouw Heerlen, Henri en kleine Frans,
Klara en Marie. Een vooruitzicht van een langen dag van genieten voor Marie, een
dag waarop zij met hem zou dwalen door bosschen en lanen, insnuivend zonnige
dennengeuren, drinkend met trillende oogen de kleuren van bloemen en planten. Ze
had eerst gemeend, dat Klara niet mee zou gaan, en toen zij hoorde van wèl, was een
oogenblik ontevreden teleurstelling geduisterd door haar blij-lichte gedachten, maar
die verdween spoedig, want juist sprong innig-verheugd over zoo'n dag naar buiten,
de kleine Frans haar in dolle dartelheid om den hals. Toch was 't haar, den volgenden
morgen bij 't opstaan, toen ze zag, hoe uit den vlokkig gewolkten hemel een losse
regenbui neerspatte, alsof zij maar wenschen mocht, dat die regen aanhield, den
ganschen dag. Een voorgevoel was bij haar, iets angstig-dreigends deed haar dralen
met 't zich aankleeden en 't was niet met vreugde dat zij de wolken zag verdwijnen
en langzaam den geheelen hemel ijlig licht-blauw zag worden met hier en daar nog,
als verdwaald, een grijzig plekje. Ze begreep dat gevoel van angst-in-blijdschap niet,
wèl dacht ze gedurig met verdriet er aan dat Klara met hen medeging.
Maar toen ze in 't bosch zoo gezellig in 't mos lagen, allen vroolijk babbelend en
plagend - mevrouw Heerlen zei telkens met een gelukkig gezicht, dat ze zich vandaag
wel tien jaar jonger voelde -, Klara jolig ravotte met kleine Frans, - als speelsche
honden rolden ze over elkaar, - toen moest ze opeens denken aan dat vreemd-bange
gevoel bij 't opstaan en naar Klara kijkend, die ongedwongen, als een leuke, wilde
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jongen, door 't bosch holde, moest ze toch bij zichzelf zeggen, dat die vrees voor 't
verstoord zien door haar van een harmonieus-schoonen dag - als 't dat geweest was
ten minste - een dwaze vrees geweest was....
Henri en Marie waren vooruitgewandeld, mevrouw Heerlen, Klara en Fransje
volgden een eind achter hen. 't Smalle paadje, waardoor ze langzaam gingen, was
overhangen
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met lange twijgen, dwars vóór hen, en gedurig boog Henri zich even naar voren, de
takken ophoudend om te beletten, dat ze Marie in 't gezicht zouden springen. Ze
voelde zich gelukkig, nu hij, alleen, zoo dicht bij haar was, en haar telkens dien
kleinen galanten dienst bewees. In de verte klonk 't vroolijk geroep van kleinen Frans,
die aan 't verstoppertje spelen was; rond hen neurieden eentonig de insecten, een
groote hommel dreef zwaar-zoemend voorbij.... Ze spraken over Fransje, van wien
Henri zoo heel veel zei te houden.
- 't Is misschien moeilijk voor je te begrijpen, Marie, maar dat jongetje brengt
geluk voor me in huis, als hij bij ons is. Als ik zijn gelach door de gang hoor klateren,
voel ik mij opeens heel anders. Waardoor dat zoo komt? Misschien door allerlei
omstandigheden samen. Arm kereltje, zoo vroeg zijn vader te moeten missen! Ik
wou heel graag naderhand zelf een vader voor hem zijn. Zijn moeder, hoe dolveel
houdt hij van haar! O, die liefde is zoo aandoenlijk. Laatst was hij bij een vriendje
van hem te logeeren gevraagd, voor een paar daagjes, in een dorpje in de buurt. Maar
den eersten nacht heeft hij niet kunnen slapen, omdat hij geen nachtkus van zijn
maatje had gehad, en den volgenden nacht lag hij te snikken in zijn bedje van heimwee
en verlangen naar haar; den morgen daarop vroeg hij of hij toch asjeblieft weer naar
haar terug mocht: hij kon 't niet uithouden. Bij ons gaat 't beter. Dat is voor hem een
tweede tehuis. Laat hij maar zooveel mogelijk van zijn moeder houden. Te veel kan
immers niet. Later komen allerlei andere verlangens en begeerten, die misschien te
vroeg al die liefde verzwakken. 't Is me vaak, of kleine Frans voor mijn verder leven
noodig is, of dat uit elkaar zou vallen, als hij er niet meer was.... Ik houd heel veel
van kinderen. Dat teere en onschuldige, dat zoo absoluut-niets-weten van 't vuile en
lage van de groote menschen, en dan opeens weer die naïeve fantasie van een klein
dichtertje of 't kokette gedraai van een modepopje, dat alles vind ik zoo bizonder
mooi. Ik wou dat ik schrijver was.... Ik zou een boek maken, alleen over kinderen
en hun lief-leuk doen. Je moet ze hooren praten onder elkaar in hun kinderwijsheid
over gewichtige dingen als dood en sterven. Toen ik laatst in dat dorpje 't
ontvangerskantoor waarnam, heb ik me vaak uren lang vermaakt bij 't open raam
met te luisteren naar de gesprekken van kinderen, die daar speelden. Na een poosje
kende ik ze allen, wist dat Jansje met een beverig-fijn stemmetje heel wondere
verhalen kon doen over koningen en prinsen, dat Mien met 't blozend-ronde gezichtje
en de lange blonde krullen altijd erg gul was, als ze iets gekregen had, dat Willem
van den bakker met een stem als van een ritmeester van de cavalerie voortdurend
opsneed over een oom in den Transvaal, en daarbij met wijd-open mond zijn
glinsterend witte tanden zette in een boterham. En aardig was 't te zien, als zoo'n
ventje of meisje, ijverig aan 't spelen, plotseling vader in de verte zag aankomen. Ik
zat soms te wachten op een timmermansknecht, die op een bepaald uur van zijn werk
kwam. Zijn beide jongetjes, een van drie en een van zeven, speelden onder mijn
venster. Ze huppelden dan naar hem toe, hij zoende ze, nam den kleinste op den
rechterschouder, den grootste aan de linkerhand en zoo stapten of sprongen ze alle
drie naar huis. Dat geluk, die vroolijkheid, ze ontroerden me telkens opnieuw. En...
Plotseling hield Henri op met spreken en zag Marie aan. Ze liepen nu op een breeder
zandpad. Hij rustte zijn arm in den hare, alsof hij steun noodig had en dien bij haar
kon vinden. Zij had zijn stem hooren komen tot haar, als innig-welluidende klanken,
die haar gaven een stemming van kalm-vredend geluk, en toen hij zweeg en haar
aankeek, glimlachte ze tegen hem, als om hem aan te moedigen door te gaan met
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vertellen. Hij drukte zijn arm dichter tegen haar aan, en haar in de oogen ziende met
de zijne, groot en bruin, waarover plotseling een vloers van vocht trok, zei hij, met
trilling van aandoening in de korte, afgebroken zinnen: Hoe vreemd, Marie, dat ik
je dit alles zoo vertel. Voor mij is 't niets bizonders, maar een ander dan jij zou 't
kinderachtig, onmanlijk vinden. Als ik met jou spreek, is 't alsof ik 't met mezelf doe.
Mijn betere zelf, bedoel ik, dat 't goede en
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de goedheid wil. Bij jou voel ik me gerust en kalm, aan jou zou ik heel veel durven
vertellen van mijn inniger, verborgen leven.... Maar nee, 't is niet goed je treurig te
maken door mijn droefheid.... Later, later, zal ik je misschien 't een en ander zeggen,
of, beter nog, ik zal 't je dan schrijven. Spreken is wel duidelijker. De klank van de
stem, de blik van de oogen, de druk van de hand, ze zeggen zooveel, maar dan bederft
de aandoening weer alles, en is 't papier nog maar beter. Dan zul je weten dat mijn
ziel een erg gecompliceerd ding is, waarvan je nu niets begrijpen zoudt, als ik 't je
trachtte uit te leggen. Maar dat kán en mág ook niet.... Marie, wil je altijd voor mij
blijven mijn lieve, lieve vriendin? Vriendschap is zoo mooi, zoo goed....
Opeens kwamen uit het kreupelhout, dat aan weerszijden was van het pad, waar
zij liepen, Klara en Frans te voorschijn, en eenige oogenblikken later mevrouw
Heerlen, alle drie met rood-gloeiende gezichten, en grauwbestoft. Lachend schudde
mevrouw Heerlen uit haar kleeren de takjes, blâren en spinrag-draden, die bij 't
dringen door 't kreupelbosch zich eraan hadden gehecht. Innig verheugd was ze over
dit daagje, dat lang een zonlichte plek zou blijven in haar stille weduwleven.
Ze liep alleen vooruit om in de uitspanning dicht in de buurt, 't een en ander te
gaan bestellen voor 't koffiedrinken. Ze zou daar de jongelui wachten, die met hun
vieren nog wat bleven dwalen door 't bosch. Opeens klonk een vreugdeschreeuw van
Frans: hij had een beek ontdekt, een echt klein riviertje met watervalletjes en kleine
stroomversnellingen, dat kwam aankabbelen van omhoog en zijn golfjes voortbibberde
tot diep in 't bosch. In zijn kinderblijheid lag hij er over gebogen, scheppend in zijn
tot kom geronde handjes 't koele water, dat in schitterende pareldruppels weer
neerkletterde, spattend naar alle kanten. Toen moest hij gaan baden, en, druk
dribbelend met zijn voetjes, liep hij diep 't bosch in, kwam terug om te vragen of ze
toch eens met hem meegingen door 't beekje: 't was zoo heerlijk donker daar, en
geheimzinnig, allemaal vreemde varens en zachte mossen.... Hij lachte van pret, toen
Klara zeide, dat ze met hem mede zou waden door 't stroompje. In een oogwenk had
ze kousen en schoenen uit, en elegant aan beide zijden optillend haar japon, liep ze
achter hem aan, trippel-zwevend over 't water, met, aan weerskanten, het sparklend
gespatter van de droppen. Een eindje verder liep ze over een boomstam, in 't beekje
geworpen, met de wiegelende deining van haar bovenlijf, 't luchtig gezwenk van
haar mooi-geronde armen. Ze bleef staan, waar 't riviertje verdween in 't bosch, en
lachend keek ze naar Henri en Marie, die haar nastaarden in stille bewondering. Heel
mooi was ze weer, zooals ze daar stond, de armen in de zijden, in haar witte japon
als een blank-marmerend beeld, en, als van een lachende, levensdronken bacchante,
't hoofd met 't weeldrig-zwarte haar, de gloed-roode wangen en breeden wellustmond;
onder 't wit van haar japon, even omhoog gehouden, waren de voetjes, blank en klein.
Tegen 't donkere groen van 't gebladert was ze als een nimf, die riep tot genieting in
't koele, donkere bosch.
Marie keek naar Henri, en weer zag ze zijn oogen, wijd-open gericht naar Klara,
in extaze, zooals eens buiten, dien zomeravond, toen ze had voorgelezen en haar
stem vreemd-klankend gegaan was naar hun ooren. Zooals toen, kreeg Marie weer
dat gevoel van smartende jaloezie, omdat zij Klara zoo bewondering-wekkend zag
en zij zichzelve zoo gewoon, zoo heel gewoon van uiterlijk wist. Zij begreep ook,
dat Henri 't een aardig, origineel idee vond van Klara, iets niet-alledaagsch, wat juist
daarom hem bevallen moest, in 't beekje te baden met kleine Frans. En er was een
zoo groot verdriet in haar, dat de tranen haar in de oogen sprongen, en haar stem
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trilde, toen ze luid-op lachte: Die Klara toch, wat 'n type!... Ze zei, dat ze mevrouw
Heerlen wou gaan helpen met den koffieboel, want ze kon 't niet verdragen, dat, als
straks Klara weer bij hen was, al de attentie van Henri voor die alleen zou zijn. Ze
liep weg, maar even keek ze nog Henri aan, en 't was haar of in zijn oogen een
uidrukking lag van 't begrijpen van haar
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lijden, van machteloos medelijden, van vergiffenis smeeken ook, dat hij haar dat
leed berokkende. Zoo liep ze, peinzend, langzaam den weg op, die naar de
hoog-gelegen uitspanning leidde; opeens hoorde ze achter zich levendig voetgetrippel:
't was kleine Frans, die haar naholde. Ze zag hem, en plotseling schoot door haar
hoofd de gedachte: Nu zijn Klara en Henrik samen.... Ze wou ze zien nu, zonder dat
ze 't wisten.... Ze zei tegen Frans, dat ze ginds, bij de dennen, zooeven twee
eekhoorntjes opgeschrikt had, die er nog wel zouden zijn. Hij moest eens gaan
kijken.... En Frans snelde weg, in de blijde verwachting, de diertjes nog te zullen
aantreffen.... Ze liep terug, dwars door 't bosch, langs kleine, smalle paadjes, snel en
voorzichtig, sluipend als een kat, met zenuwachtig-jagenden boezem.... Gedurig
sloegen de takken haar in 't gezicht, of kwetste zij zich aan een doren, maar ze voelde
't niet.... Ze dacht alleen: ik zal ze zien, samen, Klara en Henri.... Tot dicht achter
hen kroop ze, met kloppend hart, de lippen stijf opeen geperst, het zweet gutsend
langs haar heete wangen. Ze zag hen beiden, door 't warrelig takkennet, liggend onder
een hoogen, knoestigen eik, bij 't fluister-kabbelende water: Klara, leunend tegen
Henri's borst, de groote, zwarte oogen naar hem opgeslagen, terwijl hij, haar hoofd
tusschen zijn handen vattend, haar telkens kuste op mond en voorhoofd en wangen.....
................
O, de uren, die ze dien dag nog had moeten doorbrengen in 't gezelschap van de
anderen! Ze had moeten lachen, schertsen, vriendelijk-zijn tegen Klara, omdat
niemand mocht merken wat er in haar omging. O, dat comediespelen, terwijl ze in
zich voelde al de ellende van de jaloezie en den haat, in haar brandend hoofd de
gedachten zich verwarden, duister en ijlend. Bij 't teruggaan, op de boot langs de
rivier, was eindelijk verluchting gekomen. Op 't water was 't frisch, van den kant van
de stad woei de wind, krachtig en koel, opbollend 't witte zeildoek waaronder ze
zaten, zoodat 't rammelend aan de ijzeren stangen heen en weer flapte. Tegen haar
verhit gezicht en warm lijf voelde zij heerlijk verfrisschend elke strijking van de
windgolven. Spreken kon ze niet, daar 't krasse waaien en 't stampend geraas van de
machine haar woorden zouden vervagen. Frans leunde naast haar over de
verschansing, opmerkzaam kijkend naar 't grijs-witte vlokkend geschuim bij 't snijden
van de boot door de deinend-blinkende golfjes. Haar gedachten smolten weg, ze
dacht aan haar leed niet meer, in een nevel zag zij de boot en de menschen: boven,
hoog, de stuurman, heen-en-weer wendend 't rad, beneden wit en kleurig gevlek van
parasols en japonnen, 't uniform van een Indisch officier, 't wuivende tentdoek, de
zwierende linten aan den stroohoed van kleine Frans, zwiepend vlak bij haar gezicht.
Zoo zat ze, half naar de menschen gekeerd, half naar den stadkant.... De rivier,
zacht-blauw door de weerkaatsing van den hemel, schitterde in een verblinding van
licht, bosschen en villa's aan de oevers deinsden voorbij, een hengelaar, badende
jongens, die als zeegodjes ploeterden in 't water.... Opeens een andere boot met
vlaggen en wimpels, 't dek vol weeskinderen, die juichten en joelend zwaaiden met
petten en hoeden.... Ze voelde de kilte verstijvend over haar lichaam, als een ijskoude
doek, die onder haar kleeren over haar brandend-heete lijf werd gerold, en bij elken
windstoot zich dichter sloeg er omheen.... Toen de boot langzaam 't haventje
instoomde, ontwaakte ze uit haar kille bezwijming.
Een paar dagen daarna, op een avond, kwam Klara vertellen, dat 't engagement van
haar en Henri Heerlen wel spoedig publiek zou worden. Ze hield niet veel van de
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Hollandsche heeren, ze vond ze suf en zeurderig, maar Henri was zoo anders met
zijn scherp-bijtende geestigheid, en nu en dan dat melancholieke, dat ze lakschheid
had genoemd: ook dàt vond ze bizonder en interessant.
Marie luisterde, eerst kalm-berustend, stil-weemoedig, maar terwijl Klara
voortsprak, vloeide al haar droeve zachtheid weg, en voelde ze opkomen den haat,
den pijn-schokkenden haat. De begeerte was opeens in haar, Klara beet te grijpen,
te schoppen, te slaan, te rukken aan haar zwart-glanzend
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haar, en kermend te schreien: Ik haat je, ik haat je, omdat hij jou liefheeft en mij
niet.... Ze beet zich op de lippen, scherp haar tanden zettend in den onderlip. Ze moest
haar smartende woede verbijten, wendde zich af, de tranen in de oogen, naar buiten....
De avond viel, de omtrekken der dingen kwijnden weg in den dun-duisterenden
schemer.... De schemer was eensklaps gedaald over alles: een inbezitneming van
alle dingen, na 't zich mengen in het licht van den dag, het samenvloeien van
teer-heldere en donkerder tinten. Op de veranda's van de huizen vóór haar, aan beide
zijden, gelach en gepraat; vroolijk geroep van kinderen die speelden op balken,
hol-rammelend onder hun drukke voetjes; en alles was als verinnigd en
vergeheimzinnigd in den weemoedigen overgang van dag op nacht. In de verte, van
de weilanden, klonk klagend, nu en dan, 't geloei van een koe.... En nog meer
verzachtten de geluiden, totdat alles werd één zachte harmonie van kleur en gerucht....
De beide meisjes spraken nu over andere dingen, met gedempte stem, als bevreesd
de stilte van den avond te verbreken door hard gepraat. Na een poosje stond Klara
op en Marie bracht haar naar beneden om haar uit te laten. Weer op haar kamertje,
stak zij de lamp aan, nam een blad papier voor zich en ging schrijven. Ze deed dit
meer, en vaak was 't een verlichting voor haar toe te vertrouwen aan 't blanke papier
haar innige gedachten. Ze zocht naar woorden, 't scheen dat haar verdriet te groot
was om gezegd te worden op 't papier, of elke uitdrukking van wat er roesde in haar
loome hoofd onmogelijk was. 't Stond er zoo gebrekkig, zoo half-waar:
27 Augustus. Nu is alles voorbij, en zit ik hier in mijn kamertje, en wil ik
neerschrijven mijn wanhoop. Hij heeft haar gevraagd, ze zullen altijd, altijd samen
zijn. Hij zal haar omarmen, haar kussen. Hij zal zijn hoofd leggen tegen haar borst
en zij zal streelen zijn haar, zijn wangen, zijn handen. Wanneer hij verdriet heeft,
zal hij 't zeggen tegen haar, en zìj zal hem troosten....
Tot zoover schreef ze, toen schoof ze driftig het papier weg, en het hoofd steunend
tusschen de handen, de ellebogen op tafel, begon ze in zich te spreken, verward en
hartstochtelijk: o God, hoe verdraag ik het! Waarom zij, en niet ik? Waarom?
Waarom? Waarom ben ik een gewoon meisje, met gewoon-blauwe oogen, bleeke
wangen, en tenger, al te tenger? O, nu voel ik de wanhoop, de ellende gewoon te
zijn. Was ik maar mooi, mooi zooals Klara, dàn zou hij 't heerlijk vinden misschien
mij te omhelzen. Van vriendschap sprak hij, van vriendschap.... Ik wìl geen
vriendschap, ik wil liefde. Vriendschap, dat is aardig en gezellig, lief en vriendelijk,
maar liefde is goddelijk. Liefde is alles te zamen: het innige samen-praten, het
alles-elkaar-toevertrouwen, maar ook het hevige verlangen naar elkaars lippen en
handen.... Vriendschap wil hij mij geven, hij wil mijn vriend zijn, zooals hij 't is van
Jan, Piet en Klaas. Bah! ik spuw op die vriendschap.... En al 't andere zal zìj hebben....
O, ik haat haar, ik haat haar.... En dan lief zijn, feliciteeren, je blij en opgewekt
toonen, zeggen op een toon van sympathie: voel je je nu niet héél gelukkig? Wanneer
is de receptie, of houden jullie geen receptie? en al die vragen meer, en dan de tranen
terugdwingen met geweld, die je in de oogen springen.... O dat comediespelen, dat
voortdurend een masker dragen van verwrongen kalmte en vriendelijkheid. Nee, ik
houd het niet uit met 't vooruitzicht van wat nog komen moet!... Plotseling barstte
ze in snikken los, koortsig schokte haar lichaam, terwijl ze hijg-trillend beet op haar
vochtigen zakdoek. Het schreien deed haar goed. Langzamerhand werd ze kalmer,
enkele tranen drupten nog uit haar natte oogen langs de gloeiende wangen. Ze las
wat ze geschreven had; hoofdschuddend lei ze 't papier weg in haar portefeuille en
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nam een velletje postpapier voor zich. Ja, dadelijk, nog dezen avond, zou ze schrijven
aan haar tante in Arnhem of ze een poos mocht konten logeeren. Ze was al zoo vaak
gevraagd, maar altijd had ze geweigerd, omdat ze er tegen op zag, zich weer te moeten
schikken naar andere gewoonten en gedachten, die een andere omgeving met zich
meebrengt. Daarom vond ze 't uit-
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logeeren-gaan vervelend. Maar nu moest ze weg; als een lange pijnende foltering
zag ze de weken, die vóór haar lagen, hier, in 't stadje, zoo dicht bij Henri en Klara's
geluk. Ze moest weg, hoe eerder hoe liever. En nog dienzelfden avond schreef ze,
of ze Maandag, twee dagen later, mocht komen.
Ze voelde zich rustiger, toen ze eindelijk in de coupé was. Ze zat te kijken door 't
portierraampje, dat ze niet neer had kunnen krijgen, naar haar moeder op 't perron.
De conducteur had de coupé gesloten, en de minuten, die zij nog wachten moest, een
glimlach van lieve verstandhouding op de lippen en met nu en dan een knikje van
geveinsde hartelijkheid, schenen haar ondraaglijk lang. Eindelijk luidde de bel,
schrilde 't fluitje, en zette de trein zich schokkend in beweging. Een laatste knikken
en wuiven met de hand. Toen schikte zij zich in een hoekje, het hoofd steunend tegen
de kussens. Een gevoel van rust door bevrijding, van verademing, vredigde in haar.
't Was haar een oogenblik alsof alle contact met 't verdriet was verbroken, dit haar
vreemd was geworden, nu ze wegsnelde van 't stadje. 't Was een sombere regendag.
De druppen spatten tegen het raampje, liepen als lange kronkeldraden van vocht naar
beneden, samenvloeiend tot breedere natte banden. Buiten hing over de velden een
lage, grauwe lucht, waaruit in dunne stralen de regen neerdruilde; in de verte loste
't frisch-groene weiland, langzaam ingeslurpt, zich op in de monotoon-grijze,
zwaardrukkende wolken. Over de weiden streepten als zwarte slierten de
diep-gevoorde, slijkerige paden. De boerenwoningen lagen eenzaamverlaten in de
landen. Hier en daar scholen onder een luifeldak angstig een troep kippen bijeen, of
schoot een hond uit, glimmend van nat, met kort en nijdig geblaf tegen den
voortjagenden trein.... Marie voelde langzamerhand over zich komen een genotvolle
kalmte. Ze zat nu geheel alleen, en dicht gedrukt in 't hoekje, schemerden haar
boomen, weiden en huizen, wazig gezien door 't bewaterde raampje, als in
na-herinnering van vagen droom, voorbij. Ze liet haar hoofd rusten tegen het kussen
en haar blikken gleden langs de annonce's vóór haar, tegen 't beschot, zonder dat ze
las. Ze had wel uren zoo willen voortijlen, alleen, in dit kamertje, met al die menschen
geweten voor en achter haar,... alleen, met 't heerlijk idee, niets te kunnen doen tegen
dat altijd voortgaan, niet te hoeven te denken: wat nu? waarheen nu? willoos, en toch
met eigen goedvinden van richting, voortbewogen, terwijl menschen en dingen
voorbijgleden en voorbijdreven, zonder haar aan te raken.
Als de trein stilhield, was 't haar of plotseling haar zacht-eentonig deinende
gedachten vaneenscheurden. Dan zag ze alleen de zwarte, koud-scherpe werkelijkheid:
de reizigers, met koffertjes en tasschen in de hand, zich haastend langs de portieren,
't drukke heen-en-weer-gewoel, 't omhelzen, de handdrukbegroetingen, 't gesjouw
van witkielen. Na dat ellendige, warrige geroezemoes, 't dichtklappen van de portieren,
een even-stilte op 't perron, het angstig-schrille gefluit, en dan, in den langzaam
voortschuivende trein, weer bij haar 't suizen van haar gedachten, opnieuw opkomend
door 't weg-zijn van menschen.
Toen zij Arnhem naderde, voortreed in een vallei, tusschen de aan beide kanten
opglooiende bermen, kwam weer de angstige onrust over wat haar wachtte. In Arnhem
zou 't gedaan zijn met 't zich willoos laten gaan. Daar moest ze weer meedoen aan 't
leven, glimlachen en lachen, aandachtig luisterend haar hoofd gebogen houden bij
verhalen, die haar verveelden, terwijl haar gedachten ver-weg waren, en zelf spreken
als niets haar liever zou zijn dan zwijgen....
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Als een toevluchtsoord had ze 't huis van haar tante beschouwd. Ze had weg gewild
uit 't stadje: een andere omgeving zou haar afleiding geven misschien, maar vooral
had 't denkbeeld, Klara en Henri zoo dicht bij in liefdesgeluk te zien, haar er heen
gedreven. Geheel vreemde menschen in haar eigen land of er buiten, waren haar ook
goed geweest....
Maar nu, na vier jaren alles overdenkend, was ze blijde juist bij tante van Bosch
en haar nichtje Emma te zijn gekomen. Want niet alleen had ze gevonden 't niet-zien
van 't geluk van Klara en Henri, maar ook had zij,
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zwak en droomerig meisje, den invloed gevoeld van een sterke, vastberaden,
kloekwillende vrouw, die was geworden haar éénige vriendin.
Ze zag zich opeens terug in de studeerkamer van Emma van Bosch, een
Septemberavond. Ze wist 't droevig stuk leven, dat Emma achter zich had. Haar
verloofde, een jonge man, was in Indië ziek geworden, had zijn stervend lichaam
opgehouden met de grootste wilskracht en was denzelfden dag, waarop hij in Arnhem
was aangekomen, zijn handen in de hare, gestorven.
Een verwondering was 't eerst voor Marie geweest, toen ze Emma over dit droeve
gebeuren hoorde spreken, als was 't een ander overkomen. En geen wegdwingen van
smartlijke herinneringen was 't, want Emma's ziel lag open voor een ieder, omdat zij
waar wilde zijn, altijd waar en oprecht, voor haarzelf en voor anderen. Dien
Septemberavond was 't Marie geopenbaard, vanwaar dat kalme bepraten van geleden
bloed-eigen smart.
Ze zat tegenover haar en staarde naar 't intelligente gezicht, dat aandachtig gebogen
was over de boeken. Emma zag op en glimlachte tegen Marie, die 't boek waarin ze
las in haar schoot had laten glijden en nu mijmerend voor zich uitkeek. En lachend
zei ze:
- Zit je weer te droomen? Waaraan dacht je nu? Biecht eens op....
- Ik dacht, ik dacht: hoe is 't toch mogelijk dat een meisje met zóóveel
belangstelling, zóóveel aandacht kan zitten turen in een dik, zwaar Duitsch werk....
Over staathuishoudkunde? Verveelt je dat nou heusch niet?
- Ja, over staathuishoudkunde. En of 't mij verveelt?... Studeeren is heerlijk, in
mijn oogen tenminste. De een is zus, de ander zoo. Ik ben ook anders geweest, zooals
jij een droomster, met nu en dan eens het genietend lezen van een gedicht of
romannetje. Dat is nu luxe voor me, gereserveerd voor Zon- en feestdagen, een
extraatje!... Zóó was 't... vóór 't sterven van Johan.... Wat ben ik veranderd! 't Is of
die tijd eeuwen ver in 't verleden ligt, de tijd toen ik urenlang kon liggen droomen
in een tuinstoel, starend, aldoor maar starend naar 't gehip van musschen over 't kiezel
voor me.... En Johan vond dat wel aardig, hij hield wel van zoo'n dwepend meisje....
O, als hij mij nu kende, als hij nog leefde, wat zou hij mij ‘grof en onvrouwelijk’
vinden! Ja, dàt zouden zijn woorden zijn. Een meisje, zie je, dat was in zijn oogen
iets fijns, iets zachts, iets dat héél voorzichtig moet behandeld worden en zichzelf
ook héél voorzichtig moet behandelen. Geen grove dingen mag ze aanraken, met
haar handen niet, want die moeten teer, blank en souple blijven, en met haar hersens
ook niet,... geen zware vermoeiende studie, wèl losse, lichte, vlinderige dingen, een
‘lief’ gedicht en droomerij. Zóó vond hij een meisje mooi, en ik deed mijn best zoo
te blijven, teer en wuft en luchtig.... O, hoe barbaarsch toch, dat idee van hem: de
vrouw, het meisje, een luxe-ding, een kostbare Japansche vaas of zoo iets, hoe
barbaarsch, dat idee, al was 't verheven in zijn oogen. Hoe ver sta ik nu van hem af
en van mijn eigen denkbeelden toen! Hoe zou ik nu een man die zóó dacht, kunnen
minachten.... Maar toen, o God, Marie, wat heb ik geleden om Johan z'n dood! Dagen
zat ik stil, de handen in den schoot, voor me uit te staroogen, in mijn kamer. Of ik
maakte het er half-duister, de jalousieën en gordijnen dicht, zoodat soezerig en
gesmoord de geluiden van straat tot me kwamen. Dan ging ik in bed liggen, bovenop
de dekens, languit, de oogen strak gericht naar boven, tot eindelijk de tranen begonnen
te vloeien en bevochtigden mijn wangen en 't kussen. En dan opeens geklop op de
gesloten deur: Of de juffrouw even beneden kwam, mevrouw die of juffrouw die
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wou haar zoo graag eens spreken.... Dat spreken was 't zoogenaamde troosten. O,
dat troosten van menschen, die je niet liefhebben! Dat onhandige, lompe draaien van
woorden, die niet zacht beroeren je leed, maar er schampend tegen stooten. Een
enkele vriendin, die snikkend je handen drukt, je kust en zegt: Kind, ik kàn je niet
troosten, hier is geen troost voor, maar ik lijd met je mee, je weet 't wel.... Zoo'n
woord doet je dan een oogenblik goed. En ook zijn heerlijk de uren van
geheel-vergeten door slapen en droomen.... Maar dan 't wakker worden in de
vreeselijke realiteit, in 't scherpe, ware morgenlicht, als 't
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verdriet weer heftig-pijnend in en om je staat, na 't zoete, onware gedroom in den
stillen nacht.... En geen verlichting van leed had ik door bezigheid, die een poos mijn
starre staren op dat ééne kon afleiden. Ik was als een zorgvuldig gesoigneerde
kasplant, die opgegroeid is in lauw-loome lucht en waarop plotseling de koude valt,
als de hagel 't glas erboven heeft stuk geslagen.... Ja, toen zou een betrekking, waaraan
ik mij met ijver kon wijden, mij goed gedaan hebben. Dat heb ik later begrepen, een
jaar daarna, toen ik ben begonnen te studeeren na vaders dood. De examenstudie,
wel bekrompen vaak, maar toch een middel om tot mooiere studie, tot mooier weten
te komen. Wat een genot, iets moeilijks, iets dat je ontzaglijk zwaar en ver dacht,
begrepen te hebben na harde inspanning. En dan, al de vraagstukken, waarin je belang
stelt; de opvoeding, de school en je eigen klasse met kinderen, de maatschappij, de
verdrukking van den zwakke door den sterke, van den arme door den rijke, de treurige
toestand van den arbeider, het feminisme.... Je begrijpt misschien niet, Marie, wat
geluk en troost 't is, een gevoeld en na lang denken opgesteld artikel in een tijdschrift
te schrijven, een artikel dat door velen wordt gelezen. Te weten, dat er zijn, die over
je ideeën nadenken, die 't er niet mee eens zijn, misschien, maar toch, als ze ernstig
willen, er den invloed van kunnen ondervinden; dat er weer anderen zijn, die er
waarheid, veel waarheid in hebben gevonden, die hun eigen meening er helderder
en sterker en hechter door maken, en je dat schrijven in een dankbaren brief. Te
weten, dat je zóó, door boek of tijdschrift, meewerkt tot het verbeteren van de
maatschappij, tot het gelukkiger maken van de velen, die nog lijden, is dat niet
heerlijk, niet troostvol, is dat geen blijde bekroning van harden arbeid? van strenge
studie?...
Marie had geluisterd naar die woorden van Emma, was verbaasd er door, omdat
ze zoo nieuw, zoo anders voor haar waren. 't Was haar als kwam ze na lang gedwaal
langs stille, schemerige paden plotseling in 't drukke, bont-levendige gewoel van
koopstad-straten. Ja, ze was verbluft door dat visioen van geluk, 't leek wel mooi, 't
leven, zooals Emma het leefde: werken voor anderen, en daardoor geluk voor zichzelf.
Maar zij, Marie, zou zij 't ooit zoo kunnen? Zij, studeeren in moeilijke boeken? Ze
doorworstelen, zwaren zin na zwaren zin? Dat kòn ze niet, zou ze nooit kunnen. Op
school was ze maar een middelmatig leerlingetje geweest, die veel moeite had een
rekensom te begrijpen, een geschiedenislesje te leeren. Over haar boek dwaalden
ook toen al haar gedachten naar schooner streken. In 't muffe lokaal zag ze langs 't
blauwe plekje hemel tusschen de huizen in 't nauwe straatje de vogels scheren, en
dan dacht ze aan de sloot met de dodderbloemen en de huisjes van 't kokerjuffertje,
aan 't malsche vette gras van buurmans bleek, waarop bruin-witte konijntjes sprongen,
den berm van den spoordijk, waar ze zich af lieten rollen, zij en haar
speelmakkertjes..., en verschrikt keek ze op, als de onderwijzer onverwacht haar
naam noemde voor een beurt.... En was ze wel anders geworden sinds dien tijd?
Neen, voor studeeren deugde ze niet. En toch, zonder dat ze studeerde, verveelde zij
zich heel zelden. Was 't omdat zij leefde, naast dat banale van alle dagen met haar
ouders, haar broer, haar vriendinnen, een ander leven, dat van haar ziel, van haar
intieme gedachten?
Het leven van haar ziel.... Dat was het ontleden, 't altijd-door-ontleden, van haar
gevoelens en gedachten; het denken aan 't waarom en 't waartoe, bij de schijnbaar
onnoozelste dingen. Dat ontleden was een genot, een vreemd en pijnlijk genot soms,
als voortdurend haar denken zich spande, uren achtereen, op geleden verdriet. Het
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was haar dan, of 't leed iets werkelijks bij haar werd, iets dat ze betastte en voelde,
dat ze toesprak en dat haar antwoordde, zóó dat ze geheel vertrouwd er mee werd
en een rustige tevredenheid er overheen daalde. Hoe vaak was ze niet, na vloekend
of hoonend gesnauw van haar broer of bij kijvende woorden tusschen haar ouders,
naar boven, naar haar kamertje, geloopen, trillend van ergernis. Dan was, na een
poos van nadenken, die ergernis weggedreven, en alleen medelijden voelde ze met
de menschen die zóó deden, zóó zelfverblind waren, zóó weinig begrepen de een
van het karakter van
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den ander. Ze voelde verdriet over hun doen, zoo graag had ze 't anders gewild, maar
door haar verdriet kwam de vreugde lichten, dat ze zich voelde hoog boven hun
kleine handelen, en dit verheven-zich-voelen misschien voortkwam uit 't tot gewoonte
geworden ontleden van haar eigen en andrer daden....
Dat was de vreugde, de jubelende vreugde in haar over iets schoons, dat ze
gevonden had, een boek, waarin ze, achter de zwarte letters, een ziel voelde leven,
verwant aan de hare, en dat daarom dagen achtereen haar vulde met een blijde
opgewektheid: 't weten van sympathie.
Dat was 't schoon vinden, 't bewonderen van de natuur, een altijd weerkeerende
genieting: de liefde voor de ontroerende maanlicht-avonden, de zonnig-geurende
zomerdagen, de windrig-natte herfstmorgens, de starre, ijzige winternachten, de
vreugde in uren-lange wandelingen door menschen-verlaten bosschen.
Was dit alles niet even troostend, niet even genotvol voor haar als 't werken voor
Emma? Moest ze zich dwingen tot arbeid, die onvruchtbaar zou zijn voor haar en
voor anderen? Nu in geen geval. Niets kon haar nu troosten, zelfs niet 't met zichzelf
redeneeren, 't trachten te analyseeren van wat er met haar gebeurd was. Haar leed
was nu onwrikbaar als een rotssteen, waartegen zichzelf opgedrongen troost moest
neervallen zonder uitwerking.
Dit was in 't begin 't resultaat van haar denken na gesprekken met Emma. Maar
langzamerhand voelde zij, hoe onwillekeurig de invloed van Emma's woorden op
haar toenam, hoe zij belang begon te stellen in de vraagstukken, die haar nichtje
interesseerden. En 't was een verwondering, dat 't haar zoo weinig moeite kostte, de
redeneeringen van Emma te volgen en te begrijpen. Zoo was haar vroeger door de
vriendschap met Henri Heerlen de liefde voor de natuur geopenbaard, en ze had toen
gemerkt hoe die in haar lag, ongeweten en verborgen, plotseling rijzend omhoog,
zelfbewust en schoon. Zoo ging 't nu weer, door de vriendschap voor Emma, met
haar liefde en medelijden voor den verdrukte overal rondom haar, met haar strijd
voor de vrijheid en de rechten van de vrouw.... En als Emma sprak over de conventie,
de belachelijke conventie overal in de maatschappij, die 't iemand zoo moeilijk maakte
waar te zijn en waar te doen, dan begreep ze dat geheel en al, omdat ze die ideeën
in zichzelf terugvond, ongeweten, maar nu opeens helder en lichter in haar.
- Nu ben je gelukkig, had ze eens tegen Emma gezegd, maar zou je niet veel
gelukkiger zijn, als je gehuwd was en een kindje hadt, dat je kon koesteren, en
liefkoozen? Dat is toch het hoogste en mooiste, vind ik. Als werkelijk je man veel
van je houdt, waarom zou je dan je andere affectie's moeten opofferen?
Emma glimlachte en antwoordde: O, soms kan ik wenschen te denken als jij, alles
nog zoo lichtblauw en rose te zien. Maar ik, ik ben niet meer zoo'n idealiste, ik heb
de waarheid al dikwijls van dichtbij aanschouwd en dan is ze vaak leelijk en grauw.
Er zijn zoo weinig mannen, die 't goed vinden in een vrouw, dat ze zich wijdt aan
andere dingen dan aan 't huishouden.... 't Zal beter worden, dat is zeker. Ik spreek
van nù, van 't tegenwoordige.... Maar als ik werkelijk eens een mocht leeren kennen,
die 't niet alleen goed, maar ook mooi vond, dat ik mijn tijd verdeelde tusschen de
zorgen voor 't huishouden en mijn studie, mijn schrijven, en ik had hem lief, even
waar als ik toen meende Johan lief te hebben, je begrijpt Marie, dat ik dan niet
weifelen zou. Je ziet 't, ik ben practischer dan jij. 't Ideale van de liefde, het
geïdealiseer, bedoel ik, het kwijnend staren naar de maan en de sterren, is gestorven
in me. En toch, al idealiseer ik niet alles meer, zooals vroeger, mijn idealen heb ik
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nog, maar 't zijn andere, zooals je weet.... Zóóver ben ik nu gekomen door mijn
denken, maar dat is niet zonder strijd gegaan. En nog zijn er uren, dagen, dat ik de
studie haat, dat ik mijn boeken kon verscheuren, dat ik ze ellendig dor en troosteloos
vind. Zoo in de lente, als 't zoo vreemd is in de lucht, als er wonderzoete geuren gaan,
als 's avonds de stemmen van de menschen en 't tjilpen van de vogels hoog en ijl
geruchten om je heen, als de straten lichtblauw-overwelfde hooge gangen zijn,
waardoor
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je loopt, licht en zwevend, als zou je kunnen rijzen, zonder moeite, als er in je hoofd
een gevoel is dat het schijnt leeggevloeid van gedachten. Als ik dan zoo'n avond,
zoo'n avond van belofte en liefde, mijn kamer binnenkom, en ik zie daar de boeken
gerijd staan, koud en onverschillig, hopeloos droog, papier en letters, niets meer, dan
overvalt mij de wanhoop, en haat ik de studie, grauw en vaal, bij 't smachten en
verlangen in mij....
't Was of Emma voor zichzelf die woorden gesproken had, zoo heftig en innig
waren ze, en nu pas bemerkte, dat Marie bij haar was, want opeens daalde haar stem
en zachter klonk wat ze zeide: ‘Maar den volgenden dag is die stemming weer voorbij,
dan ben ik weer dezelfde, en lijkt mij de vorige avond als een lang geleden droom’......
................
(Wordt vervolgd.)

Storm en Drang.
Door J. Tersteeg.
Aan Noud.

I.
Zeker, het heeft een sterke bekoring:
een klein beetje cynisch te zijn, en overigens te droomen, te droomen over
heel-rustig-weemoedige dingen, die niet te aangrijpend en toch niet onbelangrijk
zijn, zoodat het leven weldadig-zoetjes voorbijdeint, ons éven aanvleugend met den
adem van fluweelen wiekslag;
louter voor rust en gemak te bestaan, wetende dat vele menschen voortdurend
gereed zijn om te helpen, aan te geven, klaar te maken, in te lichten; daarbij nooit
hard te werken, maar den ganschen dag te liggen in een weeken stoel, met, vlak bij
den greep der hand, een laag Moorsch tafeltje, waarop koffie en sigaretten en een
boek en wat bloemen;
te denken dat er geen zorgen bestaan, en dan maar in de blauwe lucht te staren,
welbehagelijk zich voelend in het soepele wit van een los flanellen pak, met de
tevredene sensatie vaag zwevend in ons bewustzijn: dat er distinctie is in de felle
blankheid van onze manchetten en den aan den hals opengesneden staanden boord;
in de gele strandschoenen, waarboven éven de rood-wit gestreepte sokken uitkomen;
in het goudglimmen van den zegelring aan onze rechter- en den fantasiering aan onze
linkerhand - handen, waarvan de nagels rose zijn en vloeiend-rond gesneden -; in
het dofzwarte lint van den matgelen stroohoed en in de kleine bouquet viooltjes die
ons knoopsgat vult;
te weten dat we ons om niemand hebben te bekommeren; dat we, zonder eenige
moeite er voor te doen, nogal succès hebben in onze omgeving;
zich goedhartig-gracelijk te laten adoreeren door een klein, poezel, donzig vrouwtje,
die mooie oogen heeft en een slank lichaam, wier bekoorlijkheid ligt in haar
half-naïef-blozende, half-leuk-vrijmoedige schaamte, en die, als we heengaan, met
een laatste streeling afscheid zal nemen, met even een traan misschien, maar om zich
dan tegen een ander aan te vlijen, vergetend..., die nog een poos als een vaag geluk
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smartelijk-blij in ons herdenken blijft zweven, en van wie dan de silhouet wegnevelt,
als de open plaats wordt ingenomen door een ander...;
heen te gaan als de onrust komt, en dan, om 't even waarheen, in het
gecapitonneerde trein-rood voort te dommelen... naar Oost, naar West, of waar heen
't toeval leiden mogezeker, in dat alles is een sterke bekoring.
Maar het leven vraagt andere dingen. Droomen zijn zeer fraai, maar het leven wil
substantie en een vast doel; iets, waaraan het zich vertrouwend hechten kan als de
stormen fel zijn en de zeeën hoog opbruisen - opdat het leven niet verwelke als een
bloem, en niet uitbrande als een ongevoed licht, opdat het roode, strevende,
begeerende leven, dat is in elk onzer, niet sterven zal.
En zoo moeten we dan al maar zoeken. Want dat doel is zoo moeielijk te vinden,
en geen theorie kan 't ons wijzen, en niemand kan ons zeggen wat er blijvend en
onwrikbaar is in dit wonderlijk bestaan.
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II.
Hoe ik 't levensprobleem ook draaide, ik kon er de vrouw niet uit elimineeren.
Is de man bestaanbaar zonder haar? Zijn geluk volkomen, zijn werking naar buiten
't krachtigst? Kan hij zich geheel ontplooien zonder haar?
Ik wilde 't niet gelooven. Zonder dat element zou er geen rust of tevredenheid in
me komen.
Maar ik zag 't wel: hoè men dat element verbinden moet aan zijn leven - de groote
kunst lag in de oplossing van dat vraagstuk.
De vrouw àlles voor den man, buiten haar niets, geen eerzucht, geen jagen naar
roem en grootheid, geen kunst zelfs?
De vrouw een deel van den man, aanvullend het in hem ontbrekende?
Of de slavin, alleen geroepen als zij noodig is?
Of de meerdere, heerschend over hem met zachte kracht, leidend zijn gaan, delgend
zijn ondeugden, beterend zijn gebreken?
Misschien ook het nuttige meubel, aangeschaft om redenen van huishoudelijke
practijk?
De bevredigster der geestelijke nooden alleen?
De verzadigster slechts der roepende zinnen?
De eeuwige, door een plechtig formulier gebonden?
De tijdelijke, alleen geboeid door den duur der liefde? - Ik wist het niet.
Wel leek mij verschrikkelijk de band, de onvrijwillige, voor het leven.
Men voelt die niet knellen zoolang het lente is, zoolang de zon schijnt en de boomen
groen zijn. Dan lijken de grenzen zoo ruim en de vrijheid eindeloos.
Maar slavernij wordt die vrijheid als de blaren dorren en de ijswind blaast. Dan
knelt de keten, dien men vrijwillig smeedde.
Zullen ze elkaar steeds blijven boeien? Zullen hun zielen altijd weer nieuw zijn
voor elkaar, zullen voortdurend nieuwe vergezichten zich openen, zal nooit de lange
weg eentonig schijnen en platgetreden?
O, het ontzettende visioen: voort te leven, samen te zijn in een kleine ruimte, met
de vrouw die ons niet langer emotionneert; een vrouw naast zich te voelen, wier
lichaam we niet meer begeeren, woorden en gedachten te ruilen met een vrouw, wier
woorden en gedachten geen innigheid meer voor ons bezitten!
Uiterlijk zal alles rustig blijven: er zullen geen harde woorden vallen, er zal niet
gescholden worden of geslagen, en de wereld zal met een goedig-goedkeurenden
glimlach toezien.
Maar zij zelven - zij weten het dood-zijn van al het mooie.
Neen, ik kan het niet. Want de angst voor het sterven knijpt mij de keel toe,
verschrikt me, als ware het reeds werkelijkheid.... Ik kan niet.

III.
Toen brak er een wreede stem door mijn denken, de stem van een vriend die niets
liever wilde dan mijn geluk.
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't Was in een banale, luidruchtige omgeving; en langzaam brokkelden mijn woorden
los, als ontkalkte steenen uit den verweerden herinneringsmuur. Een helverlichte
feestzaal vol menschen en muziek, een nauw, druk trottoir voor een winkel-étalage,
een kleverig tafeltje in een muffen koffiehuis-achterhoek - 't zijn plaatsen, waar de
meeste confidenties gedaan, de meeste tragedies afgespeeld worden.
't Was te midden van rook en glazengerinkel en etende menschen, onder de bekoring
van goudgelen rijnwijn - een van die oogenblikken waarin de wonderlijkste sprookjes
ontbloeien. Dan beven er rijmende cadansen in ons gemoed, dan denken we terug
aan het zachtste, teerste, stilstgetinte in ons leven, dan komt er een zonderling
geschiedenisje in ons los, een vaag romanthema, met de fijne, droeve figuur van een
vrouw trillend op den achtergrond.
En bijna onbewust, als onwillens zich kristalliseerende gedachten, vallen langzaam
de gedempte woorden, woorden waarvan men soms later niet weet ze gesproken te
hebben, en die nog lang naklinken tusschen de zwijgende kamermuren, als we
droomwandelend naar huis zijn gegaan, roerloos liggen op
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den rug, starend naar de zoldering met wijd-open oogen.
Mijn vriend lachte, toen ik uitgesproken had en zwijgend in mijn leege glas tuurde.
En 't deed me pijn hem zoo te hooren lachen. 't Was alsof hij iets heel teers en
breekbaars, het eenige en laatste dat ik bezat, leukweg in stukken scheurde, terwijl
ik geen tijd meer had zijn arm te grijpen en den moord te verhinderen. Maar hij zei
kalm, als gold het een zeer eenvoudige zaak:
‘Dacht je nu heusch dat jij nog kinderlijk verliefd zou kunnen worden, en dan een
jaar heel goedig-braaf geëngageerd zijn, en daarna trouwen? Om met je vrouw
poete-loerig-liefjes in een idyllisch kippenrennetje te leven, alsof er geen verleden
bestond?’
Hij lachte weer, maar nu met een geluid alsof er iets brak. En dat verzachtte even
de schrilheid, waarmee z'n cynisme door mijn weemoed priemde. Maar daarna stuurde
hij weer 'n massa koude spotwoordjes op me af, die pijnlijk-komisch afstaken tegen
mijn droom-stemming.
‘M'n waarde, je bent stapelgek. Of misschien maar tijdelijk verblind en erg
onnoozel. Menschen als wij kunnen dat niet meer - zoo'n extase doormaken. Menschen
als wij, die alles genoten hebben, kunnen alleen nog maar leven in den storm. De
windstilte is onze dood. Natuurlijk - er zijn menschen, die zóo kunnen liefhebben en
zóo gelukkig worden. Maar daartoe bezitten wij de capaciteit niet meer. Voor ons
bestaan alleen hevige passies, liefde die aan bloed en pijn doet denken. Wij kunnen
nog een paar maal een avontuur hebben niet een tien of twaalf jaar oudere vrouw,
liefst een getrouwde Maar dat is alles. Er moet wat inkomen van avontuur, van gevaar
en angst en revolvers en inklimming en duels. Anders smaakt 't ons niet meer.’
Hij zweeg, en dronk zijn glas uit. Mijn gedachten waren op eens lamgeslagen, en
ik kon alleen zeggen: ‘maar dat is vernietigend....’
‘Zeker,’ antwoordde hij, en stak een nieuwe sigaar op. ‘Dat is 't ook. Maar aan die
gedachte behoor je nu langzamerhand te wennen.’
Hij dacht even na, keek me een oogenblik aandachtig aan, en vervolgde toen:
‘Geloof me, kameraad - je moet niet trouwen. Zoek een vrouw, die je alleen behoeft
te zien als je naar haar verlangt, en die je desnoods maanden aan zichzelf overlaat
wanneer je ongestoord wilt zijn. Een vrouw, die je 't makkelijk maakt, die niet te
veeleischend is; die van je houdt - maar niet te veel. Die je trouw blijft, maar niet
jaloersch is. Dat is 't beste voor je. Je moet vrij zijn en geen zorgen hebben. Voor
een huishouden ben je niet geschikt Denk je dat iemand als jij voortdurend dezelfde
persoon om je heen kan zien? Denk je dat er éen mensch bestaat die jou blijvend
bevredigen kan? Geen kwestie van. 't Leven heeft je tot 'n moreelen egoist gemaakt.
Je legt elke vrouw, die je ontmoet, op de snijtafel; je zet het lancet er in; je bekijkt
ze van binnen en van buiten; en als al het interessante er af gekeken is, kunnen de
lijken naar het knekelhuisje.
Denk over dit alles eens; over een paar jaar, na nog een paar mislukkingen, zul je
't met me eens zijn.
Neen, jij kunt niet meer, volgens de gebruikelijke methode, gelukkig trouwen. Om
dat te kunnen, en de charme er van te behouden, moet je geen andere vrouwen gekend
hebben. Je eigen vrouw moet dan de eerste zijn, ten minste: de eerste met wie je zoo
bent als je denkt met haar te zullen en willen zijn. Je zou anders voortdurend in
vergelijkingen vervallen, en dus in teleurstellingen. Zie je van je vrouw, vóor je haar
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trouwt, haar enkels, of de kuiltjes in haar schouders? Neen, niet waar. Ja - iets daarvan,
als ze zich décolleteert. Maar op die risico mag je geen besluiten nemen. Welnu, stel
je nu eens voor dat je vrouw, na het huwelijk, aan allerlei physieke eischen niet blijkt
te beantwoorden - je illusie zou weg zijn. Je zou denken aan Anna en aan Marie en
aan Christien, of hoe ze heeten mochten, en je zou weerzin voelen bij de vergelijking.
Neen, als je nu trouwt, doe je een koop in het donker. En dat is dom. Als de menschen
zich iets willen aanschaffen, waarvoor ze baar geld moeten betalen, zijn
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ze heel voorzichtig; ze wikken en wegen, en geven geen cent te veel, en betasten en
bezien de waar van alle kanten. Maar naar hun geluk - het hoogste dat ze verwerven
kunnen, en maar éens in hun leven - grijpen ze blindweg, met beide handen. Vreemd,
hè? Maar je zult me toestemmen dat 't zoo is.
Wees jij nu verstandiger. Berust, en weet dat 't niet anders kan. 't Is te laat voor
je. Als je dat inziet, ben je al een boel wijzer geworden.’
Ik kon niet antwoorden. Ik kon alleen maar bij me zelf herhalen: ‘'t is
verschrikkelijk, verschrikkelijk....’
Mijn vriend ging meedoogenloos voort:
‘Als je ergens kwam, waar veel vrouwen bijeen waren, laten we zeggen op een
concert van een dames-zangvereeniging, en je zag ze zitten, al die meisjes van achttien
tot twee-en-twintig - wat dacht je dan, wat ging er dan in je om? Ik bedoel niet toen
je 'n jongen was - toen dacht je natuurlijk dat het vrouwen waren, en je was wat
verward door den rijkdom van keus, en voelde voor zoowat allemaal een tam soortje
verliefdheid, en je verbeeldde je dat je mettertijd een van die kindertjes tot vrouw
zou nemen. Maar nu, wat denk je nu, als je zoo'n verzameling schepseltjes ziet, die
een beetje gichelen, en een beetje coquetteeren; van wie de een 'n rose blousetje
draagt en de ander een blauw, en de derde een groen; van wie de een blond haar met
krulletjes draagt, en de ander zwart haar zonder....’
Ik had teruggedacht, en o - nu voelde ik het op eens, en ik antwoordde:
‘Ja, ja...: poppen zijn 't, met weekwassen poppengezichtjes; kapstokken voor mooie
kleeren; leeggeblazen eierschalen met gekleurde figuren er op; kappersmutsebollen
voor gefriseerde pruiken; ulevellen in versierde papiertjes; mooi verpakte caramels;
gele en rose en witte fondants, wee-zoet en smelt-zacht; automaten, harlekijns,
opgezette paradijsvogels, leege odeurfleschjes, lampekappen van zij, bonbondoosjes,
gebloemde behangsels, speelgoed, veertjes, lintjes en strikjes. Ze maken me wee en
draaierig en kriebelig en razend; ze geven me honger en dorst; ze doen me verlangen
naar rood, bloedend vleesch om mijn tanden en mijn nagels in te slaan, naar
fonkelzwarte bourgogne om mijn droge keel te bevochtigen; ze maken me flauw en
ziek en wanhopig. Ik weet, dat ze gekleurde watten in haar hoofd hebben en orgeade
in haar aderen; dat ze niet geblakerd zijn door vuren van begeerte, en niet geschud
zijn door stormen van verlangen; ik weet dat ze het zoute schuim van passie-golven
niet op haar lippen hebben geproefd, en dat ze de bittere tranen niet voelden branden
van gegeeselden trots, van vermoorde droomen, van vergruizelde illusies. Ik
verafschuw ze, omdat ze het leven niet kennen.’
‘Welke vrouw kent het? Een hoogst enkele. Zooeen zou jij moeten vinden. Maar
die kans is heel gering. En als ze zich voordeed, zou het dan niet telaat zijn? Je moet
een vrouw vinden, die evenals jij gevochten heeft, op leven en dood, met de dingen
om zich heen. Die den weg achter haar bezaaid heeft met doode stukken van zichzelf.
En als je haar vindt, zullen jullie 't elkaar zeggen dat dìt het is - en dan zal je heengaan
en alleen de herinnering behouden. Want ze zal veel ouder zijn dan jij, omdat een
vrouw langzamer leeft. En een veel oudere vrouw zal toch altijd den jongere in je
zien. Dien kan ze haar liefde niet geven - wel een groot medelijden, een sterk gevoel
van moederlijkheid; ook nachten van waken zelfs en veel tranen om jouwentwil maar geen liefde. Die zou haar een gewaarwording van tegenzin brengen. De gedachte
zal wel in haar opkomen, maar terzelfder tijd zal ze sterker weten nog dan vroeger,
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dat er een eendagsbloem in haar ontwaakt is. Beiden zal je weten dat je lente gekomen
is, maar je zult nader treden en toezien - en kijk: het is een doode lente.’
Vreemd, vreemd, vreemd. Waarom had ik dit niet eerder geweten?
Maar als alles zoo was, als mijn leven nu nauwkeurig voor me afgebakend lag,
als er nu nooit meer iets anders zou zijn, als ik toch werkelijk wist dat ik
er-in-geloopen was, bekocht, in de maling genomen - was dood-zijn dan niet beter?
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IV.
Nog éenmaal gebeurde er een hevige uitbarsting van leven in me - maar och, 't was
alleen het oude thema, een beetje omgewerkt. 't Kwam wat laat, en ik, arme
toeschouwer van mijn eigen tragedie, dacht juist, dat 't spel al uit was, en wilde al
naar huis gaan, en had kraag en hoed al opgezet. Maar nog éenmaal braken er
gloeiende klanken los, totdat de slotaccoorden weerklonken en langen tijd weemoedig
bleven natrillen - zoodat ik dit keer vergat dat 't nu toch werkelijk gedaan was.
Dit is mijn herinnering ervan:
Aan een diner. Een groote feestmaaltijd. Er gaan twee menschen trouwen.
Sedert eenigen tijd doe ik de dingen van het dagelijksche leven weer mee; de
menschen zeggen dat ik er goed uitzie, dat ik dikker ben geworden en zoo'n frissche
kleur heb.
Zeker, 't lichaam is heel goed. Zeker, de rust, die ik genomen heb, moet zeer
weldadig voor me geweest zijn. Dat zeggen ze immers allemaal! En andere menschen
weten het altijd zoo precies. Ze weten alles veel beter dan wij zelf.
En nu zit ik aan den bruiloftsmaaltijd.
De menschen zijn vroolijk en praten en lachen - het is immers feest, er gaan er
twee trouwen. Dat is een zeer heugelijke gebeurtenis. En de twee betrokken personen
zien er gelukkig en tevreden uit; ze houden elkaars hand vast, en staren in elkaars
stralende oogen en drinken elkaar toe met glazen schuimende champagne.
Zouden ze zonder de champagne, zonder de bloemen en de muziek en het licht en
de wetenschap dat ze door iedereen gevierd worden, ook gelukkig zijn? Zal er altijd
muziek in hun leven zijn, en licht en bloemengeur? Zullen ze morgen ook nog
gelukkig zijn, en overmorgen, en de volgende week, en na een jaar, en als er tien,
als er twintig jaren zijn voorbijgegaan? Zullen ze altijd nieuw voor elkander blijven?
Zijn hun zielen nog ongerept? Is er nog niets in hen gestorven?
Als ze eens wisten wat ik wist!
Zou dit de eerste vrouw zijn in het leven van dien man? Zou die vrouw weten dat
die man het hoogste voor haar is? Zouden ze me beiden kunnen zeggen, in harde,
tastbare, scherp-omtrokken woorden, waarom ze elkaar hebben gekozen, hoe de een
weet dat de ander het zijn moet en geen derde, hoe ze weten dat geen dwalen mogelijk
is, dat ze gevonden hebben en behouden zullen?
Ze zijn ernstig-kalm gelukkig, ze leven in een nevel van abstract geluk, in een
zachte deining, even boven den grond, van voldaan weelde-gevoel, met alleen nu en
dan een kort vrees-rillinkje voor wat komen zal, en dat griezelig-mooi is en
huiverig-prettig.
Alles gaat keurig in den vorm. Die menschen trouwen geheel zooals 't is
voorgeschreven, precies zooals 't volgens de regels van de kunst gebeuren moet.
Gewoon - akelig, angstwekkend gewoon.
Naast me zit een vrouw, die ik nooit gezien heb, en met wie ik praten moet en
lachen. We hebben enkele neutrale woorden gewisseld, en vinden elkaar vervelend.
Totdat ik haar toevallig van terzijde aanzie. En nu zie ik het groote, het plotseling
overweldigende, het bijna angstig makende contrast tusschen de uitdrukking van
haar oogen en den feestroes om ons heen, het lachen en zingen der gasten, de roode,
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wijnheete feestmaskers van de bruiloftvierders. Het valt plotseling op me, dat contrast;
ik zie het met een hevigen schok, met schrik en met een martelend genot.
En nu leest binnen in me iemand mij iets voor uit een boek:
‘Uit de beukelaan trad eene jonkvrouw te voorschijn, rijzig van gestalte en fier
van oogopslag. Hare lippen beschaamden het rood des bloedkoraals, de blankheid
van hare handen kon wedijveren met het wit van versch gevallen sneeuw, en hare
ranke leest scheen met ééne hand omvat te kunnen worden. Als het azuur des hemels
was het blauw van hare oogen, en toen zij de lippen opende tot spreken, was het
Henderik als vernam hij engelenmuziek; zelden ook zag hij zooveel bevalligheid
gepaard met zulk een sierlijkheid van woordenkeus. Het was alsof hij bij tooverslag
in het Paradijs werd verplaatst, en eene stem in zijne borst sprak: deze bekoorlijke
jonk-
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vrouw is door den hemel op mijnen weg geplaatst, opdat ik haar naar het
huwelijksaltaar voere, en opdat onze kinderen mij na volbrachte dagtaak het zweet
van de wangen zouden kussen en de rimpels van het voorhoofd vagen. Deze stonde
beslist over mijn geheele leven.’
En dan zegt Hendrik, nog eer hij aan de dame is voorgesteld:
‘Dame, ik bemin u. Van het eerste oogenblik dat ik u zag, hadt gij mijn hart
veroverd. Gij - of niemand. Ik bemin u vurig; wilt gij de mijne zijn?’
En als Hildegard niet op staanden voet antwoordt, vervolgt hij met het klemmend
en practisch argument:
‘Zeg ja, of ik stort mij in gindschen vijver. Zonder u heeft het leven voor mij geen
waarde.’
Als Hildegard ziet dat het meenens wordt, slaat ze de oogen bedeesd neder, bloost
schuchter, en lispelt:
‘Spreek met Mama.’
Hetwelk geschiedt; waarna, onder de gebruikelijke zegening, alles met een
apotheose eindigt.
Er zijn twee dingen mogelijk: men ziet en weet - en laat zich jammerlijk verstrikken
in een net van dwaze waanvoorstellingen; of wel: men ziet en weet - en het
allerhoogste uit een menschenziel is tot werking gekomen.
Deze vrouw had waarschijnlijk slechts een klein deel van al de bekoorlijkheden,
die mijn boekenheldin bezat - het oogenblik stemde me allerminst tot een onderzoek
daarnaar.
Maar ik zag het trillen van haar mond en den vochtigen glans in haar oogen, en
ik ried het raadsel van haar leven achter het bleeke gezichtsmasker.
Deze vrouw was niet ‘mooi’, en ik voelde mijn adem niet sneller gaan toen mijn
oogen de haren ontmoetten.
Maar dat maakte haar juist zoo mooi. Sommige vrouwen doen me razend worden:
ik moet ze midden in het regelmatige gezicht slaan, opdat ik me wreken kan op haar
mooiheid.
Er kwam alleen wijding in me, en een groote plechtigheid van ziel. Alles om me
heen werd heel stil en blank. Er was geen gegons van stemmen meer; de roode
lach-maskers verdwenen. De kamermuren weken, en we waren alleen in een grooten,
koelen tuin, onder den zomerhemel, in den maannacht.
Het eene, het zekerstgewetene, dat nimmermeer te loor kan gaan, was tusschen
ons;
en ik wist, dat deze vrouw sterker was dan ik.
Toen kon ik de woorden vinden om te zeggen dat we dezelfde smart hadden: smart
om leegheid, om hongerlijden naar den geest; pijn door 't zien van het futiele om ons
heen, futiel voor òns, terwijl alle anderen hun toppunt daarin bereikten; pijn ook
omdat iedereen wist en verkreeg en behield, terwijl wij al maar moesten twijfelen,
en tasten in donkeren nacht, en onze moede handen en ons arme hoofd in vertwijfeling
bonzen tegen dichte deuren.
Zou mijn vriend waarlijk gelijk hebben?
En dit was 't mooie, 't onvergankelijke:
dat ik haar die woorden zeggen kon, zonder dat er iets brak;

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

dat het licht, nu tusschen ons ontstoken, niet ophield te glansen, en mij vergezelde
door dien donkeren nacht naar mijn eenzame kamer, en branden bleef, in glorievollen
luister, al de dagen die volgden.

V.
Ik zag haar weer een week daarna; een maand later ontmoette ik haar opnieuw. En
het licht bleef. Bleef ruischen ook de stille, blanke muziek, die door geen anderen
gehoord werd.
Dorre zielen vinden elkaar zonder gezocht te hebben. De sublieme ziel stoot de
lagere af. Maar de zielen die veel geweend hebben, en gegaan zijn door uiterste
duisternis - zij zoeken lang, maar vinden met een enkelen schok. En dan is ook geen
twijfelen meer mogelijk, dan is er alleen onschokbaar weten, en waarheid
onomstootelijk.
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Wat was dit alles eenvoudig, en toch zoo hevig schoon en vol ontroering!
Was dit mogelijk geweest zonder het vorige, zou dit kunnen gekomen zijn in
onberoerde stilte, zonder storm die voorafging?
Ik zat bij haar, en alles zweeg om ons heen, en zij zat daar in stille schoonheid, en
ik zag tot haar op, wachtend de genade die van haar uitging, de eindelooze goedheid
en het wankellooze vertrouwen - en bovenal: het eeuwige vergeven.
Dit was het sterkst gespannen oogenblik.
En toen wist ik dat het breken zou.
O, de starre vertwijfeling in haar oogen toen ik gesproken had, de brandende traan
die op haar handen drupte, de martel-scherpe zekerheid van haar stem, dat er niets
zijn kon, dat niets blijven zou, dat er niets was, niets....!
Tien jaren lagen tusschen ons, lagen tusschen haar doode verlangen en mijn voor
't laatst opstuipende begeeren.
Dood was haar ziel, en afgestorven haar verlangen; en gebroken waren nu ook
mijn zielevleugels in hun laatste vlucht omhoog, geschroeid waren de moede vleugels
in de luisterstraling van dit nieuwe glorielicht.
Onze lente was gekomen, en we wisten dat zij gestorven was.
Het lag voor ons, ongehinderd, het lang verwachte - en we zagen dat het te laat
was om het te bezitten....
Toen wist ik dat nog maar één ding mij gebleven was: de Herinnering, en dat ik
daarmee door het leven moest gaan.
1897.

Van de redactie.
Natuurpoëzie.
- Het komt ons voor dat drie schrijvers, van wie men ons boeken ter beoordeeling
toezond, genoegzaam bij elkander behooren om in één artikel te worden besproken.
Het zijn Streuvels, Gerard van Eckeren en Truida Kok met, de eerste: Zonnetij,
Lenteleven, Zomerland (bij L.J. Veen te Amsterdam); de tweede met Ontwijding (bij
C.L.G. Velt); laatst-
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genoemde met Uit het Gooi (bij H.J.N. Becht). Zij geven ons, ieder op zijne wijs,
het mooie van Vlaanderen, Gelderland en het Gooi. Streuvels geeft zijn
natuurindrukken het meest direct. Zijne personen, uit de kleine novellen, maken deel
uit van de natuur, die op hem diep ingewerkt heeft. Ze doen aan als sommige figuurtjes
in een Corot-landschap, volmaakt in de stemming van het geheel, èven nog
accentueerend de aandoening, die wordt opgewekt. Het zijn boeren of arbeiders en
hunne vrouwen, nederig in de grootschheid der omgeving, daaraan niets toevoegend,
hare majesteit niet storend, vertegenwoordigend een element, zooals ook een boom
dat doet of een kudde, waarvan met niet minder gevoel de kleine historie kan
geschreven worden. Niet tegenover de Natuur staan ze, als ontvangers, als
gevoeligheden, waarop wordt ingewerkt zóo dat zij zich daarvan bewust worden.
De verdienste van Gerard van Eckeren is dat hij juist dit laatste heeft gewild: geven
den machtigen indruk van de Natuur op een uiterst gevoelige persoonlijkheid,
waarschijnlijk wel verwant aan den schrijver, doch met een eigen organisatie. Als
door een windharp gewijzigd en tot melodie gemaakt, hoort men in Ontwijding de
natuurgeluiden. Streuvels geeft ze direct, geeft ze héél zuiver.
Truida Kok teekent, met beter gevolg dan zij ooit voorheen bereikte, de figuurtjes
uit een Hollandsch landschap met, ter illustratie, daaromheen 't een en ander van de
omgeving. Haar is het te doen om de menschen zelf in de eerste plaats. En die ziet
ze tamelijk los van de Natuur. Ze zouden elders op een dorp kunnen wonen. Zij
hebben slechts het dorpelijke dat hen van anderen onderscheidt. Wat op hen
voornamelijk inwerkt is de kleinheid der omgeving, veroorzakend eigenaardige
verhoudingen en begrippen. Men kan niet zeggen dat speciaal iets van het Gooi in
dit boekje ligt.
't Behoefde niet zoo te zijn, maar toevallig moeten deze werkjes naar de
belangrijkheid worden gerangschikt in de hierboven aangeduide volgorde. Bovenaan,
staat de stoere Vlaming Stijn Streuvels, de groote meester reeds, gevierd in Nederland
door de minderheid nog, maar door eene minderheid, die gewoonlijk alléén de echte
schrijvers van ras bewondert. Na hem volgt Gerard van Eckeren, als beginneling,
die nog veel leelijks geeft in zijn boek, die niet vermocht te houden de schitterende
belofte in de eerste bladzijden van zijn roman gelegd, die viel, aan het eind, in een
poel van realistisch gemodder; maar die dan toch heeft getoond voor de Natuur te
gevoelen en zijn gevoel te kunnen leggen in woorden, die tot de ziel gaan, daardoor
plotseling gekomen in de voorste rijen dergenen, op wie onze hoop voor de toekomst
voorloopig zal blijven gevestigd, ook al mocht hij nog weér eens terugvallen in
onbelangrijk of onbehaaglijk gedoe van lieve narigheidjes in den vorm van
halfdoorwerkte schetsen.
Eerst na die twee, mag Truida Kok worden geprezen om haar goed gecomponeerde
van oprechtheid getuigende verhaaltjes, weinig nieuws gevend, niet wekkend
aandoeningen van diep kunstgenot, maar tevredenheid wèl, van die behaaglijk tot
verder lezen dringende tevredenheid, soms door nauwgezet werkende kunstenaars
van middelmatig talent opgewekt, waarvoor men dankbaar moet wezen, nu er zoo
jammerlijk veel handig gepeuterd namaaksel om aandacht vraagt, novelletjes en
schetsjes met niemendal erin dan 't bewijs van vaardigheid èn leêgheid der ziel.
***
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In Streuvels' werk zingt het natuurgevoel spontaan en in volkomen zuiverheid. Het
is tot uiting gekomen omdat het moest en de kunstenaar had zich een eigen taal te
maken om het te kùnnen uiten. Wij lezen zoo vaak proza of poëzie, waarvan goeds
dient te worden gezegd. Maar dat werk geeft den indruk van te zijn ontstaan uit den
lust om een nietig sentimentje zoo veel mogelijk te exploiteeren, om er den schijn
van belangrijkheid aan te geven door het knap bedenken van een verhaal, het naar
de economische regelen der schrijfkunst in elkander zetten van het boek. Met
behendigheid en kennis van het vak, valt wel een schijnbaar iets te maken van een
niemendalletje.
Streuvels componeert ook meesterlijk zijn
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schetsen; maar niet uit overleg, allerminst uit zuinigheid met zijn gevoel. Integendeel.
Hij moet zich hoeden voor overlading; hij nadert de grens van het t e v e e l . Over
een niet af te zien veld strekt zich zijn gevoel uit en op zijn ziel maken diepen indruk
de bijzonderheden, door de meesten waardeloos geacht; voor hem is alles van
beteekenis en de beteekenis van alles wat hij ziet en weet is zóó groot dat de lezer
niet immer de schakeering daarvan gevoelt. Hierdoor schijnen Streuvels' novellen
uitvoerig en zou men, bij oppervlakkige lezing, naar meer r e l i e f verlangen, handiger
aangebrachte verdeeling van breedheid en uitvoerigheid in de schildering wenschen.
Doch zoo'n eerste indruk is niet de goede. Bij nadere, diepere studie van zijn werk,
gaat men dóór en mèt den schrijver zijne waardebepaling van het détail wijzigen. 't
Ligt immers niet in het détail zelf, het belangwekkende; 't ligt in de liefde, waarmeê
't is gezien door den kunstenaar. En die liefde, meesterlijk gelegd in de behandeling,
is bij Streuvels nu juist eindeloos. Gij kunt nemen wat ge wilt uit zijn prachtige
boeken om een met de uiterste liefde uitvoerig gedane schildering te hebben. Neem
uit Zomerland het uitdrijven van het vee (pag. 58 vlg.).
‘De vlassenzwepen waren versch gevlochten en veerdig aan de elzen stelen
gebonden, de hoorns galmden en nu, jongens, de deuren open! Uit de zwarte gaten
kwamen de beestenkoppen kijken; 't was een uitbrakend drummen naar buiten. De
koeien haar oogen stonden rond open van verbazing; het kwijl spon in lange
slijmdraden uit hunnen muil en ze snoven de versche lucht door de opgestoken
neusgaten. Ze torden vooruit gedreven door andere die uitwilden, alhier aldaar tastend
van de stoep en hun pooten plompten tot over de knieën in de vette zompe van 't
messingstroo met siepende sopping. Onder spannend geweld van spieren trokken zij
de pooten boven en plonsden verder om plaats te maken voor andere die loeiend naar
buiten kwamen. Zij ook zakten er diepe in, hieven de lijven hoog met een scharreling
en driftig wrochten zij om op 't droge en stonden daar met groote, verdwaald domme
oogen, geheven kop en opengescharrelde ooren wijd en trokken de lucht fel door de
glimnatte neusgaten snuivend en bliezen hem in twee dampstreepen weer buiten. De
zwepen kletsklakten geweldig en dreven de nieuwuitgekomene bijeen in grooten
drom die heel de wijde werf vervulde. Als een stormruk, met jagende kracht, snelde
't veulenvolk uit een andere deur die open viel; - de forsche jonge peerden,
stamppootend en de ooren gestreken, vuur in den blik en waaiende manen; - nu zagen
ze voor 't eerst de open lucht en gingen al hun geweld loslaten in vrijheid ongemeten.
Roef! weer òp, zoo kletsten de sterke hoeven dooreen hoog over den kop en voort
in één vlucht! En de kleine, schaarsch geboren kachtels, met weerborstelig haar en
knoestig slonke leden, ze dansten maar sot mede tusschen al 't ander gewoel De jonge
hengsten hinnikten hun driestheid uit en joegen den asem op en snoven dat hun lippen
klutschudderden over de tanden.
Uit een ander opening kwamen de kalvers lustpootig en dom met een slinkschen
sprong naar buiten en de ernstig kalme geiten traden voorzichtig uit den weg lijk
klein volk tusschen een bende zotte reuzen, mijde van vertrappeld te worden. De
zware, drachtige, witte koeien kwamen gezapig achter; ze reikten den kop aarzelend
over heel die wemeling van beesten, de werf vol, en kwamen met gemeten, loomen
tred den zwaren uier zwenkend, met wagend lijf over den onvasten grond, waar ze
heffend en zinkend met moeite voortgerochten.
De knapen drumden het vee maar alsan opeen en ze keken met voldanen blik over
de goede beesten. Nu gingen de andere deuren open en de roodbruine stieren schoten
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met gebogen kop vooruit om 't al te vernielen en te schenden; ze snoven wat rond
en seffens was 't een schorming van pooten, hun lijf richtte over den rug van een koe
en daar stak dien vereenden kop met opengespalkte oogen vuur-driftig, gedrochtelijk
groot boven heel de kudde uit. Maar de zwepen sloegen ongenadig; de groote
dobbel-hofpoort, de baliën en slagboomen in de dreef draaiden open, en de stoet trok
in keeuwelende bende al bemelend het hof af naar buiten - een krioeling van spring-
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spartelend jong leven tusschen gezapig voortwerkende, gedaagde moederkoeien en,
gedoken onder en tusschen die zware lijven der groote beesten, het snel spotterend
kleingoed van geiten en kalvers: - een trappeling enterden en loopen opeengedrongen
en wagend als een vloer van ongelijke ruggenrood en rost en zwarte kakeling met
veelschaterend wit en sterke gouden zon erop....’
Wat er beschrijvingsmoois te vinden is in La Terre van Zola - leg dat gerust naast
deze bladzijde, vergelijk het uitbeeldend vermogen van deze twee meesters, waar
zij hetzelfde onderwerp hebben gekozen. Wij weten geen plaats aan te wijzen, waar
Zola den Vlaming nabij komt in het weergeven juist van dat geweldige i n
m o o i h e i d der gewone dingen, buiten te zien. Alles trilt van liefde bij Streuvels,
terwijl Zola d e k r a c h t ziet en het beestachtige alléén, in den sluwen boer.
***
Wij gaven dit stuk beschrijving, óók om den lezer te doen zien met welk
woordmateriaal Streuvels werkt. Niemand zal het gebruik van vele gewestelijke
vormen beletten van zulk buitengewoon beeldend proza te genieten. De beteekenis
valt, voor wie bij ons buiten hebben rondgezien en geluisterd, wel te raden. Juist om
dat gewestelijke hebben modern-Nederlandsche woordkunstenaars reden om dien
Vlaming te benijden. Hij neemt jongkrachtige woorden uit de taal, die hij van jongs
af spreekt en, als kunstenaar, werkt hij in geheel nieuw materiaal, zonder moeite
verkregen, door hem gebruikt als eigen, bekende grondstof. Doch waardeer ook hoe
hij het banale, het woordenboekenmateriaal nieuwe kracht weet te geven. Ge kunt,
indien gij zelf woordkunstenaar zijt, het dialectische vervangen zonder het geheel
daardoor te bederven. 't Essentiëele is dat westvlaamsch allerminst. Bovendien, moet
men niet groot kunstenaar wezen om zich zóó te kunnen bedienen van een
ongeschreven, geminachte taal, om daarvan zóó de kracht te kunnen weten en haar
aanwenden?
Maar niet enkel als beschrijvend kunstenaar staat deze Vlaming hoog. Hij toont
dichter te wezen, maker van zeer eenvoudige, volkomen doorvoelde schetsen, droevig
meest van toon, als de werkelijkheid, die hij zoo scherp ziet, hernieuwend geheel en
al de eeuwenoude stof, even hier en daar (onbewust waarschijnlijk) dringend het
symbolieke in 't simpele verhaal, gelijk in Het Woud, dat juweel uit zijn schatkamer,
bestemd zeker om klassiek te worden.
***
Gerard van Eckeren geeft de historie van een buiten opgeg r o e i d eigenlijk niet door
haar ongelukkigen vader opg e v o e d , meisje, het aloud-romantische natuurkind, dat
haar behoefte aan liefde lang ziet bevredigd door de Natuur, totdat zij een schilder
ontmoet, die - maar een erg gewoon menschje - haar idealen doet vervliegen en het
mooie van haar vagen hartstocht bederft. Hij ontwijdt haar, door zijn grof
mansbegeeren, dat geen weerslag wezen kan op haar voorwerplooze liefde. Maar
niet de schilder alléén heeft schuld, ook de natuurlijke begeerte van het meisje is van
het jammerlijk ontwijden oorzaak. Gerard van Eckeren tuimelt neêr uit een hemel
van poëzie, waar hij die vernietigende elementen brengt in zijn boek, dat hier en daar
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dreigt te verloopen in een soms weemakende pathologische studie; doch behalve in
die gedeelten kan de lezer genieten van prachtige bladzijden.
Het is voor een manlijken recensent wel moeilijk te oordeelen over de zuiverheid
der zielkundige typeering van een jong meisje. Wij moeten, meer of minder
desbewust, de schildering toetsen aan een norm of aan een ideaal en oordeelen dan
vaak meer of minder gunstig, naarmate het beeld, dat de schrijver ons teekent, den
vorm nadert of het ideaal gelijkt. Waar dan toetsen aan eigen observatie onmogelijk
mocht wezen, zal men verplicht zijn het oordeel te vragen van een zuiver en fijn
gevoelende vrouw. De kritiek van zoo iemand heeft het werk van den schrijver
doorstaan en de uitslag is vleiend voor hem. Zeker, het gevoelen van Eva werd
geoordeeld volkomen zuiver te zijn weêrgegeven, dus te zijn gevoeld, moeten wij
zeggen, door den auteur, in wien men even eene vrouw had meenen te herkennen.
Doch wij
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weten beter. Ons land is te klein voor 't ongeraden blijven van pseudoniemsraadselen.
Niet alleen, ook niet voornamelijk natuurindrukken van een buitengewoon gevoelig
meisje worden ons gegeven, maar wèl is het reageeren der Natuur op haar het
belangwekkendst beschreven. Trouwens, Eva zou geheel anders wezen, indien zij
niet van klein meisje tot volwassen maagd had geleefd in volstrekt intieme verhouding
met de Natuur. Geen stadskind van gelijken aanleg zou een Eva kùnnen worden,
waarschijnlijk, maar zèker nooit een meisje, dat niet haar verbeelding zou kunnen
vrij houden en hoog, door leven in bijna eenzaamheid.
Eene aanhaling ware niet onwelkom, wellicht; zij is te doen. Maar wij onthouden
er ons van. Gerard van Eckeren is nog niet zóó zeer meester over den vorm dat men
ettelijke op elkaâr volgende regels kan vinden, die zonder gevaar te plaatsen zijn
naast het heerlijke proza van Streuvels. Hier en daar, komt nog wat slaps, wat banaals
tusschen zeer veel moois en dat juist in die bravoure-stukken van beschrijving,
waarvan de jonge auteur zich bepaald een groote werking heeft voorgesteld. Hij moet
dus nog werken, nog heel hard werken om te komen, waar hij wezen moet en komen
kàn; naar tal van kleine, goed gelukte fragmenten ons bewijzen. Hij schuwe het
opgeschroefde, het klatermoois van niet volmaakt doorvoelde perioden.
***
Dezen raad behoeft men Truida Kok niet te geven. Misschien zal die 't nooit zoover
brengen als te hopen valt van Gerard van Eckeren; maar, zeker minder begaafd dan
haar jongere kunstbroeder, is de naarstige schrijfster toch, door werken en kritiek
oefenen op eigen werk, op een zekere hoogte gekomen. Zij telt meê, niet onder de
voornaamsten, maar onder de schrijvers van wie velen graag wat lezen.
Wel verbazend mag het heeten dat Laren, waarheen zooveel Nederlandsche
kunstenaars en nog veel meer buitenlandsche liefhebbers voor lang of voor kort zijn
gaan wonen, Truida Kok niet heeft geïnspireerd tot landschapsbeschrijving. Pogingen
daartoe lukten nog niet. We wezen er al op dat zij enkel kleine figuurtjes geeft met
maar eventjes wat landschap daaromheen. Zij zitten niet vast aan den grond, als de
boeren en arbeiders van een Streuvels. Ge kunt ze laten verhuizen naar Drente,
Limburg, Friesland.... zij zullen er niet door veranderen; nauwelijks anders gaan
spreken; want Truida Kok geeft er niet veel om haar personen gewestelijke
uitdrukkingen te laten gebruiken. 't Is haar niet om het boersche-, maar om het
kleintjes-menschelijke te doen.
En dat geeft zij goed, hier en daar. Vooral goed ziet zij het zeer eigenaardig
bewegen van haar poppetjes, wat toch wel van liefdevolle waarneming getuigt. En
aandoenlijke verhaaltjes kan zij bedenken.
't Zwakke punt is de behandeling der gesprekken. De schrijfster wil kort zijn en
haar boerevolkje óók kort laten vertellen. Dat is nu juist niet het kenschetsende van
die menschen. Wij voelen onnatuur, als een knecht zoo praat:
‘Die trouwerij is nou zoo razend gelukkig niet geweest; de vrouw lui en voor de
pret, de man een goede kerel, maar hij zat er te veel onder, zoo zoetjes aan raakten
ze aan lager wal. Hij ging uit baloorigheid aan 't drinken, viel op een avond van een
loopplank en verdronk, en zij, dat weet je, ze is eergisteren begraven en nou je dit
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alles weet, zou ik maar niet zoo overdadig blij zijn, dat het kind, Harmen heet hij,
hier komt.’
Foei! Maar er zijn betere gesprekken dan dit, alleen gegeven omdat het tekort
komen der schrijfster zoo duidelijk daarin uitkomt.

Nieuwe boeken.
Getrouwd door G. van Hulzen. Valkhoff en Co. Amersfoort (z.j.)
- Alle kunst wordt in onze dagen allengs meer zuivere kunst. Wij bedoelen hiermede,
dat zij voornamelijk genot geeft aan hen, die het artistieke element op zichzelf
volkomen weten te waardeeren en daartoe het zeldzame vermogen bezitten. Het is
den modernen schilder niet te doen om den menschen mooie prentjes te laten zien,
waarbij ze geschiedenisjes kunnen verzinnen of hun geheugen wat opfrisschen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

220
aan historische gegevens, kunstvaardig op het doek gebracht. Om wedergave van
zoo zuiver mogelijk gehouden persoonlijke indrukken is het te doen. De moderne
schilderkunst streeft naar kleur-en-lijn-lyriek.
De moderne romanschrijver wil niet in de eerste plaats den lezer wat vermaken,
hem in spanning brengen, hem een heel aangenaam lesje geven, hem moeilijke
intrige-raadselen oplossen of zijn verbeelding leiden door een doolhof met allerlei
slingerpaden vol afwisseling. De vermaaklezer vindt al minder en minder van zijn
gading in de werken der moderne Nederlandsche schrijvers. Hun streven is eene
overweldigende ‘stemming’ in hem te wekken, doorgaans een pijnlijke, troostelooze,
neerdrukkende. Dat maakt heel wat lezers ontevreden. Een modern boek geeft zelden
vermaak, opfrissching, rust en gevoelens van welbehagen of buitensporige griezeling,
die een mensch het kalme van zijn sleurleven en de rust zijner omgeving, de
gerieflijkheid van zijn meubels en zijn woning doen waardeeren. Het overweldigt
wel eens, maar door den weemoed in den lezer te versterken, het leelijke en kleine
des levens erger te doen uitkomen dan hijzelf het zag en gevoelde, door hem nader
te brengen tot de jammeren, indien ze hem ver bleven.
Zoo'n boek gaf ons ook weêr G. van Hulzen.
Om het volkomen te kunnen waardeeren moet men gevoel bezitten voor het
zuiver-letterkundig mooi en tevens - of desnoods alléén - voor den lichtglans der
waarheid in observatie en wedergave van het leven in zijn kleinheid. Getrouwd is
noch een vermakelijk, noch een stichtelijk, noch een romantisch boeiend boek. Het
is een spiegelbeeld, prachtig van zuiverheid, van een stukje menschenbestaan, gelijk
velen er zien zonder 't waar te nemen.
Menschen, als door Van Hulzen geteekend werden, zijn velen in aantal. 't Zijn de
lang door romanciers versmade modellen, van wie men meende dat niemendal te
maken was, tenzij men ze verwrong tot clowns en kon spotten met hun alledaagsche
ellende. Maar het gevoel is gezuiverd en kunstenaars lachen niet meer zoo gaarne
om leed van kleine menschen, die zedelijk of lichamelijk of sociaal gebrekkig zijn
of wier worsteling in den strijd van het leven niet wordt gevoerd met kracht van
blanke wapenen in zilver en goud of van staal en lood. De gepluimden en bontgerokten
worden vergeten. Het hart van den modernen woordkunstenaar gaat naar de nederigen
en kiest hen tot hoofdpersonen voor romans, waarin van helden noch grappenmakers
wordt gewag gemaakt.
Het is wel vreemd dat dáárom wordt geklaagd over het verval van de woordkunst,
dat dáárom wordt gejammerd over den weemoed en de ziekelijkheid van het moderne
schrijversgeslacht. Want, wij vragen u: wat is ziekelijk: den verdrukten mensch uit
te beelden als iemand, met wien wij medelijden moeten hebben, zijn aandacht te
schenken aan de lijdenden en de worstelenden òf de geringen te idealiseeren, ze te
bespotten of te negeeren? Ziekelijk? Neen, dat is het realisme van een Van Hulzen
ganschelijk niet. Maar vermakelijk is 't even min.
Een belangwekkend onderwerp... wat is dat? Princes Elsa, Louise Stratenus, kiest
er zoo. Grootmoordenaar.... De liefde van een Boer, dat zijn boeken met
belangwekkende onderwerpen. Of vragen van den dag, in verhaaltjes behandeld of
romans, die spelen aan vorstenhoven en in vorstinnen-boudoirs. Wie zulke gegevens
versmaadt, legt zich de taak op belangwekkend te maken het gewone leven, dat van
u en mij en millioenen anderen, het leven dat ons per slot van rekening alléén praktisch
aangaat, waarmee alléén wij in den regel te doen hebben,
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Wij hebben dus te vragen: is de wedergave der werkelijkheid in Getrouwd
belangwekkend?
Ons antwoord is - ten deele. Wat er aan ontbreekt is dat het geen hevige aandoening
doet geboren worden.
't Is een boek, zooals er maar weinigen onder ons in staat zijn te schrijven.
Menschen van het vak moeten de zeer uitvoerige en uiterst nauwgezette detailstudies
bewonderen, kunnen roemen de woordkeus en het impressionnistische samenstel
der zinnen. Maar, zoo er emotie in den lezer komt, welt de aandoening van binnen
op. Zij ligt niet in het boek. Dat is knap werk, maar het is
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niet aangrijpend. Al te zeer, waarschijnlijk, heeft de schrijver zich willen beheerschen
bij de behandeling zijner oneindige reeks van gegevens voor het détail. Zóó is 't een
grijze massa geworden, die wel drukt, maar niet genoeg aandoet, die meer beklemt
dan ontroert. En dat ligt waarlijk niet aan 't gegeven.
Een juffertje, dochter van een officiers-weduwe in bekrompen omstandigheden, een
meisje dat niets goed kan, omdat zij nooit is gevormd tot praktisch mensch, maar
enkel tot half-weelde- en half-armoê-kind, dat niets geleerd heeft om wat te verdienen,
doch enkel zoo'n beetje japonnen en hoeden maken kan om in staat te zijn er op straat
rijker uit te zien dan zij is, een meisje dat trouwen moet of gaan ‘scharrelen’ - is
verloofd met een jongen man vol geestkracht, maar zonder geld. Hij heeft een eigen
zaakje gehad; doch moest liquideeren. Toen besloot hij naar Zuid-Amerika te gaan
en handenarbeid te verrichten om zich eenig kapitaal te veroveren. Zijn meisje moest
maar wachten op hem. Doch zij had het akelig, thuis. Zij was bang dat de verloofde
haar zou vergeten. Zij ging meê. In den vreemde krijgt ze verlangen naar Nederland,
naar moeder. Zij is te veel aan zichzelf overgelaten, te veel alléén. Door taai gezanik
en een zelden onderbroken reeks van ruzies weet zij haar man te bewegen naar huis
terug te gaan, vòòr hij het noodige geld heeft verdiend. En, thuisgekomen, slaat hij
zich door alle moeilijkheden heen. Hij werkt er zich boven op. Maar zijn geluk en
haar geluk bewerkt hij toch niet. De echtgenooten - zij hartstochtelijk, hij oppervlakkig
verliefd - vervreemden van elkander.
Zij vervreemden, omdat er geld moet wezen. Het afschuwlijke in hun leven is
veroorzaakt door geldgebrek en de behoefte aan geld van allebei: man èn vrouw. Zij
kan niet zonder een zekeren welstand en hij kan daartoe niet geraken als hij niet uur
aan uur werkt, niet dag en nacht denkt aan zijn zaken, niet dáárvoor alleen leeft, niet
onderdrukt zijn zelden wakkeren hartstocht, niet eenzaam laat zijn vrouw, die door
die eenzaamheid al rampzaliger wordt.
Dàt tragische, dat zoo jammerlijk afschuwlijke: geen geld zonder zich geheel te
geven aan den arbeid en geen geluk zonder zich te geven aan elkander, kennen
millioenen gezinnen van elken stand, van allerlei fortuin, waarin betrekkelijk veel
geld noodig is, méér dan gemakkelijk wordt verdiend, en Van Hulzen heeft
verschrikkelijk juist dien treurigen toestand geteekend.
Men zou (als 't er veel toe deed hoe de naam van een boek is) aanmerking kunnen
maken op den titel. Niet het getrouwd zijn is, dunkt ons, hoofdzaak; doch het gebrek
en de behoefte aan betrekkelijk veel geld.
Het vrouwtje sterft kort na de bevalling. Dan komt de man tot het volle besef der
waarheid dat zij, die hem ongelukkig maakte, zelf zoo'n diep treurig leven heeft
geleid. Ze heeft hem 't leven ondragelijk gemaakt, hem de deur uitgedreven zoo vaak,
doch: ‘hij had te scherpe eischen gesteld en niet begrepen dat het samenleven van
twee menschen uiterst moeilijk blijft... de hoofdschuld lag aan de omstandigheden
die het ideale verdringen, elke handeling noodwendig laten richten naar het dadelijk
belang. Voor een groot, een overgroot deel der menschen zou nooit het geluk kunnen
komen vóór deze omstandigheden beter geregeld zijn en het hoogere niet meer
onmogelijk wordt gemaakt door al dat dagelijksch wroeten om den broode. (pag.
266). De zin is niet mooi, met die ‘beter geregelde omstandigheden’, maar duidelijk
wèl.
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***
Nog blijft ons deze vraag ter beantwoording over: waaròm maakt het boek niet een
dieperen weemoedsindruk op ons?
Wij zeiden reeds met een enkel woord dat de schrijver waarschijnlijk al te zeer
zich heeft willen beheerschen; zich al te opzettelijk buiten zijn werk heeft willen
houden. Maar 't is toch niet enkel dit. De hoofdpersonen, hoe uitvoerig ook uitgebeeld
in tal van bijzonderheden, zijn toch nog niet volledig genoeg wêergegeven Te veel
werk is gemaakt van ruzies en gedrein en allerlei omstandigheden van geringe
beteekenis, te weinig van de liefdesverhouding tusschen hen. We worden
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niet overtuigd dat zij elkander zóó hebben lief gehad, al was het dan maar kort, dat
inderdaad de omstandigheden die menschen ongelukkig maken. Het meisje is
getrouwd omdat zij hoopte geheel en voornamelijk phyziek beheerscht te worden.
Ze had een slecht humeur; zij was kijfzuchtig van aard. De krachtige man kon haar
enkel temmen. Bovendien, zij wilde ‘uit huis’. Van groote sympathie is geen sprake.
En de man is verliefd op zijn tenger vrouwtje. Maar hij heeft haar lauwtjes lief.
Half tegen zijn zin heeft hij haar gehuwd vóór zijn vertrek naar Zuid-Amerika. Daar
valt ze hem tegen, omdat zij geen geestkracht heeft, niet wil helpen geld verdienen,
liever den ganschen dag luiert dan de handen uit te steken om hem behulpzaam te
zijn in zijn streven, zooals zij toch beloofd had. Die menschen behooren niet bij
elkander. In omstandigheden, voor beiden zeer gunstig, zou hun huwelijk misschien
niet ongelukkig zijn geweest; maar liefde, die ‘het venster uitvliegt als armoede
binnenkomt’ is toch zeker allerminst de ware liefde!
Beiden zijn zelfzuchtig, wel niet in die mate dat zij er antipathiek door worden,
maar toch erg genoeg om ons te beletten ten volle beiden of een van beiden te
beklagen als rampzalig enkel door de omstandigheden - zooals de schrijver blijkbaar
verlangt van ons.
Enkele volzinnen komen ons minder goed geconstrueerd, enkele woorden minder
juist gekozen voor. Zoo lezen we (bldz. 71) ‘de onbeholpenheid, die zij niet wilde
veranderen;’ bldz. 81: ‘stijve bewegingen van een nijdige automaat;’ bldz. 87:
‘ongezeggelijke haren;’ bldz. 143: ‘Hij wilde profiteeren van het moment - en hoewel
hij het nog niet zoozeer meende... zoo werd dit gevoel voor zijn vrijheid, nu hij aan
den ouden toestand van voor zijn trouwen terug dacht, te sterk in hem’; bldz. 230:
‘ze voelde nu wel dat ze hem in werkelijkheid had verloren, dat zijn agenturen hem
aan den eenen kant opslurpten en dat hij elders zocht en wellicht vond, wat haar
behoorde, maar dat zij toch zoo moeilijk kon geven, nu al te koud en te onverschillig
voor elkaar’. Dit is erg verward! Dankbaar mag worden erkend dat zulke leelijke
zinnetjes tot de zeldzaamheden moeten worden gerekend. Wat plomp realisme tegen
het eind zal menigeen den roman voor ‘onleesbaar’ doen verklaren.
Een boek, waarvan het plan ons héél sympathiek is, Het boek der Sporten, verscheen
tegen het eind van 1900 bij de Amsterdamsche firma Van Holkema en Warendorf.
't Was noodig dat er eens iets van dien aard verscheen, royaal uitgegeven, mooi
geïllustreerd, of... mooi? ten minste overvloedig. Sport, och wat is dat lang beschouwd
als ‘kwâjongenswerk’. De jacht, nu ja, het schaatsenrijden, desnoods, omdat het maar
zoo kort duurde, maar de andere sportieve bezigheden? Tijddooien, was het beoefenen
daarvan, kwâjongenswerk: het schuitjevaren, 't zeilen, kolven, kegelen, visschen,
tennissen, balspelen... en worstelen! wel, mensch, worstelen dat doen alleen boere-
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jongens en polderkerels; hardloopen werd gedaan door magere stakkerds in tricot
met belletuigen aan handen en voeten... Sport... sport! een stuk dwarshout tusschen
de twee langhouten van een ladder!
Is 't gekomen door de gymnastiek? Waarschijnlijk wel: maar gekomen is het
pleizier in krachtsoefening en gekomen is ook de eerbied voor de spier. Menschen,
nog juist bij tijds geboren om van de nieuwe beweging te hebben kúnnen genieten,
zijn nooit dankbaar genoeg dáárvoor: dat zij den bloei der sporten hebben beleefd.
We waren al zoo wijs en, Salomons-katten, vielen we van de huiselijke trap, wegens
top- en bolzwaarte. Het evenwicht werd bedreigd, de harmonie tusschen lichaam en
geest ging verloren. 't Was minnetjes om er uit te zien als een polderjongen. Een
deuk in je borst en een holte in je rug... dàt stond; maar een galarok om stoere
schouders en een borstkas als een ouderwetsch kabinet, roode handen met purper
onder de nagels en een gezicht, waartegen wat sneeuw en hagel en wind en regen
hadden geroezeboesd, dát stond heelemaal niet.
We denken daarover heel anders; wij moeten er veel algemeener nog anders over
gaan denken. 't Gaat om ons geluk, om ons zedelijk en lichamelijk welzijn. De mensch
dient zich voldoende vrij te maken van zenuwwerk om tijd te vinden voor
spieroefening, welke dan ook. Een vechtpartij is minder gevaarlijk dan een nacht
kaartspelen, om nu eens twee kwaden te noemen. Tegenwicht moeten we hebben,
tegen zenuwoverspanning - de Franschen noemen dat surmenage intellectuel. Een
sportsman zou zeggen: surmenage idiot.
Nu is zoo'n groot, druk geïllustreerd boek als door Jan Feith, met medewerking
van een twintigtal specialiteiten, werd gegeven, dáárom ons vooral sympathiek,
omdat het een groot aantal menschen kan overtuigen van de waarheid dat sport ernstig
kan en moet worden beoefend, dat menschen van beteekenis ook buiten de sportwereld
er vele uren en heel wat gedachten aan geven, dat de ontwikkeling van het lichaam
niet behoeft te geschieden ten koste van die der ziel.
Van beroepsrenners, rijders, enz. enz. wordt wel veel meêgedeeld. Maar dat kan
geen kwaad. Zij wijzen op de bereikbare uitersten. Zoo'n stel spieren als de hoogedele
heeren Sandow, Kniphorst, Abspoel, de Kok, Kramers,

TRIBUNE DER AMSTERDAMSCHE SPORTCLUB TE AMSTERDAM.
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Kluit, Max Enthoven en Van den Berg er op nahouden, begeert geen normaal
ontwikkeld mensch, maar toch: - wat meer bolheid onder 't gesteven overhemd en
wat meer soliditeit in de mouwen zou kwaad kunnen voor de minsten.
En nu de critiek...? Volmaakt is het boek lang niet, noch van illustratie, noch van
tekst. De illustratie, rijk genoeg, beantwoordt vaak (door het veel te klein nemen der
reproducties van foto's) heelemaal niet aan het doel. Wat heeft men b.v. aan de
microscopische volheden nagenoeg op 8 × 5¾ van
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pagina's 85, 87, 122, 137, 143, 144, enz, enz.? Wat aan groepjes, wat grooter wel,
maar suggereerend de gedachte aan pierenpotjes? Ze had nòg royaler moeten zijn:
de illustratie. En menig stuk is té kort, daardoor àl te onvolledig en ook te laag
aangelegd. Wij

FRIESCHE TJOTTERS,

19E EEUW.

noemen geen bijzonderheden. Dat is niet noodig, want de heer Feith weet zelf heel
goed wat er bij een volgende uitgave dient verbeterd te worden in den tekst en wij,
publiek, mogen niet té veeleischend zijn, nu wij een zeer aardig boek kregen, zooals
er een diende te zijn in Nederland, waar gelukkig jonge meisjes en jonge mannen
zich meer en meer harmonisch ontwikkelen, dat is: naar lichaam en ziel. Niet door
drankjes en pillen en kinawijntjes wordt een zenuwslap geslacht versterkt. Maar wie
binnen zekere grenzen aan sport doet en sportliefde aankweekt, werkt voor de
nageslachten. Ook daarom zij het werk van Feith en de zijnen den lezer aanbevolen.
Dat zoo'n sport-boek-redacteur nu juist Feith heeten moest, misschien wel
afstammen van Mr. Rhijnvis item!!
De aardige prentjes naar teekeningen zijn toch zeker van den redacteur; ontwierp
hij ook den omslag?

Ongelukskinderen door Edouard Röpcke (Slothouwer, Amersfoort)
is de roman van een naïven schilder, die een zangmeid uit de Nes haalt en met haar
en haar kind (van een ander) gaat leven in de hoop haar te redden. Het kind sterft en
de moeder gaat weêr naar de Nes terug. Zij kan 't bij den braven schilder niet
uithouden. En deze, die ook al meê door dit avontuur een walging van het leven
krijgt, gaat zich dood schieten in het Vondelpark. Het boek heeft geen litteraire
waarde hoegenaamd, zelfs hinderen incorrecties in den stijl, die tegenwoordig
zeldzamer dan vroeger in beginnerswerk voorkomen.
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Constantijn Palaeologos door Mr. P. van der Maese (Van Hengel,
Rotterdam)
is een treurspel, dat wel nooit zal worden opgevoerd, maar dat getuigt van belezenheid.
Van alle belangrijke historische gegevens betreffende den val van Konstantinopel is
door den schrijver gebruik gemaakt. De verzen zijn middelmatig. Het is de vraag of
men, Constantijn tot hoofdpersoon nemend, wel een historisch goed treurspel kàn
schrijven, zoo men ook Mahomed II er in brengt en zich niet bepaalt tot de inwendige
jammeren, die den val van 't Byzantijnsche rijk vooraf gingen.

Smarten door Anna de Savornin Lohman (Van Kampen, Amsterdam)
bevat vier novelletjes van niet groote litteraire beteekenis, verzameld zeker toch ten
genoegen der trouwe lezers die, met ons, wat ongeduldig zullen wachten op een
nieuwen roman, waarin de schrijfster het bewijs levert dat haar talent tot rijpheid is
gekomen. Wij vreezen dat het schrijven van schetsen, novelletjes en kritiekjes voor
de pen dezer begaafde schrijfster gevaarlijk kan worden. In het breed typeeren ligt
haar kracht, allerminst in miniatuur-werk, dat juist haar minder goede eigenschappen
doet uitkomen; daaronder eene betreurenswaardige slordigheid. Eén voorbeeld (pag.
95):
‘Want het groote kerkorgel begeleidde haar schreden, - een lieflijke, 't leven
blij-begroetende jubelmarsch. Doch in haar ooren klonk dat als treurmuziek, - als
werd er eene begraven die zij kende. Zij wist het, dat was haar beter-ik dat gestorven
was, - geworgd door wreede, heiligschennende handen.’
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ONTWERP MONUMENT FRANS HALS.
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Charles van Wijk.
Door P.A. Haaxman Jr.
Het pleit zeker voor het talent van den jongen beeldhouwer, wiens naam boven dit
opstel te lezen is, dat de redactie van ‘Elzevier's’ hem nu reeds de eer waardig keurde
om te worden opgenomen in den cyclus van artisten wier leven en streven in dit
Maandblad worden beschreven. Ik zou zelfs verder willen gaan en beweren dat het
voor niets anders pleit dan voor zijn talent, want Charles van Wijk is van nature de
bescheidenheid en eenvoud zelve. Wel verre van reclame te zoeken, zou hij die liefst
met alle macht tegenhouden, voor zich zelf overtuigd dat hij nog maar heel in 't begin
van zijn loopbaan is. Toen dezer dagen zijn sympathieke kunstbroeder Pier Pander,
na een kort verblijf in zijn vaderland weer te Rome op zijn atelier was teruggekeerd,
schreef hij aan den jongen Van Wijk, die hem gastvrij zijn atelier had aangeboden
om er te werken aan zijn reliefportret van Prins Hendrik: ‘Ik ben dankbaar in jou
zoo'n sympathieken vent en zoo'n kalmen, gevoeligen, anti-aanstelligeren werker
onder de artisten ontmoet te hebben; dàt vooral doet iemand goed als hij niet thuis
is en dat had heel anders kunnen treffen, dat weet jij ook. En dan zou het in plaats
van prettig erg onaangenaam geweest zijn van zoo iemand hulp noodig te hebben en
te moeten aannemen.’
Maar al is de jonge Van Wijk nog pas aan het begin van zijn loopbaan - hij is eerst
26 jaar oud - en al mogen over een 10-tal jaren van hem werken verwacht worden,
die weer geheel andere qualiteiten in zijn kunst zullen openbaren, wat hij tot heden
gemaakt heeft is in vele opzichten zoo interessant en afwijkende van het streven van
andere jongeren, dat ik het als een voorrecht beschouw de eerste periode in het leven
van dezen artist in 't kort te mogen schetsen.
Een gelukkig toeval wilde dat ik Charles van Wijk al heel vroeg leerde kennen.
Ik zag hem opgroeien in een gezin, waar hij in zijn vader dagelijks een voorbeeld
had van stoere werkzaamheid. De mr. brons- en kopergieter Hendrik van Wijk bracht
mij
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dikwijls voor den geest de beoefenaars van het handwerk uit den gouden tijd van
onze kunstambachten. Vermoedelijk moet de kopergieterswerkplaats van Van Wijk
reeds uit dien tijd dagteekenen en van het eene geslacht op het andere zijn overgegaan,
daar in de werkplaatsen van de firma Van Wijk de beste traditiën van onze kunstenaars
in de bewerking van metalen in eere zijn ge-
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houden. Daar zag de jonge Van Wijk zijn vader werken als de beste van zijn gezellen,
daar leerde hij al vroeg de vaardigheid in de techniek en schoot hij op 16-jarigen
leeftijd de werkmanskiel aan om zoowel de ruwe bewerking van het metaal als het
meer artistiek modelleeren, drijven en ciseleeren in den grond machtig te worden.
Daar leerde hij vóór alles den lust tot arbeiden en de handgrepen van het métier, die
hem thans bij de beoefening van zijn kunst van zoo ontzaggelijk veel voordeel zijn.
In die omgeving van artistiek werken opgegroeid, was het geen wonder dat Charles
van Wijk reeds heel vroeg zijn eerste teekenstudiën maakte. Hij deed zulks onder

CHARLES VAN WIJK IN ZIJN ATELIER

leiding van zijn oom, den artistiek aangelegden Arie Stortenbeker, in wien hij een
voortreffelijken mentor had. Zijn neiging tot boetseeren openbaarde zich reeds in
dien heel jongen tijd, trouwens opgewekt door de dagelijksche voorbeelden, die hij
om zich heen zag. Als hij maar klei machtig kon worden, oefende hij zich in de
plastiek en ging zich aan de meest fantastische creatiën te buiten; het was in die dagen
dat zijn vader begreep, dat de theorie toch ook hare rechten moest doen gelden en
de vorming van den knaap in het rechte spoor kon leiden. Van zijn 12e jaar werd
toen Charles ingedeeld in het groote gilde van de leerlingen der Haagsche Academie
van Beeldende Kunsten. Hij profiteerde daar van de degelijke leiding van mannen
als Den Hertog, Fridolin Becker, Lacomblé en Kerling, die toen door hun uitstekend
onderwijs de kern vormden van het corps leeraren. Voor zijn vorming had hij veel
te danken aan zijn uitnemenden leermeester Becker, die er bijzonder slag van had in
jongens, waar wat in zat, het heilig vuur der kunst aan te blazen. Ook trof hij het juist
in de dagen, dat E.W.F. Kerling, de tegenwoordige glasschilder, aan de Academie
een uitmuntende leiding gaf aan het kunstnijverheidsteekenen. Zeer veel heeft Charles
van Wijk aan beider lessen en vorming te danken. Maar met niet minder geestdrift
gewaagt hij van zijn eersten leidsman in de techniek van het modelleeren en het
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opzetten van beeldwerken, waarin Lacomblé een onovertroffen docent was. Nog
levendig staat mij voor den geest de
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aanhankelijkheid van zijn leerlingen, toen zij, onder aanvoering van Bart van Hove,
Lacomblé in de Haagsche Academie huldigden op zijn 70en verjaardag. Charles van
Wijk was toen een van de enthousiasten van dien feestavond.
Maar te midden van dat vlijtig volgen der academische lessen, verzuimde hij geen
dag de werkplaats zijns vaders. In de gieterij ontmoette ik hem dikwijls ijverig bezig
aan 't modelleeren, drijven of ciseleeren, onbewust in zich ontwikkelende den
werkman tegelijk met den artist. En dan vroeg ik mij dikwijls af, of dit niet de weg
is dien eigenlijk alle artisten, vooral de kunstenaars van de plastiek moesten inslaan.
Hoe veel beeldhouwers zijn er bij de voltooiing van hun arbeid niet afhankelijk van
de hulp van praticiens, hoe weinigen hebben eenige kennis van het gieten en bewerken
van metalen, die hun bij de uitvoering hunner werken in brons toch zoo uitnemend
te pas zouden komen. Ik spreek nu nog niet eens van de medaille-graveurs, voor wie
de bewerking der metalen een eerste vereischte moest zijn, daar immers het teerste
en subtielste modélé van het door den artist gevormde ontwerp bij het overbrengen
in metaal en het bewerken daarvan veel van zijn oorspronkelijkheid kan inboeten.
Aan de Academiën wordt die practische metaalbewerking niet geleerd, zij zijn
trouwens daarvoor niet de geschiktste plaats. Alleen de werkplaats kan de vorming
van den artist in die richting voltooien. Op het atelier van Charles van Wijk viel mijn
oog op een beeldje in brons, voorstellende een naakten knaap, die, liggende op den
grond, met beide handen het fraai gebogen lichaam gesteund, met alle aandacht een
krabbe bekijkt. Dat was een nobel kunstwerk door de buitengewoon verzorgde
afwerking. Vergeleken met de koude statuette in gips, die er naast stond, was door
de patine van het brons, die een kunstvaardige hand daarop had aangebracht, een
glans van leven over den knaap getogen. Het kleine schaaldier, in gips een
onbeduidend voorwerp, rechtvaardigde in 't brons, zoo fraai afgewerkt in
verscheidenheid van kleur en glans, de belangstelling van den knaap. Het was hier
een juweel van kunstvaardigen arbeid. En alle détails van het met liefde bestudeerd
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naakte beeld, het skelet van den rug en de voortreffelijk gemodelleerde handen en
voeten deden in 't brons een wondere werking van expressief leven.
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Van zijn academietijd mag ik niet onvermeld laten de reeks medailles en prijzen door
Van Wijk behaald, o.a. een eerste prijs voor een groot romeinsch fries-ornament.
Dat geschiedde in het derde jaar van zijn academische studie, toen de eereblijken
nog officiëel door den van ijver voor 't onderwijs blakenden Godon werden uitgereikt
en prof. Leenhoff de studiën in de plastiek jureerde.
Een paar jaar later maakte Van Wijk - hij was toen 17 jaar - zijn eerste buste. De
toenmalige Turksche Minister prins Karadja had in de werkplaats aan de Heerenstraat
kennis gemaakt met zijn boetseerwerk en hem de vervaardiging van zijn borstbeeld
opgedragen. Voor een leerling slaagde de buste, vooral wat de gelijkenis betreft, zoo
goed, dat het beeld van den bekenden Haagschen diplomaat in die dagen aller aandacht
trok voor het middenraam van het huis Goupil op de Plaats. Charles van Wijk moest
nu ook de borstbeelden maken van Prinses Karadja, de smaakvolle dichteres, en van
haar dochtertje. Die eerste werken van onzen jongen vriend bevinden zich op het
kasteel van de familie in Luxemburg.
Het klinkt wel zeer romantisch dat een Oostersche prins belang stelde in den jongen
kunstenaar, maar deze was te practisch aangelegd om zich aan droomerijen van de
1001-Nacht over te geven, en alhoewel hij zijn eersten beschermer zeer erkentelijk
bleef, begreep hij heel goed dat dit aanvankelijk succesje zou vervluchtigen als een
zeepbel. Maar toch geloof ik, dat die bustes van de familie Karadja hem een hart
onder den riem hebben gestoken.Hij was nu weldra in de gelegenheid de buste te maken van een algemeen in Den
Haag bekende persoonlijkheid, den eerwaardigen ds. Van Koetsveld, wiens overlijden
in die dagen algemeen indruk maakte. Ook deze buste slaagde, vooral wederom wat
de gelijkenis betreft, zeer gelukkig, zoodat op dat werk de aandacht werd gevestigd
van de Koningin-Regentes, die aan het borstbeeld van den betreurden Haagschen
predikant een plaats gaf in haar bibliotheek.
Gaven deze werken aan Charles van Wijk vooral gelegenheid om als jong
beeldhouwer eenigen naam te maken, van veel beteekenis waren zij niet. Zijn talent
zou zich weldra in een geheel andere richting openbaren, die hem niet van buiten
was opgedrongen. In die periode viel intusschen nog een interessante arbeid. Hem
was opgedragen een Atjehgedenksteen te boetseeren voor den gevel van het gebouw
der Koloniale reserve te Zutphen. Hij koos daarvoor als onderwerp het gevecht van
de onzen tegen een klewang-aanval, waarin zij den dapperen Atjeher in het zand
deden bijten. Als compositie was deze groep zeer goed geslaagd en van de
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figuren had hij een bijzondere studie gemaakt, door manschappen van de Koloniale
reserve in zijn atelier te laten poseeren.
Het boetseeren naar het leven ging hem in die dagen reeds zeer handig af. Af en
toe verschenen van hem kleine statuettes van typen uit het volksleven, die in het
magazijn van zijn vader en in de vitrines van den kunsthandel zeer de aandacht
trokken en hetzij in gips, hetzij in brons zeer gezocht waren. Een van zijn eerste
succeswerkjes van dien aard was een treffend naar het leven gegrepen beeldje van
zijn neef, den sympathieken, op jeugdigen leeftijd overleden decoratieschilder Isaäk
Stortenbeker. Een pendant was de onder den populairen naam ‘de anarchist’ bekende
statuette van een jongen man, op een stoel zittende in aarts-onverschillige houding
een sigaret rookende. Naar den naam van het beeldje te oordeelen, was het origineel,
een van Charles' vrienden, een medisch student, lang niet geflatteerd.

EEN ELSPEETSCH BOERENMEISJE

Te midden van die natuurstudiën viel een reis naar Parijs, waar hem een
aanbevelingsbrief van den maecenas A.C. Wertheim toegang verschafte tot de ateliers
van bronzen van Barbédienne. De kennis van het métier van zijn vader verkregen,
vulde hij daar aan met het afzien van het vak van gieten en bewerken van het metaal,
zooals het in die beroemde Parijsche fabriek in alle perfectie beoefend werd. Toegerust
met veel kennis van de techniek, maar zonder de minste inspiratie voor de dikwijls
foei-leelijke ‘articles pour le commerce’ die hij daar had zien vermenigvuldigen,
keerde hij naar Den Haag terug. Voor zijn artistieke vorming was later van veel meer
beteekenis zijn reis naar België, waar hij te Brussel met groote hartelijkheid werd
ontvangen in de ateliers van de groote beeldhouwers Constantin Meunier, Jef
Lambeaux en Van der Stappen. Daar bracht hij gelukkige uren door, die hem met
eerbied vervulden voor de werken van die meesters, maar hem tevens de zekerheid
gaven, dat zijn ideaal nog heel wat studeeren noodig zou hebben om verwezenlijkt
te worden. Hoewel de Belgische meesters hem nauwelijks kenden en ook nooit werk
van Charles van Wijk gezien hadden, was er veel in de persoonlijkheid van den
jongen Hollander en vooral in de stille geestdrift waarmede hij tot hun werk opzag,
dat hun belangstelling inboezemde. In den korten tijd van zijn bezoeken aan de
Brusselsche ateliers had hij meer geleerd dan in een geheel jaar academischen cursus.
Kenschetsend was de opdracht door Jef Lambeaux geschreven op een reproductie
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van zijn meesterwerk Le triumphe de la femme, dat hij bij het afscheid zijn jongen
vriend als souvenir meegaf: ‘A mon ami, Charles van Wijk, estétiquement à lui.’
Van zijn bezoek aan Brussel dagteekent een evolutie in Van Wijk's ontwikkeling
als artist, die op zijn werk van beteekenenden invloed zou zijn. Aangespoord door
Van der Weele en Ter Meulen, keerde hij zijn atelier een poos den rug toe en ging,
evenals deze hartstochtelijke plein-air-schilders zomer aan
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zomer plegen te doen, zijn modellen in 't open veld bestudeeren te Nunspeet en te
Elspeet. Hij leerde daar het onderscheid kennen tusschen de eenzijdige belichting
en de alle karakter doodende pose van het atelier en het karaktervolle leven van
menschen en dieren in de volheid van hun bedrijf en te midden van het landschap
en de atmosfeer waar zij ongedwongen thuis behooren. Het boetseeren onmiddellijk
naar het leven in de natuur bleek al spoedig, na het overwinnen van de eerste
technische moeilijkheden, Van Wijk's eigenlijk studieveld. Sedert verschenen van
hem een reeks van groepen en enkele beeldjes van arbeiders en vrouwen en kinderen,
die nog wat anders uitbeelden dan een in behoorlijke proportiën gemodelleerd
menschelijk lichaam. De zware arbeid van die menschen, hun sloven en tobben in
den strijd om het bestaan, dat samengegroeid zijn met hun rustieke bedrijvigheid,
gaf sentiment en karakter aan zijn werk. Zijn eerste beeldje uit dien tijd, waarvan
onder de illustraties een afbeelding voorkomt, het bedremmelde boerenmeisje met
den vinger in den mond, was reeds dadelijk een uitnemende proeve van het zich goed
indenken in het karakter en de eigenaardige wijze van zijn van die eenvoudige
natuurkinderen. Een geheele groep van die landelijke typen, arbeiders aan hun werk,
moeders met zuigelingen aan de borst, staande of zittende figuren, ook wel werkossen
in 't gareel met een drijver of koehoedster, exposeerde hij in 1895 op een der
groepententoonstellingen in Pulchri Studio. Ook waren daar enkele naaktfiguren bij,
o.a. zijn klein chef d'oeuvre, ‘de verloren zoon’. Het publiek was op die statuetten
zoo gecharmeerd, dat zoo goed als de geheele collectie werd gekocht en Van Wijk
nog verscheidene nabestellingen kreeg. De bekoring van dat naturalistische werk
drong ook in 't buitenland door. In Glasgow werd in 't begin van dit jaar een speciale
tentoonstelling van bronzen van Van Wijk gehouden, die bij het publiek werd ingeleid
door een fraaien geïllustreerden catalogus en een buitengewoon succes had. Een
zijner laatste groepen, een studie van den vorigen zomer in Elspeet, stelt twee
arbeiders voor, die zich met hooivork, blikken veldflesschen enz. naar huis begeven.
De forsche uitdrukking van het leven, de zware gang van die door de dagtaak
vermoeide werkmenschen, hun doorgroefd gelaat en gebogen houding, dat alles is
hier zeer expressief weergegeven. Van alle kanten bezien, is deze groep vol leven
en beweging, een afdruk van de werkelijkheid.
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Aanvankelijk had Charles een atelier in de woning van zijne ouders in de
Heerenstraat, maar het opzetten van groote werken en het bestudeeren van modellen
vereischte een ruimere lokaliteit, die hij nu sedert eenigen tijd heeft betrokken in het
koepelgebouw van het Hofje van Nieukoop, dat vroeger het Genootschap Pulchri
Studio tot sociëteits-lokaal diende en vóór Van Wijk de werkplaats was van de
schilders Artz en De Josselin de Jong. Daar werkt hij met liefde aan beelden en
groepen van kloeker afmetingen, waarbij hij aan zijn fantasie den teugel viert, en
gedachten legt in zijn scheppingen. Zeer knap van conceptie en uitvoering is de over
het lijk van een jong meisje gebogen rouwengel, het lichaam in een mooie lijn en de
geheele figuur bezield
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door een aangrijpende uitdrukking van weemoed en smart.
Mij trof daar ook, als beeld der wanhoop, een vrouwenfiguur, het aangezicht tegen
de aarde gedrukt, als om het af te wenden ver van de booze wereld. Er stond daar in
aanleg een afgeleefd, uitgemergeld paard, met dien blik van weemoedige berusting
in den trouwen kop, die in geen ander dier meer

PORTRETBUSTE H.W. MESDAG IN MARMER

treft en in 't gemoed grijpt. Dezelfde Pier Pander had Van Wijk aan dat paard zien
werken en in zijn brief uit Rome schrijft hij, dien treurigen kop nog steeds voor zich
te zien. Als Van Wijk er in slaagt het geheele kleine beeld zoo op te voeren als hij
het den kop reeds gedaan heeft, belooft dat afgetobde paard een zijner beste creaties
te worden.
In zijn atelier rondziende kon ik mijn bevreemding niet verheelen bij dezen
kunstenaar, die zoo geheel is een kind van zijn tijd, afgietsels te vinden naar beroemde
antieken. Hij verzekerde mij echter dat hij die voorbeelden niet gaarne zon missen,
niet om hen slaafs na te volgen, maar om de eigen kunst, die aan zoo geheel andere
eischen moet beantwoorden, te enten op die onovertroffen voorbeelden uit het
verleden. Wie zou tegenwoordig de kunst der Egyptenaars willen doen herleven, van
menschen die in de woestijn leefden. Wie zou het in zijn hoofd krijgen een Mozes
te beitelen naar het beeld door Michel Angelo gewrocht. Maar de studie van de
antieken is een onschatbare bron voor de kunst van alle tijden, al moet die kunst zich
ook op een geheel andere manier uiten.
Ik kon niet nalaten dit een zeer gezonde opvatting te vinden en ik had daarvan de
toepassing voor mij in de voltooide buste van wit marmer van H.W. Mesdag, die in
Van Wijk's atelier stond in afwachting van hare plaatsing in het nieuwe gebouw van
het Genootschap Pulchri Studio. Dat werk van Van Wijk zou zeker niet zoo hoog
opgevoerd zijn in karaktervolle uitbeelding van Mesdag's persoonlijkheid, als de
jonge meester de groote voorbeelden der oudheid daarbij niet voor oogen had gehad.
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En toch hoe zeer wijkt dat beeld weer van de antieken af. Een kop van Mesdag in
ouden stijl zou tegenwoordig zeker aan weinigen voldoen. Een andere vraag is, wat
het nageslacht van deze dingen zal zeggen, terwijl de Mozes een klassiek voorbeeld
blijft voor alle tijden.
Van de mooie buste van Mesdag, de eerste door Van Wijk in marmer voltooid,
dat hem wonderwel afging, dank zij zijn doorkneedheid in de materieele techniek
van zijn kunst,
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keek ik met welgevallen naar zijne statuette van Frans Hals, door de jury te Haarlem

DE SCHAAPHERDER

met den 2den prijs bekroond. Tot heden is het mij niet mogen gelukken, iemand aan
te treffen die zich in woord of geschrift met zekere mate van geestdrift uitliet over
het beeld dat in dien wedstrijd den 1en prijs en daarmee de uitvoering werd waardig
gekeurd. In de Gids noemde Haverman het een beeld van vol-ledigheid. Daarentegen
oordeelde deze criticus over het werk van Charles van Wijk aldus: ‘Van deze zittende
Hals-statue gaat een jeugdig geestvol élan uit; daar bruist, daar gist, daar trilt iets in
van een geëmotioneerde hart en hand, die het schiepen. De beeldhouwer moet, daar
valt haast niet aan te twijfelen, zijn bol bij schokken danig hebben voelen gloeien,
terwijl zijn vingertoppen menigmaal sidderend hebben gearbeid; hij moet
oogenblikken hebben doorleefd als van een aanvallig geestvol meiske, dat voor den
eersten keer aan een luisterrijk en groot festijn gaat deelnemen en bij hare entrée
gewaar wordt, dat er op háár, meer dan op hare vriendinnen, zal worden gelet. Van
Wijk's Hals heeft in houding en opzet iets zeer fiers, iets zelfbewusts van cordate
uitdrukking, daar spreekt niet slechts een opgewekte blijde en ernstige geest uit het
ensemble, maar het handwerk openbaart ook een breeden kijk op den gemoedsaard
en het forsch talent van den ontwerper.’
Ik vond het wel belangrijk mijn persoonlijke opinie omtrent het talent van Van
Wijk eens te toetsen aan de meening van een ander, wiens eischen nog al hoog staan.
Trouwens ik bevind mij ten opzichte van den jongen man, dien ik de eer heb ouder
het mes te nemen, in nog voornamer gezelschap. Niemand minder dan Israëls is
hoogelijk met dat jonge talent ingenomen en 't is bekend, dat hij als lid van de jury
in den Haarlemschen wedstrijd tot de minderheid behoorde, die beslist aan den
kloeken en karaktervollen arbeid van Van Wijk de voorkeur gaf.
Bekend is het algemeen gunstig oordeel, dat hier te lande over het werk van Van
Wijk wordt geveld. Maar ook in 't buitenland heeft hij reeds eenigen naam gemaakt.
Ik wees reeds op zijn succes in Glasgow, maar moet thans nog even releveeren wat
een
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zeer bevoegd schrijver over kunst, Arsène Alexandre in de Figaro Illustré schreef
naar aanleiding van zijn inzending in de Hollandsche afdeeling van het Grand Palais
ter wereldtentoonstelling:
‘De tentoonstelling laat ons weinig beeldhouwwerk van Hollanders zien. Een
echter, zeer opmerkelijk door de kloekheid in de uitvoering en de waarheid in het
sentiment, is Van Wijk, wiens beeldjes het karakter hebben dat vele groote beelden
missen. Zijn boerin met een kind, zijn knaap met een krab spelende, zijn Terugkeer
van het veld (ploegos met een vrouw) zijn kunstwerken van den eersten rang.’
Uit mijn gesprekken met mijn jongen vriend bemerkte ik dat hij wijsgeerig genoeg
is aangelegd om den materiëelen kant van zijn vroeg succes dankbaar te waardeeren,
maar zich overigens nog heel klein en onvoldaan beschouwt tegenover het groote
ideaal, dat hij na nog heel wat zwaren arbeid hoopt wat dichterbij te mogen naderen.
Tot zijn activa behoort nog de gouden medaille, die hij in 1899 op de tentoonstelling
ìn Arti, concurreerende met verscheidene buitenlanders, behaalde met zijn liggend
Christusbeeld (brons) en zijn vrouw met de ploegos, die aangekocht werd door de
Maatschappij voor Beeldende Kunsten.
Tot de mooie herinneringen van Van Wijk behoort nog, dat hij een der eerste
welgeslaagde bustes maakte van H.M. de Koningin, waarvoor dan ook H.M. geposeerd
heeft en waarvan een exemplaar in marmer zich in een van de
Gouvernementsgebouwen in Indië bevindt. Hij is thans con amore bezig aan

TERUGKEER VAN DEN ARBEID NAAR EEN BRONS
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een bas-relief van zijn verloofde mejuffrouw Anna Maris, dochter van den grooten
Jacob.
Den Haag, Februari 1901.

Willem van Zuylen.
Door Henri Dekking.
Wie beproeven wil de verdiensten van den overleden tooneelspeler Willem van
Zuylen te releveeren; wie trachten gaat te bewijzen dat hij, ofschoon niet één van de
universeel-allergrootsten in zijne kunst, zeker één der meest beteekenisvolle mannen
in ons tooneel is geweest, die heeft zich voornamelijk te bemoeien en zich, voor zijne
beweringen, vooràl te beroepen op het vol-Hollandsch type van den zoon dezer lage
landen, kunstenaar op onzen bodem gegroeid, doortrokken van den drolligen
Hollandschen humor.
Hij mag zeker Van Zuylen aanwijzen als een man van buitengewone humoristische
talenten, van een bijzondere geestige originaliteit, maar hij moet zich, vóór alles,
refereeren aan het feit van Van Zuylen's volkomen Hollanderschap.
Het artistiek vermogen van dezen acteur was zoo diep en zoo gelukkig op onzen
volksaard geïnspireerd dat men, om in drie kunstgènre's de drie meest bijzonderen
en drie veel overeenkomenden te toonen, een lijn zou kunnen trekken van Jan Steen
langs Bredero naar Van Zuylen.
Zij drieën waren een incarnatie van onzen volkshumor; Jan Steen, fijner, Bredero
krachtiger, beiden artistieker dan Van Zuylen, maar hij niet minder volkomen en
eerlijk, hij daarom, evenzeer als zij, een man voor ons volk van beteekenis.
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Voor de toekomst is van den schilder en den dichter hun werk gebleven, waarheen
men - gevraagd om verklaringen - verwijzen kan. Van Zuylen's kunst is met Van
Zuylen gestorven en men zal derhalve een beroep hebben te doen op de
welwillendheid van den hoorder, om uit diens eigen ervaring waardeeren te kunnen
verkrijgen voor de eminente plaats die men aan Willem van Zuylen zoo gaarne zou
zien aangewezen.
Deze beschouwing is een bescheiden poging om den artiest te naderen, meer
analytisch dan beschrijvend. De in den tekst geplaatste portretten hebben - al zeggen
zij heel wat minder - dezelfde bedoeling als reproducties bij essais over schilders:
iets te laten zien van hun werk.
Bij het bespreken van een schilder en zijn arbeid is men in onze kunstperiodieken
gelukkig sinds lang afgeweken van de usance om uit intimiteiten en aardige of
roerende anecdoten een karakteristiek te putten. Hier is evenwel de artiest moeielijk
van zijne levensbijzonderheden te scheiden; hij is zóó één met zijn leven dat men
bezwaarlijk Van Zuylen kan karakteriseeren zonder zich meermalen te beroepen op
zijn verleden.
Schrijver dezes had het voorrecht vóór vijf jaren Van Zuylen als secretaris te
dienen bij de uitgave van zijne auto-biografie en nu hij gesteld is voor de taak om,
nà zijn dood,
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iets te zeggen van Van Zuylen's kunst, is het hem niet wel mogelijk zich aan de sterke
indrukken uit die, prettige, dagen van bespreken te onttrekken en te vergeten hoe
Van Zuylen daar zelf, in eenvoud, pronkte met zijn bewogen leven, genóót van zijne
woelige herinneringen en hoe hij zèlf in zijn leven verklaringen zocht en ook vond
voor dingen die hem in zijn kunst gebeurd waren.
Als J. Eduard de Vries, bij wien Van Zuylen, - jongen van achttien jaar nog, herhaaldelijk om een engagement gevraagd had, niet tenslotte in een bui van
toeschietelijkheid hem even had aangehoord en toen maar genomen, dan zou Van
Zuylen koksjongen geworden zijn en later hofmeester en méér, op een zeilboot, of
planter ergens in Indië. Dat de kunst, waarvoor hij de gaven als kostelijk bezit in
zich had, hem tenslotte toch weer zou hebben overmeesterd, hij dacht er niet aan.
‘Ik had een gevoel in me, zoo zegt hij in zijn auto-biografie, dat het nu voor goed
met alle mooie vooruitzichten gedaan zou wezen. Ik zou gaan varen, misschien kok
worden, mijn leven lang zwerven in verre landen, ik zou nooit meer op de planken
komen, nooit meer vriendelijke woorden van Driessens krijgen, nooit meer zijn in
de verrukkelijke komediantenwereld, voortaan zou ik leven tusschen matrozen, van
hen zeemansliedjes leeren zingen en de Yankee-doodle dansen en pijpjes rooken en
tabak pruimen, 't was uit met Van Zuylen....’ Dit accepteerde hij dus en hij zegt er
bij:
‘Die zekerheid deed me heelemaal geen verdriet, in een volslagen apathie zag ik
de toekomst aan, ik had gedaan wat ik kon, maar alles was tegen me geweest. Eén
van de twee mogelijkheden, ik had kunnen slagen en niet kunnen slagen. 't Laatste
was gekomen, goed, ik had het slechts te accepteeren.’
Rustiger kan men zeker al niet voor een gebroken kunstcarrière staan. Maar dan
toch weer, wat een moed! Als Morrien ruzie heeft met den directeur, speelt Van
Zuylen 's avonds zijn rol-Mariquat, die hij in twee en een half uur had gestudeerd...
na eerst ferm te hebben gegeten.
En als ‘Orpheus in de Onderwereld’ gaan zal, vraagt hij, de figurant, leukjes om
een hoofdrol. Die hij krijgt en met succes vervult.
Als veel later, zijn finantieën hersteld moeten worden begint hij iets, dat, ‘naar hij
wel eens gehóórd heeft,’ Coquelin deed: hij gaat monologen zeggen. Het slaat in, en
hij wordt de meest populaire ‘voordrager’ van Nederland.
Geluk heeft hij in deze, en zoo nog tallooze gewaagde ondernemingen, altijd gehad,
maar hij durfde ze toch aan, dùrfde, onvervaard.
Er over napratend, jaren later, haalt hij
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ze in zijn biographie aan, niet om ermee te geuren, niet om te bewijzen hoe groot
zijn kunstvermogen was, maar zéér eenvoudig als gebeurtenissen in zijn leven, zonder
eenig verband met zijn kunst.
En geen oogenblik rept hij van eenige aarzeling. Hij denkt niet na: zou het wel
lukken, hij dòet het. Als hij, in dagen van bittere armoê, iets ermee verdienen kan,
gaat hij choleralijders oppassen en hij vraagt niet: heb ik óók geen kans de ziekte te
krijgen?
Zoo stond hij tegenover zijn kunst, kalm,
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GARSTMAN IN ‘GROOTE DAGEN’.

als iets dan vanzelf ging, waarin hij - geen moment twijfelde hij - slágen zou.
Hij spreekt even van zijn artistieke ontwikkeling, eigenlijk meer om Victor
Driessens, voor wien hij zijn leven lang een diepe veneratie hield, nog eens te
gedenken dan om den hoorder iets te openbaren. Althans zóó heb ik het, toen ik zijn
woorden naschreef, opgevat.
‘De ontmoeting en de daarop volgende omgang met Driessens was een groote
gebeurtenis in mijn leven’, vertelde hij. ‘Tot nu had ik van de kunst weinig begrepen,
weinig gevoeld. Een paar vage meeninkjes hingen daar los in mijn gedachten, eigenlijk
speelde ik komedie zooals ik schoensmeer verkocht en bloemen... om de duiten!
Maar toen ik Driessens zag, toen ik Driessens hoorde, toen werd het in eens
duidelijk voor me wat ik doen moest, wat ik wilde, en wat ik in de toekomst doen
en willen zou....
Driessens heeft van mij gemaakt, wat ik geworden ben en nooit zal ik vergeten
dat ik aan dien eminenten man alles te danken heb; met devotie denk ik aan mijn
goeien leermeester, zijn portret zal altijd in mijn huiskamer een eereplaats hebben
en nooit krijg ik een krans of hij wordt dadelijk om Driessens' beeltenis gehangen!’
Het is waar dat Van Zuylen zich zelden of nooit heeft verdiept in auto-analyses van
zijn kunstenaar-zijn. Maar doen dat twee andere gróóten, Louis Bouwmeester en zijn
zuster wèl? Beermans deed het zéér zeker, maar zij was een hoog-ontwikkelde, een
fijnbesnaarde. Zij stond in tusschen deze drie en den niet minder dan zij
beteekenisvollen Willem Royaards, die zich wellicht wat te veel in auto-analyses
begeeft.
Dat Van Zuylen zoo volkomen geslaagd is heeft hij - o zeker, in de allereerste
plaats te danken gehad aan zijne bijzondere talenten, schoon hij die in volkomen
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bewustheid en met artistieke energie niet altijd getracht heeft te ontwikkelen. ‘Ik
spreek niet over mijn kunst, ik doe,’ was één zijner liefste beweringen.
Maar zeker niet in de allerlaatste plaats dankt hij zijn slagen aan zijne sterke
schouders, waarmeê hij onvervaard wist door te

VRIEND FRITS.
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dringen naar de voorste rijen, zich plaats makend in den drom zijner confrères.
Opgegroeid in de omgeving waar de armoede alleen door hard werk voor een
oogenblik te verzachten was, bezat hij geheel de kracht die noodig en het begrip van
rechtvaardigheid dat behoefte is in de tooneelwereld om er te komen. Van Zuylen
was self-made kunstenaar volkomen. Hij heeft geluk gehad, toevalligheden hebben
hem vaak geholpen, maar 't allermeest had hij zijn eigen kracht te danken.
In de stoere levensmacht waardoor Van Zuylen zijn carrière maakte, was zeer
zeker eenige plompheid. Ware hij minder plomp geweest, hij had het misschien niet
zoo ver gebracht. Maar óók, ware hij minder plomp geweest, hij ware misschien
grooter, rijker,

DE WERKSTAKING.

fijner artiest geworden. Want dat hij alles had, wat tot het hoogste kunstvermogen
voeren kan, is wel zéér waarschijnlijk.
Impulsief, in de volkomen beteekenis van het woord was Van Zuylen niet. Uit
hem laaide nimmer op het hartstochtelijk enthousiasme dat anderen verslagen op zij
deed gaan in een bedrukt gevoel van minderheid. Hij imponeerde door zijn zware
kracht en zijn ontzag'lijk zelfvertrouwen.
De man van de zuivere impulsie, van het wild opgewonden gebaar, die beslist het
hoogste wil, zijn kunst liefheeft met de felle passie van een Corsicaan voor zijn bruid,
haar dient met alle hartstocht die in hem is, hij zal niet tot rust komen, hij is een
zwerver die van stad tot stad trekt, in den vreemde dwaalt en staâg desillusie lijdt.
Van Zuylen, wiens verlangens zeker ook naar het allerhoogste reikten, maar wiens
eischen dat te laag zochten, kon met het zeker niet gemakkelijk, maar toch ook niet
in spanning van alle nerven verkregen succès spoediger zijn einddoel vinden. Hij
kon betrekkelijk vroeg tot rust komen, gezeten burger worden in een weelderig milieu.
En waar hij óók wel eens naar den vreemde trok, daar was dat meer de Bohémien in
hem, dan de groote geest, die ruimte voor zijn vleugelslag noodig had.
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De opleiding van tooneelspelers in ons land - zoo heeft de heer Van der Goes
indertijd in De Nieuwe Gids gezegd - is dáárom moeilijk, omdat wij geen
tooneelschrijvers hebben.
Maar evenzeer is die moeilijk omdat aan géén onzer gezelschappen een vast
systeem heerscht. De directies nemen wat zij
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goed vinden en wat wel geld in de kas zal brengen. Een systematische opvoeding is
in ons land, dat géén theater met een bepaald repertoire heeft, zeer moeilijk.
Brengt men dit over op de zelf-opleiding, dan wordt het geval nòg moeilijker.
Onze acteurs hebben geen hou-vast aan een bepaald gestelde dramatiek, zelfs niet
aan een emplooi. En wie het zóó ver brengt dat hij, in elk van de zeer uitéénloopende
karakters die hij uit te beelden krijgt, iets doet dat zéér goed, of zelfs voortreffelijk
is, die is in het algemeen een tooneelspeler van groote beteekenis. Hij had, ware hij
géén Hollander geweest en buiten deze poldergewesten in materieel even gunstige
omstandigheden gestaan, wereldreputatie verworven. Zoo Van Zuylen.
Wil men voor ons land zijn kunstvermogen classificeeren, dan behoort men het
gelijk te stellen met dat van Louis Bouwmeester en zijn zuster. Evenals in die beiden
was in Van Zuylen genialiteit. Maar waar bij hen de kunst het algemeen menschelijke
heeft, het breede van den universeel-artiest, was Van Zuylen in zijn kunst typisch
Hollandsch. Hij was de Bredero-man van den bloede, geboren Robbeknol, wiens
geest wel niet van den beste huize maar zeker prima Hollandsch was. Géén ander
Hollandsch acteur heeft dit zoo volkomen als Van Zuylen het had en daarom was
zijn plaats aan ons tooneel een geheel eenige, dáárom is die plaats door geen enkele
der levenden te vervullen.
Ons onderscheidingsvermogen kon gemakkelijk in hem een grooter en breeder
talent waarnemen dan dat waarmée hij, ook in zijne beste créaties, voor ons verscheen.
Hij heeft ons altijd gegeven meer spontaan-goede dan groote kunst. Maar dit was
evenzeer de schuld van zijn volk als van hemzelven.
Het drok arbeidend Holland en vooral het naarstig Rotterdam, waarin Van Zuylen
zijn ontwikkelingsjaren heeft geleefd, zij hebben hem te gemakkelijk gewend aan
het succès van vermakelijke amusementsdramatiek, zij hebben hem inderdaad ook
niet de hoogste eischen gesteld. Waren zij strenger geweest, zij hadden zijne
ontwikkeling gemakkelijker gemaakt; hadden zij méér gevraagd, zij hadden méér
van hem ontvangen.
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MEVROUW BEERSMANS EN WILLEM VAN ZUYLEN IN ‘ANNE MIE’.

Want Van Zuylen was in staat geweest het beste te geven, zijn talent had evengoed
den Bredero als den Molière en den Shakespeare kunnen omvamen.
Maar dan had hij zich ook - en hier is een bezwaar dat niet dezen tooneelspeler
alleen raakt - wat moeten losmaken uit zijn fataal Hollanderschap. Dit heeft hem
altijd geklemd. Wanneer hij Tartuffe had gespeeld, of Harpagon, of Falstaff, het zou,
omdat het Hollanderschap hem vasthield, in vele opzichten te hard en te grof en te
dik zijn geweest, maar er waren ook in zijne créatie - onbewust dan - zulke uitnemende
fragmenten geworden dat de Meester in Van Zuylen's gènre, Coquelin, ze niet anders
had kùnnen geven.
In de massa's Fransche en Duitsche kluchten die Van Zuylen moest helpen
vertoonen, in al zijne monologen, was hij zeer goed, zeer grappig, maar altijd te
Hollandsch.
Wanneer ons land groote blijspeldichters had voortgebracht, genoeg om het
repertoire van een gezelschap te vullen, Van Zuylen
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zou dáár, alleen Hollandsche menschen uitbeeldend, een, zonder beperking, superieur
kunstenaar hebben kunnen worden.
Dit vooropgesteld, kan men guller waardeeren.
Als een onvergetelijk voorrecht is het mij dat ik voor Van Zuylen een rol heb mogen
schrijven - de laatste die hij in zijn vijf en veertig jaren artiestenleven heeft vervuld.
In de voorbereiding van mijn blijspel ‘Groote Dagen’ heb ik den mensch evenzeer
als den kunstenaar leeren liefhebben.
Zoolang ik hem gekend heb, was hij mij in hooge mate sympathiek. Hij was een
nobel mensch, met een ruw-ronde goedheid, zeer oprecht, zeer gevoelig. Hij geloofde
volkomen in hen die zijn sympathie hadden, van hen sprak hij altijd met hartelijkheid,
hij overdreef hunne verdiensten, omdat hij die in zijn goedheid, overdreven gevoelde.
Hij had iets spontaans, dat dadelijk geheel voor hem innam, waaraan niemand zich
kon onttrekken.

MIJNHEER MONGODIN.
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OSCAR CHAPILOU IN ‘ZENUWACHTIGE VROUWEN’.

Zijn vriendschap had iets dat verwarmde en verlichtte tegelijk, iets zonnigs.
Er ging wat van hem iets uit, dat niet meer van dezen tijd is. Een zeventiende
eeuwsche schilder zooals wij ons dien denken in zijn omgang met collega's zóó was
Van Zuylen. Hij intrigeerde niet, hij sprak niet sluwtjes van zijn kunst, hij was niet
oneerlijk. Zijn gevoeligheid werd soms overgevoeligheid: in een serieus gesprek zat
hij met betraande oogen, maar gevoelig was hij. Hij zocht niet naar zijn woorden,
en schoon hij niet over een delicaat expressie-vermogen beschikte, zijn meeningen
waren steeds zóó verrassend raak, dat voor een sympathiek oor de bedoeling dadelijk
uit den ruwen vorm gleed. Geld was iets náárs voor hem. Hij verdiende véél, maar
hij gaf óók veel. Als hij van spaarplannen sprak, moest hij zich geweld aandoen om
het passend burgermansgezicht te zetten.
Hij was een bijzonder mensch.
Om bij mijn eigen ervaringen te blijven, hoe gelukkig heeft hij voor mij mijn eerste
tooneelwerk gemaakt. Eenige maanden tevoren
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wist hij al dat ik met ‘iets’ bezig was en dan, met een hartelijkheid die éénig Van
Zuylensch was, hitste hij me aan voort te maken, dóór te zetten, informeerde elk
oogenblik hoe 't ermee ging. ‘Jongelui moeten aangevuurd worden’, zei hij.
Toen ik gereed was, heb ik hem in een langen avond mijn werk voorgelezen. Hij
zat tegenover me, op een chaise-longue op den rand vooruitgeschoven, het bovenlijf
naar me gestrekt, de oogen strak op me gericht, zich gevend in een geheele
ingespannen luistering. Telkens brak hij even mijn lezing af met korte opmerkingen:
Ja, ja, heél goed zóó. Zou je dáár niet iets bekorten? God ja, dat zal ik wel goed doen!
Stil, ik heb het type al! Da's net iets voor Hein Poolman! Nee' lees dat nog eens, dat
begrijp ik niet! Ja, ja, dat doet 'et wel!
En als een bedrijf uit was zei hij: ‘Nou rusten we even’. Dan streek hij zich op de
chaise-longue in, ging tegen de leuning liggen en vertelde me van vroeger.
Vóór vijf jaren had hij me alles verteld, zijn geheele leven, maar de schat zijner
herinneringen was onuitputtelijk. Altijd had hij weer iets nieuws.
- Heb ik je al verteld dat.... Nee? Nou....
En ik herinnerde me toen hij dáár zoo zat te spreken en ik luisterend, hoe hij mij
vóór vijf jaren dicteerde. Zoo gelukkig bewust toen, dat hij er was, trotsch op zijn
leven, dat veelbewogen bohémien leven, waarvan hij me woordelijk liet opschrijven:
‘Ik behoef mij voor mijn leven niet te schamen. Die gedachte kan ik uitspreken de
hand op het hart, het hoofd omhoog. Wat ik deed in dat leven heb ik gedaan met de
beste bedoelingen en als ik dikwijls gefaald heb, was dit grootendeels de schuld van
omstandigheden en van invloeden, die werkten buiten mij om....
Allen nadruk legde hij toen op de gebeurtenissen. Van zijn kunst sprak hij weinig.
Als er tegenslag kwam en hij scheen van 't tooneel weg te moeten, dan betreurde hij
zijn verrukkelijk bohémien bestaan’.
Sprak hij van het tooneel dan lachtte hij, zoo zonnig als Van Zuylen alleen lachen
kon. ‘Ja, en toen heb ik met een gezelschapje dat ik bij mekaar had gezocht,
voorstellingen gegeven in Ouderkerk en dan gingen we om drie uur 's morgens,
tegelijk met de varkens in een schuit terug naar Amsterdam.
O, o, wat een mop!
Dan grinnikte hij even, zachtjes. Maar zijn gezicht betrok weer: ‘En in Amsterdam
vond ik mijn vader en die nam me meê naar huis!’
Langzaam, met zachte stem, de oogen vol tranen, vertelde hij verder: ‘Nooit zal
ik de
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PROFESSOR CRAMPTON.

sombere veertien dagen vergeten, die er volgden na mijn thuiskomst. Och, och, wat
voelde ik me diep, diep ongelukkig. Zóó uit het volle frissche leven in den dood, zóó
uit de heerlijke vrijheid in een gevangenis, zóó uit een subliem zigeunerbestaan in
een alle energie doovend, afmattend werk. 't Ging vader wat beter, hij had een hoedenen pettenwinkeltje in de Snoekstraat en ik moest daar den heelen langen dag petten
persen, petten persen, petten persen!
Ik huilde, ik beet me op de lippen in een
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machtelooze woede als ik daar de toekomst voor me zag als een oneindige troostelooze
leegte, zonder kleur, als ik daar het leven voor me zag als een sloot van lauw water,
als ik daar mezelven zag voortkruipen zonder emoties, zonder strijd, als een oud
mannetje, vele, vele jaren door.
Ik dacht aan Driessens, aan Veltman, aan Verwoert, aan Blinde Dirk, ik dacht aan
Brussel, aan succès, aan Diligentia en aan rotte appelen. Dan weer zat ik een uur
lang de slagen van de klok te tellen of zwijgend te kijken door het raam van de
achterkamer, naar de daken van de huizen aan den overkant, waar het water eentonig
neerdruppelde in de gootpijpen....
Op een middag was ik alleen thuis. Veertien eindelooze dagen waren voorbijgegaan.
Ik vond me in een volslagen moedeloosheid, waaruit me zelfs de opwekkende
woorden van troost, die mijn goed-moedertje sprak, niet konden opheffen.’
Maar dan kwam er weer tooneelgeluk en Van Zuijlen lachte, als hij er van vertelde.
Vroeg ik hem naar zijne kunstontwikkeling

DE HOFSLACHTER.
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DE AFGEVAARDIGDE LEVEAU.

dan zocht hij even in zijn herinnering, sprak er zoo'n beetje langs heen en vervolgde
weer 't verhaal van zijn materieele levenservaringen, de fragmenten die hem zéér
imponeerden, aandikkend met plotselinge stembuiging en vreemde intonatie.
Hij was toen een krachtig, opgewekt man, amusant, boertig. Heel Nederland kende
hem, in de kleinste gehuchten had hij de menschen genot gegeven met zijn
voordrachten. Zijn tooneelroem was toen al wat aan 't tanen - behalve ‘professor
Crampton’ had hij in de laatste jaren niets zéér bijzonders gedaan, van de eene klucht
ging het in de ander - maar hij had nog groote plannen. Vóór elk seizoen stond hij
met nieuwe hoop, van desespéreeren wist hij niet. Zoo bleef hij sterk en frisch en
jong.
Bij zijn veertigjarig jubilé had hij inderdaad nog niets ‘ouds.’
‘Dat ik nog eens, gezond, gelukkig en tevreden als thans, mijn gouden jubileum
zal mogen vieren, zegt hij aan het slot van boekje en hij meende 't oprecht.
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En nu, vijf jaren later. Neen, het was de oude Van Zuijlen niet meer. Bij verdere
besprekingen en op de repetities zag ik het en het was mij heel droevig. Hij had iets
weifelends, sprak niet meer zoo beslist, deed onzeker. Het zelfvertrouwen dat hem
heeft helpen maken en dat zulk een domineerende factor is geweest in zijn
ontwikkeling was er niet meer. Hij voelde zich zwak en wilde 't toch niet zeggen, hij
twijfelde aan zich zelf en wilde 't niet erkennen. Maar hij is altijd een te eerlijk man
geweest om dat te kunnen verbergen.
Denk ik nu aan die dagen van voorbereiding terug, dan zie ik die worsteling met
den twijfel aan zichzelven nòg eens, nù duidelijker dan toen. En ik heb leed dat
misschien de groote rol in ‘Groote Dagen’ Van Zuijlen veel bange dagen en nachten
heeft gekost in de vóórlaatste maand van zijn leven. - Geef me den statenbijbel eens
an! riep hij uit zijn studeervertrek naar de huiskamer, doelend op de rol van Gartman.
En hij sloot er zich meê op, leerde, leerde, leerde. Heel zijn kracht moest hij geven
om de rol te memoriseeren. En 's nachts, na afloop van de voorstelling liet hij den
souffleur komen om hem te overhooren, bedrijf na bedrijf en dan weer de bedrijven
over.

PAUL KRUGER.

Op de repetities sprak hij meestal met halve stem, deed weinig, sloeg de monologen
maar over. - Die ken ik wel! zei hij.
Onder zijn collega's was hij daar de minst opgewekte, hij, Van Zuylen! In tooneelen
zonder Garstman was hij onzichtbaar, en als hij weer noodig was, kwam hij in eens
ergens vandaan.
Dadelijk na de repetitie ging hij naar huis, den naasten weg.
Toch heb ik geen oogenblik aan mijn ouden vriend getwijfeld. Ik kende immers
zijn vriendelijke sympathie voor mij, zijn ingenomenheid met de rol en vooral, zijn
sterk verlangen om weer eens te laten zien wat hij kende.
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En, hoewel ik niet geloofde, dat het moeielijk memoriseeren hem tijd zou laten
tot ernstig overdenken, ik wist dat zijn créatie een verrassende wezen zou.
Dat is zij geweest. Een volkomen verrassing, vooral voor mij. Daar was nu
heelemaal van Zuylen! Hij kende de rol woordelijk en hij heeft spontaan, omdat hij
niet anders kòn, omdat het mòest, superbe momenten gehad, momenten, waarbij ik,
't aanziende uit de directieloge, zat te trillen van blijdschap. Als ik niet altijd geweten
had dat Van Zuijlen een kunstenaar van den bloede was, dan zou ik 't op dien avond,
na de voorbereiding, waarin zoo niets verrassends was, geleerd hebben.
Voor mijn eersteling heb ik alles aan Van Zuijlen te danken en ook daarom zal ik
mij altijd, met groote vereering, zijner herinneren.
Toen in zijn kleedkamer, hoe blij was hij met den goeden afloop! Hij deed er weer
vroolijk, vertelde grapjes aan zijn directeur, doordaverde de gangen met een geweldig
geschreeuw om den kapper die hem helpen moest bij 't afschminken, feliciteerde mij
met
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heel zijn goede groote, gulle hartelijkheid. Toch weer een moment van down-heid:
‘Je zult misschien nog veel schrijven voor 't tooneel, kerel, en ik zal er wel niet meer
in meedoen, maar ik ben toch blij dat ik in dit eerste stuk van je... nee, nee, heusch,
dat weet ik wel. In de volgende niet meer....
Dat was op den elfden Januari. En op den elfden Februari is hij gestorven. Een
week voor zijn dood heb ik hem nog gesproken, thuis. Den avond te voren had hij
in het dorp Warmenhuizen bij Alkmaar voordrachten gehouden. Hij zat nu op zijn
kamer, zijn rol voor zich - hij nam die overal mee, leerde steeds - Groote Dagen zou
den avond daarna in Breda gaan.
- 'k Heb koorts, zei hij, 'k ga naar bed, dan ben 'k morgen weer monter.’ Rillend
dook hij in zijn huisjasje, en een mat lachje streek over zijn bleek gezicht, dat ik nu
in eens, met een stille huivering, zóó mager zag en zoo oud en zoo zwak. 'k Heb niks
geen prettige reis gehad, van morgen, in een open kar van Warmenhuizen. Hè, wat
een lamme tocht... kom, 'k ga naar bed....
Hij is niet meer opgestaan.
Hoe onmisbaar hij nog was, dat weet heel Nederland wel. Woorden van beklag zijn
zoo moeilijk te vinden bij zulk een doode. In de ‘Chapelle ardente’ in de voorhal van
den schouwburg, waarheen men hem nog gedragen heeft, ten laatsten komediegang,
heeft alleen Louis Bouwmeester hem naar waarde kunnen huldigen toen hij hem met
zijn mooie bruine stem, die me nooit zóó getroffen heeft als dáár, noemde: een groot
kunstenaar van onze goeie oude garde en een heerlijk kameraad.
Het was een smadelijke sneeuwdag die, waarin Van Zuijlen begraven werd. Wij,
die in de donkeren schouwburg wachtten, zagen zijn kist binnendragen uit de plots
zwaar-bedolven straat, de zwarte dragers gansch wit, met koude, bleeke gezichten
boven de bedonsde bloemen, de lijkkoets fel bestoven.
En buiten, buiten, waar het harteloos publiek in nieuwsgierigheid saamgeloopen
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was, om óók wat te zien, heb ik bij de lijkkoets, die in het midden van de straat te
wachten stond, tot de volgrijtuigen gevuld waren, diep gevoeld, hoe ontzettend
tragisch en navrant van lugubre toevalligheden het leven zijn kan. Om de koets, in
de dikke sneeuw, vermaakte zich 't publiek. Er lag sneeuw, dus moest het ervan
genieten. Er werden sneeuwballen gegooid naar boven, naar de ramen waaruit
menschen hingen. Gegrinnik huiverde de rijen door, hier en daar uit een groep plofte
een lach op. De menschen stonden met vroolijke gezichten.
Daar trof een sneeuwbal het kastje van een photograaf, die uit een venster een
opname maakte, juist in 't lensgat. En een hevige lach donderde de straat door, zelfs
de koetsier op den bok van de doodenkoets lachte.
Zoo zond het publiek dat leeft, leeft, om al dood heen, den man, die meer dan
iemand, Nederland 't genot van den lach gegeven heeft, in de eeuwigheid een
lachdaver na.
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Uit de zangen van Bernlef. Balders Bruidstrijd (een voorjaarsmythe)
door J.B. Schepers.
Tot beraadslagen rende het reuzenvolk
Met knoestige knotsen in grovve knuisten;
De dierenhuid dekte deels maar de leden
De bruinverbrande, bonkig, gespierd,
En horens staken uit stugge haren.
Het was of er wind woei door de bomen.
Ze maakten met mist-mantels 'en tent
Óm zich, om ál hun daden voor ieder
Bedekt te houden, dikgrijze mist was 't.
Luid klonk hun lachen lelik en schril:
't Schelle geschreeuw schrikte er de vogels,
Samen zaten ze op zandige brink
En de heuvels, die hoog zich hieven in 't rond:
'En klamme koude kilde er in 't bos.
In 't midden Midgard's*) machtigste reus,
Surtur de Rode, hij riep hun te zaam.
Roodlokken rolden rondom z'n nek
En over 't perk z'n pijnknots zwaaiende
Deed hij er daavren de donder der woorden:
‘Reuzen, verraden heeft ons de rosse
Dochter van Aegir, de dieptebeheerser;
Als zeenevel zag ik haar zweven naar land
Boven de bruisende branding zich heffend;
Glinstrende gleed zij over de golven;
Ze blikte blozend naar 't blanke duin,
*) De aarde.
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Angstig dan om zich, of iemand ze zag.
Vermomd verwachtte 'en wildvreemde man haar.
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Te flauw was 't flikkren van 't vochtige sterlicht:
Duistere nacht dekte het paar,
Maar ook mij hielp het machtig bij 't sluipen,
Zo kon ik luistrend de liefjes horen;
Met spot sprak ze van 't spijtige reusvolk
En vertelde wat tocht wij tegen de Goden
Zouden beproeven, ze opende ons plan hem
Wie hij geweest is, wist ik het maar,
Doch toen aan de Oostkant 't lichtte uit de damp,
Smolt hij te zaam met de zon die kwam.
Oostwaarts omziende ging zij met aarzling
Naar vaders verre vochtige zalen:
Nanna, de nevel-slepende, noem ik
Schuldig aan schendig schurkenverraad
Aegir's dochter verdient de dood aan ons volk!’ Als storm zich stort over stijgende vloed
En de baren doet bruisen en breken op 't strand,
Zo kreunden de kale, knoppende takken;
In 't groenige grijze gierde de wind:
‘Haal haar de haatster der heerlike reuzen
Voer haar vóór ons!’ vorderden allen
En Surtur zocht in de zeegolven haar.
Onder 't gewuif van de waaiende bomen
Stonden stil de struiken vol blad,
Beukebladen bruin en verschrompeld,
En drop na drop droop uit de mist
Ritselde in 't ruisende; 't rilde als van kou.
En zwijgend zaten daar saam de reuzen.
Schuchter, alléén in de schare der mannen,
Naderde Nanna, haar naaktheid verbergend
In 't stromend goudhaar, dat strak zat en glansde
Om de armen, die 't lichaam dekten met lichtdraad.
Gefluister en vrolikheid vingen haar oren,
Blosrood blonk op haar bloeiende wangen
En zachter zin zeeg in de reuzen:
‘Mooi is het meisje, minder zijn velen!’
Niet smijdiger echter werd Surtur's denken.
Achter haar Aegir, dë oude zeevorst.
Gebogen, z'n baard bungelde laag
Hij steunde in z'n stramheid op 'n buigende stok
En trilde bij 't roepen van 't reuzemonster.
Zo kwamen zë aan, Surtur en Aegir.
‘Wie was de man? Was het 'en God,
Die u in de arm had aan de oever der zee?’
Nanna zweeg, maar zag die hem noemde
Moedig in 't oog; geen macht deed haar spreken ‘Weten willen wij: wie was het, wie?’
Ze haalde zich 't haar, het heerlik roodgouden,
Enger nu aller ogen haar zagen;
‘Niets zeg ik u!’ zei Nanna en zweeg.
Weer ontwaakte de woede in de reuzen
‘Sterven moet zij!’ stemde dë oudste
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‘Als er niet iemand haar onschuld bewijst.’
Tweemaal weerklonk met tusschenpozen
De roep om de roodblonde 'en ridder te geven.
Niemand nam 't op zich - noch éénmaal klonk die Vertrouwen in 't oog, blij toonde zich Nanna:
In haar binnenste blonk het beeld van haar liefste.
Als klappren van zeilen klonk boven 't woud;
Goudachtig glommen de grijze mistkleden
Lichter en lichter als losten zë op.
Zwanengeklok zong in hun oren,
De zingenden zagen ze echter niet vliegen.
Geruis door het woud, dat ritselde en wuifde
En, goudblinkend in de glanzige mist,
'En helm op 't hoofd kwam daar 'en held aan
Schittrend met schild van staal, schroeiend van licht.
Fel ook fonkelde 't flikkerend zwaard
Omhoog geheven met heftig gebaar.
Z'n lokken golfden lichtend de nek langs.
Schuw verschrokken ze bij die verschijning
De ogen deden ze als lichtschuwen dicht.
‘Niet schuldig is zij, mijn schuchtere Nanna;
Zij wist niet wie 'k was, maar wilde alleen liefde.
Zo zat ze in 't zand zorgloos te praten.
Klapte ze 'in 't kouten iets; kom, straf dan mij!’ ‘Niet overtuigd ben 'k, o Niemand-bekende!
Kijk naar die klits: hoe was ze de kluts kwijt
Straks: nu staat ze stralend van pret!
Leg ons maar lagen, listige God,
Minzieke meiden moeten u helpen:
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Verraders van reuzen komt rechtens de dood toe!’ ‘Niet zolang kracht nut is tot kampen!
Hier is m'n zwaard! Helpe mij d'eerlikheid!’ Surtur sloeg toen aan 't snijdende zwaard
De ruwe rechter: het rees in het waaslicht.
Onder dë eeuwige eikenstammen
Stonden de stoere strijders in 't perk,
De ene als de eik, dik, reuzig-sterk,
'En blanke berk leek de blinkende, de andre.
De zwaarden zwaaiden door 't zonnelicht,
Kletterend klonken ze soms met 'en krak:
En spatten licht sprongen sprankelend rond.
De reuzen in 't rond riepen hun held toe
Of zwegen en zagen maar, zorgvol voor 't einde:
Storm en stilzwijgen streden er in hun.
Niemand zag Nanna de naakte noch aan;
De angst in de oogen, doodsbleek stond ze,
'En blinkend wit beeld in 't blondrode haar,
Doch fier, want die forse vechter was 'n God:
'En God slechts omgaf zo'n glorie van licht.
Plotseling plofte bloedend in 't perk
De rode reus, bloed rookte in het gras
En stiltë ontstond, eer de storm van 't geheel
Losbarstte en loeide door 't lommerloos hout:
Zij wilden wraak voor de gewonde,
Die brullend van pijn bulderde en vloekend
Hun opriep met macht die één te overvallen,
Doch vreze vloeide op 't vuur van de strijd
Als de olie die drijft op dreigende zee.
Hij naderde en nam Nanna's handje,
In de andere 't dofrode druipende zwaard;
Naar de reus z'n borst richtte hij 't nijdig,
En luid klonk het: ‘Lafaard, laat het ons horen:
Wat moest je het minzieke meisje belastren?
Schurk beken schuld en ik schenk je het leven!’
'En oogwenk en angst opende Surtur
De mond tot spreken: ‘Spaar mij, o man,
Liefd' tot de lokkige liet mij geen rust;
Doch ze wou niet: 'k was te woest zei ze mij,
U gaf zij zich, ik moest het zien:
Lagen deed leggen versmade liefde!’
Woedend waren de woeste reuzen,
Handen hingen als boven z'n hoofd.
Vergeving gaf hem gaarne de winnaar.
‘Reuzen, gij hoort wat verraad ze pleegde,
Spreek haar dan vrij als spie van uw plannen.’ ‘Vrij is de vrouw de vals beschuldigde!’
Klonk hun kreet en de knots sloeg op 't schild.
Maar Surtur sloop naar de zee terug,
Honend hieven hun handen de reuzen,
Forse voeten volgden hem schoppend.
Daar klonk weer krachtig het kloeke woord:
‘Eerbied is in mij, Aegir, nu 'k vraag:
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Noem mij de prijs van Nanna uw dochter,
'k Wil hem u wegen in wichtig goud.
Het meisje is aan mij in minne verbonden
Onthoud ons niet het huwliks geluk.’
Hand in hand stond het hemelse paar
Met de andere drukte ze 't dekkende haar vast
En schuchtere schaamte scheen uit haar ogen,
Smekend ook sloeg zij ze somwijlen op
En 't rood overtoog haar tot in het haar.
Rossig rookte de mist in het rond
Als brak er Balders blinkgloed doorheen.
Dankbaar drukte 'm de oude de hand,
Z'n trillen beteuglend, maar tranen in de ogen.
Elk zag hem aan en eerst was z'n spraak weg;
't Was of hij 't woord overwoog eer hij 't uitte:
‘Neem u mijn Nanna, o Niemand-bekende,
Wie u ook wezen mag, 'k weiger ze niet.
Koopprijs kan ik u kwalijk vragen
Een vraag echter, vreemdling, ik vorder uw antwoord:
'k Wil weten waar mijn dochter gaat wonen,
Land en lieden laat zë ons horen!’
Nu schitterde er schel licht en scheurde de mist,
De gewaden wuifden weg op de koelte
En van zonlichts zege zongen de vogels.
Uit de hoge heldere hemel daalden
Vrouwen, vorstlike en vrolike in 't wit
Als zwanen zweefden ze in 't zonnelicht.
Luider liederen lieten ze horen.
Bloemen ontbloeiden met balsemgeuren
En, in glans 'en God, gloeide de held daar;
Gelukkiger leek hij z'n liefste te maken,
Zalig zag ze 'm in t zonnigë oog.
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Schichtig en schuw aanschouwden 't de reuzen;
Hun knuisten omknelden de knotsen in angst:
Maar als vogelzang vol vervrolikte 't woord hun:
‘Balder ben ik, de blinker, die gloed
Mildheid en min noch miste om te schijnen,
Voor de wereld te werken, als Wodan gelastte:
Met kracht deez' korst voor 't koren te weken,
De mens met macht tot minne te brengen,
Dat z'n lippen loven het leven op aard.
Balder vraagt u die fiere tot bruid,
Die licht hem het leven maakt met lippen en ogen.
Vrede biedt vader*) u, feest mag 't voor ieder zijn,
Blijheid nu Balders bruiloftsfeest komt!’ Gejuich verjoeg de twijfel aan 't jawoord.
Lachende lei Aegir de lieve
Hand van de heerlike in die van de held.
Ze sprankelden gloed uit; toen sprak hij noch 't woord:
‘Neem haar, m'n Nanna, niemand ontzegt ze je,
Maar telkens toeve ze totdat je daalt
In de zeewoning savonds, mijn zorg te vermindren,
Mijn woning met woord en warmte verblijdend,
Ga nu: 'en Godlike gavë is zij,
Houd haar dus hoog, heerlike Balder!’
Als klappen van zeilen klonk 't boven 't woud:
'En zwaanwagen zeeg op de zonnige brink
En de reinwitte reien ruisten uiteen.
In glans van goud en glinstring van stenen
Stond daar starlend en stralend de schelp.
Zeven zwanen sloegen de wieken uit,
Klapten en klokten, klommen en daalden.
Nanna en Balder, de blinkenden, namen
In de prachtwagen plaats; plots was die weg,
Weg in het wazige wolkige blauw
Tussen de toppen van 't openend bos:
Lentelucht gaf leven aan alles.
J.B. SCHEPERS.

Haarlem.

*) Wodan.
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Humoristische teekeningen.
Door J. Doncker.
MACBETH IV, 1 (Eerste verschijning: een gehelmd hoofd).

‘Macbeth, Macbeth, Macbeth! Ducht Fife's Thaan;
Ontwijk Macduff! - Genoeg! - Laat thans mij gaan.
(Verzinkt.)

‘Zegent de vrouwen - zij vlechten, zij weven
Rozen des Hemels dour 't droef-aardsche leven.’
(Naar Schiller).

Verschrikt stoof al het volk uiteen
En was met angst en ontzetting vervuld.
(Episode uit ‘de Avonturen van Dr. Moll’.)
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De Sophia-Augusta Stichting in het Stadsmuseum van Amsterdam.
Door Mr. J.E. van Someren Brand.
(Vervolg).
Voor den aanleg, in het oude gedeelte van Amsterdam, van een nieuwe straat, die
sedert Dam en Westermarkt verbindt, moesten een aantal onteigende huizen op de
Heeren- en Keizersgracht worden afgebroken. Sommige
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bleken betimmeringen en andere bouwdeelen te bevatten, die waardig werden
bevonden bewaard te blijven en, naar het Stedelijk Museum overgebracht, het
mogelijk maakten, dat de Sophia Augusta Stichting op het oogenblik een beeld geeft
- alhoewel niet in alle opzichten volledig - van de wijze waarop de zeer gegoede
Amsterdammer in den loop der laatste eeuwen zijn woning inrichtte.
Toen in het jaar 1895 het Stedelijk Museum geopend stond te worden, achtte men
het oorbaar van te voren de verslaggevers der nieuwsbladen in de gelegenheid te
stellen het nieuwe gebouw te bezien. Het viel deze ijverige mannen blijkbaar al te
zwaar om te voldoen aan het verzoek hun aandacht alleen te bepalen op het gebouw
en de oogen te sluiten voor den inhoud. Een was er bij die in de ‘Overijsselsche
Courant’ liet drukken, dat ‘de antiqua en preciosa’ die hij in de beneden verdieping
nog in ongeredderden toestand aangetroffen had, binnen enkele dagen in toonbaren
staat gebracht zouden worden!
Het moet hem wel zijn tegengevallen, dat daar omstreeks vijf jaren mede gemoeid
zijn geweest. Eerst den 1sten Augustus 1900 toch werd de Sophia Augusta Stichting
toegankelijk gesteld voor de belangstellenden, die den toegangsprijs betaald hebben.
De Sophia Augusta Stichting beschikt over de geheele gelijkstraatsche verdieping
in den rechtervleugel van het Stedelijk Museum, op het eerste vertrekje na, het dichtste

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

nabij den ingang gelegen. Dat cabinetje is bestemd voor stembureau, wat de reden
is, dat de Sophia Augusta Stichting gesloten moet blijven op de dagen, dat de volkswil
er in een blikken bus wordt ingemaakt.
Treedt men op andere dagen die deur binnen, dan komt men in een cabinet, waarvan
de wanden behangen zijn met die portretten van leden ván- en verwánten aan de
maagschap Lopes Suasso, die in den boedel van de erflaatster gevonden zijn.
Een groot kniestuk, vertoond den stamvader van den Nederlandschen tak des
geslachts, behoorende tot een deel des Joodschen volks, dat zich vóór het begin der
Kristelijke jaartelling, na de Babylonische ballingschap, in Spanje heeft neergezet
en gerekend wordt te behooren tot het Huis van David, den Koning van Israël uit
den stam van Juda.
Het heeft op het Iberische schiereiland als een afzonderlijk volk geleefd met en
onder de Iberiërs, de Romeinen, de Gothen en de Mooren, in aanzien en in groote
welvaart, terwijl het uitblonk in kunsten, wetenschappen en op het oorlogsveld.
Bijna overal ter waereld, waar volkeren van verschillende afkomst, aard en
beschaving hetzelfde land bewonen, nemen de laatst aangekomenen de hoogste plaats
in de samenleving in, wat de oorzaak is van het ontstaan van den Adel, van het
kastenstelsel en van de verschillende standen.
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In Spanje is dit evenwel eenigszins anders toegegaan.
De verschillende volken die achtereenvolgens dit land zijn binnengetrokken,
hebben er, met behoud van eigen zeden en gebruiken en met volkomen erkenning
van elkanders waarde, die geringschatting over en weder uitsloot, soms zeer langen
tijd naast elkander gewoond.
Zoo zijn er dan ook geen Gothische Koningen over Spanje, maar wel Koningen
der Gothen in Spanje geweest.
Alleen de godsdienst vormde een slagboom. Waar die wegviel, werden dadelijk
alle aanspraken erkend die de bekeerling bij zijn eigen volk kon doen gelden.
Zoo leeft het geslacht van den Amerikaanschen Koning Montezuma nog heden
voort onder den hoogsten adel van Spanje, zoo was de Hertog van Alva een
afstammeling van een Saraceensch vorst, zoo gold reeds onder de Koningen der
Gothen de wet, dat de Spaansche Jood die het Kristendom omhelsde, voortaan als
edelman erkend zou worden.
De Mosaïst mogt verketterd worden, de Judeër werd geacht. De titel van Don
kwam hem toe, het dragen van een degen werd hem niet ontzegd, hij leefde onder
zijn eigen overheid en onder zijn eigen recht, zoodra hij het Katholicisme omhelsde
kon hij zich met de edelsten des lands vermaagschappen.
In het Spanje van onze dagen is dan ook alleen die zeer laag staande
boerenbevolking, die nog duidelijk haar oud-Iberische afkomst verraadt, vrij van
vermenging met Joodsch bloed. Alle andere Spanjaarden, zelfs de Koningen van
Spanje en Portugal, hebben Joden onder hun voorvaderen.
Na langer dan veertien eeuwen in Spanje gewoond en voor een aanzienlijk deel
bijgedragen te hebben tot de vorming des Spaanschen volks, werden eindelijk niet
alleen alle Mosaïsten uit Spanje en later ook uit Portugal verdreven, maar woedde
de Inquisitie ook met ijzingwekkende wreedheid tegen die Joden en Mooren, die,
ten deele in schijn en gedwongen, ten deele oprecht en uit overtuiging, tot het
Kristendom waren overgegaan, maar nog niet alle herinnering aan hun stamvolk
verloren hadden.
Tot deze ‘Nieuwe Kristenen’ of Conversos behoorden velen van hen, die in 1598
de eerste Synagoge te Amsterdam oprichtten. Verscheidene leden dezer nieuwe
gemeente weken weder opnieuw uit naar de Zuidelijke Nederlanden, ten einde te
vrijer te kunnen terugkeeren tot de Kerk van Rome, die zij, niettegenstaande al wat
zij ondervonden hadden, innerlijk getrouw gebleven waren, een duidelijk bewijs hoe
verblind de Inquisitie te werk was gegaan.
In die Zuidelijke Nederlanden was bij gestrenge Placaten van 1532 en 1549 het
verblijf aan de Nieuwe Kristenen ontzegd. Toch werden er, zelfs aan het Hof van
den Goeverneur der Spaansche Nederlanden, te Brussel Joden gevonden. Te
Antwerpen bestond zelfs een rederijkerskamer, waar de zonen Israëls, zij mogen dan
oprechte Katholieken of geheime Mosaïsten zijn geweest, de beoefening der
Spaansche en Hebreeuwsche letteren voortzetten.
Dat er onder de Antwerpsche Conversos oprechte Kristenen gevonden werden,
kan hieruit blijken, dat toen de Prins van Oranje, Burggraaf van Antwerpen, als
lasthebber van de Landvoogdes Margaretha ter eenre, en de lieden ‘van de nieuwe
religie’ ter andre zijde den 2 September 1566, na den beeldenstorm, een overeenkomst
sloten ter bevordering van vrede en eensgezindheid tusschen de verschillende
gezindten, de voorzitter van het Consistorie der Calvinisten van de Gemeente onder
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het Kruis, die zijn naam naast die des Prinsen teekende, een Jood, de aanzienlijke
Antwerpsche bankier en millionair Marco Perez was.
Zoo woonde ook te Antwerpen Don Francisco de Silva y Solis, later Markies van
Montfoort, die in dienst van Keizer Leopold I in 1673 aan het hoofd zijner ruiterij
Créqui, Maarschalk van Frankrijk, hielp overwinnen en wiens zoon later Parnassijn
te Naarden was; - Don Manuel Alvarez de Pinto y Ribera, Heer van Chilveches,
Abulleque y la Celada, edelman van het Huis des Konings van Spanje en ridder van
St. Yago, die de stamvader is van het hier te lande wel bekende geslacht de Pinto en
waarschijnlijk ook M. Lopes nog in Spanje gehuwd met N. Mendes Sotto.
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Hij was een afstammeling van een oud Spaansch geslacht, dat zich in 1227 had
onderscheiden, toen het kasteel des Konings te Baëza, door de Mooren belegerd,
ontzet werd.
Deze echtelieden hadden vijf zonen. De twee jongsten werden geneesheeren van
Lodewijk XIV en de overlevering verhaalt dat een hunner vergiftigd is geworden.
De vierde zoon heette Lopes de los Rioz en koos den geestelijken stand. Van den
tweeden zoon, Jacob Lopes Berachel, is niets naders bekend, tenzij hij dezelfde is
als Jahacob Lopez Berachel de Liz die penningmeester was van de synagoge in de
Kasuariestraat te 's-Gravenhage vóór 1711.
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De oudste zoon was Antonio gedoopt en is de edelman die op het kniestuk wordt
voorgesteld.
Hij was agent van den Koning van Spanje te Antwerpen, wat wij tegenwoordig
Consul zouden noemen en Heer van Avernas le Gras, een ambachtsheerlijkheid in
Brabant. Hij nam bij zijn naam en wapen die van Suasso aan, naar een plaats in het
Spaansche vaderland, Puento de Suazo, waar een zijner voorvaderen in der tijd een
overwinning op de Mooren heeft behaald.
Puento de Suazo, dat is: brug van Suazo, werd in later jaren door een lid van de
maagschap Lopez Suasso die Spanje bereisde, teruggevonden. Daar bruggen evenwel
zelden een eigen naam en nooit wapens voeren, zal die brug wel bij een heerlijkheid
of kasteel behoord hebben en de overlevering op dit punt onvolledig zijn.
Karel II Koning van Spanje beloonde zijn agent, door diens heerlijkheid Avernas
le Gras op 3 Januari 1676 tot een baronnie te verheffen en daarmede Don Antonio
opnieuw te verlijden ‘wegens de zeer uitmuntende diensten die hij ons bewezen heeft
in zaken van het uiterste gewicht.’
Toch, er waren andere dingen, die deze schatrijke Antwerpenaar hooger stelde
dan de waereldsche grootheid waar hij zoo ruimschoots deel in had gekregen.
Op omstreeks veertigjarigen leeftijd week hij uit naar Holland, waar hij openlijk
tot het Mosaïsme overging. In de Synagoge werd hij ingeschreven, niet met zijn
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Kristelijken doopnaam of met zijn geslachtsnaam die herinnerde aan den wolf, een
dier dat niet kasjsjeer is, maar als Isahak Israël Suasso
Hij voerde te 's Gravenhage een vorstelijken staat en overleed in 1685.
Uit zijn huwelijk met Doña Violanta de Pinto dochter van Don Gil Lopes Pinto
waren twee zonen en vier dochters geboren.
Van zijn oudsten zoon, Don Francisco Lopez Suasso, is ook een portret aanwezig,
evenals de meeste andere blijkbaar een copie en in dit geval een vrij slechte.
Deze Don Francisco woonde te 's Gravenhage in het zelfde huis waar ook zijn
vader gewoond had, de voormalige vorstelijke woning van Tromp, in het Korte
Voorhout, op de zelfde plaats waar later het paleis van Prins Frederik stond, naast
het tegenwoordige goevernementsgebouw van Zuid-Holland, dat eens de woning
was van de maagschap Pinto.
Don Francisco schijnt een groot muziekliefhebber te zijn geweest. In 1732 toen
de paalworm groote schade aan de zeeweringen toebracht en de Staten van Holland
hiertegen algemeene bededagen uitschreven, verbood de Haagsche Magistraat het
geven van tooneelvoorstellingen, waardoor de beide Fransche schouwburgen in den
Haag gesloten werden.
Don Francisco Lopez Suasso zag daardoor de kans schoon een opera te stichten
en liet
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al het benoodigde daarvoor uit Parijs komen.
Een Brandenburgsch edelman, de baron van Pöllnitz, die toen ter tijd ons land
bezocht, schreef den 2den Februari 1733 over den strijd die daarover in den Haag
ontbrandde tusschen de voorstanders van die opera in wording en de aanhangers der
voorloopig werkelooze Fransche tooneelspelers, een strijd die aanleiding gaf tot heel
wat geschrijf over den aard en het nut van het tooneel.
‘Ongetwijfeld zal het u verwonderen’, schrijft hij, ‘dat een Jood, en dus iemand,
wien men in Duitschland met een welligt niet zeer billijke en niet zeer kristelijke
verachting bejegent, zich met de inrichting van het openbaar tooneel mengt en een
geheele stad dwingen wil zich daarin te schikken naar zijn zin. Gij moet weten, dat
de Joden in dit land op geheel anderen voet staan dan elders en dat zij dit wat de
Portugeesche Joden betreft, ten volle verdienen. Inderdaad hebben de Texeyra's, de
Schwartzo's (Suasso's) en Dulis (de Liz) bij verscheidene gelegenheden blijken van
eene zoo roemrijke grootmoedig heid gegeven, dat de deugdzaamste kristen zich
daarvoor niet zou behoeven te schamen. Zij voeren denzelfden staat als voorname
heeren en gij zoudt hen werkelijk daarvoor aanzien. Ook worden zij in alle
gezelschappen toegelaten en zelfs hunne vrouwen verschijnen daar. Alle voorname
personen, die zich hier bevinden, komen bij hen te gast. Ook doen zij aan onze armen
veel goed, ondersteunen zelfs onze kerken’ - Pöllnitz, Protestantsch opgevoed, was
tot de Roomsch Katholieke Kerk overgegaan - ‘en onderscheiden zich in niets anders
dan dat zij hunne jodenscholen (Synagogen) bezoeken’.
In een tweede druk zijner brieven vult hij het bovenstaande met het volgende aan:
‘De strijd is eindelijk daarop uitgeloopen, dat de commedianten een goed
heenkomen hebben moeten zoeken. De Jood, wiens zaak zegevierde, heeft daarop
middel gevonden om de opera, die hij wilde oprichten, in een openbaar concert te
herscheppen. Dat concert wordt des Maandags na den middag gegeven. Alle lieden
van den aanzienlijken stand, vrouwen zoowel als mannen, zijn daarbij aan te treffen.
Stukken uit de een of andere opera, tegelijk met de fraaiste Fransche cantaten worden
er gezongen.’
Ook de Fransche letterkundige la Barre de Beaumarchais, die eenige jaren in den
Haag woonde, vermeldt in zijn werkje le Hollandais ou Lettres sur la Hollande Don
Francisco en zijn Maandagsche muziek-middagen aldus:
‘L'opulant et magnifique juif François Lopez eut plus de succès dans le dessein
qu'il avait formé d'avoir une espèce d'opéra. Il fit venir des pais étrangers les plus
belles voix et les symphonistes les plus parfaits qu'il put rencontrer. Il paya les uns
et les autres en grand seigneur. Il attira par sa libéralité tout ce qui passoit d'hommes
excellens en ce genre-la par la Hollande. Ainsi se formèrent les concerts, dont il a
régalé les honnêtes gens et les personnes les plus illustres de la Haye pendant quelques
années de suite. Les ministres de l'Etat, ceux des puissances étrangères, les voiageurs
du plus haut rang, les princes même s'y rendoient. On recevoit les principaux dans
une salle superbement illuminée et meublée. La musique elle même etoit placée dans
une chambre fort ornée et toute brillante, et c'étoit-lá que les personnes d'une moindre
condition étoient admises. Des laquais faits au tour et habillez du meilleur air
présentoient des rafraichissemens de toutes sortes à l'assemblée. Pour moi je
m'imaginois alors être chez un prince et je ne sais effectivement aucun particulier
dans le monde, qui fasse rien d'aussi digne d'un prince que ce que je vous raconte.’
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Bij deze Duitsche en Fransche getuigenis kan nog een Engelsche gevoegd worden.
In A Description of Holland in 1743 uitgegeven bij J. and P. Knapton te Londen,
wordt omstreeks hetzelfde verhaalt van de concerten bij ‘den rijken en prachtlievenden
heer Lopez.’
En toch is het niet volkomen zeker dat het onze Don Francisco Lopez Suasso was,
die de muziek zóó in de mode bracht, dat het Engelsche boekje kon vermelden: ‘De
adel had geen smaak meer voor eenige andere afleiding, dan die hem door den
onbekrompen Jood éénmaal iedere week werd aangeboden.’ Want, in de
Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening van de Geschiedenis
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van 's-Gravenhage moge al uitdrukkelijk gezegd worden, dat Don Francisco Lopez,
die den ondergang van den Franschen schouwburg in den Haag bewerkte, de zoon
was van ‘dien beroemden Portugeezen Jood wien de Koning van Spanje tot Baron
van Avernas le Gras verhief en die de zeldzame grootmoedigheid had, aan Willem
III voor diens tocht naar Engeland twee millioen gulden voor te schieten, zonder
eenig schriftelijk bewijs daarvoor te vorderen,’ - aan den anderen kant schijnt uit de
Geschiedkundige Aanteekeningen door M. Henriquez Pimentel, 's-Gravenhage 1876
te blijken, dat er, behalve Don Francisco Lopez Suasso, ook nog een Don Francisco
Lopez de Liz is geweest, die kerkelijk Lopez Berachel heette en door hem voor den
Don Francisco Lopez wordt gehouden, die zulk een voorstander der toonkunst was.
Daar staat nu weder tegenover, dat Don Antonio Lopez Suasso, Baron van Avernas
le Gras, een broeder had, die kerkelijk Jahacob Lopez Berachel heette, zoodat de
mogelijkheid niet uitgesloten is, dat Don Francisco Lopez Suasso en Don Francisco
Lopez de Liz toch weder een en de zelfde zijn.
De ietwat bijzondere wijze waarop de Spanjaarden met geslachtsnamen omspringen
en de gewoonte der Spaansche Joden om in het kerkelijke en het burgerlijke
verschillende namen te voeren, maakt het dikwijls zeer moeielijk de personen te
herkennen.
In ieder geval is volkomen onjuist de boven aangehaalde bewering uit de
Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van
's-Gravenhage, dat Don Antonio Lopez Suasso de grootmoedige man was die aan
Prins Willem III het bekende voorschot gaf. Zoowel mr. Isaac da Costa in zijn Israël
en de Volken als mr. H.J. Koenen in zijn Geschiedenis der Joden in Nederland begaan
dezelfde vergissing en hebben over het hoofd gezien, dat Don Antonio in 1688, toen
Willem III zich gereed maakte naar Engeland over te steken, reeds sedert drie jaar
overleden was.
Het zal dus wel Don Francisco zijn geweest, die een deel van zijn groote
rijkdommen beschikbaar stelde voor de plannen des Prinsen.
Dit vermoeden wordt bevestigd door hetgeen Johann Jacob Schudt in zijn Jüdische
Merkwürdigkeiten mededeelt:
‘Uit den Haag werd in Juni dezes jaars 1716 geschreven: De hier wonende zeer
rijke Jood Baron Schwanse (Suasso), die over het omwerpen zijner koets met een
commies een proces heeft gehad en tengevolge daarvan door het Hof tot een boete
van 1000 ducatons veroordeeld werd, heeft, wel is waar, de boete dadelijk voldaan,
doch daarbij gezegd dat dit zijn laatste uitgave hier te lande zou zijn, daar hij al zijn
goederen verkoopen, zijne groote rijkdommen uit het land en zijn domicilium naar
Engeland overbrengen zou.
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Het schijnt, dat men over zoodanige procedure eenig leedwezen betuigde en dat
men wel gewenscht had, dat proces niet gevoerd te hebben, daar gemelde Jood den
Staat in tijd van nood voor een paar millioen niet in de steek liet.’
Deze Don Francisco, die zulk een vorstelijken staat voerde, is tweemaal gehuwd
geweest. Zijn eerste huwelijk met Judith Teixeira bleef kinderloos. Uit zijn tweede
huwelijk met Rachel, dochter van Alvaro da Costa, werden zeven zoons en drie
dochters geboren. Een schilderijtje van Constantijn Netscher vertoont twee van die
meisjes op jeugdigen leeftijd.
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Een ander portret bevat op den achterkant een oude aanteekening, luidende:
‘Door sommigen gehouden voor den broeder van Don Antonio Lopez Suaso, door
anderen voor den kanunnik Los Rioz’.
Op het eerste gezicht moet deze aanteekening wel bevreemding verwekken bij
ieder, die gewoon is aan de zeer oneigenlijke tegenstelling van Kristenen en Joden
en niet bedenkt dat er van oudsher, vooral in Spanje, vele Joodsche Kristenen zijn
geweest.
Het Joodsche volk heeft zelfs een niet gering getal priesters en kerkvoogden aan
de Roomsche kerk in Spanje geleverd.
Reeds in de tweede helft der VIIe eeuw, in den laatsten tijd der heerschappij van
de Gothen, vóór den inval der Saraceenen, leefde Julianus, de Joodsche bisschop
van Toledo.Alfonsus van Burgos, die als Sacristaan der hoofdkerk van Valladolid in 1346
stierf, was een Jood, die, toen hij nog Mosaïst was, Rabbi Abner heette.In 1392 werd Rabbi Salomon Levi, te gelijk met zijn vier zonen, zijn moeder en
zijn broeders, gedoopt. Hij bracht het tot Theologiae doctor, Aartsdeken te Burgos,
Bisschop van Cartagena en eindelijk tot Bisschop van Burgos, Groot-Zegelbewaarder
des Rijks en opvoeder van Johan II van Castilië.
Zijn zoon, Don Alonso de Cartagena, volgde zijn vader als Bisschop van Burgos
op en werd door Paus Pius II den roem der prelaten, Praelatorum Decus, genoemd.
Een andere zoon. Don Gonzalo de Santa Maria stierf in 1448 als Bisschop van
Siguenza.
De derde broeder, Alvar de Santa Maria, was geheimschrijver van Johan II van
Castilië en later gunsteling van Don Ferdinand van Arragon.
De vierde broeder eindelijk, Don Pedro de Cartagena, was een dapper ridder en
krijgsman, die zich in 1431 bij Granada in den slag tegen de Mooren onderscheidde.Don Pedro de Aranda, Bisschop van Calahorra, was een broeder van Don Alonso,
Aartsbisschop van Montreal op Sicilië, en een zoon van Gonzalo, een Jood, van het
Mosaïsme tot het Katholicisme bekeerd en sedert tot een kerkelijke waardigheid
bevorderd. Onder
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de regeering van Ferdinand en Isabella, zoo noodlottig voor de Joden in Spanje, werd
Don Pedro tot President van Castilië benoemd. In 1492 eischte de Inquisitie de erfenis
zijns vaders op, op grond dat deze innerlijk tot het Mosaïsme zou teruggekeerd zijn
en werd hij zelf beschuldigd het Katholiek geloof binnen zijn bisdom door
Mosaïstische dwalingen te hebben willen ondermijnen. Na nog naar Rome gereisd
en door Paus Alexander VI tot zijn Groot-Majordomus en Gezant te Venetië benoemd
te zijn, werd hij in 1498 schuldig verklaard een geheime Mosaïst te wezen en tot zijn
dood op het kasteel St. Angelo gevangen gehouden.Ook Diego Arias, Tresorier en Secretaris van Hendrik IV, was een gedoopte Jood
en vader van een Bisschop van Segovia, die voor de vervolging der Inquisitie naar
Rome vluchtte. Diego's andere zoon, Pedro Arias d'Avila, was de stamvader der
Graven van Punoënrostra, Grandes van Spanje tot den huidigen dag, die eeuwen lang
als beleidvolle krijgslieden en helden hebben uitgeblonken.
Deze voorbeelden zouden gemakkelijk met vele andere te vermeerderen zijn.
Toen Ferdinand en Isabella de Inquisitie, ontstaan uit den geloofshaat der
Dominicaner
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orde en gebruikt ter uitdelging der Waldensen en Albigensen, tot een blijvend orgaan
van den Staat inrichtten, met het voornaamste doel om zelfs niet alleen alle Mooren
en Joden te kerstenen, maar ook alle volkseigen gevoel bij die conversos te
onderdrukken, bleek het noodig te bepalen, dat Bisschoppen en andere geestelijken
van Joodsche afkomst van het lidmaatschap der Nieuwe Inquisitie uitgesloten zouden
zijn, een bewijs, hoe velen daar anders voor in aanmerking zouden gekomen zijn.
Een Amsterdamsch geneesheer uit de tweede helft der zeventiende eeuw, Dr.
Orobio de Castro schreef: ‘Zeer vele Kanunniken, Inquisiteurs en Bisschoppen zijn
van de Joden afkomstig, velen zijn Joden in hun hart, maar om tijdelijke goederen
veinzen zij dat zij Christenen zijn, van welken eenigen een inkeer krijgen en vluchten
weg zoo zij het kunnen. In deze stad (Amsterdam)... hebben wij monniken die de
afgoderij verworpen hebben, Augustijnen, Franciscanen, Jesuïten, Dominicanen. In
Spanje zijn bisschoppen en aanzienlijke monniken, welker ouders, broeders en zusters
in deze en andere steden wonen, om het Jodendom te mogen behouden.’
Het blijkt dus niet zoo verwonderlijk te wezen, dat onder de familieportretten van
een Portugeesch-Israëlitische maagschap er een gevonden wordt, dat misschien een
kanunnik voorstelt en het blijkt dan ook dat de ‘sommigen’ en de ‘anderen’, die op
de aanteekening genoemd worden, beiden gelijk hadden en de broeder van Don
Antonio Lopez Suasso en Lopez de Los Rioz van de Dominicaner orde, kanunnik
te Bordeau, een en dezelfde persoon zijn.
Van het jaar 1745 is het portret van R. Teixeira, douairière van Isaac Lopez Suasso,
indertijd een bekende schoonheid, door F. Volleweg, terwijl Benjamin Bolomey,
een Fransch Zwitser die een tijd lang in den Haag woonde en er hoofdman van de
schilderacademie was, in 1774 het portret van R. Diaz da Foncega, douairière van
M. Lopez Suasso schilderde. Dan is er nog een klein schilderijtje, het portret van
Jhr. A.P. Lopez Suasso, den echtgenoot der erflaatster, door H. de Wassenay,
gedateerd 21 Augustus 1841, dus uit het jaar zijns huwelijks, afgebeeld op biz. 185
hiervoren.
Wie de overige portretstukken voorstellen, is voorloopig onbekend.
Hoogst merkwaardig is het evenwel dat bij allen het Semitische uiterlijk zoo
duidelijk spreekt, wanneer men in aanmerking neemt, dat de voorzaten dezer
Sephardim eeuwen lang in het zelfde land hebben gewoond, op volmaakt gelijken
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voet met de zeer uiteenloopende volkeren die er achter elkander overheerschend zijn
geweest. Iberiers, Romeinen,
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Gothen, Saraceenen hebben er al spoedig hun volkseigenheid verloren en zijn te
saamgesmolten tot de tegenwoordige Spaansche en Portugeesche volken. Wel is
waar heeft ook een deel der Joodsche ingezetenen zich met de overigen vermengd,
een zóó groot deel zelfs, dat er nauwelijks een enkele maagschap onder de voorname
geslachten van Spanje en Portugal te vinden is, die niet in rechte mannelijke of
vrouwelijke lijn van Joodschen stam is, en hebben aan den anderen kant in Andalusië
de Mosaïsten vele bekeerlingen gemaakt onder Christenen die niet van Semitischen
bloede waren en zich wel onder de Joden opgelost zullen hebben, maar dat de
Conversos, die ten laatste weder tot hun volkseigen geloof terugkeerden, ook als
Kristenen zich afzonderlijk gehouden hebben van de overige bewoners van het
Iberische schiereiland en een onvermengd volk gebleven zijn, verklaart misschien
ten deele het gruwelijk optreden der Inquisitie in Spanje en Portugal en bewijzen
deze portretten.
Er is nog een portret, dat een blonde, volbloed Hollandsche vrouw vertoont. Zoo
moet mevrouw Lopez Suasso er uitgezien hebben toen zij nog juffrouw de Bruijn
was.
In den allerlaatsten tijd haars levens maakte mevrouw Suasso nog het plan haar
portret te laten schilderen en tevens, op dezelfde grootte, in olieverf een daguerreotype
van haar, - uit den tijd toen de lichtprentkunst het nog niet verder had gebracht, dan
het vervaardigen van afbeeldsels op het glinsterende oppervlak van verzilverde
plaatjes koper, - te doen copieeren. Een onderschrift zou daarbij wijzen op het
vergankelijke van schoonheid en jeugd.
Het portret is nooit geschilderd, de copie naar de daguerreotype, van de hand van
Thérèse Schwartze, ontving zij den dag vóór haar overlijden en is afgebeeld op blz.
184 hiervoren.
Midden in het vertrek staat een marmeren borstbeeld van denzelfden Don Antonio,
wiens portret in olieverf aan den wand hangt. Het is blijkbaar met een bout aan een
muur bevestigd geweest. Volgens overlevering zou het door Quellinus vervaardigd
zijn, wat evenwel niet waarschijnlijk is.
Om het vertrek wat aan te kleeden heeft men er een schoorsteen in getimmerd met
een marmeren mantel in den smaak van Lodewijk XV en het verder gemeubeld met
kastjes en stoelen, geheel opgelegd met schildpad en afkomstig uit het Broekerhuis.
Eigenaardig Broeksch zijn zij niet.
Een klein hangkastje tegen den voorgevel, bevat allerlei zaken, betreffende het
geslacht Lopez Suasso. Er is een pak familiepapieren geborgen tot tijd en wijle dat
die nader onderzocht zullen worden, er zijn allerlei
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voorwerpen geplaatst met het familiewapen versierd, livreiknoopen, lepels en vorken,
fichesdoozen en kerkboeken van de erflaatster.
Het volgende vertrek bevat een deel der voorwerpen, die ingevolge de bepalingen
van het testament ‘in de verzameling bewaard moeten blijven’, meest van Japanschen
en Chineeschen oorsprong, maar over het algemeen weinig, en zeer dikwijls in het
geheel niet belangrijk.
De zeer fraaie, wit marmeren schoorsteenmantel, style Louis XV, die er is opgesteld

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

259

e
XVIII EEUWSCHE KEUKEN.

is afkomstig uit het gesloopte huis van een houtzaagmolenaar.
Daarnaast hangen, geschenk van den heer P. van Eeghen, een mans- en en een
vrouwenportret van de hand van Tiebout Regters, in 1710 te Dordrecht geboren, in
zijn tijd een goed portretschilder. Zij stellen voor Dr. Gooitjen Stinstra, geneesheer
te Harlingen en zijn vrouw Anna Mouter en zijn belangrijk voor de kennis van de
wijze waarop in 1763 een aanzienlijke Friesche dame van omstreeks 52 jaar gekleed
ging.
De schilder heeft zijn oogpunt zoodanig gekozen, dat er van het gouden oorijzer
maar weinig te zien komt. De kanten kap, bij de tegenwoordige Friezinnen tot zeer
bescheiden afmetingen teruggebracht, heeft hier een zeer eigenaardigen vorm, geheel
en al afwijkende van den tegenwoordige. Een kanten schouderdoek en boezelaar
voltooien de landseigen dracht, die, toen de Harlinger dokter en zijn vrouw Brussel
bezochten, er zoozeer de aandacht trokken, dat zij verzocht werden op het Hof van
den Gouverneur der Oostenrijksche Nederlanden te verschijnen.
Boven den spiegel, op den schoorsteenboezem, heeft een schoorsteenstuk plaats
gevonden, in 1719 geschilderd door een leerling van Jacob Jordaans, Pieter van
Ruijven, die in dienst van den stadhouder Willem III het Loo met werk van zijn hand
versierde.
Het volgende vertrek is geheel vertimmerd. In den vorm van een kruisgewelf is
er een lage zoldering in gebracht en het raam heeft aan den binnenkant een geheele
gedaanteverwisseling ondergaan. Zoo is het tot een keuken verbouwd.
Eerst in onze dagen, met de invoering van cokes, briquetten, steenkool, petroleum
en gas als brandstof, met het duinwaterkraantje dat de pomp vervangt, die somtijds
twee slingers en twee kranen had voor wel- en regenwater, met het algemeen gebruik
van ijzeren keukengerij, dat den pottenkoop tot armoede heeft gebracht, is er een
geheele omwenteling in de keuken gekomen.
Maar in de dagen toen er nog uitsluitend turf en hout werd gestookt en het blinkend
koper zoowel tot gebruik als tot sieraad strekte, bleef de keuken eenige eeuwen lang
tamelijk hetzelfde uiterlijk behouden, al werden de kamers en het huis ook door
opeenvolgende geslachten vertimmerd naar den smaak van hun tijd.
In heel veel oude huizen worden dan ook keukens gevonden, die in het algemeen
overeenkomen met deze, maar die dan natuurlijk een nieuwerwetsch fornuis, een
gasleiding en allerlei andere dingen bevatten, die hier niet op hun plaats zouden zijn.
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Hier kan men zich voorstellen te vertoeven in de benedenverdieping van een
aanzienlijke woning te Amsterdam in de XVIIIe eeuw.
Delfsche tegeltjes rondom, een groot fornuis, waar het spit door een uurwerk wordt
rondgedraaid, allerlei koperwerk langs den muur, een marmeren aanrechtbank langs
het raam, een kleptafel in het midden. Het is alles uit den tijd, toen er nog geen blikjes
waren, geen truffels noch champignons, geen roomijs, geen bloemen of versche
groenten in den winter.
Als men in deze keuken een feestmaal bereidt, op glimmende kooltjes en knappende
eiken knuppels, dan krijgt gij andere spijzen dan gij nu gewoon zijt, in een andere
volgorde en anders gediend.
Alles wordt op de tafel zelf geplaatst, eerst soep, pasteien, allerhande pot-spijzen
en koud venezoen, dat tot het laatst toe, als sieraad op tafel blijft staan.
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Daarna wordt alles weggenomen en verschijnen allerhande gekookt, gestoofd of
gefruit vleesch en visch op de tafel, met de sauzen en eenige gestoofde groenten. De
water-visch wordt in porseleinen schotels opgedischt, de gekookte visch in tinnen
schotels, de gebakken, gestoofde en gebraden visch in assietten.
Daarna maakt dat alles plaats voor groot en klein gebraad met salade en andere
toespijs.
Voor het vierde gerecht, zooals dat heet, verschijnen fijn gebraad, vischtaarten,
ingelegde

e
KAMER UIT HET BEGIN DER XIX EEUW. HUISRAAD IN DEN TRANT VAN HET EERSTE FRANSCHE
KEIZERRIJK.

vruchten en wat daartoe behoort.
Eindelijk wordt de tafel aangerecht met vladen, allerhande gebakken, suikerwerken,
banket, confituren, taarten, fruiten, room enz.
Alles moet in huis zelf bereid worden. Daarom zijn er twee fornuizen, aan elken
kant van de vuurplaat één, waar heel wat potten en pannetjes tegelijk op doorgebrande
turven kunnen zieden en stoven. Op de vuurplaat zelf kan een vuur branden als een
hel, om te braden en om er groote ketels boven te kunnen hangen of op treeften te
plaatsen. Naast het fornuis is ook nog een oven, die zelfs twee verdiepingen heeft.Van de keuken komt men in het Noord-Oostelijk hoekpaviljoen, waar een deel
der verzameling is opgeborgen, dat nog niet in toonbaren staat is gebracht. Men heeft
er dus een gangetje in afgeschoten, dat den bezoeker voert naar een kamer betimmerd
en gemeubeld naar den smaak die in de allereerste jaren der XIXe eeuw heerschte.
In een oud huis op de Keizersgracht over de Westermarkt, dat afgebroken is om
plaats te maken voor de Raadhuisstraat, bevatte de benedenverdieping een
zoogenaamde ‘suite’. De achterkamer daarvan was, en dat nog wel in een tijd, toen
de welvaart hier te lande zeer gedaald was, vertimmerd naar de eischen der toenmalige
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mode, waaruit binnen zeer korten tijd de laatste der bouwstijlen, de style empire, zou
ontstaan.
De kamer is in zijn geheel uitgebroken en in het stedelijk Museum weder opgezet,
iets wat veel eenvoudiger schijnt, dan het bleek te zijn.
De zaal die nog het beste voor de kamer paste, had wel dezelfde diepte, maar was
veel hooger en veel breeder. Haar ramen, die niet te veranderen waren, maakten het
niet wel doenlijk de oorspronkelijke hoogte, of liever gezegd laagte, van de kamer
te behouden. Het verbreeden van het vertrek was gemakkelijk genoeg, maar het
noodzakelijke verhoogen heeft heel wat overleg gekost. Gelukkig was de kamer
oorspronkelijk wat gedrukt, zoodat zij er bij gewonnen heeft een meter hooger
gemaakt te zijn, al zijn de pilasters nu ook misschien wel een weinig te mager
geworden.
Ook de oorspronkelijke zoldering van stukadoorwerk is uitgebroken en opnieuw
aangebracht. De kalk, het riet, het koperdraad, de tengels, alles was nog in
uitmuntenden staat, alleen de spijkertjes waarmede het koperdraad aan de tengels
bevestigd was, waren verroest, zoodat het noodig bleek nieuw koperdraad aan te
brengen, zonder het geheel te beschadigen. Tot verbazing van den stukadoor, die in
al de veertig jaar dat hij bij het vak was, zoo iets nog nooit beleefd had, is dat
uitmuntend gelukt.
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Bij het uitbreken van die zoldering kwam meteen het geboortebewijs van de kamer
aan het licht. Op een van de tengels stond met potlood geschreven: Matthijs Herfst.
Den 8 Juli 1802 is dit platform gemaakt.
De ‘style empire’ wordt gerekend eerst in 1806 te beginnen. Deze kamer vertoont
dus den overgangsstijl van vier jaren vroeger.
Het behang is modern, maar gedrukt naar een patroon uit den empiretijd. Ware
het uit den tijd, het zou niet te krijgen zijn geweest op de lange rollen papier uit één
stuk, waaruit tegenwoordig onze papieren behangsels bestaan.
In het begin van deze eeuw bestonden die rollen uit kleine velletjes, die aan
elkander geplakt waren en veel kans liepen weder los te raken als de behanger op
den achterkant zijn plaksel smeerde.
De marmeren schoorsteenmantel, fijn gebeeldhouwd en uit twee kleuren steen
saamgesteld, is zeer fraai.
De kamer is gemeubeld met zooveel huisraad in den smaak van het eerste Keizerrijk
als voorhanden was.
De twee fauteuils en de tabouretten moeten volgens overlevering eenmaal aan
Luigi Buonaparte hebben toebehoord, die als Lodewijk Napoleon, Koning van Holland
heette. Het zilveren theeservies op de tafel is in den gewenschten stijl, maar, eigenaardig spreekt er de geest van de verzamelaarster uit - de melkkan behoort
eigenlijk niet bij de trekpot en de suikervaas bij geen van beide. Het buffetje in den
hoek, dat zoo grappig door twee groene leeuwen wordt getorst, is in bruikleen
ontvangen uit het Museum Willet-Holthuizen. De wanden roepen luidkeels om een
paar goede schilderijen uit den tijd en het is te hopen dat spoedig een of andere
kunstvriend een David verschaft of een Hodges om het geheel te volmaken.
Niettegenstaande al die groote en kleine onvolmaaktheden maken het vertrek en
zijn stoffeering een aangenamen indruk.
Met den Franschen tijd is de style empire verdwenen. Onder de regeering van
Koning Willem II heeft men getracht terug te keeren tot de Gothiek. De zoogenaamde
Gothische zaal in den Haag en de geele Willemskerk met de huizen daarnaast aan
de Nassaulaan te 's Gravenhage zijn de welbekende bewijzen van pogingen, die de
toenmalige krachten te boven gingen en weldra gestaakt werden. Sedert heeft men
het gedaan zonder stijl of heeft zich bepaald tot meer of min botte navolgingen. Eerst
in de laatste jaren begint daarin verandering te komen.
Het thans levende geslacht is dus grootendeels opgevoed in een stijllooze omgeving
van rammelende afgrijselijkheden. Komt het nu in een zaal waar wanden, zoldering
en huisraad allen den zelfden geest ademen, zoo echt bij elkander behooren, dan
wordt het oog aangenaam getroffen. Men vindt een geheel, waarbij alles aan elkander
past en in elkander sluit, afkomstig uit een tijd, die nog niet zoover achter ons ligt,
of het maakt den indruk ook nog voor ons bruikbaar te zijn en te voldoen aan onze
behoeften. Zoodoende ziet men al het zotte en valsche van de style empire over het
hoofd of is men aanvankelijk geneigd die op den koop toe te nemen.
Want valsch en gemaakt als een modegril is de style empire in ieder opzicht, een
duidelijk sprekend beeld van den tijd die hem voortbracht.
Al het voorgaande was opgeruimd en had afgedaan. Daarvoor kwam het
oud-Romeinsche in de plaats, het klassisisme, niet het echte, maar namaak, niet
langzaam gegroeid en ontstaan uit den geregelden loop der dingen, maar door
geleerden uit boeken opgediept en onbegrepen door anderen toegepast.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

De Staat, - een republiek met een Imperator aan het hoofd, die een nagemaakte
Consul is geweest en prefecten onder zich heeft. Het leger verdeeld in legioenen en
cohorten met adelaars tot veldteeken. De vrouwen gekleed in dunne chitons, al dragen
zij sedert kort geen sandalen meer of ringen aan de teenen.
In alles namaak, heel de waereld een groote verkleedpartij.
In de binnenkamer marmeren pilasters - van hout, - op het buffet, lijkurnen om er
confituren in te doen, op den schoorsteen een pendule.,. de Romeinen hadden geen
pendules. Hoe de Romeinen een pendule ge-
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maakt zouden hebben, als zij er een gehad hadden, daar brak men zich het hoofd niet
mede. Uit Romeinserigheden stelde men iets samen: een klassieke juffrouw, die
blijkbaar een bad neemt in iets dat op een schoen gelijkt en middelerwijl met een
hondje speelt. Een wijzerplaat daar op aangebracht maakte het geheel (in den
Franschen tijd) tot een pendule up-to-date.
Recht over den schoorsteen staat een kastje, waar niet minder dan zes speeltafeltjes
in verborgen zijn. Daarop is een bronzen voorwerp geplaatst, dat sprekend op een
katafalk gelijkt, maar niets dan een inktkokertje is.
Onwaar, gekunsteld, valsch, uitvloeisel van halve geleerdheid en van theorie die
blind is voor de lessen des levens, toont zich ook hier de tijd van het Fransche
Keizerrijk, die spruit der groote Omwenteling. En toch, - zal men er ooit toe komen
in eenig museum een kamer te meubelen volgens de mode van het jaar 1860?Een streng wetenschappelijke ordening zou vereischen, dat de verschillende
vertrekken van de Sophia Augusta Stichting volgens tijdsorde op elkander volgden.
Dat is evenwel niet het geval en het volgende vertrek is getimmerd in den smaak van
den weinig ernstigen Franschen Koning Lodewijk XV. Het is bij uitzondering geen
vertrek dat in zijn geheel is overgebracht, maar een, dat uit verschillende stukken
van onderscheiden herkomst is te zamengesteld. Wel bezien is het dus niet echt.

PENDULE EN INKTKOKER UIT DEN TIJD VAN HET

1e FRANSCHE KEIZERRIJK.

Het belangrijkste deel is wel de zoldering, in 1748 geschilderd door Jacob de Wit,
in zijn tijd zóó vermaard en in de mode, dat men kamers liet verbouwen om de
zoldering door hem te kunnen laten versieren en hij een groot vermogen naliet, toen
hij in 1754 overleed.
De zoldering hier aangebracht, een kostbaar geschenk van de heeren P. van Eeghen
en P. de Clercq, is eigenlijk te klein voor het vertrek, zoodat men met betimmering
de overschietende ruimte heeft moeten aanvullen. De schoorsteenmantel komt tamelijk
nauwkeurig overeen met die, welke nog te vinden is in het vertrek waar de zoldering
eenmaal prijkte. De kamerbetimmering is gevolgd naar voorbeelden uit den tijd, en
bevat gesneden versieringen afkomstig uit een gesloopt huis. Het schoorsteenstuk is
van de hand van Gerard de Lairesse, een Luikenaar, die, sedert 1690 blind, in 1711
te Amsterdam overleed. De vergulde lijst waar het in gevat is, is vervaardigd naar
die van het grauwtje boven den doorgang, dat niet door Jacob de Wit, maar door een
onbekende geschilderd is. De spiegel onder- en het gebeeldhouwde paneel boven
het schoorsteenstuk zijn aangemaakt geworden.
De kamer is groen geschilderd, met goud afgezet, en behangen met echt Utrechts
trijp, afkomstig van de Regentenkamers van het Oumanhuis.
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Stoelen en eenige groote meubelen uit den tijd staan langs de wanden. Daar
behooren twee porseleinkasten toe, gevuld met Japansch, Chineesch, Saksisch,
Haagsch, Amstel-, Loosdrechts en zelfs Sèvres porselein.
Zoover is na te gaan, is maar een klein gedeelte daarvan, - een overblijfsel van
een Saksisch eetservies b.v.b., - afkomstig van de familie Suasso. Het meerendeel
behoorde tot den aankoop uit het Broekerhuis en heeft bij de eerzame juffrouw
Fregeres dienst gedaan om de vreemdelingen beet te nemen.
(Wordt vervolgd).
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‘CHRISTUS GENEEST DEN BLINDE VAN JERICHO’ LUCAS VAN LEIDEN
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De Hollandsche Meesters in de Ermitage te St. Petersburg
door Max Rooses.
Lucas van Leiden.
- Een allermerkwaardigste meester! Hij komt de eerste in de rei der groote
Hollandsche kunstenaars. Vóór hem had de Nederlandsche kunst hare banierdragers
van hoogen rang gevonden in de zuidelijke provinciën, in Vlaanderen om te beginnen,
in Brabant later; nu kwam de beurt aan Holland. En al dadelijk bracht de nieuw
opgekomen streek een morgengave mede, die den gezamenlijken schat der
wereldkunst ging verrijken: het was de weerspiegeling van het volksleven in zijnen
eenvoud en zijne gemoedelijkheid. De burger, de mindere man, wordt een voorwerp
van studie, een held, wiens daden, hoe bescheiden ook, de moeite waard worden
geacht om opgemerkt en aangeteekend te worden.
Lucas van Leiden brak af met de middeleeuwsche kunst, die alleen oog had voor
het zieleleven en die geene personages het opvoeren waardig achtte dan de
uitverkorenen, de hemelingen en zij die hen vereerden. Hoogstens werden nevens
hen toegelaten de vorsten en de grooten der aarde, die heerschten over de wereld.
Met de nieuwere tijden kwam het leven op aarde eveneens in aanmerking en kreeg
de burgerman burgerrecht in de kunst. Lucas van Leiden was de groote aanvoerder
dier doortastende omwenteling.
Hij werd hierdoor de grondlegger van de vaderlandsche kunst in een van hare
meest belangwekkende uitingen. Terwijl de overgroote meerderheid der schilders
van de zestiende eeuw, die de ouderwetsche kunst den rug toekeerden, overliepen
naar den Italiaanschen trant en zich door de Academische aanlokkingen lieten
verleiden, bleef hij trouw Nederlandsch, in zijn naaste omgeving zoekende wat er
eigenaardigs te vinden was en wat verdiende vereeuwigd te worden. Hij was de
hoofdman der glorierijke schaar, die in die dagen van ingenomenheid met de vreemde
leer en van verloochening van den eigen aard, trouwheid predikte aan de eigen
opvatting en duidelijk deed uitkomen wat onze zeden oorspronkelijks bezitten en
wat onze kunst moet onderscheiden. Hieronymus Bosch, Pieter Breughel, Pieter
Aertsen en veel anderen volgden in de XVIe eeuw den weg, dien hij gebaand had;
in de XVIIe eeuw werd de toon, dien hij had aangeslagen, de grondtoon der
Hollandsche kunst.
Lucas van Leiden was een wonderkind. Wat van Mander ons verhaalt van zijne
vroegtijdige rijpheid grenst aan het wonderbare en zou niet aan te nemen zijn indien
niet alle voorhanden zijnde oorkonden er mee samenstemden. De oude
geschiedschrijver, die een groot bewonderaar van onzen meester was en uitvoeriger
over hem dan over eenigen anderen Hollandschen kunstenaar verhaalt, weet ons te
zeggen dat Lucas in 't jaar 1494, omtrent den lesten Mei of in 't begin van Juni,
geboren werd te Leiden en dat hij, toen hij nog slechts een kind van negen jaar oud
was, koperen platen naar zijn eigen vinding sneed. Zijn eerste gedagteekende plaat
draagt het jaartal 1508, toen hij veertien jaar oud was; zij is bewonderenswaardig
zoo van samenstelling als van uitvoering. Twee jaar later was hij een meester in zijn
kunst. Hij stierf in 1533; in zijn kort leven sneed hij 174 koperen platen, graveerde
op glas en vervaardigde tal van schilderijen.
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Als graveur naar eigen scheppingen is hij het meest gekend en verdient hij ook
den hoogsten lof. Onder zijne allereerste stukken, die hij vervaardigde van zijn
negende tot zijn veertiende jaar zijn er reeds van verbazend keurige uitvoering. Toen
hij zijn zestiende jaar bereikt had, voerde hij sommige zijner volmaakste stukken
uit: zijn Doop van Christus, zijn Christus aan het volk vertoond en zijn Verloren
zoon. Al die platen zijn merkwaardig door de fijnheid van bewerking: hij graaft niet
diep in het koper, hij krabt slechts lichtjes door de gladde oppervlakte met heel teere
lijntjes, en verkrijgt niettemin heerlijke uitwerkingen van licht en kleur. De wollige
plooien, de glimmende weerschijnen van het kleed, het glansen van het loof der
boomen, het algemeen uitzicht der dingen zoowel als hun minste onderdeeltjes doet
hij met zijn
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naald in weinìge trekken uitkomen. Een tooneeltje kan nog zoo eenvoudig zijn, hij
weet het kostelijk en aantrekkelijk te maken door de handigheid, waarmede hij er de
bijzonderheden van doet uitkomen en de liefde waarmede hij die nietigheden opsmukt.
Hij had klaarblijkelijk de eerste werken van Albrecht Dürer gezien wanneer hij zelf
zijn vroegste platen sneed, en de techniek van den grooten meester had hij tot
voorbeeld genomen. Zijn eigen hanteering van de graveerstift was niet minder
bewonderenswaardig dan die van zijn voorganger, maar zij was anders: Dürer was
forscher, mannelijker in zijn glansende kopersneden; Lucas was weeker, fijner,
grijzer; zijne kunst is meer die van het zwakke mannetje, van wien Dürer spreekt,
dan die van den machtigen schepper uit Neurenberg.
In de opvatting zijner onderwerpen is hij inderdaad eigenaardig en Hollandsch.
Wat hem treft in de wereld is niet de daad van zijn held, de min of meer gewichtige
gebeurtenis die hij voor te stellen heeft, maar de indruk, dien deze maakt op de
menigte, het deel dat het publiek er aan neemt; de gewone mensch met zijne gevoelens
van alle dagen en hunne natuurlijke uitingen trekt hem het meest aan, dien bestudeert
hij en geeft hij met voorliefde weer. Dit maakt dat het leven in zijn werken niet op
een enkel punt overheerscht, maar dat het alle deelen, alle personages doordringt,
dat zijne waarheid eene ongekunstelde is, die iedereen begrijpt en iedereen geniet.
In tegenstelling met de Academische kunstenaars is hij geen samenvatter, geen
vereenvoudiger, maar een ontleder en verbrokkelaar der handeling.
Saulus is van zijn peerd gebliksemd door bovennatuurlijke tusschenkomst: de
toestand is tragisch, het lichaam gebroken, de geest fel geschokt. De heldenschilders
beelden den getroffene af zooals hij door zijn steigerend paard wordt voortgesleept,
de voeten in de stijgbeugels hakende, het hoofd naar den grond hangende, de blik
naar den hemel gewend en genade afsmeekend. Lucas vat de zaak anders op. Een
ruiter, een man van jaren, is van zijn paard gesukkeld; het beest is bedremmeld over
het ongeval en kijkt meewarig naar zijn meester. Deze heeft zich bezeerd, maar heeft
zijn ledematen opgeraapt en strompelt nu hinkepinkend voort, gesteund door twee
gedienstige kameraden. Vaarwel mirakel en drama; er blijft een ongevalletje over
voor het gemengd nieuws der stedelijke courant. Adam en Eva zijn verbannen uit
het paradijs: geen engel met vlammend zwaard, geen verbolgen godheid en geen
menschenpaar verpletterd door angst en berouw; alleen een daglooner met de spa op
den schouder en zijne vrouw met een kind op den arm, die de erve verlaten waar
men hun den dienst heeft opgezegd: In Esther voor Assuerus treft hem niet de persoon
en de daad van den machtigen vorst en ook zijne personages ondergaan niet dien
indruk; Esther is een burgermeisje geheel verwonderd zich in dit rijke midden te
bevinden en hoofdpersonen zijn twee harer gezellinnen, die groote verbaasde oogen
openzetten bij het zien van het vreemde midden waarin zij beland zijn. In de
Kruisiging van Christus is het alweer niet het machtige drama de wereld hernieuwende
en de zelfopoffering van den Godmensch, die hem aantrekken; het zijn de groepen
toeschouwers, die langs den weg naar den Golgotha voortslenteren, koutende over
de gebeurtenis van den dag, de bedelende kreupelen, de paradeerende ruiters, de
dobbelende soldeniers. Het gemoedelijke overheerscht alles, de burgerman speelt de
groote rol.
Zijne kunst is daarom geen nuchtere; hij is dichter op zijne manier en in het gewone
leven is inniger gevoel en onbeschroomde uitdrukking ervan niet uitgesloten. In
Maria's bezoek bij Elizabeth ontmoeten de twee nichten elkander: geene voorstelling
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der verrassing over het heugelijke nieuws, geen verwelkoming op den drempel; niets
dan eene omarming, maar zoo innig, zoo hartelijk dat er van de vrouwen niets te zien
blijft dan dit ééne gebaar. Maria in een landschap zoogt haar kind; echt
moederkensachtíg zit de burgervrouw daar, enkel bedacht om haren lieveling te laven
en hem een gemakkelijk nestje te maken tusschen de open gespreide en eenigszins
opgetrokken knieën; maar de bloempjes op den grond, de kruiden die de rotsbrokken
omslingeren, de rust in het
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eenzame dal geven de poëzie aan deze idylle.
Neen, Lucas was op verre na geen nuchtere afbeelder der werkelijkheid, er school
een goede dozis fantazie in de hoeken van zijn waarheidlievenden geest. Hij moet
de menschen wel nemen zooals zij zijn, alleenlijk maakt hij ze graag, naar
middeleeuwschen trant, slank en opgeschoten; maar de kleedij, de bijzaken vergoeden
het hem. Wat een pracht en weidschheid van mantels en draperijen, wat een zoeken
en zich verkneukelen in allerlei grillige plooitjes en dan wat een grenzenlooze keus
van hoofddeksels! Wij zullen moeten gaan tot Rembrandt om een zoo rijke sorteering
te vinden: mutsen, helmen, hoeden, tulbanden van honderd verschillende fatsoenen,
geen twee dezelfde, en grillige randen om de hoeden en pluimen op de mutsen en
vederbossen op de helmen. Een van zijn geliefkoosde figuren is een man, die het
hoofd omslingerd heeft met loovertakken; waarom dit zonderling hoofddeksel? Niets
beantwoordt de vraag. Het lijkt wel potsierlijk en toch is het dit niet. Lucas van
Leiden lacht niet, spot niet; een volgend geslacht zal eerst dit andere menschelijk
element in de kunst brengen. Zijn humor, indien men het zoo noemen mag, is een
droge: hij stelt gekke dingen in vollen ernst voor. In zijn Feestende Magdalena is
het dansorkest samengesteld uit een landsknecht, die de dwarsfluit blaast en een
mijnheer met hoogen hoed en langen rok, die de trommel speelt. Die hooge hoed en
die lange rok komen even zoo goed te pas bij die trommelarij als een gekleede
redingote en een zijden cylinder zouden passen voor den speelman op een
boerenkermis, en toch staat de rare instrumentist daar in vollen ernst, doodbedaard,
zonder eenigen schijn of vermoeden van zich komiek aan te stellen.
Het overgroote deel van zijn leven bleef Lucas getrouw aan die eigenaardige
opvattíng der kunst en behield hij zijne hooge, eervolle oorspronkelijkheid; in zijne
allerlaatste jaren werd ook hij geraakt door de almachtige bekoorlijkheid der
Italiaansche kunst. Verscheiden zijner stukken, gedagteekend van 1530, dragen op
onmiskenbare wijze den stempel der academische invloeden. Hij moet toen gravuren
van Marc-Antonio, den plaatsnijder van Rafael's werken gezien en tot voorbeeld
genomen hebben. Een Adam en Eva, een Loth dronken gemaakt door zijne dochters,
een reeks van de Zeven Deugden, een Mars en Venus zijn geheel in den
beeldhouwachtigen stijl der Italiaansche school. In 1527 was hij Mabuse gaan vinden
in Middelburg en was met hem gaan reizen in Vlaanderen; van dit jaar dagteekenen
enkele zijner werken, waarin de zeer edele vindingen der Renaissance-versieringen,
waarop Mabuse verzot was, een hoofdrol spelen. De Vlaamsche schilder kan den
Hollandschen wel tot de vreemde kunst bekeerd hebben.
Lucas van Leiden moest tot inkeer gekomen zijn en berouw gevoelen over de
zonden in vroeger jaren bedreven tegen de heilige teekenkunst. En inderdaad was
zijn register nog al beladen en zag hij vooral in de eerste jaren niet nauw om een
hoofd of een lijf te fatsoeneeren tegen de eischen der anatomie. Na zijne verzaking
aan de dwalingen zijner jeugd ging hij zich toeleggen op het teekenen van fraaie
naakte figuren zooals honderd anderen ze teekenden; hij verloor zijne gewaande
gebreken, maar meteen zijn onwaardeerbare oorspronkelijkheid.
Als schilder bracht Lucas van Leiden veel minder voort dan als graveur en ook
de kunstwaarde zijner werken van het penseel is minder treffend. Hij gebruikte nu
eens waterverf dan weer olieverf, maar hij is eigenlijk minder een schilder, die de
natuur in kleuren weergeeft, dan een graveur, die zijne teekeningen kleurt. Hij behoudt
al zijne goede hoedanigheden van opmerker van het leven; zijne personages bewegen
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en handelen naar waarheid, hunne uitdrukking is sprekend, maar de kleur is
onharmonisch, nu eens bleek, dan bruin en dikwijls zwaar; de weerschijnen zijn
gekunsteld, de omtrekken scherp afgesneden. Van Mander, die evenhoog oploopt
met de schilderijen van Lucas van Leiden als met zijn koperen platen, beschrijft er
verscheiden van en onder andere het stuk, dat de Ermitage van hem bezit en dat
volgens den ouden historieschrijver ‘het uytnemenste en schoonste’ is. Het stuk
hoorde

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

268
in het begin der XVIIe eeuw aan Hendrik Goltzius en in de volgende eeuw aan Crozat
toe en kwam van daar naar St. Petersburg. Het was toen een drieluik met toeslaande
vleugels, dragende op de buitenzijde het jaartal 1531. De binnenzijden der vleugels
zijn nu met het middenstuk samengevoegd, de buitenzijden der luiken zijn afgezaagd
en afzonderlijk ingelijst. Al de deelen zijn van paneel op doek overgebracht. De
buitenzijden der luiken verbeelden een man en eene vrouw, dragers van
wapenschilden, het middenpaneel en de binnenzijden verbeelden de Genezing van
den Blinde van Jericho.
Het stuk is een van 's meesters laatste werken, hij blijft trouw aan zijn princiep
van vroeger jaren en laat in de afbeelding der mirakuleuse gebeurtenis een aanzienlijke
rol over aan de bonte menigte der toeschouwers. Rechts en links vormen zij dichte
groepen, die het wonder gadeslaan en bespreken. De nieuwsgierigheid, de ontroering,
de twijfelzucht is in levendige trekken weergegeven, maar er is een toenadering op
te merken tot de klassieke behandeling. Christus en de blinde staan heel in het midden
en op den voorgrond der samenstelling, op hen vestigt zich de aandacht der omstanders
en wordt ook de onze getrokken. Er is meer eenheid in de handeling, er is een
merkelijke stap naar de moderne, naar de Academische opvatting gedaan.
Trouw is hij ook gebleven aan de gemoedelijke opvatting in een deel der
personages; het kind dat den blinde leidt en Christus' hulp vol vertrouwen en aandrang
inroept, de meewarige Heiland en de klagende blinde, de mistrouwig blikkende
apostel, de knaap op den grond zittende en wijzende naar de hoofdgroep, de moeder
links zittende en kijkende naar het wonder, de bewogen figuren rechts zijn allen
menschen op heeter levensdaad betrapt. Maar in hen zelve en in de overige personages
is meer stijl gekomen; de hoofdgroep is deftig en statig; het figuur links met den rug
naar ons gekeerd, is volkomen academisch gedrapeerd, er is een groote poging gedaan
om het werkelijk leven in klassieke ordinantie te schikken. De krachtig opborrelende
geest van den meester spat nog langs alle kanten uit en er is nog leven en waarheid
in overvloed, maar er is meer intoomend overleg, meer beredeneerde indeeling
bijgekomen.
Buitengewoon groot is ook het aandeel toegekend aan het landschap: heel de
achtergrond is er door ingenomen. Naar ouderwetschen trant zijn in het verre verschiet
de bergen en rotsen blauwgroen; links verheffen zich grijsgetinte gebouwen met
zachtroode daken; meer naar den voorgrond rijst een scherm van donkere
boomengroepen op, waartegen het tafereel zich ontvouwt. De kleur is bont en hoog
van toon met wispelturige weerschijnen. Christus draagt een donkerblauw kleed, de
blinde een donker bruingeel met lichtende weerschijnen, de kleine jongen, die hem
leidt, een lichtblauw met witte tinten. Rechts ziet men vele roode draperijen, sommige
met witte of gele weerspiegelingen. Links draagt de man op den rug gezien een witten
mantel met blauwe weerschijnen, een andere is gehuld in een volroode draperij, de
zittende vrouw draagt een wit overkleed met safraanachtige tinten, weer andere zijn
in gele, rozige, donker- of lichtblauwe kleedij. Het is een heele uitstalling van hooge
kleurenpraal, nog al zwaar en vast gelegd; de penseeling heeft niet meer de fijnheid
van de vroegere school, ook niet de porseleinachtigheid van sommige later komenden,
er ligt iets stevigs en breeds in. Maar leven en beweging en waarheid heerschen in
alle deelen en onderdeelen. Een nieuwe kunst heeft zich baan gebroken, die de
ingetogenheid zoowel als de houterigheid van het middeleeuwsche heeft afgelegd,
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die volop menschelijk is geworden en die uit de natuur en de waarheid hare
levensappen zal putten, de kunst der vaderlandsche renaissance, wier loopbaan een
tijd lang nog zal gestremd worden door vreemde invloeden, maar die geroepen is
om in de volgende eeuw den roem onzer schilderschool voor goed te vestigen.
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Nacht.
Door Richard de Cneudt.
Mijn stappen klinken, vreemd en zwaar.
De sterren lichten, hoog en klaar.
De huizen slapen in den nacht;
een verre stemme fluistert zacht.
De wind verhaalt een treurig lied,
maar wat hij klaagt, dat weet ik niet.
Mijn voorhoofd gloeit; de lucht is zwaar.
Ik denk altijd alleen aan haar.
De stilte weent; mijn weemoed wacht,
en verre klokken klagen zacht.
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Droom.
Ik wil u mijn droom vertellen;
het was zoo aardig, het was zoo zoet,
een droom zoo puur, zoo blank van onschuld,
dat ik er staag om denken moet.
Wij gingen in het licht der zonne,
naïeve kinderkens, hand in hand,
drinkend de schoonheid en voelend de weelde,
hijgend alom door het zomersche land.
En zie - daar kreunde vóór onze voeten
een hulpeloos vogelijn;
gij hebt het genomen in uwe handjes,
gedrukt aan het herteken dijn.
En wij hebben voor 't hulpeloos vogelken
te zamen een nestje gebouwd,
en dan zeer zoet, en dan zeer innig
elkander in de oogen geschouwd.
En het vogelken was zoo lief, zoo bekoorlijk,
en het nesteken was zoo warm, zoo zacht!
Wij drukten elkander de handen zoo innig
en hebben aan zoete dingen gedacht.
Ik wil aan u mijn droom vertellen;
het was zoo aardig, het was zoo zoet,
een droom zoo puur, zoo blank van onschuld,
dat ik er staag om denken moet.
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Een weerzien (uit het leven van Marie Barnholt).
Door P. Valkhoff.
(Vervolg.)
Marie vond bij haar tante en Emma niet alleen wat ze gezocht had: afleiding, een
zacht verbleeken van haar leed, nu zij weg was uit de omgeving, waar alles haar er
aan herinnerde; zij vond ook troost door de denkbeelden van Emma, die
langzamerhand op haar inwerkten en haar afvoerden nu en dan van haarzelf en haar
eigen zieleleven.
't Idee van een taak was bij haar opgekomen, een idee, vroeger nooit gevoeld, door
't vaste geloof aan onvermogen voor ernstig werken. Maar nu kwam het door den
invloed van Emma's spreken en doen. Nog een paar weken zou ze in Arnhem blijven,
dan moest ze terug naar 't stadje, naar haar huis, naar haar kamertje... Ze zou Klara
en Henri ontmoeten, ze zou hen samen zien wandelen, de menschen hooren spreken
over 't knappe, 't aardige paar... Nee, 't kòn niet, 't mòcht niet... Als een schrikbeeld
rees gedurig de gedachte op: van hier weg te moeten, uit de rustige omgeving van
sympathie en arbeid, naar haar kamertje, waar ze als verlaten op de wereld, haar
smart zou uitsnikken boven een boek of een handwerkje... Als ze eens hier kon
blijven, bij Emma van Bosch! Als ze eens ging studeeren voor een middelbare akte
Fransch en lessen nam in Arnhem... Die grammatica was vervelend, ze had die nooit
kunnen leeren, maar nu, ouder en met wilskracht, 't voorbeeld van Emma naast zich,
geïnspireerd door haar kloeke woorden, zou 't nu niet beter gaan? Haar ouders zouden
't goed vinden dat ze hier bleef en lessen nam. Ze misten haar thuis niet bizonder,
kon ze uit de brieven merken. 't Was opeens een vreugde in haar, dat denkbeeld, en
terstond sprak ze erover met Emma. Deze was er niet zoo enthousiast voor. ‘Ik weet
niet of jij geschikt bent voor die droge, taaie, grammaire-studie, waarmee je beginnen
moet om tot 't mooie, de ziel van de taal, te komen. Maar probeer 't, ik zal je kunnen
helpen in 't begin, we zullen samen werken. Ik vind 't in ieder geval flink van je, dat
je zoo iets wilt ondernemen....’
Even voelde Marie schaamte in zich, omdat Emma van flinkheid sprak, niet
vermoedde, dat bij 't idee van willen werken en 't vooruitzicht lange winteravonden
in haar gezelschap te kunnen doorbrengen, iets anders kwam, machtiger dan 't
voorgaande: de vrees voor de haar wachtende onrustdagen, thuis, in haar woonplaats...
Nooit had Marie aan Emma verteld wat zij voor Henri voelde, nooit over hem
gesproken dan als een goede kennis van haar. Er waren oogenblikken geweest van
behoefte aan uitboezemende vertrouwelijkheid, maar ze had zich bedwongen, wetend
hoe slecht en onduidelijk zij in woorden zou zeggen het raadselleven van haar ziel.
Liever zwijgen daarover, zooals ze gedaan had, jong meisje nog, stil voortleven die
twee levens, het uitwendige en het inwendige, die zich soms even mengden, werkend
't een op het ander, maar meestal waren als van een bloem de voor ieder zichtbare,
de door ieder beroerde kelkbladen en het onzichtbare hart, verborgen, ongeweten,
veilig voor de brutale blikken der menschen.
Opgeruimd, vol goeden moed, begon ze met de studie voor 't Fransch. Daarin was
voor haar al 't prettige, al 't verblijdende van wat frisch is en nieuw. Toen ze de
bestelde boeken ontvangen had, voelde ze zich gelukkig bij 't langzaam opensnijden
en doorbladeren. 't Papier, zonder kreukjes of vlekjes, voelde aangenaam versch
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tusschen haar vingers, was een lust voor haar oogen; die woorden article. adjectif,
substantif waren oude bekenden, die de schooljaren in haar herinnering terugbrachten.
Ze zag zich weer als meisje, angstig haar beurt afwachtend en dan, als die gekomen
was, te vergeefs trachtend den regel en de uitzonderingen te vinden, verwarrend 't
een met 't ander. Maar nu zou 't beter gaan, geloofde ze. En na een poosje zou 't veel
prettiger worden: lezen en opstellen maken, wat mooier is dan grammatica....
Hoe viel 't haar tegen, hoe geheel anders ging 't dan zij gedacht had. De zwarte
letters, die op 't blanke of roomkleurig papier zoo kalm en vriendelijk hadden gestaan,
de groote deftig, de dikke gewichtig, de kleinere ver-
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trouwelijk dicht opeen, waren spoedig voor haar geworden van een onbeduidende,
niet-aandoende verveling... Na twee morgens van flink werken, begon ze den derden
met minder lust, later dan de vorige. Ze treuzelde wat beneden, ontbeet langer dan
anders, bleef nog een poosje praten met tante, ging toen pas naar Emma's kamer,
waar 't stapeltje boeken en cahiers weer klaar lag. Ze moest beginnen, en ze voelde
afkeer in zich tegen 't dorre gezeur van de spraakkunst. Ze drentelde rond door de
kamer, tuurde geeuwend in 't roode geblikker van 't petroleumkacheltje, bleef lang
staan voor het raam, kijkend naar twee meiden, die giechelend een kleed klopten op
't binnenplaatsje.
Toen begon ze, langzaam openend haar boek. Le genre des substantifs. Ze las alle
gevallen en uitzonderingen, ging ze toen resumeeren in een cahier, maar bij 't even
haken van haar pen in 't papier, waardoor inktvlekjes spatterden over 't blad, haalde
zij driftig de gespleten pen in groote streken door wat ze geschreven had. Ze schoof
't cahier ver van zich, gooide haar boeken dicht en tuurde vóór zich uit, wanhopig
over haar niet-kunnen.
Zou ze dan nooit degelijk werk kunnen doen? O, die blijde moed, waarmee ze
haar studie begonnen was, dat vaste vertrouwen, dat ze nù zou kunnen, omdat ze zou
willen, die mooi-geziene taak als troost in haar leven. Ze begreep niet, hoe ze zoo
vol energie 't werk had ondernomen. Maar ze moest volhouden, omdat... ze hier
blijven wou, niet terug kon naar huis....
Emma sprak haar nieuwen moed in. Was 't niet belachelijk, dat Marie, die alles
zoo goed begreep waarover ze samen spraken, die haar dikwijls raad gaf door haar
diepdenkend inzicht in allerlei dingen, terugschrikte voor spraakkunstregels, die
duizenden hoogere-burgerscholieren en onderwijzers zonder moeite in korten tijd
uit 't hoofd leerden? Ze kon begrijpen, dat het iets ongewoons was voor Marie, die
studie, maar je went aan alles. Ze moest doorzetten.
Werkelijk ging 't beter. Als ze 't gevoel van dien derden morgen, 't gevoel van
verveling en afkeer in zich voelde opkomen; als haar gedachten wegdreven van 't
geen ze las naar uren, waarin ze met Henri was samen geweest, herinnerde zij zich
opeens de woorden van Emma, en spannend vast en scherp haar aandacht op 't
studieboek, lukte het haar meestal, door dat heftig willen, erbij te blijven.
Op een middag bracht tante een brief van huis aan haar boven. Ze brak hem open,
langzaam, zonder verwachting, wetend hoe de brieven van haar moeder waren: vol
meedeelingen over menschen, die haar niet interesseerden, mevrouw die en meneer
die. Maar opeens zag ze de namen Henri Heerlen en Klara... Ze las, alléén dat stukje,
niet lettend op wat voorafging:
‘'t Engagement van Henri Heerlen en Klara, dat nog altijd officieus was, is nu
heelemaal af, zooals Klara je misschien al geschreven heeft. Incompatibilité d'humeur
of iets dergelijks schijnt de oorzaak te zijn. Klara gaat uit logeeren naar Amsterdam
voor een paar maanden, daarna waarschijnlijk naar Indië terug, vertelde haar tante
mij. Henri zal wel gauw ontvanger worden. Veertien dagen geleden heb ik hem even
gesproken....’
Over beiden niets meer dan die woorden, noch er vóór noch er achter. Maar die
enkele zinnen wekten in Marie een tinteling, een duizeling van vreugde. 't Engagement
af, Klara en Henri gescheiden! Ze moest opstaan en door de kamer loopen, met, in
haar borst, een vreemd gevoel van geluk, van verlichting, van ontheffing van zwaren
druk... 't Was haar of in dicht-omhullend duisterfloers plotseling een straal van licht
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kwam breken, die alles anders kleurde, verhelderde en vergoudde. De meubels
schenen anders te staan in de kamer, vriendelijker betint door 't invallend zonlicht.
Ze dacht alléén dit: Dat een nieuw leven voor haar begon, dat 't begin van 't geluk
voor haar gekomen was... 't Was luchtig in haar borst, in heel haar lichaam; ze lachte
opeens, want de vreugde steeg plotseling naar haar gelaat...
Maar langzaam kwamen weer de gedachten, weggeschrikt door het gedruisch van
blijdschap, tot haar terug. Wat was er gebeurd? wat zou er gebeuren nu?... En de
hoop, verraderlijk-bedrieglijk, sloop bij haar binnen: Zou de verhouding van Henri
en haar niet

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

273
weer kunnen worden als vroeger, maar beter en mooier, nu Klara niet meer tusschen
hen beiden stond? Hij had van vriendschap gesproken, nooit van liefde, maar kende
hij zichzelf? Wist hij, waar te scheiden in zijn ziel het gevoel van vriendschap en dat
van liefde, zoo vaag, zoo ineenvloeiend van grenzen? Misschien had hij behoefte
aan troost, nu hij zich in Klara bedrogen zag. Zou ze hem schrijven? Nee, niet
schrijven; ze wou zelve hem spreken; hij zou begrijpen haar blik, haar stem, den
druk van haar hand, en bij haar zou hij vinden wat hij bij Klara niet gevonden had:
't Geluk....
Al haar plannen-maken, al haar toekomst-zien was eensklaps anders geworden...
In schromelijke ellende viel de gedachte aan 't studeeren voor een akte uit haar ziel...
De boeken lagen daar koud en onaandoenlijk, waren niets voor haar meer. De heftige
prikkel tot 't studeeren: 't willen blijven bij haar tante, was verdwenen. Ze verlangde
terug naar haar stadje. Ze zou er weervinden haar kamertje, met de bekende en
veelgeliefde dingen, die zij er voorloopig gelaten had, omdat 't studeeren maar een
probeeren was geweest. Ze zou er terugvinden de wegen en paden in den omtrek,
waarlangs ze had loopen dwalen en droomen...
Ze schoof hoog 't raam open, de wind fladderde naar binnen, dartelend-ritselend
in de bladen van de grammaire. Even zag ze er naar: een ding, ellendig, zonder ziel,
als dat kacheltje, maar dat was nog kleurig van rood en blauw schijnsel, een ding als
die papiermand, was 't boek voor haar geworden. Hoe wat alles in en om haar
gemetamorfozeerd!... Zooals alle middagen, ging ze Emma om vier uur uit school
halen. Ze wandelden samen door het Klarenbeeksche Bosch... 't Was er eenzaam,
weinig wandelaars; in 't water van den vijver dreven bruine, glibberig-vuile twijgen
en natte blâren; een kraai, opgeschrikt, vloog krijschend omhoog door de
spichtig-naakte takken; onder de voeten ritselden de droge, verschrompelde blâren,
en overal lagen bruine en gele tinten, even verbroken door 't sparregroen van een
boschje... En terwijl ze voortwandelden door 't bosch, in het kalmgouden sterven
van het najaar, vertelde ze aan Emma, dat 't nooit zou gaan met die Fransche studie,
dat het studeeren haar verveelde, dat ze er genoeg van had en terug wou naar huis;
de proef was mislukt... En toen ze dat zei, maakte ze haar stem dof en weemoedig
van teleurstelling, van bedrogen verwachting, maar onder haar woorden joelden de
blijde gedachten, die ze wel had willen uitzingen, uitjuichen in de herfststilte rondom.
Nauwelijks luisterde ze naar Emma, die sprak van gebrek aan energie en volharding,
van 't niet-begrijpen van zóó groote zwakte. Marie voelde niet in Emma's woorden
de teleurstelling, dat van haar werd genomen een meisje, dat al die weken haar tot
lief en troostvol gezelschap was geweest, 't weermoeten afscheiden van iets waaraan
ze zich gehecht had... Ze voelde alleen wat ontevredenheid over gekwetste ijdelheid,
over de verkleinende gedachten van Emma. Als dit niet gebeurd was, zou ze
langzamerhand gewend zijn aan die studie, wist ze. 't Ging de laatste weken veel
beter dan in 't begin... Waarom had ze vroeger maar niet alles verteld aan Emma?
Dan zou die begrijpen nu dat vreemd-zwakke handelen.....................
Toen ze, weer thuis, voorzichtig naar Henri Heerlen vroeg, was 't een wreede
teleurstelling voor haar, te hooren, dat hij sinds een week vertrokken was... Maar ze
wist, dat hij terug zou komen, en dat stemde haar gerust. Ze zou wachten, kalm
wachten, niet ongeduldig zijn, en als hij kwam, zou 't glanzende geluk voor haar
oplichten. Ze was nu blij, weer thuis te zijn. De eerste maal dat ze in haar kamertje
kwam, na 't lange weg-zijn, was 't er zoo kil geweest: een muffigbedompte vochtigheid
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van weken-gesloten-zijn. Maar toen de kachel haar warmte begon uit te stralen en
het er aangenaam werd van alles-doordringenden getemperden gloed, had ze zich
gelukkig gevoeld, dáár, met haar bibliotheekje, waarvan ze nam één voor één de
boeken, die klammig-koud waren, in haar warme vingers, en weer liet terugvallen
tusschen de andere. 't Was of ze elk ding in haar kamertje moest bekijken en betasten,
de bibelots op 't étagèretje, de oude
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o-zoo-bekende platen en gravures aan den muur. Hoe veilig-gelukkig was ze nu hier,
gelukkiger zelfs dan bij tante van Bosch en Emma....
Zoo gingen de weken, en leefde zij voort 't stille leven van vroeger, terwijl in haar
groeiden hoog-op de hoop en 't verlangen. Met vreugde zag ze den winter komen,
met belofte van sneeuw en ijs. Ze hield van schaatsenrijden, omdat de physieke
inspanning, 't krachtig bewegen van 't lichaam tegen den wind, haar een prettig-forsch
gevoel van kracht, van kunnen gaf. Ze voelde zich dan niet meer zoo'n zwak,
droomerig meisje, maar alle lust tot mijmerij, tot alleenig-peinzen werd dan
weggeslagen door de lustige stevigheid van haar bewegingen, door 't roeiende snijden
van haar lichaam in den kouden wind....
De ijsbaan van de club lag een weinig in de diepte en vóór er op te gaan, bleven
de schaatsenrijders even staan om te overzien 't vroolijk gekrioel aan hun voeten.
Ook zij, dien middag, en ze zag 't drukke, prettige leven al in vollen gang, want ze
was wat laat gekomen. Ver naar achteren, bij de spoorbaan hing een zware bank van
wolken, die zich langzaam schenen op te stapelen, grauw en dik, alsof ze sneeuw
met zich voerden. De zon spreidde, vóór 't wegzinken achter den spoordijk, een gelig
licht om zich, dat uitvloeiend zich mengde met 't grijzig-blauwe boven en 't
dreigend-grauwe in de verte. Een vreemd, valsch geschitter, mat en krachteloos,
glans-tintte op 't ijs. De gansche baan was bedekt met wit schilfer van 't snijden der
scherpe schaatsen, als een donzig sneeuwveld, met, in 't midden, staal-blauwzwarte
plekken, waar niet gereden was... Aan beide kanten der baan was 't vroolijk-druk.
Schaatsenrijders kwamen aan met breede, fiere streken en wendden zich plotseling
om, de schaatsen diep in 't ijs drukkend met snerpend-gerekt geluid. 't Was daar een
dooreenkrioelen van menschen, die elkaar begroetten, complimenteerden en luchtige
woordjes zeiden over 't weer en 't ijs, zich buigend-wiegelend op de schaatsen.
Ze bleef even staan kijken, en toen de muziek eensklaps te spelen begon, en de
tonen opzwollen, zonnig-vroolijk, opwekkend-vibreerend, als een schitterende fontein
van geluid, voelde zij in zich komen een levenslust, een verlangen om met opgeheven
hoofd en een lach op de lippen te marcheeren op den maatgang der muziek... Toen
meende ze opeens, dat ze Henri Heerlen met een vriend de houten consumptie-tent
zag binnengaan. Kon hij 't geweest zijn? Ze trilde van aandoening en langzaam liep
ze voort naar de ijsbaan beneden, de oogen strak gericht op den ingang van de tent...
Ze durfde die zelve niet binnengaan; ze weifelde, vreezend dat de blijde hoop, die
ze voelde wolken in zich, zou weggedreven worden door de werkelijkheid en daarom
ging ze zitten op een bank om haar schaatsen aan te binden... Ze reed een eindje met
een vriendin, spiedend om zich of ze hem ook zien zou. En plotseling stond hij vóór
haar, midden-in een clubje kennissen. Hij was opgewonden, praatte luid en druk, en
kwam met een zwaai naar haar toe. 't Baantjerijden begon hen te vervelen. Ze wilden
een tochtje maken. Of ze lust had mee te gaan? Ze zei van ja, en spoedig waren ze
met hun zessen op de ijsvlakte, en reden ze voort, achter elkaar, tegen den wind in,
met forsche, krachtige slagen. Zoo kwamen ze in een dorpje in de buurt, waar ze
neervielen, moe van 't dolle rijden, in de gelagkamer van een herberg. Henri sprak
heel weinig tegen haar. Hij plaagde de andere meisjes, zei allerlei dwaze dingen,
zoodat ze gedurig proestten van 't lachen om dien grappigen jongen. Marie lachte
mee, gedwongen, met gemaakte vroolijkheid, want 't gelukkig levensblij gevoel van
zooeven was verdwenen. Ze voelde de melancholie opkomen bij haar, 't leed om de
désillusie van 't eerste weerzien. Ze had 't zich zoo anders gedacht, niet gerekend op
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die luidruchtige scherts, op die dolle grappenmakerij... In haar eenzaam denken was
't weerzien stil en vredig geweest, een kalme begroeting tusschen hen beiden. Maar
ze lachte nu mee, en zei ook vroolijke woorden om toch niet stil te schijnen voor de
anderen. Bij 't terugrijden hadden ze den wind in den rug... Marie reed naast Henri,
en ze bleven achter, langzamer rijdend dan de anderen, die snel voortzweefden voor
hen
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uit. 't Begon stil op 't ijs te worden. De wolkenbank had zich verdund gespreid over
den hemel, die nu geworden was één monotoon-grauwe vlakte. De zon, een geligroode
schijf, was nog even zichtbaar en kaatste op 't ijs haar flauwig-zwak gestraal...
Ze reden naast elkaar voort, en Marie voelde in zich den angst, dat niet gebeuren
zou waarnaar ze verlangde, sinds lange weken. Henri was stil geworden. Nu en dan
spraken ze weinige woorden... Morgen, hoorde ze opeens. Morgen, wat? Morgen
moest hij ver weg, voor goed; hij was benoemd tot ontvanger in een dorpje in 't
Noorden van Friesland. Hij zou hier maar heel weinig meer kunnen komen... Morgen,
morgen dus al. Ze bleef even staan, zich bukkend om haar schaats goed te schikken.
Toen ze opkeek, blikten haar oogen in de zijne... Marie, ik wou..., begon hij. Maar
toen, of bedwong hij zich, of zei hij niet wat hij had willen zeggen, want de klank
was weer anders: Ik heb je nog altijd niet 't boek gegeven, dat ik je beloofd had. Mag
ik het je morgen, vóór ik wegga, sturen? De Kleine Johannes?... Hij keerde zich van
haar af. De zon, even zichtbaar nog, kleurde, in een laatste opflikkering van kracht,
met een vreemd, schel licht de ijsvlakte. In de verte schitterden, fel-spiegelend, een
paar ruiten; de sneeuw op de daken en de landen was plotseling als kristal,
verblindend-fonkelend van wit. Toen verdween de zon achter grijs-blauwe huizen
in de verte; een roodig-gele, uitvloeiende plek bleef waar ze verzonken was; een
grauwige somberheid scheen plotseling over alles te dalen. Marie voelde waterige
koude door haar lichaam killen...
- Zullen we gaan? zei ze, toonloos.
Zwijgend reden ze naast elkander voort, met snelle slagen nu, en weldra waren ze
weer bij de anderen, die op hen wachtten.
't Werd al grauwer en duisterder in den samendichtenden avond. De sneeuw begon
te vallen, eerst langzaam, enkele vlokken, traag en eenzaam, die versmolten in 't ijs,
toen al meer en meer. Op de ijsbaan dunde de menschenvolte, en op den weg terug
waren vóór en achter hen de van 't ijs terugkomende rijders, de schaatsen slingerend
over den rug of in de hand, moe strompelend langs den glibberigen weg, waarover
zich spreidde, àl dikker, de steeds vallende sneeuw... Op den hoek van de stille straat,
aan het eind waarvan ze woonde, ging 't clubje uit elkaar. Ze nam afscheid van Henri,
even, met vluchtigen handdruk. Ze kon bijna niet vóór zich uit zien, zoo dicht en
duizelend dwarrelden de sneeuwvlokken. Alle geluid was versmoord. Geen mensch
zag ze in de straat. Alleen vóór zich wist ze een lantarenopsteker, want gedurig
ontbrandde plotseling een gelig glanslichtje in 't zwaar omhullend grauw. Ze was
moe, haar voeten voelden stram en pijnlijk van de schaatsriemen; 't loopen ging
moeilijk over de besneeuwde straat: gedurig dacht ze uit te glijden. Ze voelde zich
ellendig, ziek van wanhoop. Bij een lantaren bleef ze staan. Langs 't glazen kooitje
speelden op-en-neer de vlokken, driftig gejaagd, ze keek een oogenblik in dat
geruischloos witte gezwier, ging toen weer verder. Ze kwam bij een plek waar 't
donker was; zelfs geen licht uit de huizen. O, als 't kon, hier te liggen, in dit duistere
hoekje, en langzaam te worden bedekt met de sneeuw, langzaam te worden bedolven,
zonder te denken, zonder te weten van je leed!... Belachelijk, dat idee! Morgen zou
immers alles hier weer licht zijn in den klaren helderen dag, en zou je liggen in een
straat met, om je heen, 't roezige geleef van de menschen... Weer voort ging ze, tot
haar huis. Ze moest bellen en ze zouden opendoen. Angstig-aarzelend weifelde ze
vóór ze aan de schel trok. Binnengaan, dat was komen in het volle licht van de kamer,
dat was neerzitten aan tafel, moeten beantwoorden de vragen van: Prettig gereden

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

vanmiddag? Met wie?... Boven de huisdeur was een lichtplek, en daarin zag ze de
ganglamp hangen. Nog talmde ze, klopte het wit van haar mantel, stampte op de
stoep met haar laarzen, waaronder klonters sneeuw vastgeplakt waren....
De uren gingen traag voorbij, dien avond. Vóór haar lag een roman, maar haar
gedachten dreven weg van 't geen ze las... Om de tafel zaten haar ouders en Karel,
haar broer. Ze moesten wel denken, dat ze verdiept was in lectuur, want met aandacht
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blikten haar oogen neer op 't papier. Uren zat ze zoo, te staren op 't blad, en te denken,
te denken... 't Was nu uit, voor altijd uit... Hij had haar niet lief... Ze had zich gevleid
met valsche hoop, zichzelve bedrogen... 't Was als een droom, een bange droom, wat
er dien middag gebeurd was... Hoe had ze kunnen verlangen hem weer te zien, hem
te spreken. Hoe had ze zich illusies kunnen maken van lange wandelingen met hem,
van innige gesprekken... 't Was heel anders gegaan dan ze 't gehoopt had... Zijn druk,
lawaaiig doen in die buitenherberg, hun samen terugrijden, de weinige woorden, die
ze gesproken hadden, als waren ze vreemden... Zou hij nog altijd Klara liefhebben?
Als een zonderling geruisch hoorde zij de woorden van haar moeder plotseling
klanken tegen haar gedachten, die zonder vorm heen-en-weer gingen over haar boek.
't Was over sneeuw, dat haar moeder sprak, en ze luisterde toe, vaag-begrijpend.
- Man, heb je dat gelezen, van die sneeuwstorm in Amerika? Vreeselijk, vreeselijk!
Als wij daar ook nog van moeten lusten, dan wacht ons wat.
En ze hoorde de stem van haar vader, die even neerlei zijn krant:
- Ja, 't is bar, en ze vertelden vanmiddag op de societeit....
Meer begreep ze niet, want ze zag zich nu in de straat met sneeuw.... Wat was 't
daar angstig geweest, met dat dood-stille gedwarrel van vlokken.... Angstig, en toch
heerlijk-verlaten....
- Marie.
Ze schrok op, en keek, ontsteld kleurend, Karel aan, die grijnslachend zei:
- Wat lees je?
- A hardy Norseman. Waarom vraag je dat?
En hatelijk sneden zijn woorden: Nee, zoo maar... Ik dacht, dat boek zal wel
interessant zijn... Je zit nu al een half uur over dezelfde bladzij te soezen. Ik heb er
op gelet. Is 't waar of niet?
Ze keken plotseling allen naar haar.
Haar vader liet de krant zakken, en blikte haar aan, met zijn strenge, zwarte oogen,
over den zwaargouden bril. Haar moeder keek op van haar breiwerk, en zei, een
zweem van verwijt in haar stem:
- Je zult moe zijn,... zeker te veel gereden, vanmiddag....
Marie sloeg 't boek dicht en stond op: - Ja, ik ben moe, ik ga maar naar bed:
Ze gaf haar moeder een nachtkus, drukte even de hand van haar vader, die de zijne
toestak, werktuiglijk, weer verdiept in zijn krant, en zei onverschillig: Nacht, Karel....
Toen ze de kamerdeur achter zich had gesloten en de kilte van de gang op haar viel,
voelde ze zich vrijer, ruimer van denken.
Boven, in haar kamer, kleedde zij zich snel uit, haastig-slordig haar kleeren gooiend
op een stoel. Als ze maar in bed lag, dacht ze. Ze was moe, ze zou wel gauw in slaap
vallen.... Maar toen ze de dekens over zich had getrokken, en zich op de zij gelegd
had, de oogen stijf gesloten, kwamen allerlei gedachten en beelden weer voor haar
opdeinen.... En de slaap kwam niet, maar scherper, als geslepen, voelde ze de dingen
gaan in haar hoofd, dat knagend pijn deed als van oververmoeidheid. 't Kussen werd
warm onder 't gloeien er van, en toen ze 't omgelegd had, was er een oogenblik een
prettig koel, rustig gevoel tegen haar hoofd.... Maar ook dit verdween weer. Ze lag
nu op den rug, de oogen open, starend naar de glanzende lichtplek van de ruit, die
was bevrozen, ruw bedekt met een zilverig gebloei van grove bloemen.
De slaap zou niet komen, begreep ze nu. Dan maar staren en suffend denken. De
strakke geslepenheid van haar gedachten vervaagde, in haar kloppend hoofd begon
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't te warrelen. Nu dìt dan dàt, een roezig dooreen gedraai.... Hatelijk, die Karel.... Hij
had wel gelijk, ze had niets gelezen,... bijna niets, een of twee bladzijden,... A hardy
Norseman.... Ze had er maanden geleden met Henri over gesproken. Hij hield niet
van Lyall, had-ie gezegd.... Ze wist nog goed, wanneer. Bij Klara, in de voorkamer.
't Regende toen buiten, een triestig, vervelend weer.... Ze zou nu nooit meer spreken
met hem, over boeken, nooit meer.... Waar zou-ie nu zijn? In 'n café met zijn vrienden?
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Misschien zat-ie nu te lachen en dol te doen, als vanmiddag....
Ze hoorde Karel de trap opkomen en naar zijn kamer gaan, fluitend en met gekraak
van laarzen op de treden. Een poosje nog hoorde ze hem boven zich heen en weer
loopen.... Toen werd 't daar stil.... En langzamerhand verdween alle geluid in huis.
Beneden haar hadden nog even, zwak en mompelend, de stemmen van haar ouders
gebromd; ook die stilden weg in het al-zwijgen van 't huis. Alleen scheen ze nu te
waken, alleen en verlaten. Om haar suisde het doorschemerde duister van 't kamertje...
Ze begon angstig te worden. Zou ze zóó den ganschen nacht blijven liggen, zonder
in slaap te raken? Haar lichaam gloeide onder de dekens, op haar voorhoofd parelden
zweetdruppeltjes, heur haar was aan de slapen klam van nat... Als ze eens opstond,
zich waschte en dan weer ging liggen? Voorzichtig stapte ze uit bed, liep tastend
naar 't waschtafeltje, en sloeg den natten tip van den handdoek over haar hoofd...
Die kou van 't water en de kille prikkeling van onder tegen haar bloote voeten, wekten
haar uit haar overspannen roezing van gedachten... Opeens kwam 't verlangen in
haar zijn portret te bekijken, dat ze, op een zomerdag, van hem gekregen had. Ze
stak 't lampje aan, dat opeens door de kamer een licht wierp, waartegen haar oogen
schichtig knipten. Toen ging ze aan de tafel zitten en vóór zich lei ze zijn portret,
waarop ze staarde, lang en strak, tot haar oogen zich vulden met tranen, telkens en
telkens weer, als zij ze afgewischt had met de mouw van haar nachtjapon. Zoo zat
ze, langen tijd, en ze voelde de kou niet, die haar geheel en al doordrong... Als ze
niet zoo'n banaal gezichtje had, zou dan misschien?... Ze nam 't lampje op en 't vóór
zich houdend tegen den spiegel, zag ze haar beeltenis: de bleeke wangen, de
groen-blauwe oogen, vochtig verduisterd, nu met kringen er onder, de kleine
wipneus... Nee, ze was eer leelijk dan mooi. Dom, die meisjes, die dagelijks portretten
en schilderijen van mooie vrouwen zien, en leelijk zijnde, 't van zichzelf niet weten...
Zìj wist 't wel... Wat was ze bleek in die witte nachtjapon. Alleen heur haar, dat nu
golfde, lang en blond, over haar rug en schouders, dat onduleerde als een blonde
aureool om haar smal gezichtje, alleen dàt was iets bizonders... Klara had ze eens
gezien, ook in haar nachtgoed: 't zwarte haar lag op 't wit, als zwart gemoireerd satijn
op sneeuw, en die wangen roodend op 't matte van haar teint!... Kind, wat ben je toch
mooi, had ze gezegd, en Klara had gelachen, ijdel en zelfbehaaglijk. Ze zette 't lampje
neer, wanhopig van smart... Haar hoofd brandde weer. Zou ze koorts hebben? Ze
ging naar 't raam, drukte haar voorhoofd tegen de ruit, en ijskoud werd 't haar van
voren. Op 't glas kwam een open plekje, en er door zag ze 't bleeke maanlandschap...
Wat was 't veranderd buiten! Overal beneden haar lag sneeuw, maar als een teere
vrucht hing aan 't bleek-blauw van den hemel de zilverig-kwijnende maan. Hier en
daar, niet vele nog, fonkelden sterren. Ze ontdooide de ruit nog verder, met haar
warmwasemenden adem... Was ze nu maar buiten, dacht ze, heerlijk in 't vrije veld...
En plotseling greep haar weer 't verlangen aan, ergens op 't land te liggen, in
verlatenheid, in de sneeuw, terwijl vlokken, zacht en kalm, op haar zouden dalen...
Opeens begon in de verte gerommel te gaan: een nachttrein, naderend met dreuning.
Zacht trilde 't huis... In schelle vlamming, als een ijlend vuurspook, met zwaar gekreun
in den geluidloozen nacht, schoof de locomotief voorbij haar oogen...
Ze meende beweging te hooren in de kamer beneden haar. Was 't de nadreuning
door 't gerol van den trein? Was haar moeder misschien op? Snel blies ze 't lampje
uit, bleef toen eenige oogenblikken wachten, angstig wat komen zou. Geen geluid
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meer hoorend, stapte zij behoedzaam in bed, huiverig verkleumd en verhit tegelijk
over haar lichaam.
't Sloeg twee uur in huis. Twee korte, driftige slagen.
Eindelijk sliep ze in.
Den volgenden morgen, toen ze, loom, met een drukkend gevoel in haar hoofd en
brandende oogleden, beneden in de huiskamer kwam, lag daar aan haar adres een
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brief en een pakje, al vroeg gebracht door meneer Heerlen, zei de meid. In 't pakje
zat de Kleine Johannes, 't boek dat hij haar den vorigen dag 's middags beloofd had.
In 't vale, onzekere weifellicht van den vroeg-wintermorgen las ze zijn brief, die zóó
luidde:
Lieve Marie,
't Is twaalf uur, en voor ik naar bed ga, wil ik je nog schrijven. Weinig woorden maar,
een opheldering over mijn doen, mijn vreemde doen. 't Is misschien dwaasheid van
me, je te willen zeggen, wat ik denk, dwaasheid omdat alles wat ik doe en denk voor
mijzelf vaak zoo raadselachtig, zoo onontleedbaar is... 't Is nu zoo stil om me heen!
Moeder is pas hier geweest om me goeden nacht te kussen. Morgen vroeg moet ik
weg en die scheiding, voor zoolang weer, doet haar innig leed. Arme, lieve moeder...
Nu is 't stil in huis en buiten... Den heelen avond al is 't zoo vreemd geweest in mijn
borst en mijn hoofd. Toen ik had theegedronken, ben ik naar buiten gegaan, en alleen
heb ik gedwaald over de verlaten wegen. 't Had met sneeuwen opgehouden,
zachtblauw werd langzamerhand de hemel en hier en daar kwamen sterren te
voorschijn, als lichtjes die werden ontstoken. De licht-bevroren sneeuw kraakte onder
mijn schoenen; alles om me heen, de velden en de takken, twijgen en bladeren,
beladen met sneeuw en die zacht-ruischend stuif-ritselden, als ik ze even aanraakte
met mijn wandelstok, alles werd van een onnatuurlijke geslepenheid, als
gekristalliseerd, onder den wit-blauwigen vloed van 't overstroomende maanlicht...
Ik liep te peinzen over mijn jong leven, dat al zoo vol is geweest van desillusie en
verdriet... O, eene is er, die mij wil en kan begrijpen, die weet, dat mijn daaglijksch
doen zoo verre ligt van mijn innig denken, en dat ben jij, Marie... Is 't niet, dat, als
we samen zijn, ik anders word, mijn stem en mijn woorden zich verteederen en
verzachten? Heb je mij ooit lollig gezien, als we samen waren? Spreken we niet, als
we samen zijn, 't liefst over die dingen, waarover nooit gesproken wordt als de
menschen gezellig bij elkaar zitten op die ellendige zoogenaamde avondjes en
partijtjes? O, ik verwensch ze om hun onbeduidendheid, die feestjes, om hun
verslechting van alles wat goed is en schoon. Als op zoo'n avondje eens iemand
zichzelf vergeet, de domme! en in verrukking begint te spreken over een mooi boek
of gedicht, of enthousiast durft te prijzen een daad, die strijdt met 't conventioneel
fatsoen, hoe kijken ze dan naar hem met verbazing of spot. 't Is een zonderling, een
gek, een droomer of iets dergelijks. O, ze zijn zoo bang, de menschen, een weinig
te toonen van wat er dieper schuilt in hun ziel. Als 't er nog schuilt, want bij de
meesten wordt 't er vroeg verstikt door 't onkruid van 't uitwendig vertoon. Gelukkig
daarom hij, bij wie de schoone plant opgroeit, die ze in zich weet, bloeiend en hoog,
tot vreugde van zijn leven... Jaren leven ze naast elkaar voort, die menschen, ze
hebben kaartavondjes, ze babbelen over politiek, huishouden, andere menschen en
't weer. Een kleine onaangenaamheid doet hun zeepbel van vriendschap uiteenspatten,
en 't zijn vreemden van elkaar geworden, die elkaar nooit schijnen gekend te hebben...
En ik vrees, dat ikzelf zal worden als zij, wetende, dat ik nu al dikwijls zoo ben. Ik
bedoel niet, dat ik soms behoefte heb vroolijk en uitgelaten te zijn, te stoeien, te
lachen en te schertsen. Dàt is een natuurlijk opwellend gevoel. Maar ik bedoel dat
sarcastische, dat bespotten van de menschen, dat air van scherpe geestigheid. Je hebt
mij eens gezegd, Marie, dat je meende, dat 't een masker was, dat ik onmogelijk zóó
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kon zijn, zonder huichelarij. Toen je dat zei, Marie, hadt je niet ongelijk. Zóó ben ik
in werkelijkheid ook niet. Ik ben eerder geneigd tot zachtheid en melancholie. Maar
de vrees te zullen toonen, hoe ik ben, doet mij scherp en soms hatelijk zijn, de vrees,
dat ze zullen bespotten mijn liefste gedachten. Begrijp je mij nu, Marie? Je weet 't,
je moet 't weten, dat mijn neigingen zich keeren tot wat zacht en lief is. Een vroolijke
kinderstem kan mij soms gelukkig maken voor uren lang, een ruiker geurende bloemen
in mijn kamer vult die met lichtende vreugde.... O, dat alleen dit gevoel: de liefde
voor 't reine en 't zachtteere, mocht zijn in mijn ziel! Maar grooter en sterker, want
alles omvattend, is er de liefde voor 't schoone in al zijn vormen.
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Marie, later, ouder geworden, zul je meer begrijpen wat liefde kan zijn. Laat ik je
nu alleen zeggen, dat ik Klara zóó mooi vond, dat ik al mijn andere gevoelens om
haar vergat. 't Is een vreemde, dwarrelende strijd in me tusschen mijn neigingen en
verlangens, een strijd, die maakt dat ik mijzelf niet ken, dingen doe die ik weet niet
goed te zijn en waarvan ik later berouw heb. O, kon ik maar gaan, vast en zeker,
vooruit, rechtaan op een helder doel. Nu wijk ik af en dwaal ik, en wat ik heden
besluit, vind ik morgen verkeerd. Te weten, dat een schoone vrouwengestalte in mijn
leven na korten waan van geluk, na alles vergeten daarom alléén, mij ongelukkig
kan maken, is 't niet vreeselijk? Zoo is 't met Klara en mij gegaan. Ik vergat in 't
begin - ik wou en kon het niet zien - al 't leelijke van haar karakter: haar oppervlakkige
onbeduidendheid, haar geblaseerde wuft heid.... Marie, dien dag, toen we naar buiten
geweest zijn, heb ik vermoed, dat je begreep mijn liefde voor haar.... En 't deed me
pijn, te zien hoe je vroolijk en opgewekt wou schijnen om toch niet de aandacht te
trekken door een droevig stil-zijn. Toen voelde ik voor 't eerst hoe ongelukkig ik je
zou maken door mijn hartstocht. Hartstocht, niets anders was die liefde van mij voor
Klara. Een verblinding, een alles-vergeten in een roes van schoonheidsliefde. Dezen
keer is 't van korten duur geweest.... Maar ik heb nu begrepen, hoe zwak ik ben, als
dat gevoel bij mij zich openbaart, hoe 't ongeluk kan brengen in mijn leven....
Marie, dit wou ik je schrijven, over wat er woelt en strijdt in mijn ziel. Aan jou,
mijn lieve vriendin, wou ik het vertellen, aan jou alleen. Jij houdt van me, en daarom
heb ik je dit geschreven, zonder schroom, zonder aarzelen. Hoe gelukkig zijn zij
toch, die door 't leven gaan zonder dien voortdurend-pijnigenden strijd van binnen!
Vanmiddag nog dacht ik het, toen ik met 'n paar kennissen, na 't terugkomen van 't
ijs, in een café zat te bitteren. Ze lachten onbezorgd, ongedwongen om een leuke
anecdote. Ik lachte mee, maar ik dacht aan jou, Marie. En in 't café, in het zaaltje,
vol blauwgrijzen rookdamp, waarin 't verwarde gegons van de praatstemmen en 't
geroep van de kellners, 't geschitter van 't glaswerk en 't kleurgetintel van de dranken
achter bij 't buffet, zag ik gedurig ons beiden, op 't ijs, starend naar de in rood-gele
branding zinkende zon.... Marie, ik heb medelijden met je, maar ik kàn niet anders....
Mag ik je ongelukkig maken door te huichelen wat ik niet voor je voel? Altijd, o, ik
weet het zeker, zul je in mijn herinnering blijven als een meisje, dat begrijpen wou
mijn mooiste en beste gevoelens. Vergeet me, Marie.... God geve, dat je eens gelukkig
zult worden, héél gelukkig, met een man, die je lief heeft, zooals ik je niet liefhebben
kàn.... Als herinnering zend ik je De Kleine Johannes, waarover we zooveel gesproken
hebben, indertijd, op onze wandelingen door bosschen en velden.
Adieu, je vriend voor altijd,
HENRI HEERLEN.
En ze begreep wel, schoon jong meisje nog, dien strijd in hem, tusschen de zinlijke
passie en de reine, de vriendschap rakende, zieleliefde. Die liefde voor 't zacht-teere,
voor 't onschuldig gespeel van kinderen, voor den als broos porcelein doorschijnenden
bloemkelk, dàt was zijn artiest-zijn, zijn kunstenaarsschap, dat onbewust in hem lag.
Maar als artiest en als mensch beide had hij Klara liefgehad, en ze wist, dat diè liefde
altijd 't sterkst bij hem zou zijn.... Weemoedig tuurde ze naar 't boek van Van Eeden,
dat open vóór haar lag. Als aandenken van Henri Heerlen, had hij er in geschreven.
Ach, dat inschrift was niet noodig, dacht ze. Zou ze ooit dat boek kunnen zien, zonder
aan hem te denken?... 't Was nu uit, voor altijd uit, voor altijd....
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Meer dan vier jaar waren voorbijgegaan sinds dien nacht van smart. Maar nu ze hier
zat, alleen, getrouwde vrouw en moeder, dacht zij er plotseling aan, hoe zij dat ééne
jaar van vriendschap met Henri meer ‘geleefd’ had dan al deze vier...
De kennismaking met Willem Landt, het ontbloeien van haar liefde voor hem,
haar engagement, de eerste maanden van haar
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huwelijk, zij zag het alles als een droom, een roes van zich-gelukkig-wanen, van
niet-willen-denken, van willen-vergeten, van zelfbedrog...
Het was begonnen als in een sprookje: De jonkvrouw, bedrogen in 't schoonste
wat zij dacht te bezitten, zat neer in droeve wanhoop, dagen achtereen.... Toen
gebeurde het, dat een schoone ridder tot haar kwam...
Ja, het had als van een sprookje geleken, het ontluiken van die nieuwe liefde. De
Kleine Johannes had ze niet neergezet in haar boekenkastje, tusschen de andere
lievelingsboeken. Ze had 't gelegd in een achteraf-hoekje van haar schrijfbureautje,
met zijn brief, zijn portret en andere kleine dingen, die haar aan hem zouden
herinneren: een paar bloemen, droogverdord, geplukt op een wandeling met hem,
een briefje, leuk-verward, dat kleine Frans haar geschreven had, weinige dagen nadat
hij weer vertrokken was. En toen ze dit alles met een papier omwikkeld had, een
koordje erom had geslagen, zag ze naar het pakje en dacht: Wat nu?... Ze deed 't zoo
kalm, alsof ze wat prullen bijeendeed, die aan een ander toebehoorden. Ze was
vreeselijk kalm, dagen en dagen. Beneden in de huiskamer, sprak ze vriendelijk en
verstandig met haar ouders en Karel....
Den Oudejaarsavond ging ze met haar moeder naar de kerk. Zwijgend liep ze naast
haar voort. Ze had jarenlang dien avond gevonden gelijk aan andere avonden, 't
plechtige dat de menschen er in zagen, wat banaal en zichzelf-opgedrongen gedacht.
Hoe kwam 't dat ze zich nu zoo anders voelde, dat een vreemde angst haar bedrukte?
Ze had 't wel zacht willen uitschreien, ongezien, in een eenzaam hoekje. De menschen
schuifelden langs haar, in geheimzinnig-zacht voortbewegen, alsof ze verzachtten
hun voetstappen en stemmen. De klokken bomden zwaar door de lucht, alles vullend
met geluid, en toch hoog en verre. Hier en daar, op 't plein, op hoeken van straten,
waren tentjes, waarin, achter 't walmend olievlammetje, een koopvrouw, in wond'ren
schijn van licht en donker.
In de kerk verdween, voor een poosje, die stemming van angstige bezwaardheid.
Ze zag den predikant, met zijn blozend-welgedaan gelaat.... Hij, die schatrijk was,
sprak over de armen en hun ellenden!... Hij, bij wien 't altijd jolige pret in huis was,
sprak over de smart en 't lijden.... En hij prees de lankmoedigheid aan, 't stille berusten,
't vertrouwen op God.... Zij keerde haar blikken af van dien man, en zag, hoe er
menschen waren, die snikten in hun zakdoek. Was 't om de woorden van den
predikant? Ja, zijn stem klonk ontroerend, 't leek wel of hijzelf een lijder was als die
vele ongelukkigen en bedroefden hier. Maar wisten ze dan niet, dat zijn leven vol
was van rijkdom, van genieting en vreugde? Wat gaf hem 't recht hier als trooster
op te treden? Sprak hij niet als een blinde over de kleuren?
Maar toen 't galmende gezang als een storm bruischte door de ruimte van de kerk,
in zware orgeling van tonen, begon 't gevoel van zooeven weer te angstigen in haar
borst.... Ze ging denken over die allen hier bijeen, met hun hartstochten en ondeugden,
hun lasten en plichten, zich verzamelend op dezen avond, gewoonte van eeuwen, in
één gebouw, om samen, de oogen neergeslagen, de handen gevouwen, te bidden en
te zingen.
En een gevoel van bewonderende vrees kwam in haar voor de macht van dat ééne
willen, dat hen allen hierheen dreef.
Thuis was 't het oude doen van elken Oudejaarsavond: een kaartje-leggen, teugjes
slurpen uit de glaasjes heete punch, 't laten smelten in den mond van de weeke,
beboterde kastanjes.... Ze bleef 't jaar niet uit zitten met de anderen, maar ging tegen
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elven naar haar kamer.... Ze kleedde zich langzaam uit, wat ontsteld over de kalmte,
die als een obsessie op haar teruggevallen was, na het geheimzinnig-angstigen van
haar ziel in de menschen-volle straten en de plechtig aandoende kerk.
Ze wachtte op de twaalf torenslagen buiten. Onmiddellijk daarop was er beneden
in huis een weinig rumoer: een schuiven met stoelen, een plotseling drukker gaan
van stemmen. De meiden waren er nu ook, wist ze. 't Was 't algemeene gelukgewensch
om 't nieuwe jaar.... Buiten klonken knallende vreugdeschoten, dicht volgend opeen....
Ze voelde zich nu ijzig-kalm, in strakgespannen berusting....
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Die toestand duurde niet lang; na deze dagen van geforceerde kalmte, kwam de
reactie in maanden van onrustig-kwellend verdriet. 't Gebeurde, dat ze uren achtereen
lag te snikken in bed, vóór ze in slaap viel, de kussens bevochtigend met haar tranen.
Dagen lang was ze uit haar humeur om een kleinen woordentwist met haar moeder
of Karel. Zij toonde naar buiten haar licht ontvlamde verstoordheid in driftige
woorden, wat ze nooit gedaan had tevoren. Dan weer had ze berouw zoo geweest te
zijn, te hebben gedaan als de anderen, met hun prikkelbaarheid, hun ruzietjes om
beuzelarijen.... Ze merkte, dat het evenwicht in haar leven verbroken was. De slag
was zoo hevig en duizelend geweest, dat het beredeneerend ontleden van haar doen
onmogelijk scheen geworden. Ze voelde zich een speelbal van haar stemmingen.
Vandaag zoo, morgen weer anders; ze had geen macht den wil te zetten tegen de
opwellingen, die wisselden vaak van uur op uur. Vroeger had zij ze beheerscht, kalm
gezeten erboven, ze ziende komen en gaan met zelfbewust willen. Nu woelden en
plaagden ze als een losbandige troep schooljongens.
Ongerust vroeg ze in zichzelve: Wat zal er gebeuren in mijn verder leven? Wanneer
zal de rust terugkeeren, de orde in mijn verwarde gedachten? En zij wachtte, tot op
'n dag gebeurde, niet wat zij wenschte: een terugkeer van het kalme, zelfbewuste
gedachtenleven, maar wèl het zich met lichtende gelukstinten kleuren van den
angstig-duizelenden roes, waarin zij was....
(Slot volgt.)

Aan de vaart.
Door Gerard van Eckeren
I.
Een drie kwartier van de naaste stad, eenzaam en triest in de trieste eenzaamheid der
vlakke weiden, lag het dorpje Wemel. - Niet meer dan één lange reeks van saaie,
lage huisjes was het langs de grijze vaart, die dwars door de weilanden heen, in
onafzienbare lengte weglijnde... tot ver aan den horizont, waar enkele torens spitsten,
der stad.
En altijd, bijna dag aan dag, nu dat het nog winter was, had die vaart de
miesig-grauwe kleur der bijna immer grauwe luchten, welke strak-gespannen of
roezig van de wilde driften sombere wolken, zwaar op de veldenwijdheid drukten,
als een immer-durende obsessie, een bange, zwijgelooze kwelling.
En die obsessie werd door 't dorp, de eenzame reeks van lage huizen, wel het méest
gevoeld. Ze schenen als samen te kruipen tegen elkaâr aan; ze leken geduwd te
worden met hun lage daken naar den grond; bang staroogden hun scheeve venstertjes
de wijdheid in, de luchte-grauwheid tegen. Meestal waren deze dagen - van den
nawinter - droog en guur gebleven, met nijdige rukwinden van over de landen, die
tegen de huisjes kwakten en diepe voren veegden in 't water van de vaart.
Soms ook fronselde de lucht zich tot een stroeve regenbui, die alles klam en kil
maakte en in het vlakke vaartwater met vuilige droppels opspetterde. Een enkele
maal slechts scheen de zon, bleek en waterig tusschen groezelige wolkflarden uit;
dan groenden de velden wat frisscher op, schenen de huisjes zich wat te heffen van
onder die benauwende obsessie, met het even-lachen van een rood dakje, het
even-tintelen van een ruit. Dan scheen het water van de vaart voor een oogenblik
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minder grimmig en ondoorgrondelijk diep; als een waasje van blauw zweemde aan
het oppervlak, waar kleine, kittige goudvonkjes ronddartelden.
Maar zulke dagen bleven uitzondering. Meestal hielden de hooge luchten hun
booze frons; lagen de weilanden ver en wijd en onherhergzaam, van zwartige slooten
doorlijnd, - lag het dorp weggehurkt onder de obsessie; grimde, zwart en klotsend,
de kille vaart - -.
Er vertoonden zich, nu 's winters, zelden menschen in den omtrek. De huisjes waren
voor 't meerendeel kleine winkeltjes, waar de boeren uit 't omliggende hun waren
kochten, en kroegjes waar zij Dinsdags en Vrijdags, wanneer 't marktdag in stad was,
aanlegden. Verder woonden er enkele arbeiders die op de naaste hoeven los werk
verrichtten.
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's Morgens in de vroegte, in het fletse druillicht, verlieten ze reeds het dorp, in
dofeentonig stampen van hun logge schoenen op den drogen aardweg. Tegen achten,
half negen, vertoonden zich meestal wat vrouwen buiten de huisjes, in smoezel-witte
onderrokken en warrig haar. Die staken met emmers en potten dan vlug-loopend den
weg over naar den waterkant, waar ze spoel-plasten of water schepten.
Wat vroeger reeds, waren dan meest enkele kinderen te voorschijn gekomen;
speelden nu drenzig en kribbig over den weg; werden door scheldende moeders dan
van den walkant weggetrokken; weêr in huis gesleept...

II.
Op vijf minuten afstand van het dorp, waar de roode aardweg langs de vaart een
bocht nam naar het Noorden, woonde, aan de overzij van 't water, de oude Sanders
met zijn kleindochter. Sinds jaren woonde hij daar, in 't kleine, vervallen
brugwachterswoninkje met het poppige moestuintje er rondom.
De groente-boeren, die iedere week met hun schuiten naar de stad voeren,
herinnerden zich niet ooit een ander de brug te hebben zien opendraaien dan Sanders,
't korte, schrale ventje met zijn comisch bocheltje. - Alleen, de enkele malen dat
Sanders ziek was geweest, was hij wel door zijn kleindochter vervangen.
Bertha, zoover ze zich in hare jeugd terug herinneren kon, wist óok niet, ooit ergens
anders te hebben gewoond. Als heel klein meisje speelde zij al op de brug, reed met
haar poppenwagen over de gladde, gelijke planken, wat dan zoo'n prettig rommelend
geluid gaf van onder de holle brug, - liet, als de brug werd opengedraaid, zich
meedraaien en kraaide van de pret als ze den wal dan langzaam zag wijken en een
diepte van donker-groen water ontstond tusschen haar en den kant. Later waren het
vooral de schuiten geweest, die haar aandacht getrokken hadden, lage schuiten,
volgestapeld met roode of witte koolen en die lui, langzaam voorbij dreven. Dan zag
ze grootvader het tinnen centenbakje aan een lang touw naar beneden slingeren en
den man, die beneden te midden van de koolen aan het roer stond, er het geld indoen
met blikkig gerikkeltik. Dan, met een mooien boog door de lucht, palmde grootvader
het lange touw weêr in...
Tot deze kleine, daaglijksche gebeurtenisjes bepaalde zich de herinnering harer
vroegste jeugd. 's Zomers was alles iets anders dan 's winters; de herfsten waren aan
de lentes niet gansch gelijk, maar op haar kindergemoedje hadden die
natuur-verwisselingen nooit veel indruk gemaakt, beperkt als haar aandacht bleef op
al wat grootvader deed met de brug en de loom voorbijgaande schuiten. - Eerst later,
toen ze twaalf, dertien jaar oud geworden was, begon ze haar aandacht uit te breiden
tot een verderen kring van omgeving, begon eerst indruk op haar te maken de wijde
eindeloosheid der weilanden rondom, des zomers fel-groen uitliggend in de schroeiïng
der zon, 's winters dood en besneeuwd, uren ver.
Toen, - nu het languit heerlijk liggen, heele zomerdagen aan den kant van 't water
in de zon, haar vroeger spelen op de brug vervangen had, - was ook eerst die omgeving
in vast beeld voor haar blik verstard, zoodat zij, ook met toe-oogen, haar geheel en
immer onveranderd, op ieder uur in haar gedachten kon te voorschijn roepen.
Eerst was er hun lage, groezel-witte huisje vlak aan 't water, er om heen het
moestuintje waar de oude Sanders in werkte, de oogenblikken dat hij niet met de
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brug bezig was, 't geen lange, lange uren waren, want er voeren op gewone dagen
maar weinig schepen voorbij.
In 't moestuintje dorden wat aardappelen, en boerekool die frommelig en rimpelig,
âamechtig in 't zand slierde.
Grootvader zei, dat het van de zon kwam, maar Bertha heeft nooit geloofd dat hij
voor groenten-kweeker heel geschikt was.
Dan was er, even op-zij van het huisje, de brug, groot en zwaar, als een ijzeren
monster laag neêrhangend over de vaart. Aan de kanten de ijzeren leuningen,
lichtgroen geschilderd, beverig hun reflex neêrwerpend over 't water. Onder de brug
de holle, donkere ruimte... wat zou je stem daar grappig in galmen... had ze dikwijls
gedacht. - Dan verder, gezien van uit hun moestuintje, aan de overzij van de brug
den rooden aardweg, die met een forschen draai
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naar rechts boog en langzaam afglooide aan den anderen kant van de vaart naar ver,
ver weg, waar de stad was. Links van den weg strekten weêr weilanden, niets dan
weilanden en slooten, met 's zomers bulkende koeien en gerammel van melkemmers.
En ginds, even voorbij het watermolentje, dat net een koddig mannetje leek op
een afstand, lag de rij huizen van Wemel, slaperig en in elkaâr gedrukt, soms met
wat groezelen rook er opkringend boven de lage daken...

III.
Op haar dertiende jaar had zij een tijd lang school gegaan op 't dorp, waar ze lezen
en schrijven had geleerd. Maar de andere kinderen plaagden haar, omdat ze veel van
droomen hield en zoo had grootvader toegestaan dat ze bij hem thuisbleef en het
huisje in orde hield. Eenige maanden had ze nog zichzelve in lezen en schrijven
verder geoefend, maar ze hield niet van leeren en ze had dat daarom dan ook spoedig
laten varen.
Haar grootvader had zij nooit anders gekend dan als een vreemde, onverschillige
oude man. Vuil en verwaarloosd zag hij er uit in zijn groen-versleten jasje vol veten biervlekken, dat van achteren grappig gespannen zat boven 't bocheltje en met z'n
twee pandjes in scheeve lijn naar omlaag viel.
Onder zijn morsig, grijs-geel plokje baard droeg hij altijd een halfhempje en
roodachtige das, zooals de heeren in stad... dacht Bertha wel eens. En toch zag hij
er heelemaal niet als een heer uit.
In huis had hij een kalig kalotje op zijn grijze, sluike haren, maar buiten in zijn
moestuintje of als hij de brug open draaide een pet met glimmende klep en een
breeden, rood-zijldoeken rand, waarop gouden letters stonden en het wapen van het
Rijk...
Bertha was altijd een beetje bang voor haar grootvader geweest, van heel klein
kind al af. Bang voor dat oude, gele rimpelgezicht, waarin de oogen, doffe, glanslooze
oogen, diep lagen weggezakt. En bang ook voor zijn stem, een schor, zeur-hakkelend
stemmetje, waarbij 't was of de woorden eerst moeilijk door zijn keel getrokken
werden en dan plotseling, brabbelend, hem den mond uitvielen.
Er had ook nooit vertrouwelijkheid tusschen hen beiden bestaan en zoo kwam het,
dat zij hem nimmer had durven uitvragen over dingen die haar, in haar lange
mijmerijen in het hooge gras aan den waterkant, toch zoo vaak vervuld hielden. Haar
vader had zij nooit gekend; van hare moeder had zij nog een flauwe, verre herinnering:
een donkere winteravond in grootvaders klein kamertje; ze was toen nog heel klein;
buiten had de wind geloeid over de velden en 't water in de vaart had maar eentonig
heen en weêr geklotst. - Een lange, bleeke vrouw, die was binnengekomen, al maar
snikkend, en die had haar gekust en met grootvader gefluisterd, die toen zoo raar
met zijn handen gedaan had, net of hij haar weg wilde duwen. Toen had die vreemde
vrouw haar nog eens gekust en was heen gegaan, voor goed. - Dat was haar moeder
geweest, de vrouw van grootvaders zoon... Dat alles had grootvader haar eens verteld,
veel later.
Nu, dat ze ouder geworden was, vijftien, zestien jaar, dacht ze daar nog dikwijls
over na: waarom ze haar moeder nooit meer teruggezien had en wat er toch tusschen
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haar en grootvader was gebeurd. Maar nooit had zij den ouden man er naar durven
vragen; die vreemde, doffe staar-oogen hadden steeds alle vertrouwelijkheid ver
gehouden.
Toch, òndanks dien afstand, waarin zij op hun afgelegen plekje aan de vaart, hun
dagen vàn elkander sleten, was het, naarmate zij ouder werd, iets
vrouwelijk-scherpzinnigs in haar geweest, dat haar zich van den ouden man in zijn
geslotendheid en eenzelvig zijn eigen weg gaan, een volledig beeld had doen vormen,
uitsluitend der gegevens die zijn zwijgend-handelen haar gaf. En hoe meer dat beeld
zich voor haar voltooide, des te meer begon zij zich schuw op een afstand te houden,
vermeed zij het huisje, het duffe kamertje waar ze met hem samen was. Ieder zijner
handelingen, tot de kleinste, begon voor haar een walgelijke beteekenis te krijgen,
omdat zij er, noodwendig, de gedachte achter gaan raden was, die hem dreef. Als hij
in zijn moestuintje tusschen zijn dorrende groenten bezig was en zij lag, aan den
overkant in 't lange gras naar de weilanden te staren,
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dan wendde zij zoo ver mooglijk haar oogen van hem af, sinds dat zij eens gezien
had hoe hij zich, een dag van veel zon, na eerst even haastig links en rechts geblikt
te hebben over den weg, - tusschen de boerekool op zijn rug had laten neêrzakken,
plat-uit, de pet voor zijn oogen had getrokken en toen een blikken bierkruik uit zijn
binnenjas gehaald en gedronken, met haastige, gulzige slokken.... Ze had toen even
een rilling gehad, maar zich dan dadelijk opgedrongen, dat ze een mal nest was, zoo
te denken; dat zij toch ook languit in 't gras lag en dat grootva moê zou zijn en dorst
hebben... heel natuurlijk. Toch kon zij haar grootvader sedert nooit meer in zijn
tuintje zien werken zonder die rilling terug te voelen, en daarom keek ze nu altijd
maar een anderen kant op.
En 't was ook sinds dien dag, dat ze een weeïg gevoel in haar keel kreeg, als ze
naar de vet- en biervlekken keek op grootvaders groezelig jasje.
Zondags, - de enkele mooie Zondagen die de na-winter hebben kon, - was er vaak
wat meer bedrijvigheid om 't eenzame brugwachters-woninkje. Dan kwamen de
jongens en meisjes uit Wemel met roeibootjes de vaart af, waarover 't dan schalde
van brutaal-luidruchtige jongensstemmen en giegelende pret-gillen der meisjes. En
daar tusschen het kreunend geklaag der ijzeren roeipennen.
Bertha bleef op zulke dagen stil in het kamertje voor 't raam en achter de gordijntjes
zitten. Als die ginds, in de bootjes, haar in 't oog kregen, wist zij dat het schelden
geen gebrek zou zijn. Zóó, achter de gordijntjes glurend, zag ze dan de bootjes
naderkomen. De jongens, met roode, zweeterige gezichten, roeiden in hun
hemdsmouwen, ongelijk en schutterig; plasten hun riemen plompend in 't water,
waarom de meiden, gillend, de bovenrokken over hun hoofd sloegen. Soms ook
stuurde er een aan op 't hooge riet aan den kant, dat in suizende golving dan week
en zich weêr sloot om het bootje met gierende pret-menschen heen.
Of ze kwamen met hun bootjes vlak onder de brug, waar ze bleven liggen
schommelen en allerlei straatwijzen dreunen, hol-galmend over 't water.
Eens, terwijl ze zoo zat te kijken, had plotseling grootva, dien ze uit dacht, achter
haar gestaan; had met zijn groezelige beefhand het gordijntje weggetrokken, met een
grijns van genoegen op zijn dorre, rimpelig gezicht.
En op zijn doffen, zeur-brabbelenden toon had hij gezegd: ‘Bert... zeg meid...
waarom jij niet... waarom jij niet meêdoen?... kijk die meid 's gezoend worden... kijk
dan!... kijk dan!!... ha, ha, waarom jij niet Bert?... je bent maar ééns jong, meid...’
En weêr even, toen, juist als dien middag dat zij hem gezien had in zijn tuintje,
walgde iets vreemds, als een brok dat ze niet slikken kon, naar boven in haar keel...

IV.
Het aanzienlijkste, althans het minst vervallene der huizen van Wemel, was de
herberg: ‘De lustige Aanleg’. Frisch geschilderd in helle, schetterende kleuren, met
een wrakkig zalm-kleurig verandatje met drie, vier wrakkige tafeltjes en stoelen, was dit het ‘sjieke’ logement van 't dorp, waar op marktdagen de rijken onder de
boeren hun sjeezen even lieten stilstaan om een slokje te nemen en waar 's Zondags
de enkele wielrijders uit stad wel een oogenblik aanlegden.
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Parvenuïg stond ‘De lustige Aanleg’ te midden der krottige verdere huizen van
de reeks, die allen er wel hun steun in schenen te vinden.
Joost Brammen, die van 't herbergje de eigenaar was, was zich zijn meerderheid
over de andere dorpelingen dan ook wèl bewust. Poenig kon hij, in zijn stadsche
kleeding, onder hen rondstappen en, hoewel hij achter zijn rug door jaloersche tongen
werd bevuild, voor doordraaier uitgemaakt en meidengek, - in zijn tegenwoordigheid
zagen mannen en vrouwen hem naar de oogen, vol bewonderenden eerbied, - hem,
Joost Brammen...
Op een morgen dat grootvader in zijn tuintje scharrelde, kwam Bertha met wat
waschgoed in een mandje buiten, om dat in de vaart te gaan uitspoelen. - 't Was goed
weêr; een fletse zon brak door de grauw-
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rafelige wolkenlucht en tintelde in 't nog natte gras der weiden. Als reepjes goud
wiebelden op 't licht-bewegend water van de vaart.
Zij, met haar mandje, ging de brug over naar den anderen kant, stapte daar door
't lange, dauw-vochte gras naar 't vlondertje. Gezond en slank, in haar werkpak, stond
ze daar een oogenblik, liet haar oog gaan over de velden aan de overzij van 't water,
waar een blauwige nevel hing, die 't ver-uitzien belette. Toen - één - twéé - had ze
haar beide mouwen opgestroopt, bond haar bruinen rok in 't paars geruite boezel en
ging op haar knieën op 't kroozige vlondertje liggen.
Een oogenblik later was zij in vollen gang. De stukken goed brabbelden en
slokkerden in 't water heen en weêr, van links naar rechts, rechts naar links bewogen
door haar krachtig roeierende roode armen. Ze hijgde van de inspanning; ze voelde
hoe het bloed naar haar tintelende wagen steeg. Opeens het schuivend gesuis in 't
gras van voetstappen achter haar. Ze zag om. Joost Brammen stond daar,
grijnslachend; zei een aardigheid die haar blozen deed.
‘Vooruit, hoepel op’... zei ze snibbig, haar waschgoed te zamen zoekend, ‘Om je
centen maal ik niks’...
Een roep galmde door de lucht; Sanders, aan de overzijde in zijn tuintje bezig,
wipte óp van tusschen de boerekool, als was op een veer gedrukt, scharrelde op zijn
trillende beentjes zijn huisje binnen, kwam even later weêr buiten met zijn uniform-pet
op, en begon toen haastig de brug open te draaien.
Een schip met turf, getrokken door twee zweetende mannen in gareel, kwam log
loom aanzakken. Een harige kerel aan 't roer riep nog iets tegen Sanders, die dadelijk
toen vijf vingers opstak.
Joost Brammen was lanterfantig over 't bruggehek het schip gaan liggen nakijken...

V.
Sanders was in de laatste dagen spraakzamer dan ooit te voren. Zijn weggezonken
oogjes schenen iets van hun dofheid te hebben verloren; als hij sprak brabbelde hij
ook minder dan vroeger, wist zijn zinnen beter, sneller uit te brengen. Ook ging hij
veel meer dan anders naar het dorp, Bertha zeggend zoo lang op de brug te passen.
Zij giste wel, wat hij in 't dorp ging doen; een paar malen had zij hem verstolen
de drankkruik onder zijn jasje zien stoppen; - ook was hij, twee keer dicht achtereen,
op onvaste beenen teruggekeerd. - Toch durfde ze nog niets zeggen.
Maar eens op een avond was hij buitengewoon druk en levendig. Hij was niet
bepaald dronken, maar gestikuleerde met zijn nietige armpjes en zwabberde zijn
rimpelig hoofdje met 't kalotje heen en weêr. En uit de onduidelijk geraffelde woorden,
meende ze te moeten begrijpen, dat hij in de ‘Lustige Aanleg’ geweest was, het
herbergje van Joost Brammen... Joost Brammen... Joost Brammen... die naam keerde
telkens weêr in zijn verward relaas terug. Telkens begon hij zinnetjes, die hij dan
weêr afbrak, omdat hij den draad kwijt was.
‘En die Joost, nee, nou moest ze hooren, die Joost die zei... Joost zei...’
Hij kwam maar niet verder; 't was niets dan Jóóst. Haar ooren, haar hoofd werd
er vol van, en even, zonder dat ze 't helpen kon, maakte ze een wonderlijk geluidje
achter in haar keel...
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In dien roes van opwinding, waarin de telkens herhaalde gangen naar 't dorp, het
oude mannetje nu gebracht hadden, was hij eens, een anderen avond, toen het laatste
schip, in 't donker nog, was doorgelaten en zij samen bij 't spetterig petroleumlampje
aan de tafel zaten, beginnen te spreken over zijn zoon, haar vader, iets wat hij tot
nog toe nooit gedaan had.
Bevend, vol gretig verlangen, luisterde zij, de oogen groot op den oude gericht.
Maar 't verhaal was zoo fantastisch en onsamenhangend, dat ze het ten laatste,
teleurgesteld, maar opgaf den draad er van te volgen. Toch, van lieverlede, begon
zij iets te begrijpen, werd het mannetje duidelijker in zijn spreken.
‘Z'n zoon, dàt was er eentje geweest, die had geweten hoe-d-i 't leven leven moest.
Dat was er niet een, die zich zou laten begraven op zoo'n suffen uithoek bij 'n brug...
Ohòòòòòò schippertje, zachies an, dan breekt
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't lijntje niet!... Marinus tusschen de weilanden met wat stomme koeien om 'm en
zoo'n eeuwige dooie vaart!... Marinus was zoo gek niet geweest als z'n vader... die
had van 't leven geprofiteerd... die had gezien wat er te koop was in de wereld... De
meisjes waren finaal gek op 'm... gek, weet je, gèk... En had-i van de een genoeg dan
nam-d-i 'n ander... Hij kon d'r tien krijgen aan iedere hand. Hij had veel gehad van
Joost... Joost Brammen... die wist òòk wat 'n mensch toekwam.., èn centen. Zij, ze
was 'n dochter van d'r vader en ze moest toonen... ze moest toonen...’
Hij rammelde en ratelde maar àl door, zwaaide zijn gelig oude-mannehoofdje van
links naar rechts, manoeuvreerde met zijn knokkige armpjes.
Bertha werd er bang en akelig van; ze had wel zóo het kamertje uit willen
vluchten...
Dien nacht kon ze maar niet in slaap komen. Alles waar haar grootvader over
gebroddeld had rommelde nog ná in haar brein, een roezige mengeling van vreemde,
bonte klanken, waarvan ze den zin maar vagelijk giste. Doch hel en duidelijk boven
al dat geroes úit, schetterde maar, triomfeerend, één naam, altijd dezelfde vreeslijke
naam: Joost Brammen! Ze stopte haar hoofd in 't kussen, ze wilde niet langer hooren,
ze wilde niet; doch 't was als danste het woord door haar hersenkas; ze kòn 't niet
kwijt raken...
Zachtjes lag ze nu te snikken, in 't donker. Weêr stond haar voor oogen het
tooneeltje van eenige weken geleden: zij op het vlondertje bezig goed te spoelen:
Joost stil achter haar komend, en dat zeggend!... O, ik haat hem... ik haat hem... en
als grootvader dat denkt... nooit, nóóit... nog liever verdrink ik me...
Eindelijk, tegen den morgen, viel zij in een onrustigen sluimer...

VI.
Maar het bleef nu Joost voor en Joost na. Sanders sprak van niets anders meer; de
bezoeken aan Wemel vermenigvuldigden; op alle uren van den dag wipte hij er heen;
bijna geregeld nu keerde hij wankelend terug.
's Zondags, in de roeibootjes onder de brug, brulden de jongens en meiden
zinspelende liedjes op Joost en haar, onder begeleiding van een schorre harmonica.
Jóóst achtervolgde haar overal. 't Zal me nog gek maken, dacht ze soms, bang.
In 't huisje was het nu heelemaal niet meer voor haar uit te houden. Gejaagd raffelde
ze haar werk af en snelde dan naar buiten, de vrije lucht in.
Het was nu in het vroege voorjaar en de norsche fronselluchten van den winter
werden nu langzamerhand van een flets bleek-blauw, blauwden met den dag. De
horizonnen werden scherper en wijder naar alle kanten; geen nevels hingen meer
drukkend over de weilanden heen.
Malscher en glanzender groende het gras; bloemen ontloken; vogels kwetterden
en bui telden door de lucht.
Tusschen 't lange oeverriet aan de vaart verborg zij zich dan meestal, hurkte neêr
op den grond, snikte. - Geheele uren kon ze zoo doorbrengen, soms even opgeschrikt
door de schurende treklijn van een voorbijvarend schip. Maar nergens scheen ze rust
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te kunnen vinden. Overal, van alle kanten, scheen dezelfde hatelijke naam haar in
de ooren te suizen: Joost...
In Wemel kwam ze in 't geheel niet meer, uit vrees van den gehaten man er te
ontmoeten. Ze liet haar grootvader nu maar de noodige inkoopen doen en voor het
oude ventje was iedere gang naar het dorp een feest. Herhaaldelijk had ze hem in 't
begin gesmeekt er toch niet meer heen te gaan, toch niet naar die smeerlappen in
Wemel te gaan, bij haar te blijven en de brug; - gedreigd had ze, getracht hem bij
den arm terug te houden, hem bang te maken dat de Rijks-inspecteur al een paar
dagen in den omtrek rondzwierf, dat hij straf zou krijgen als hij niet op zijn post
gevonden werd... niets baatte; hij had zich los gerukt, gedreigd haar te slaan. En
iederen keer dat hij weêr thuiskwam, had hij nieuwe berichten over Joost; Joost die
z'n verandatje opgeverfd had en Joost die 'n nieuw soort jenever uit stad had laten
komen... En 't refrein, het immer tergend herhaald refrein: ‘Joost was
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gek van d'r, zoo gek als-d-i nog nooit van een meisje geweest was en Joost wou d'r
trouwen’...
Eens, op een middag, dat Sanders weêr even naar Wemel geslipt was, keerde hij met
Joost terug.
Zij was in het kamertje bezig 't fornuis te poetsen.
‘Bert... daar heb je-n-'m nou, daar heb je nou Joost!’... juichte het ventje. ‘Hij
komp je hale, meid!’...
Zij beefde over alle leden; het bloed steeg naar haar wangen op. Brammen, roode
kop, poenige jas, bruin met gele ruiten, rozebefiguurd overhemd en manchetten,
stapte de kamer in, op haar af.
‘Zoo, lieve kind’... grinnikte hij grappig, haar een wee-klamme hand toestekend.
- Ze rilde. Al het krachtig-frissche van haar jong, gezond lichaam, aan veel lucht
gewend en ruimte, kwam in opstand tegen dit muffe, klefferige...
Joost was blijven koffiedrinken, was met zijn stoel vlak tegen haar aan gekropen.
En toen hij daarna eindelijk weg zou gaan, weêr naar Wemel terug, had hij met zijn
breeden duim en wijsvinger een blinkenden rijksdaalder uit zijn vestjes-zakje gehaald
en dien op de tafel doen rinkinken. Het bruggewachtertje vloog er op af, knorde van
genoegen: ‘Joost komp je hale... Joost komp je hale’... kreunde hij zacht-plezierigjes
voor zich heen.
‘Ja, kom meid... me spullen eens zien... me nieuwe verandatje... òf ze daar sjijn
zulle zitte van de zomer’... noodigde hij uit.
‘Nee... nee...’ weigerde ze schor.
Joost fronste de wenkbrauwen; even flikkerde er een kwaadaardig iets in zijn
oogen.
‘Niet?’ vroeg hij, dringend.
‘Nee, nee...’
‘Nou... dan kom ik vanavond laat, net als de boeman bij de stoute kindertjes!’...
lach-dreigde hij, als een quasi-grap.

VII.
Eerst toen zij dien avond in bed lag kwamen Joosts laatste woorden weêr in hare
gedachte terug. - Vanavond had hij gezegd; hij was er nog niet geweest; hij zou dus
nog komen. Och wat, malligheid, net-of-i dat doen zou... trachtte ze zichzelve gerust
te stellen. Ze ging op haar rug liggen, de handen gestrengeld onder haar hoofd, op 't
kussen. Ze zou vooreerst toch wel niet in slaap kunnen komen. Kom, nu aan wat
anders trachten te denken... hè, wat wou ze dat 't gauw zomer werd. Je voelt je dan
veel prettiger, vooral hier zoo buiten. In 'n stad heb je 's winters nog 's wat... comedie
of zoo, maar hier, zoo op 't open veld, kon het 's winters wel 's wat iesegrimmig
wezen. Hu, die winter van twee jaar geleden; ze moet nog rillen als ze er aan denkt.
- Lekker, zoo 's zomers buiten; ze verlangde d'r naar dat de koeien weêr op 't land
kwamen. Ze was benieuwd of die rood bonte van boer Gijbels d'r óok weêr zijn zou.
En dan zou ze Krelis vragen of ze ook weêr 's melleke mocht... Joost! wat zou die
vent toch van d'r willen? 't Leek vanmiddag wel, toen met dat geld, of ze an 'm
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verkocht werd. Zij, verkocht aan Joost! Ze wou nog liever! Ze had niks met die kerel
te maken. Zij trouwen met Joost! Verbeeld je! Ze zag zich al in die apekooi van 'm
staan, achter de toonbank, en zich dan van de eerste de beste kwâjongen, die 'n potje
bier nam, alles maar laten welgevallen. Welzeker!... ‘Dan kom ik vanavond laat, net
als de boeman bij de stoute kindertjes!’... De vent is niet wijs, met z'n aardigheden...
Gek, dat-i nou maar niet uit haar gedachten wou blijven... ‘Dan kom ik vanavond
laat... kom vanavond laat!’...
Opeens schokte het met een schrikje door haar heen: God! als het eens waar was,
als hij 't toch heusch eens gemeend had!?
Malligheid, malligheid, drong zij zich zelve er tegen in. Maar het denkbeeld, dat
hij nog komen zou, wilde haar niet meer loslaten. 't Kòn toch zijn... 't kòn toch...
Malligheid, malligheid.
Zij voelde hoe haar wangen begonnen te gloeien; zweetdruppels kwamen haar op
't voorhoofd. Ze hield haar adem in, luisterde in de duisternis van 't kamertje. - Alles
was stil; ze hoorde hoe buiten het water tegen de peilers der brug aanklotste. Groot
en star keken haar oogen naar waar de deur was. Ach kom, lariefarie... drong ze zich
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nog eens, kneep haar oogen dicht, om te slapen. - Maar 't volgend oogenblik had ze
ze weêr open, strak-wijd. Wat was 't donker. Zoo vervelend ook dat er van avond
geen maan was... Buiten murmelden maar altijd de golfjes in de vaart tegen de peilers
van de brug.
Als hij nu toch eens kwam! - Ze kon nu niet rustig meer blijven liggen, woelde en
woelde Zoo warm en zoo beverig begon ze zich te voelen.
Op eens schrikte ze. Wat was dat?! Neen, 't was niets; grootvader die wat
stommelde op zijn kamertje. Alles bleef nu weêr stil. Maar in haar ooren ging het
door te zeuren, altijd maar datzelfde. Nog een half uur bleef ze zoo liggen, woelende.
't Werd haar of er een benauwende poeier door de kamer zweefde, die haar 't vrij-uit
ademen belette. Neen, dat hield ze niet meer uit zoo. Ze moest versche lucht hebben.
Een oogenblik later stond ze naast haar bed. - Wat nou? 't Raam openen? Nee, 't
was beter dat ze zich stil aankleedde en dan nog wat buiten ging rondloopen. Ssst,
dat ze grootva niet wakker maakte...
In een paar minuten was ze klaar, sloop op haar kousen, haar schoenen in de hand,
het zoldertje af naar beneden. Even naar grootva kijken? Nee, die sliep. Nou dan
maar gauw naar buiten.
Ze stond nu buiten in den nacht, haalde diep adem. Hè, dat deê goed. Haar hart
klopte luid; ze had zich toch leelijk opgewonden daareven en waarom... om niks...
gekke meid die ze was!... Wat was het donker, je kon de brug nauwelijks zien; was
d'r nou maar wat maneschijn...
Als een groot, groen oog in de duisternis brandde op de brug de lantaren. Ze was
even in hun moestuintje naar 't water blijven staren, dat onder 't fletse schijnsel bij
de brug flauwtjes glimmerde. Nu en dan deed een plotse windvlaag van over de
landen het brobbel-klotsen tegen den kant.
Zij stond nu op de brug, haar armen over de leuning heen, te staren in het donker.
- Lekker, zoo 's nachts buiten, als alles zoo stil is om je heen.
Ginds, in de verte, waar de huizenrij van Wemel lag, flikkerde een bleek
lichtschijnsel. Dat was zeker bij Joost Brammen, dacht ze; daar bleven ze soms nog
zoo laat zitten plakken...
Op eens hield ze haar adem in, luisterde. 't Was net of ze voetstappen hoorde op
den weg, in de verte. Nee, nu was 't weer stil... hoor!... daar had je 't weêr!... van den
kant van Wemel kwam het... God! wie zou dat zijn... wie moest nog zoo laat dezen
kant uit!... Grootvader? Onzin, die sliep, die had ze immers hooren stommelen in z'n
bed... Maar... as-d-i nog 's uitgegaan was, je kon niet weten, hij deê zoo raar in den
laatsten tijd. Ach, malligheid ommers. God... als het... Joost... toch eens was!...
Opeens weêr al haar angst in haar terug. Haar beenen trilden; 't koud zweet brak
haar uit. De stappen op den weg, in de duisternis, naderden, verstomden dan even...
en naderden weêr. God, wat moest ze dan, wat moest ze dan toch... Daar had je n'm...
daar had... je n'm!!... In huis vluchten? Op haar zoldertje? Wat zou 't geven. Dan zou
hij tegen de deur bonzen en haar grootvader zou hem open doen... ze hadden 't zeker
afgesproken vanmiddag!... dat geld!!... Den weg op... de landen in? Neen, neen, 't
was zoo donker; de duisternis leek wel 'n muur, ze dorst niet, ze dorst niet, ze zou
in een sloot loopen! Maar wat dan, wàt dan toch?...
De stappen naderden, onregelmatig.
Wat liep i gek, dacht ze even, maar dan vlaagde de angst weêr in haar op: toe dan
toch, toe dan toch, wat moest ze doen??... Haar voeten schenen als aan de brug
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genageld en, opeens, toen, schoot het door haar hoofd: als ze de brug open draaide!
dan zou hij niet bij haar kunnen komen!... De angst maakte haar gek; ze wist zelf
niet meer wat ze deed. Haar handen tastten al naar den sleutel, die aan de leuning
van de brug bevestigd was. Zenuwachtig, half huilend van angst en spanning, hurkte
ze neer, zochten haar vingers het ronde gat in de planken. Daar had ze 't, de sleutel
er in! Gauw nou toch, gauw nou... Ze draaide de brug los; ze voelde haar reeds
op-en-neêr gaan. De stappen, die weêr voor een oogenblik verstomd gebleven waren,
naderden nu weêr, steeds duidelijker.
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Ze had den tweeden sleutel nu ook in 't gat gezet, sloeg hem uit. Gauw dan toch,
gauw dan!... Met haar gansche krachtige lichaam duwde ze er tegen aan, duwde.
Langzaam voelde ze de brug toen wijken, terwijl de stappen nu heel dicht bij waren.
Maar toen - nu de brug open was, - was 't een plotselinge ontnuchtering, vlijmde
een nieuwe schrik door haar heen. Dat hij in 't water zou loopen!! - Ze trachtte te
schreeuwen, te waarschuwen. Er kwam haast geen geluid uit haar keel, die droog
schroeide. De stappen waren nu vlak bij. Nog één poging tot schreeuwen deed zij,
en haar stem schoot los. ‘Blijf staan! De brug staat open!...’ De man stond ook
wezenlijk even stil, dan, wat onverstaanbare dronkemanstaal brabbelend, ging hij
weêr voort. Zij gilde. Een plons.
Bij 't flauwe licht der sein-lantaren had zij haar grootvader herkend...
Leiden, Dec. 1900.

Van de redactie.
Dramatisch overzicht.I. Schipbreuk, drama in vijf bedrijven, door MR. J. VAN SCHEVICHAVEN. II. Op hoop
van zegen, spel van de zee, in vier bedrijven, door HERMAN HEIJERMANS JR. III.
Groote Dagen, blijspel in vier bedrijven, door HENRI DEKKING. IV. Aan flarden,
tooneelspel in vier bedrijven door TOP NAEFF.
Er is dan toch weer leven gekomen in het Vaderlandsch Tooneel!
Alle vier de oorspronkelijke stukken, die we hier boven opnoemden, hebben een
groot gedeelte van het publiek behaagd en mogen worden gerekend tot de
succes-stukken van het seizoen. Wat ervan op het repertoire zal blijven durven wij
niet voorspellen. Dat blijven op het repertoire hangt in ons land trouwens af van
omstandigheden, die lang niet allemaal weêr afhankelijk zijn van de waarde der
stukken. 't Is naar genoeg, doch er schijnt nu eenmaal niets aan te doen.
Gij, gelukkig dramaturg, hebt een stuk geschreven. 't Wordt opgevoerd. Prachtig!
Het heeft succes. Heerlijk! De kritiek roemt uw werk - dat is reeds wàt; het publiek
juicht u toe, dat zegt meer. En ge droomt van een lange reeks voorstellingen.
De Doofpot, Reijding's aardigste revue, beleefde er wel Parijserig veel....
Maar het publiek, dat lachen wil om een kluchtige spektakelvoorstelling, wil
daarom nog niet lachen om een blijspel en het publiek, dat voor zijn plezier uit huilen
gaat (naar grappenmakers zeggen) is ten onzent nog zeer beperkt. Droom dus niet
van een Doofpot-succes. Verwacht minder, véél minder, hoop maar op een succes
gelijk aan... aan... laten we zeggen een succes van Shakespeare. Dat kan u niet
geringschattend voorkomen: dat voorstel.
Nu dan - een Shakespeare-succes. Romeo en Julia, Richard III, De Koopman van
Venetië.
Maar, laat ge veel zien? Neen, hè? Uw mise-en-scène is eenvoudig. 't Is geen
kijkstuk; geen kostuumstuk, wat ge gaaft. - Best, dan schrappen we Shakespeare.
Laten we Dumas nemen. Goed? Dumas dan. U is een Dumas fils voor het
Nederlandsch répertoire.... O, neem me niet kwalijk: Voor het N e d e r l a n d s c h
répertoire, dat is te veel gezegd. Want uw stuk behoort aan een gezelschap; niet aan
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het Nederlandsch Tooneel (in algemeenen zin.) Uw stuk is dus een répertoirestuk
van een gezelschap, dat reist, maar het opvoeringsrecht aan zich houdt. Het brengt
uw meesterwerk naar verschillende plaatsen, maar laat het niet brengen, waar 't zelf
nooit komt.
Al dadelijk staat ge dus achter bij dramaturgen, wier werken hier worden opgevoerd
in vertalingen, door twee, drie gezelschappen tegelijk. Intusschen, het gezelschap
dat uw stuk heeft aangenomen ter opvoering, beleeft er genoegen van. Het succes
wordt uitgeput. Lang duurt dat niet. Neem maar de allermeest gewaardeerde
Nederlandsche tooneelwerken tot voorbeeld.
Maar... wòrdt het uitgeput? Zoo ja, dan moogt ge nog van geluk spreken. Over
een paar jaren, neemt men het dan wel weêr in studie. Het is en het blijft dan zoo
ongeveer deel uitmaken van het bonte boeltje, dat een répertoire heet van een
Nederlandsch tooneelgezelschap.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

290
Doch, reken niet te vast op dit gebeurlijke. Want, ons klimaat is heel ongezond voor
tooneelspelers. Een ander stem-kunstenaar, die hier gaat sukkelen met zijn
ademhalings-werktuigen, kan nog best wat meêdoen in een ander land. Doch uw
vertolkers kunnen de grenzen niet overgaan, althans zoo goed als niet. Is de man,
die uw hoofdrol heeft ‘gemaakt’, invalide geworden en wil het nijdige noodlot daarbij
nog dat uw voornaamste vrouwenrol werd toevertrouwd aan een dame, die zeer vaak
terugkeerende moedervreugden mag smaken - dan is er kans op dat uw successtuk
de lâ ingaat voor onbepaalden tijd. Er wordt gewacht op de beterschap van uw eerste
rol, tot uw eerste rollin te kennen geeft dat zij moeilijk voor jong meisje kan spelen.
Vermag zij dit weêr te doen, dan tuimelt uw held van de trappen... want - dit willen
we maar zeggen - groote gezelschappen hebben we wel, doch inderdaad goede
‘dubbelen’ ontbreken overal in voldoende mate.
Wij praten daarover wel eens later. Geconstateerd is nu alvast dat het seizoen ons
nu reeds vier successtukken heeft gebracht en dat we maar niet moeten vragen wat
ervan op het répertoire zal blijven.

I.
Schipbreuk is vertoond door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel,
die ook, van denzelfden schrijver, Zonsopgang heeft gegeven. Die opvoering is met
liefde voorbereid. Alle spelers hebben eerlijk hun best gedaan en dat de algemeen
beminde mevrouw Holtrop een ongeluk kreeg op het kritieke oogenblik, daarvan
heeft de schrijver geen nadeel ondervonden.
Mr. van Schevichaven is uitmuntend begonnen.
De oude fabrieksdirecteur Helwig is gestorven. Zijn weduwe heeft het beheer op
zich genomen en voert het bewind met strenge hand. Zij ziet echter niet zelf wat er
omgaat in het wereldje harer werklieden. Zij vertrouwt op den meesterknecht,
Bertrams, die zooveel mogelijk misbruik maakt van het in hem gestelde vertrouwen:
hard voor de werklieden, onverstandig in zijn tyrannie.

MR. J. VAN SCHEVICHAVEN.
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Intusschen, heeft de jonge Helwig, de zoon, Paul, in het buitenland zijne opvoeding
voltooid. Hij komt thuis, wordt dan dadelijk directeur van de fabriek. Zal hij nu hoofd
wezen of blijft dat zijn moeder, misleid door Bertrams? Neen, inderdaad, hij zal
regeeren; doch gemakkelijk wordt het hem allerminst gemaakt. Want Paul heeft in
het buitenland inzichten gekregen, die door zijn moeder worden verafschuwd als
noodlottig in de hoogste mate. Hij is er namelijk van overtuigd dat zijn arbeiders
recht hebben op beter loon, betere huisvesting, aangenamer leven. Al wordt er niet
veel meer verdiend, éérst moet het noodige worden afgezonderd om den werklieden
dat alles te geven.
Juist wanneer Paul met deze denkbeelden en voornemens het bewind overneemt,
is door de dochter van een vermaarden socialist, Clara Hasting, in de streek ‘gewerkt’.
Zij heeft aan Paul's werklieden de leer verkondigd dat zij recht hebben op een meer
‘menschwaardig’ bestaan. Zij bemoeit zich met de opvoeding der kinderen, doet wat
zij kan om de moraliteit van de arbeiders op te heffen, is streng voor zichzelf,
onverbiddelijk voor anderen.
Paul komt op het denkbeeld met die Clara,
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die hem natuurlijk als een onmensch afgeschilderd is, te gaan samenwerken.
Daar hebben we nu, helder, de motieven van het drama in de harde moeder, de
socialistiche Clara, den goedwillenden kapitalist.
't Gegeven is belangwekkend.
Maar zoodra wij ons daarvoor flink warm hebben gemaakt, blijkt de schrijver een
motor te hebben gebruikt, die per slot van rekening de handelingen van mevrouw
Helwig, Clara en Paul beheerscht, die hen allemaal dwingt andere dingen te doen,
dan zij zonder hem gedaan zouden hebben. De motor is de verrajer Bertrams. O, die
vent! Had mr. Van Schevichaven hem maar nooit in zijn stuk gehaald! Zonder hem,
zouden wij te wachten hebben gehad een der volgende psychologisch te motiveeren
uitkomsten:
Paul, na met Clara te hebben samengewerkt, verlaat de zaak der socialisten en
treedt op als verdediger van het kapitalisme; Paul, uit overtuiging en liefde tot Clara,
wordt socialist en laat liever de zaak te gronde gaan dan dat hij ontrouw wordt aan
zijn nieuwe beginselen. Zijne moeder brengt hij tot wanhoop en dat belet hem gelukkig
te worden, zooals hij 't had kunnen hopen.
Of, eindelijk, Clara blijkt zwak en verlaat in hevigen strijd, de zijde der werklieden
om te trachten met den man, dien zij lief heeft, naar diens idealen het lot der arbeiders
te verbeteren, waardoor zij zichzelf en Paul in 't ongeluk stort, daar zij de gevolgen
moet dragen van haar socialistische prediking tegen elk (ook het idealistische)
kapitalisme.
We zeiden het reeds: Bertrams maakt alles in de war.
Omdat Paul hem de leiding van de zaken uit de handen neemt, gaat hij den verrader
spelen. Hij zet de werkieden op tegen Paul en hij zet mevrouw Helwig op tegen de
werklieden. Een werkstaking breekt uit in den omtrek. Buiten Pauls weten worden
er soldaten in zijn huis verborgen. De arbeiders, woedend daarover, willen Paul
opknoopen. Doch Clara, die Paul bemint, laat tegen de arbeiders de soldaten los, die
in een kelder gevangen waren. Zij redt den geliefde, wordt gevloekt, beleedigd en
mishandeld door een van haar ongelukkige slachtoffers en sterft aan de gevolgen.
Er is in dit werk zóóveel moois, het geeft zóó zeer blijk van machtig dramatisch
talent dat wij het bejammeren dat geen der leden van den Raad, die aan het hoofd
der Koninklijke Vereeniging is gesteld, den heer Van Schevichaven er toe heeft
kunnen brengen (zoo pogingen daartoe zijn aangewend??) zijn drama vóór de
definitieve aanneming om te werken. De fout, groot in hare gevolgen, is,
welbeschouwd, maar een misgreep in het begin. Bertrams, die de uitwendige handeling
nu beheerscht, is eigenlijk maar een hors d'oeuvre. Zonder hem, had de schrijver
veel meer van zijn prachtig gegeven kunnen maken, hoewel dan tòch de actie een
dubbele ware gebleven.
Men moet zich wel afvragen of Paul met Clara meêgaat uit overtuiging of uit
liefde; men voelt dadelijk al, zoodra die twee elkander ontmoeten, dat de expositie
aan scherpte gaat verliezen, want zelfs onder den indruk van 't eerste zien (een niet
geringe - dat zij dankbaar erkend) dringt zich de vraag op: als de oude Hastings daar
nu eens bij het schrijftafeltje had gestaan in plaats van er in beeld boven te hangen
en Clara niet had bestaan, zou Paul dan ook zóó hebben gesproken? Gebeurt het vele
voor den werkman, later, wel heelemaal uit overtuiging alléén of òòk om Clara te
behagen? Is niet in elk geval die liefde in het stuk een element, dat het drama
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spannender maakt naar de uitwendige handeling, doch psychologisch minder zuiver
toch?
Nu moeten wij ook nog zeggen, dat, naar onze meening, het drama van mr. Van
Schevichaven over 't algemeen door de kritiek wel wat streng is beoordeeld. Wij
willen geenszins protesteeren tegen de aanmerkingen, die erop zijn gemaakt. Ze
waren gegrond. Doch indien men den toon der meeste artikelen vergelijkt met dien,
waarop meermalen wordt gesproken over werken van heel wat minder beteekenis,
dan moet - dunkt ons - worden erkend dat men streng is geweest voor dezen jongen
auteur, héél streng, hoewel niet bepaald onrechtvaardig. Wij gelooven dat de oorzaak
hiervan alleen ligt in de overtuiging dat in hem een groote kracht schuilt en veel van
dezen schrijver wordt verwacht.
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II.
Op hoop van zegen, is meesterlijk vertoond door de Nederlandsche
Tooneelvereeniging.
Over de ontvangst door de kritiek kan men zoo wat het omgekeerde zeggen van
van 't geen wij hierboven aanstipten met betrekking tot het drama des heeren Van
Schevichaven. Des te beter, voegen wij eraan toe. De heer Heijermans wordt bepaald
niet duizelig van lof in ‘bourgeois’-kranten en ons publiek wordt daardoor niet hevig
bewogen. 't Zou uit zichzelf ook zijn gaan kijken naar het ‘Spel der Zee’ al hadden
we met ons allen van de daken geschreeuwd dat het leelijk is. Want, leelijk of mooi,
aan het publiek maakt geen criticus ooit wijs dat hetgeen Heijermans geeft
onbelangrijk wezen kan. Men wil wat nieuws, wat zeer eigenaardigs, wat roerends,
ontroerends, oproerigs... 't doet er niet toe: wat buitengewoons, en is er zeker van
zoo iets te krijgen van den socialistischen Handelsblad-feuilletonnist.
Van Heijerman's socialisme gesproken - merkwaardig dat men daar zoo heelemaal
niet schuw voor is. Denken we zoo ruim tegenwoordig of is de openbaring, bij
Heijermans, van het socialisme te boeiend om er bang voor te worden? Of zit men
te schreien bij het spel der zee, gelijk men bij de nadering der Fransche Revolutie
zat te schaterlachen bij het meesterwerk van Caron de Beaumarchais, uit zuivere
lichtzinnigheid en dwaze verblinding, niet vermoedend wat zoo gauw zal komen
over onze bourgeois-hoofden,... zoo niet vlak tusschen schouder en kop? Of, nemen
wij het socialisme van Heijermans niet heel ernstig op, vinden we 't maar zooiets,
dat men op den koop toe kan aanvaarden, voor een avondje?
Er ligt toch wèl zoo'n strekking in dit ‘spel’. Ons héél goed, voor zoover de realiteit
trouw is gegeven. Slechts vinden wij het jammer dat het stuk niet met meer fierheid
tendentieus is, Of zou het... juist het omgekeerde wezen van hetgeen men er vrij
algemeen in heeft gezien? Bevat het een waarschuwing voor den proletariër om zich
toch nooit door gewezen lotgenooten te laten regeeren?
Hierover aanstonds een enkel woord.
Allereerst zij u aangeraden het stuk, zoo mogelijk te gaan zien, of minstens, te
lezen. Kinderlectuur is het niet. Vloeken, scheldwoorden, vuiligheden,
kamertjes-zonden... dat weten we nu wel. Onze ‘klassieke’ blijspeldichters, nietwaar?
Men verft ons door de wol. We krijgen geen schok meer bij 't gedrukt zien van
woorden, die onze straatjongens op muren schrijven. Dààrvan zal nu gauw de
‘aardigheid’ af gaan, tenzij men een nieuwe woordenlijst maakt ten gebruike van de
lieve jeugd. Leest het dus. Er zijn prachtige fragmenten in het boekje. De knapheid
van Heijermans moet u versteld doen staan. Doch, hebt ge 't stuk zien spelen door
dat voortreffelijke Amsterdamsche gezelschap, dan zal de lectuur u niet meêvallen.
We zijn ergens in Nederland, in een visschersdorp. Daar woont een reeder, Bos,
die vroeger zelf heeft gevaren, die van niets af is begonnen. De man heeft er zich
bovenop gewerkt en een ‘goed’ huwelijk gedaan. Nu exploiteert hij slechte schepen.
Een is er rot: Op Hoop van Zegen, heet het wrak, dat nog verzekerd is kunnen worden.
Domme kapitalisten, die assuradeurs!
Bos heeft een romanesk dochtertje Clémentine. Veel zegt ze niet. Maar zij teekent
en schildert visschers en diaconiemannetjes, brengt ook wel stilletjes eten aan arme
menschen. Als Clémentine echter praat, spreekt ze haar mond voorbij en vertelt
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gehoord te hebben dat de Op Hoop van Zegen onzeewaardig is. Domme kapitalisten,
die reedersdochters.
Een boekhouder heeft Bos in dienst. Hij is doof en onaangenaam tegen arme
menschen. Hij verrekent zich; hij besteelt zijn patroon - maar wat sigaren, meer valt
er niet te gappen! - en laat die zóó ver uit zijn zak steken, dat een vrouw ze ziet en
hem waarschuwt. Ezels van dieven toch, die kapitalistische boekhouders en de
patroons, die ze in dienst houden! De vrouw van Bos - die 't geld heeft aangebracht
- maakt veel drukte, maar wordt zóó kort gehouden, dat ze in den nacht geld moet
stelen uit den broekzak van haar man. Wat een uilskuikens toch, die kapitalistische
vrouwen! Men zou zoo denken dat ze snuggerder waren!

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

293
Maar een fielt is Bos dan toch wel echt. Hij monstert arme visschers voor een wrak,
hij, die zelf hun gelijke is geweest, arm, ellendig als die stakkerds en die nog hun
gelijke is in beschaving.
Geef zoo'n visscher geld, macht daardoor, en hij wordt een tyran, een schurk.
Waren niet de Revolutie-beulen... Ho, ho! We gaan den verkeerden kant uit. Dat
heeft men van die strekkings-stukken: 't is geraden precies dáár te eindigen met zijn
gevolgtrekkingen, waar de schrijver wil dat men ophouden zal met denken.
Tegenover die kapitalisten, staan de visschers. Hunner is de liefde van Heijermans
en die liefde heeft zich in het spel der zee alweder hoog-heerlijk geopenbaard in
kracht. Een krachtmensch toont zich deze auteur, waar hij waargenomen heeft met
liefde. Vandaar zijn invloed op het publiek, dat volkomen komt onder den indruk
van al die mooie tooneeltjes, die Heijermansche Intérieurs van visschershutten,
waarin met overweldigend realisme zijn geteekend de arme visschersweduwe Kniertje,
met eerbied altijd nog maar voor den Reeder, den vertegenwoordiger voor haar van
Macht; Geert, de gewezen matroos bij de Marine, die heeft ‘gezeten’, omdat hij een
superieur durfde slaan, nadat die zijn meisje had beleedigd; Barend, de arme, bange
jongen, maar alléén bang voor de zee, gedwongen om mede te gaan varen, huilend
als een angstig dier, wanneer hij wordt gehaald door de politie; de diaconiemannetjes,
al die vrouwen en meisjes... scherp geteekend allen en zoo prachtig uitgebeeld door
het beste gezelschap, dat stukken als die van Heijermans kan vertolken. Het is een
genot geweest, dat zien vertoonen van dit ‘spel der zee’.

III.
Groote dagen van Henri Dekking, is ook gekomen, in dit seizoen, en is ook al een
‘succes’ geweest.
Wij kunnen niet veel voelen voor het tooneelstuk, maar wel voor het groote talent
van den schrijver, voor de humoristische caricatuur. Hij is niet scherp, niet fijn, niet
geestig. Maar, in het grove, is hij werkelijk humorist, een geboren kluchtspelschrijver,
zouden we zeggen, indien het genre niet zoo geminacht werd, ofschoon de klucht
haast alleen nog bij het groote publiek in eere is. Men gaat immers naar den
schouwburg voor zijn genoegen. Niet om ‘akelig’ te worden gemaakt!! Laat er dus
iemand komen - eindelijk weêr eens een landgenoot - die ons kan doen schateren.
Nu, Henri Dekking kàn het. Maar een aardig stuk in elkaâr zetten kan hij nog niet.
Hij zal 't leeren.
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(PHOTO C. LEIJENAAR.)

Zeker! We hopen dat hij bij het leeren der techniek zijn oorspronkelijken aanleg zal
mogen behouden.
Grof is de klucht, niet plat - o, heelemaal nergens! Enkel maar grof. Garstman, de
rijk geworden aannemer, die een monument wil oprichten voor den overleden
stadgenoot, den duisteren dichter Jan Adolf Beerends J.Azn., is een
Humoristisch-Album figuur: grappig, zeker! maar grof bewerkt. Van Welderen, de
reiziger voor een Haagsche firma, die alles levert voor feesten: eerewagens, insig-
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nes, kostuums, liedjes en toespraken, is een aardig gevonden type; maar in zijn rol
toch niet meer dan charge. Jochems en zijn malle vrouw, met den poenigen Vlaskamp,
vormen ook een charge-trio, heel gek, om hartelijk over te lachen, maar te kluchtig
voor een modern blijspel, waarin we realiteit willen hebben. Zonder waarschijnlijkheid
gaat de grap over ons heen als een vlok zeeschuim, terwijl we een vuurpijl verwachten.
De meisjes Garstman, in 't begin bespot omdat ze ‘alweêr in de broek’ zijn (in
fietspakjes) heeft de schrijver maar èven geschetst. Beter werd de burgemeester, die
wezenlijk héél goed is in zijn voornaamheid, overwinnend eerst, vernederend dan
den rijken aannemer, tot het blijkt dat zijn zoon er met Garstman's dochter ‘vandoor’
is, om te trouwen in Londen, waarop alles wordt geschikt en Garstman toch veel eer
krijgt voor zijn dubbeltjes.
Aardige tooneeltjes getuigen van Dekking's aanleg voor het schrijven van stukken.
Ook dit debuut geeft dus reden tot blijdschap, bij reden tot vrees dat de vroolijke
journalist het zich wat gemakkelijk zal blijven maken.

IV.
Juffrouw Top Naeff schonk ons, na een veelbelovend debuut, het tooneelspel Aan
Flarden, uitnemend vertolkt door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap Van Eijsden,
dat de hoofdrollen liet vervullen door mevrouw Tartaud-Klein, die blijft geven, wat
ze, reeds heel jong nog, beloofde en door den heer Tartaud, die den laatsten tijd
voortdurend mooier, dieper doorvoeld spel te genieten geeft. Nu staat dat sympathieke
paar vooraan in de rijen onzer meest begaafde, jonge tooneelspelers op wie onze
hoop voor de toekomst van het Vaderlandsch tooneel is gevestigd.
Ook de andere vertolkers waren over 't algemeen goed. Door alle tooneelcritici
werd dit erkend. Minder eenstemmig dachten dezen over de waarde van 't met zooveel
liefde vertoonde stuk en de jonge, nog zoo héél jonge schrijfster heeft moeten
ondervinden dat er voor den Nederlandschen letterkundige geen ondankbaarder werk
te bedenken valt dan te schrijven voor ons tooneel. Indien we in deze omstandigheid
mogen zien enkel het bewijs dat onze tooneelkritiek hooger staat dan de andere, is
het verschijnsel verblijdend, ten deele althans.
Maar, wie zich voorneemt tooneelstukken te schrijven, dient wel te bedenken,
toch, dat de leiding dier hoogstaande kritiek in handen is van maar enkele
deskundigen. Immers weinigen kunnen dadelijk hun oordeel geven, in groote
dagbladen, die door duizenden gelezen worden. Iedereen heeft wel eens gehoord,
ergens in 't publiek, dat werd gezegd: ‘de krant schreef dat 't héél mooi was.’ En dan
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vroeg iemand: ‘wat voor krant?’ ‘Nou... ja, als je me nou vraagt wàt voor krant.... 't
Was Die of Die of Die, een van onze groote bladen en 't artikel las ik òf thuis, òf in
den trein, òf in de Sooc', of... ja, heusch, dàt weet ik niet meer.’ Dan komt na ‘de’
krant, verspreid met één dag over heel Nederland, misschien nog ereis een weekblad
met eene onafhankelijke beschouwing en heel veel later nog wêer eens een maandblad
- noem 't meest gezaghebbende: De Gids -, maar over den invloed (zoo klein!) van
Pers op Schouwburgpubliek is dan reeds lang beschikt; door-
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gaans meteen over 't lot van een oorspronkelijk, in Nederland maar door één
gezelschap vertoond stuk.
En het publiek houdt nagenoeg uitsluitend rekening met de eerste recensies.
Vergelijk nu eens de oordeelvellingen van groot blad tot groot blad, ten onzent
nagenoeg van plaats tot plaats wel niet, maar dan toch van grooten lezerskring tot
-kring. In weinig gevallen zijn ze eenstemmig. Het pleit voor de onafhankelijkheid
onzer kritiek. Geen blad dicteert anderen zijn meening. Maar het heeft voor den
tooneelschrijver dan toch dit bezwaar: - dat het lang niet onverschillig kan zijn waar
zijn stuk het eerst wordt opgevoerd, waar voor 't eerst het wachtwoord ‘Ga’ of ‘Blijf
thuis’ wordt gegeven. Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage... het succes van een
stuk kàn grootendeels afhangen van de vraag in welke der genoemde steden het voor
't eerst opgevoerd is, omdat er in elk van die steden niet genoeg dagbladen zijn met
evengroot gezag om een Persoordeel te neutraliseeren en het publiek dus den indruk
te geven van: A voor; B tegen. Aangezien A = B: resultante = nul.
Deze wiskundige formule vormt een goede overgang tot de bespreking van Aan
flarden, want juffrouw Top Naeff denkt - tenminste componeerde haar stuk wiskunstig. Een algebraïsche formule kan in het grove den loop van haar stuk duidelijk
maken. Gevolg daarvan is een helderheid in expositie en een logica in de opvolging
der tooneelen, die den toeschouwer aangenaam treffen; want de schouwburgbezoeker
wil wel lange wegen gaan, indien men hem maar dadelijk een wandelkaart in handen
geeft. Geen verrassingen meer na het eerste bedrijf!
Hij wil ook krachtige omlijning der hoofdpersonen Stemming?... Jawel, jawel
stemming (het Germanisme is technische term geworden!) wil men ook; doch
daarvoor moet voornamelijk de regisseur zorgen. Het schouwburgpubliek waardeert
altijd de gelijkenis van een stuk met een kaartspel. De aas blijve aas, de heer blijve
heer, de boer blijve boer en harten moet troef wezen. De auteur mag ons het spel in
handen geven, mag den loop ervan regelen, doch na de eenmaal genomen vrijheden,
wordt geen smokkelen toegelaten. Volgens de regelen van 't spel moet hij nu verder
spelen, eerlijk, mooi. En dat doet juffrouw Naeff voortreffelijk. Haar stuk is ‘une
pièce bien faite.’ Wijlen Sarcey zou ervan genoten hebben. Dat is geen blaam,
waarempel niet!
Want er valt op andere verdiensten te wijzen.
De schrijfster heeft ons gegeven een man, niet jong meer, niet knap van uiterlijk,
goedig, verliefd en verblind, naast een vrouw, die hem heeft genomen uit gebrek aan
beter, nog liefhebbend een ander, blijvend ook zonder liefde voor den goejerd, na
twee jaren van getrouwd te zijn nog beminnend een ander, die haar het hof heeft
gemaakt en een ander huwde. En nu is, op het tooneel, de man, die er niet in slaagt
liefde voor zich te wekken, al heel spoedig belachelijk.
En Le Maître de Forges? Juist: die was, is en zal blijven een mooi tooneeltype
van den subliemen versmaden echtgenoot. Maar men maakt er zoo licht geen tweede!
Dit, toch, heeft juffrouw Naeff - het hoogst begaafde jonge meisje - gedaan. Tom
Verhulst is een tweede Maître de Forges, nog mooier figuur, omdat hij eene illusie
heeft moeten verliezen na tweejarig bezit.
Nini, zijn vrouw, staat boven de adelijke dame, die een burgerman trouwde, maar
zij heeft meer op haar geweten. Zij huichelt tot zij plotseling niet meer huichelen
kan, de waarheid zegt en naar waarheid wil handelen; juist dàn gedwongen door
omstandigheden tot het doen van een valschen eed aan de stervende vrouw van wien
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zij den echtgenoot nog bemint: straf voor logen, door logen zelf onvermijdelijk
gemaakt. En tòch is Nini evenmin wêerzinwekkend als Tom belachelijk is. Door
deze uitnemende tooneel figuren te geven heeft Top Naeff getoond, met schitterend
succes, geboren dramaturge te zijn.
Het wezen van Nini heeft zij willen motiveeren door zichtbare argumenten,
natuurlijk om haar persoon te vrijwaren voor onze antipathie. Zoo kwamen (naar wij
ons voorstellen) de oude Mattus - een nul - en zijn akelige vrouw in het stuk. En wij
moesten zien hoe ze deden om hunne dochters aan den man te brengen. Daarom
werd
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Ada Mattus, het zusje van Nini, genomen, op wie de ouders geen invloed hebben:
een traditionneel bakvischjesfiguur, dat in het drama een, voor de stemming storend
element is, doch dat er logisch in thuis behoort, evenals dat vervelende al 't mooie
bedreigende ouderenpaar, dat schijnt weggeloopen uit een ietwat satyriek kluchtspel,
evenals ook wêer Jonker Holster, op wien Ada zou moeten verlieven of zich verliefd
houden, dan maar....
Als wij toegeven dat die personen hinderen, omdat zij uit den toon van het drama
vallen, hebben wij 't ergste kwaad van 't stuk gezegd. Maar vooruit was reeds
verklaard, waarom de schrijfster die figuren er in bracht: zij moest Nini redden,
zooveel mogelijk, in onze oogen. Zij wilde ons laten zien, in levenden lijve, een der
verontschuldigingen voor haar gedrag.
Dat de jonge schrijfster nog wat misbruik maakt van al te erge tooneel-loopjes
vinden wij zoo heel bedenkelijk niet. Dat is een fout, die hersteld worden kan. Per
slot van rekening, komt geen enkel dramaturg er geheel zonder wat willekeur. De
zaak is monologen te laten vervallen en het binnenkomen en weggaan der personen
beter te motiveeren, wat op zich zelf toch ook al weêr veel met handigheid en overleg
te maken heeft. We stellen ons voor dat mejuffrouw Top Naeff haar stuk zelf zou
kunnen omwerken en dan die verkeerdheden doen verdwijnen. Ook voor háár is het
jammer niet een tooneeldirecteur te hebben gevonden, die haar dat liet doen. Den
bekwamen heer van Eysden zou dat zoo gemakkelijk zijn gevallen, dunkt ons!
De hoofdzaak is echter dat het stuk aandoening wekt, dat er kracht van uitgaat.
Door verschillende beoordeelaars is dit geconstateerd en aan bijvalsbetuigingen van
het publiek heeft het niet ontbroken.
Wij mogen dus vol hoop zijn en van deze vier dramaturgen voor ons Vaderlandsch
Tooneel het beste verwachten.

Nieuwe boeken.
Vrouwenleven in de dessa, door mevrouw M.C.E. Ovink-Soer. Amsterdam,
L.J. Veen, 1901.
- Over Indië uit Indië hooren we nooit genoeg. We zijn onverzadigbaar; want we
zijn velen, die hebben gewoond onder den evenaar en dus gaarne aldoor weêr wat
nieuws vernemen uit het land, waar verdriet en genot is, gelijk overal elders, doch
waar veel dieper schijnen in te werken de narigheden en de genoegens dan hier, in
Europa. Het Zonneland maakt den Europeaan zoo prikkelbaar! Doch iedereen niet.
Creusesol schreef heel kalmpjes over Indië, maar mopperde wel een beetje, nadat
hij hier, in 't moederland, had moeten uitzien naar woning en meubelen. Bas Veth
geeft heel de(n) Oost cadeau voor een tramconducteursbaantje in Amsterdam,
ofschoon conducteurs daar nu gemeente-ambtenaren zijn geworden. Borel...
Couperus... Maar hún ‘Oost’ is niet de(n) Oost van het tevreden, gelukkig, aardig
snappende mevrouwtje, dat schreef over Vrouwenleven in de dessa, in denzelfden
trant als de begaafde mevrouw Bonnetain schreef, in Le Temps, over 't vrouwenleven
in Annam, maar toch zóó aardig niet, want de Fransche pen won 't in fijnheid ver
van de Nederlandsche. Aardig, gezellig toch wel. Mooi niet, plastisch nergens,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

aangrijpend evenmin, héél correct niet altijd, tòch wel aardig. Wel knus, wel op een
manier, die velen aangenaam wezen zal, voornamelijk lieve jonge meisjes, die 't
vooruitzicht hebben weldra per stoomschip naar den geliefden bruidegom te zullen
gaan, ook wel aangenaam voor menschen, die voldaan uit Indië zijn teruggekeerd.
Ofschoon... mevrouw Ovink-Soer was nog een nieuwelinge toen zij dit boekje
schreef, een nieuwelinge, nml. in de(n) Oost. En dàt is nu iets, dat men zich moet
weten te doen vergeven door oudgasten.
Door vittende beoordeelaars moet mevrouw Ovink zich ook maar 't een en ander
laten vergeven, want haar boekje is geschreven in dien gemoed-zalvenden toon, die
doorgaans wordt aangeslagen door niet meer zoo héél jonge dames, belust op brieven,
er dan ook gaarne schrijvend: van die lange, op mailpapier, die uit een couvert komen
schuiven met ratelgeluid, geduld vergend en goede oogen (om 't overkruis), tòch
welkom bij familie en kennissen, want er staat immers altijd wat aardigs of wat heel
liefs in te lezen!
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‘NETTENBOETSTERS’ NAAR EEN SCHILDERIJ
(IN HET BEZIT VAN DEN HEER J.J. BIESING, DEN HAAG.)
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J. Akkeringa.
Door Aegidius. W. Timmerman.

Bij de beoordeeling van een kunstenaar hebben wij in de eerste plaats te vragen, niet
welken rang hij inneemt onder zijn tijdgenoten, niet wat de uiterlijke verdienste is
van het werk dat hij geleverd heeft, niet welke de plaats is hem toegewezen door een
meerdere of mindere materieele vaardigheid: al hetwelk, niet waar, slechts uiterlijk
en vergankelijk is; doch alleen naar de blijvende en innerlijke waarde van zijn werk,
naar het eigenaardige deeltje kracht dat hij in een bepaald tijdperk heeft bijgedragen
tot het voortstuwen der intellectueele beschaving, niet zoozeer van de geheele
menschheid, als wel van zijn eigen volk; naar de plaats die hem kan worden
toegewezen in het koor dat de geheimzinnige liederen zingt die de rechtstreeksche
uiting zijn van den geest eens volks. En wanneer wij dan in dien kunstenaar ontdekken
den deugdelijken wil en de hartstochtelijke begeerte om, als een kind dat met in den
blanken maneschijn starende wijdgeopende oogen aan den schoot van de voor hem
alwetende vrouw luistert naar haar wonderlijke sprookjes, de vluchtige en dartelende
woorden op te vangen die zijn ziel hem in stille uren voorfluistert; wanneer wij zien,
hoe hij met devote eerlijkheid en heldhaftig geloof die heilige woorden tracht
na-te-stamelen, hoe hij, zich verheugend in 't bezit van een schoone vaardigheid, vrij
van de fouten waardoor zijn tijd naast het bezit van veel edels gekweld wordt en
vooral oprecht nationaal weet te blijven, dan aarzelen wij niet hem, als is 't misschien
ook niet den eersten rang, toch zeker een hooge plaats onder zijn tijdgenoten aan te
wijzen.
En zoo denken wij ook over den schilder dien wij thans wenschen te bespreken.
Het zij ons vergund, in verband met de fouten waar wij boven van spraken, met
het zilvren pincet der voorzichtigheid eenige zijner fijne eigenschappen uit te lichten
en te laten blinken tegen het donkere fond der vergrijpen, waaraan velen onzer huidige
schilders zich schuldig maken.
Allereerst bewonderen wij in Akkeringa een frischheid en diepte van gemoed, een
echt-Hollandsche trouwhartigheid en gemoedelijkheid, een eenvoudige ronde
eerlijkheid die een weldadige kalmeerende rust bij ons weet op te wekken en een
ontspanning brengt van het internationaale lijnengedoe en kleurengewiemel en
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klaterend hol gerammel waarmede wij in den laatsten tijd door het vooral uit het
buitenland ingevoerd modernisme zoo vaak en heftig geplaagd worden.
Neem bijvoorbeeld dat fraaie schilderijtje uit de onlangs verkochte collectie van
wijlen den smaakvollen verzamelaar Dr. Titsingh. Enkel een vrouw in een teer-bruin
kleedjen, een kindje in 't wit dat naar Oostindische kers grijpt, op den arm. Het heeft
niet de minste pretentie, maar het is zulk een warm stukje zonnig leven, zulk een
eenvoudige verheerlijking van de moederliefde en er blijkt bij nadere beschouwing
zoo duchtig opgewerkt, de kleurtjes zijn er zoo zuiver en gevoelig naast elkaar gevleid
dat het heerlijk is om er lang en stil naar te zitten kijken.
Of dat andere vrouwtje, goed te drogen hangende, misschien nóg simpeler, met
nóg minder bedoeling geschilderd, welk een weelde van zomerkleuren in de
lenteboomen, in de blanke appelbloesemtakken, in het sappige grasveldje dat de voet
van het
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figuurtje nauwlijks schijnt te drukken. Of uit diezelfde collectie, kinderen in het duin
lichtblond en lichtpaars van toon, met dat stil-zwevende zomerlicht dat in ons land
de warme zandgronden zoo bekoorlijk maakt, die blijde glans waarin onze bloemetjes
zoo vief staan te bloeien en onze kinderen zoo gaarne spelen en stoeien terwijl het
evenzilte van de lauwe zeewind langs hen glijdt.
Hierbij rekenen we den schilder gelukkig dat hij niet tot de zoogenaamde zoekers
behoort. Want niet om het zoeken maar om het zich laten vinden is het te doen. Alle
werk is onecht en dus geen kunst, waarin de schilder, hoe knap overigens ook, gezocht
heeft een bepaalde eigenschap uit te drukken. Wie meent voornaam of naif of
gedistingeerd werk te leveren, nadat en omdat hij zich voornam dat te doen, is reeds

DE OOSTINDISCHE KERS NAAR EEN SCHILDERIJ

(Collectie wijlen Dr. Titsingh. In het bezit van den Heer Mr. Spoor.)

daarom alleen veroordeeld. Wie symboliek werk denkt te maken omdat hij door
literatuur heeft geleerd dat een of ander kunstenaar op een aangewezen oogenblik in
een bepaald schilderij door rozen of lelies, lijnen of figuren een zekere gedachte heeft
uitgedrukt, kan omdat hij copieert en daarom alleen reeds geen kunst maken. Een
aangenomen symboliesch teeken is bovendien universeel en internationaal, terwijl
een kunstenaar nationaal en individueel moet zijn. Al afficheert Akkeringa geen
symboliek: terwijl hij zich vrij houdt van de affectatie dier moderne kunstbegrippen
is zijn werk vol van de gezonde symbolische kracht die in elk kunstwerk leeft. En
in de grootste het sterkst. Da Vinci's Gioconda, Rembrandt's Titus, Botticelli's Lente
om alleen zeer bekende te noemen, schilderijen waar de symbolische levenskracht
van tallooze menschengeslachten, en van het zieleleven van geheele volken en van
den geest van eeuwen, om zoo te zeggen uitslaat, staan evenver van de moderne
symboliek als Michel-Angelo van een Italiaanschen beeldjeskoopman. En het is in
een schilder van dezen tijd te prijzen, dat hij zich van die afdwalingen heeft
vrijgehouden.
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In zijn nettenboetsters, een onderwerp herhaaldelijk door hem behandeld - wij
nemen als type het schilderij in 't bezit van de firma Goupil in den Haag - bewonderen
wij de zuiverheid van kleur, een roomen blankheid waarin even een zwak-violette
tint oplicht, een breede uitgestrektheid in de warme lucht en daaronder op en langs
de duinenreeks boetende vrouwen die als naarstige dieren geduldig en plomp hun
eentonige dagtaak afzwoegen. Vooral in deze reeks schilderijen is gemakkelijk waar
te nemen dat Akkeringa's kunst zuiver is en harmoniesch. Harmoniesch zoo-
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SPELENDE VISSCHERSKINDEREN NAAR EEN SCHILDERIJ.

(In het bezit van den Heer J.J. Biesing, den Haag.)

als het leven van iemand is wiens daden uitingen zijn van, en rechtstreeks in
overeenstemming met een vooraf door hem vastgesteld logisch plan. De figuren
aangebracht in zijn schilderijen hebben steeds hun juiste plaats en passen volkomen
in de alleen hun eigene omgeving. Zij dragen het kenmerk van wel doordacht van
houding en expressie te zijn en vooral zij zijn eenvoudig en doen eenvoudig, zooals
Akkeringa's heele leven en handelen is. Hij voelt zich niet de min of meer
onwelriekende zonderling die met een stuk of wat zeer intellectueelen de bloesem
meent te zijn van het menschelijk geslacht, die het trijp van sofaleuningen verslijt
door diepzinnig modern gedenk, die meent dat de rest der menschheid alleen goed
genoeg is om hem te voeden, te kleeden en te aanbidden; maar hij voelt zich onder
zijn arbeidende landslieden niets meer dan ook een werker die zijn ambacht met
geduld en ernst beoefent en den arbeid liefheeft om den arbeid.
Op deze wijze alleen kunnen wij - indien niet alle dingen slechts eenmaal bloeien
- misschien weer veroveren de geweldige levendmakende kracht die er eenmaal
uitging van de Hollandsche schilderschool der zeventiende eeuw. Geen zoekers maar
ernstige mannen hebben wij noodig die ieder in zijn eigen kunnen, binnen de perken
van zijn eigen vermogens gestadig streven die vermogens
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KINDEREN IN HET DUIN NAAR EEN AQUAREL.

(Collectie wijlen Dr. Titsingh. In het bezit van den Heer A. Bakker, den Haag.)
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uit te beelden, die, zonder te zoeken naar manieren of maniertjes om zich uittedrukken,
zich alleen geven zooals ze zijn. Laten wij niet vergeten dat het Apollo was die het
ken-u-zelven heeft uitgesproken. En Akkeringa weet wat hij wil en weet wat hij kan.
Hij beoefent zijn kunst om de kunst alleen. Wat in Frankrijk eenigszins artistiekpedant
door ‘l'art pour l'art’ wordt uitgedrukt zegt Wagner zooveel kernachtiger in zijn
‘deutsch sein heisst eine Sache um Ihrer selbst und der Freude and Ihr willen treiben.’
Hetgeen evenzeer op ons Hollanders van toepassing is. Ook hierin toont Akkeringa
zijn landaard. Men ziet het aan al zijn werken. Hij begint niets of hij moet er toe
gedisponeerd zijn, hij gaat er mee voort met tevredenheid en maakt het met blijheid
af. Al zijn schilderijen zijn egaal, er is aan het eene detail niet meer zorg besteed dan
aan het andere.
Bovendien is hij deugdelijk realistisch. Wij willen duidelijk trachten te zeggen
wat wij hieronder verstaan. Wanneer wij bij Ovidius in de roerende legende van
Philemon en Baucis lezen dat de beide goden die op aarde een rustplaats zoeken, het
hoofd moeten buigen om het hutje van die simpele oudjes binnen te gaan en dat het
oude vrouwtje een potscherf onder een der wiebelende tafelpooten legt; wanneer wij
op Tintoretto's Avondmaal, dat wonderschoone schilderij met zijn wild-vlammende
lampverlichting, op den voorgrond een kat in een mand met eetwaren zien snuffelen,
dan voelen wij onmiddelijk de zuivere waarde van zulke realistische trekjes, dan
zouden wij het echt menschelijke tintelende leven dat zij aanduiden niet willen missen
dan voelen wij, dat het alleen kunstenaars zijn die wel het hoofd in de wolken heffen
maar toch de aarde tot steun voor hun voeten hebben.
Zoo zien wij ook - wij erkennen het gaarne veel bescheidener, maar toch met een
echt gevoel voor stille schoonheid - in een van Akkeringa's tuintjes de boerenbloemen
in hun harde stijfheid en schreeuwende kleurenrijkdom ons een ahnung van lichte
lentegeuren en luw windelispelen toeademen. In die eigenlijk smakelooze kleurenvolte
door grove handen op een waardeloos plekje bij

TUINTJE MET KINDEREN NAAR EEN AQUAREL
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(In het bezit van den Heer J.J. Biesing, den Haag.)

hun schamele woning geteeld, zien wij toch nog het zachte streven - men denke hoe
aandoenlijk! - van de menschelijke armoede om haar trieste leven te vermooien.
Verdienstelijk is de schilder die zoo'n gevoel in zijn werk weet uit te drukken. Zoo
is er in den toon en de zonneglans van dat kleerendrogende vrouwtje waar wij boven
van spraken, een reinheid en blondheid die in
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OOSTINDISCHE KERS NAAR EEN AQUAREL.

(In het bezit van den Heer A. Bakker, den Haag.)

ons het visioen wekt van zoet-witte bijendoorsoemde boekweit-akkers en het
blauw-rood-geele van blakende roggevelden, deinende op den zomerwind. Zoo welt
er in ons bij zijn ‘spelende visscherskinderen in het duin’ een gevoel van medelijden
op voor hun klein onwetend gedoe, onbekend als ze nog zijn met de barbaarschheid
van het lot dat hun lichaam vóór den tijd zal vernielen door hardvochtigen
erbarmingloozen arbeid, hun leven zal verschroeien door hartelooze ellende.
Men zou kunnen opmerken dat het den beoordeelaar van een kunstenaar niet
geoorloofd is dezen gevoelens toe te dichten die hij niet had bij het schilderen van
zijn besproken werk. De bedoeling evenwel is slechts bij benadering aan te geven
in welken geest hij geschilderd heeft, van welk groot algemeen gevoelen het
momenteele sentiment een deel is en dan doet het er niet zoozeer toe of wij
fotografisch juist weergeven wat hij dacht en voelde, doch alleen of wij in den geest
van, zooals in dit geval, eerlijke blijheid en onbevangen bewondering voor
natuurschoon, van hartelijk meevoelen met het verdriet en de vreugden der menschen,
hem beoordeelen. Daarom prijzen wij
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DE ZONNEBLOEMEN NAAR EEN SCHILDERIJ

(Collectie wijlen Dr. Titsingh. In het bezit van den Heer Mr. Spoor.)

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

304

NARCISSEN EN ANEMONEN NAAR EEN AQUAREL

(In het bezit van den Heer A. Bakker, den Haag.)

ook in de eerste plaats niet in hem dat hij de natuur juist weergeeft - niemand trouwens
weet hoe de natuur precies is! - maar wel welke schoone of liefelijke of rijke
qualiteiten zijn geest distilleert uit of toevoegt aan hetgeen hij afbeeldt en welke
gevoels-echo's zijn geest in den onzen wakker roept. Om hem dus goed te begrijpen
moet men zich alleen - wij hadden bijna geschreven blindelings - laten inlichten en
leiden door de gevoelens die een schilderstuk uitstralen ongeveer op de wijze van
den jongen uit een der novellen van Edgar Allen Poe - misschien de scherpzinnigste
schrijver der negentiende eeuw - die zijn kamaraden al hun knikkers afwon door
telkens met zijn eigen gelaatstrekken hun gezichtsuitdrukking na te bootsen; met
andere woorden, in onzen geest het equivalent zoeken van de gevoelens des
kunstenaars, op even eerlijke wijze als hij-zelf getracht heeft zijn kijk op de dingen
te belichamen in lijnen en kleuren.
Ook Akkeringa verdient dat wij hem met de grootste eerlijkheid beoordeelen omdat
deze een van zijn beste en sterkste eigenschappen is. Hij geeft zich altijd zonder
omwegen, geheel zooals hij is; in enkele werken is zijn geheele wezen zoo sterk
geprononceerd dat wij er zijn gedeeltelijk Oos tersche afkomst uit kunnen gewaar
worden.
In een van zijn beste schilderijtjes, het tuintje uit de collectie Titsingh en in een
aquarel in 't bezit van den heer Bakker, heeft hij Oostindische Kers op zulk een wijze
weten uit te drukken dat dit ons gelegenheid geeft de waarheid van bovenstaande
bewering aan te tonen. Zooals alle tropische planten - deze kers is een
Zuid-Amerikaansch gewas - verbergt ook deze onder een schijnbaren luister van
kleur en vorm een onmiskenbaar gemis aan teedere intimiteit en bekoorlijke nuancen;
zij doet denken aan den banalen rijkdom van verguldsel en rood fluweel en is als de
staalhardblauwe tropische hemel, toonloos van eentonigheid en schreeuwend van
verlatenheid. Maar Akkeringa heeft, zich geheel latende meegaan op de deining van
zijn half Hollandsche half Oostersche bloed,
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MAGNOLIA'S NAAR EEN AQUAREL
(IN HET BEZIT VAN DEN HEER A. BAKKER, DEN HAAG.)
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de hardheid en al te hollen rijkdom verzacht en vermooid door er een deel van zijn
echt Hollandsche gemoedelijkheid en gevoelige kleurensmaak in te leggen. Vooral
de kers op het aquarel heeft zonder den uiterlijken praal van zijn grillig-weelderige
vormen er bij in te boeten, het van de natuur gewonnen in zachtheid en liefelijkheid.
Zulk werk noemen wij bij uitstek oprecht en eerlijk omdat er niet in gezocht is een
zekeren conventioneelen meestal door literatuur verkregen indruk weer te geven en
evenmin om het karakter van het afgebeelde voorwerp scherp te typeeren, wat zoo
ligt tot parodie en karikatuur overdreven wordt, maar omdat de schilder alleen gezocht
heeft zoo - vergun ons het woord - Akkeringaasch mogelijk te zijn.

KINDEREN IN HET DUIN NAAR EEN AQUAREL

(Collectie H.W. Mesdag, den Haag.)

Alleen omdat het leven der Italiaansche primitieven vergroeid en verstrengeld was
met het Katholicisme, toenmaals de drager - en de eenige! - van de hoogste en
zuiverste idealen, alleen omdat de krachtigste vroolijkheid en het meest zorgelooze
geloof in de blijheid van het leven de eenige rijkdom van Jan Steen en de groote
Hollandsche schilders van zijn tijd was, alleen omdat zij met de grootste oprechtheid
en de meest aanhoudenden ijver dit hun geloof in hun werken trachten te leggen, zijn
deze onvergankelijk gebleven.
Getrouwe studie van de natuur, speciaal van het geruischlooze bloemenleven is
de groote liefde van dezen schilder met zijn vriendelijk karakter. Vriendelijk; want
hoe kan het anders zijn bij iemand die bijna alleen bloemen, kinderen en jonge
moeders
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schildert, die zich alleen aangetrokken gevoelt door het stille en teere leven, door
het leven van bloemen, eigenlijk pas het embryo van leven, door het leven van
kinderen die zich nog bijna niet bewust zijn van te leven, door het leven van moeders
die hun jeugd in hun kinderen voelen te leven.
Er is een betrekkelijk klein schilderijtje in de collectie Bakker waarop een fraai
gepenseelde blauwe pot met magnolia's, bizonder raak van expressie. Vooral het
dikke leerachtige der bloembladen is voortreffelijk uitgedrukt. Bovendien een aquarel
met potten begonias waarin opmerkelijk is de ietwat melancholieke blauwgroene
toon der bladeren tegen het trieste geel en lichtrood der bloemen. Akkeringa geeft
hier blijk van zijn groote gave van opmerken. Zooals men aan de huid eener vrouw
kan zien of zij blond of bruin of zwart is, zoo zou men uit de kleur der bladeren eener
bloemplant kunnen voorspellen welke toon er in de kleur der bloemen moet zijn die
zij zal dragen. Ook hierin is de kunst van Akkeringa harmoniesch.
Zoo ook in zijn violen waarvan in het

TREKPAARDEN AAN HET STRAND NAAR EEN SCHILDERIJ

(Colleetie wijlen Dr. Titsingh.)

BIJ DE WEDRENNEN TE CLINGENDAAL NAAR EEN SCHILDERIJ

(Collectie wijlen Dr. Titsingh. In het bezit van den Heer Koch te Rotterdam.)
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bezit van de firma Goupil een uitnemend specimen is. Verwonderlijk goed gaat hierin
het fluweelachtige van de stof samen met het teere en onaantastbare dier
geheimzinnige bloemengezichtjes.
Voortreffelijk teekenaar als Akkeringa is, munten zijn teekeningen uit door een
verbazende vastheid en gevoeligheid van hand. Nimmer is zijn papier groezelig
omdat hij zoo goed als nooit heeft uit te vlekken. Al zijn lijnen staan scherp zwart
op helder wit. Het is een lust zijn forsche en tegelijk teere zwartkrijtteekeningen
aandachtig te beschouwen.
Ten slotte willen wij nog nadrukkelijk wijzen op een paar schilderijtjes uit de
collectie Titsingh waarvan het onderwerp niet tot het gewone genre van Akkeringa
behoort, in de eerste plaats op het zonnige en warme ‘wedrennen bij Clingendaal’
een superbe stukje, prachtig geschilderd, meesterlijk van kleur en compositie en met
de grootste zorgvuldigheid en uitvoerigheid behandeld, en op het minitieuze
strandgezichte met zijn intieme schuitjes en de mooie bewegelijke lucht op den
achtergrond, beide werken van onmiskenbare meesterschap.
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De Sophia-Augusta Stichting in het Stadsmuseum van Amsterdam.
Door Mr. J.E. van Someren Brand.

VERTREK IN DEN STIJL VAN LODEWIJK XV.

(Slot.)
Het was werkelijk alles porselein of Delfsch en in zijn soort echt, dat moet erkend
worden. Maar overigens was het een merkwaardige rommel, blijkbaar niet afkomstig
uit Broek, maar eer uit den Amsterdamschen Jodenhoek, op een koopje bijeengebracht
om vertooning te maken.
Nauwelijks één stel is volledig. De meeste stukken waren geplakt, gestopt en
overschilderd. Dan zijn er kopjes zonder schoteltjes, schoteltjes zonder kopjes, deksels
zonder trekpotten, trekpotten zonder deksels, allerlei uitschot, dat ongepaard is.
Mevrouw Suasso heeft het gekocht uit het Broekerhuis, het Broekerhuis had het
gekocht van juffrouw Fregeres, juffrouw Fregeres had het ook gekocht. Wie is er nu
het eerste mede bekocht geworden?
In ieder geval, de vreemdelingen hebben het bewonderd - in Broek.
Nu zijn de beste stukken in de porseleinkasten geplaatst, ook al zijn zij uit veel
lateren tijd dan de kamerbetimmering.
Aan den wand zijn eenige schilderijen opgehangen, die nu wel niet uitmunten door
zeer hooge kunstwaarde, maar waar er toch onder zijn, die eenige merkwaardigheid
hebben.
Daar zijn twee stukjes, die een admiraalzeilen op het IJ verbeelden en door Adam
Silo, een zeer veelzijdig man, geschilderd zijn.
In 1670 te Amsterdam geboren, beoefende hij in zijn jeugd de muziek en maakte
zich zelf een viool, die zóó uitmuntend was, dat zij in later tijd voor een Cremoonsche
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verkocht werd. Hij werd gouddraadtrekker, wat hem op de gedachte bracht uit lood
en tin buizen te trekken. Van zijn uitvinding werd gebruik gemaakt bij den aanleg
der waterwerken van Fontainebleau. Later ondekte hij een wijze om snijroeden voor
fluweelwevers te vervaardigen, die de Engelsche snijroeden overtroffen, een geheim
dat hij nooit heeft willen openbaren.
Vervolgens legde hij zich op de scheeps-bouwkunst toe. Op wiskundige gronden
verbeterde hij de plaatsing van masten, zeilen en tuigage, en bracht het laadruim op
de voordeeligste plaats aan. Czaar Peter de Groote nam dan ook bij hem les in den
scheepsbouw en verwierf tegelijkertijd eenige zijner zeestukken. Want door kennissen,
die

ADMIRAALZEILEN, DOOR ADAM SILO.
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schilders waren, was hij er toe gekomen ook het penseel te hanteeren. Tevens
boetseerde hij in was, etste, teekende, sleep lenzen, vervaardigde verrekijkers,
brandspiegels en teleskoopen, en was buitendien nog schrijver en satyricus. Omstreeks
90 jaren oud stierf hij te Amsterdam in 1760.
Een klein vruchtenstukje is van de hand van Albert Cuyp, maar, waarschijnlijk in
een tijd toen 's mans schilderijen nog niet naar verdienste gewaardeerd werden, zwaar
beschadigd.
Midden in de zaal is, op de plaats waar een tafel behoorde te staan, een eikenhouten
draaikast geplaatst, die, met het grootste deel van haar inhoud, eigenlijk niet te huis
behoort in deze XVIIIe eeuwsche omgeving.
In den laatsten tijd haars levens heeft Mevrouw Suasso haar laten timmeren naar
een tweetal dergelijke meubelen in het zilverpaviljoen van 's Rijks Museum,
waarschijnlijk om er in het groote huis, dat zij koopen wilde, haar kostbaarheden in
te plaatsen.
Zij is er dan ook mede gevuld, met kostbaarheden, met dingen van goud, zilver,
brillanten, paarlen, bloedkoraal, lava, met cameeën en wat dies meer zij. Het is een
vermogen dat dit alles gekost heeft en helaas! er is zoo weinig schoons bij.
Merkwaardig is het, dat al die kleinodiën en sieraden blijkbaar nooit door de eigenares
gebruikt of gedragen zijn.
Daar is een paarlen halssnoer met twee paarlen armbanden, met diamanten sloten,
voor f 1500 op een verkooping aangeschaft. Daar zijn meer dan tachtig ringen,
waarvan dikwijls twee, soms drie volkomen aan elkander gelijk zijn.

PORTRETTEN VAN PRINS EN PRINSES WILLEM V. OP EEN RING VEREERD AAN JACOB FRANCO MENDES.

Een is er bij, waarvan een meldenswaardige bijzonderheid bekend is.
Tot de oudste en edelste geslachten die uit Portugal naar Holland uitgeweken zijn,
behoort dat van Franco Mendes.
In 1598 vestigde het zich alhier in den
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persoon van Dom Melchior Mendes Franco en diens twee zonen, Dom Francisco
Mendes Medeiros en Dom Christoval Franco Mendes.
In het jaar 1770 huwde een lid dezer maagschap, Jacob Franco Mendes, met een
dochter van een ander aanzienlijk Sephardisch geslacht, met Sara Teixeira d'Andrade,
afstammelinge van Don Diego Teixeira Sampayo, edelman en resident te Hamburg
van Koningin Christina van Zweden. De bruiloft werd vereerd met de hooge
tegenwoordigheid van den Prins en de Prinses van Oranje. Bij de gebruikelijke menuet
geleidde Prins Willem V de bruid ten dans, terwijl de bruigom dat de Prinses deed.
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De bruid ontving van de hooge gasten een fraaien en kostbaren waaier ten geschenke,
die op het oogenblik het eigendom is van den heer J. Vita Israël te Amsterdam; de
bruidegom een ring, die in een rand met diamantjes bezet een miniatuurportret van
den Prins bevat, dat draaibaar is en aan de keerzijde dat van de Prinses vertoont.
Deze ring is in het bezit van Mevrouw Suasso geraakt, die het evenwel niet noodig
schijnt geacht te hebben omtrent de geschiedenis daaraan verbonden eenige
aanteekening te doen.
Een afdeeling bevat Italiaansch werk, blijkbaar op reis aangeschaft, borstspelden
en oorhangers in lava, camee, bloedkoraal en mozaïek, en andere lijfsieraden, als
armbanden en borstspelden, die fraai gevonden werden in de jaren tusschen 1840 en
1870 en hier het lot ontgaan ter smeltkroes verwezen te worden, zoodat zij in volgende
tijden getuigenis kunnen afleggen van het lage pijl waarop de smaak in die dagen
gedaald was.
De overige vakken zijn gevuld met horloges. Horloges zonder tal.

HORLOGES.

Mevrouw Suasso heeft een soort hartstocht gehad voor horloges. Er moet een
winkelier geweest zijn, die haar doorloopend horloges op zicht zond, en al die horloges
werden gehouden. Op haar sterfbed schafte zij er zich nog een aan voor vier-en-twintig
honderd gulden. Er zijn er van alle soort, tijd en makelij, - ook van namaak.
Horloges met gedreven kasten, horloges zonder wijzers, horloges met speelwerk,
reuzen-horloges, heel kleine horloges, dikke en dunne horloges, dames- en
heerenhorloges.
In een afdeeling heeft men bijeengebracht omstreeks zestig stuks horloges, alle
met zeer kleine uurwerken, verscholen in allerlei snuisterijen, op het weelderigst
bezet met paarlen of brillanten, geschikt, of ook wel niet geschikt, om ergens een
damestoilet te versieren.
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Sommige hangen aan chatelaines, andere, in den vorm van een bloemknop, zijn
voorzien van spelden om op een balkleed vastgestoken te worden, andere zien er uit
als een aardbei, een gouden kastanje, een viool, of zijn vervat in den steel van een
lorgnon.
Het geheel vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde - van inkoop.
Uit dit vertrek komt men in een gangetje met staand en liggend marmer, waar een
mahoniehouten deur toegang verleent tot een zaal, die in zijn geheel is uitgebroken
uit het huis op de Keizersgracht over de Westermarkt, waarin een tijd lang het
Burgerziekenhuis gevestigd is geweest.
Het was een zeer groot huis, zeven ramen breed, dat al menige verbouwing had
ondergaan en waarschijnlijk uit de XVIIe eeuw afkomstig was. Aan den achtergevel
waren twee vertrekken gelegen, in elkander loopend, een van vier en een van drie
ramen breed. Het eerste vertrek moet indertijd voorzien zijn geweest van een orgel,
dat op het oogenblik dienst doet in een dorpskerk aan de Vecht; het andere vertrek
was tot op het laatst nog grootendeels in den staat waarin het omstreeks 1748
betimmerd was.
Reeds vóór dien tijd was hier te land de volkseigen bouwstijl in verval geraakt.
De Fransche smaak was ook op dit punt overheerschend geworden. Prins Willem
III, de groote tegen-
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stander van Lodewijk XIV, had daar veel schuld aan. Door een Franschen
bouwmeester, Carot, liet hij het paleis 't Loo bouwen. Een anderen Franschen
bouwmeester, Daniël Marot, die zich in den Haag gevestigd had, nam hij in zijn
dienst Zoo werden de Nederlanden een belangrijk arbeidsveld voor de Franschen.
Merkwaardig is het evenwel dat de Nederlandsche volkseigenheid, ook op het
stuk der bouwkunst, zich te krachtig toonde, om zich geheel en al door den Franschen
invloed te laten overvleugelen. Juist in de XVIIIe eeuw, toen langs de deftige
Amsterdamsche grachten de weelderige koopmanshuizen gebouwd werden, ‘met,’
zooals professor Gugel schrijft, ‘hun onbeschrijfelijken rijkdom van schoone
binnenbetimmeringen - meestal massief en uit mahoniehout - de in hout en marmer
gebeeldhouwde tafereelen aan schoorsteenen, binnendeuren en wanden; de uit de
hand gewerkte stucco-plafonds, de statige vestibules en trappen.... werken, die tot
de belangrijkste voortbrengselen der eeuw behooren en door hunne merkwaardig
degelijke uitvoering tevens de hooge vlucht aanwijzen, welke de ambachten toen
hadden bereikt’ - juist toen werd een nieuwe bouwtrant in het leven geroepen uit de
vereeniging van den Nederlandschen en den Franschen smaak. Een schoon en kostbaar
voorbeeld van dien bouwtrant vormt deze mahoniehouten zaal.
Langs de wanden loopt een lambriseering met lijsten, paneelen en snijwerk. Het
midden van den eenen wand wordt ingenomen door een grooten schoorsteenmantel
van gebeeldhouwd marmer, overwegend rood, maar overigens bont van kleur. Daar
boven verheft zich de rijk gebeeldhouwde schoorsteenboezem, versierd met een
schoorsteenstuk van Jacob de Wit, de Doop van den Kamerling, dat het jaartal 1748
draagt. Recht over dien schoorsteen de groote dubbele deuren, die toegang gaven tot
de orgelzaal.
De vier hoeken van het vertrek zijn voorzien van kwart-cirkelvormige pilasters,
die omhoog rijzen tot den onderkant van de koof der zoldering, die zij schijnen te
dragen. Aan den voorgevel dienden zij tot berging van een gedeelte der raamluiken,
aan den achtergevel vormen zij kastjes.
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Die kastjes in de hoeken zijn eigenlijk noch tot berging, noch ter versiering
aangebracht, maar dienen tot een ander doel.
De ruimte, die zoo weelderig betimmerd werd, had geen regelmatig grondvlak.
Geen enkele hoek van het vertrek is recht, alle muren geeren. De kastjes, die met
hun gebogen lijn de hoeken vullen, bedekken de onregelmatigheid van de kamer
geheel en al voor het oog, waartoe ook de eigenaardigheden van den bouwstijl
medewerken.
De bouworde van het Stedelijk Museum liet niet toe den voorgevel ongewijzigd
op te stellen. In plaats van de drie betrekkelijk smalle ramen te behouden, die de
kamer van licht voorzagen, heeft men moeten bukken voor de harde noodzakelijkheid
het met een enkel breed venster te stellen. Dat maakte het noodig de kamer aan dien
kant uit te bouwen. De wanden voor dien uitbouw worden grootendeels gevormd
door de betimmering der voormalige penanten, voorzien van spiegels met rijk
gesneden lijsten en bekroningen.
Dit alles is uitgevoerd in massief Koebaansch mahoniehout, met moeite en vlijt
ontdaan van den politoerlaag, er in later tijd
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opgesmeerd, en nu als van ouds weder in de was gezet.
De zoldering is van stuc. Rondom een glad middengedeelte loopt zwaar lijstwerk,
waar tusschen, evenals op de koof, paneelen met ornamenten zijn aangebracht. In
de vier hoeken zijn grootere paneelen, gevuld met voorstellingen, die zeker een
sumbolische beteekenis hebben, een beteekenis evenwel niet zóó klaar en duidelijk,
dat zij met kans op zekerheid te verklaren is.
Dat alles, wandbetimmering, schoorsteenmantel en zoldering, is in denzelfden
trant versierd met grillige krullen en gekromde lijnen, met lofwerk, ontleend aan
bladeren, bloemen, vruchten en schelpen. Den menschen, die dit werk leverden, was
het volmaakt onverschillig welke grondstof zij te verwerken kregen. Hout, marmer,
stuc, het had alles te gehoorzamen aan hun grillen, zich te voegen naar hun speelzieke
verbeelding en te gedoogen dat het vervormd werd naar de invallen van den werkman.
Zijn speelschheid werd zoo weinig mogelijk aan banden gelegd, aan zijn vernuft zoo
veel mogelijk de vrije teugel gelaten. Hij diende een innigen afkeer te hebben voor
den rechten hoek, zuinig te wezen met de rechte lijn, te dartel om ooit hetzelfde meer
dan eens - en te grillig om het aan den bovenkant en de rechterzijde te kunnen afmaken
zooals hij den onderkant en de linkerzijde voltooid had. Hij moest een onuitputtelijke
verbeelding bezitten, om, waar hij in hoofdzaak aan één voorbeeld getrouw bleef,
in de onderdeelen steeds te kunnen afwijken.
De stijl, naar Lodewijk XV, genoemd is wuft, luchtig, sierlijk en weelderig van
aard.
Hier te land is hij dan ook niet onveranderd toegepast. De echt vaderlandsche
deftigheid, zwaarwichtigheid en ietwat huisbakken burgerlijkheid huwden zich hier
aan de eigenschappen van zijn geboorteland en levenstijd.
Het waren hier geen koningen, minnaressen, hovelingen en edelen, maar ten
hoogste patriciërs en meestal rijke kooplieden, in ieder geval Hollanders die hij te
dienen had.
Van dien Hollandschen style Louis XV is deze kamer een goed voorbeeld.
Rijk zonder schittering, sierlijk en tevens deftig, de wufte vormen aangedikt, de
krullen en lijsten verzwaard tot zij een indruk van degelijkheid geven.
Echt vaderlandsch is ook de witte zoldering. Overal elders zou die gekleurd,
misschien ook wel verguld zijn geworden. Hier is zij, evenals de mahoniehouten
betimmering, vrij van verf gebleven.
Niet van witsel.
In de anderhalve eeuw van haar bestaan hebben opeenvolgende geslachten van
nette huisvrouwen van tijd tot tijd den witter te hulp geroepen en zijn zij waarschijnlijk
innig voldaan geweest als de man met zijn groote kwasten, alles: lijstwerk, krullen,
figuren en de rest, met een laagje witsel oversmeerd had, zoodat het weder helder
was. De omtrekken mochten er bij verloren gaan, alles mocht bot worden en menig
onderdeel schuil gaan in de witkalk, dat alles kwam er minder op aan, als het maar
helder werd.
Nu zijn die witsellagen verwijderd en vertoont de zoldering weder als van ouds
het knappe handwerk van de bekwame werklieden die haar gemaakt hebben.
Want evenals het overige is deze zoldering echt, geen afgietsel of namaak.
Toen besloten werd de kamerbetimmering uit het te sloopen huis over te brengen
naar het Stads-Museum, bleek duidelijk de noodzakelijkheid ook de zoldering mede
te nemen, die een geheel, een innig samenhangend geheel met de betimmering vormt.
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Die noodzakelijkheid drong te meer, omdat het onmogelijk was op de gewone wijze
afgietsels te maken. Daartoe zou immers eerst de zoldering afgestoken moeten worden,
om in klei deugdelijke, scherpe afdrukken te kunnen verkrijgen en voor dit zeer
tijdroovende werk was geen gelegenheid. Er bestond geen andere uitkomst, dan te
trachten de zoldering zelf aan vervoerbare stukken te zagen, los te breken en weg te
voeren of een nieuwe zoldering te maken, wat allicht een duizend gulden of drie zou
gekost hebben en weinig eigenaardig zou geweest zijn.
Tegen den raad in van de menschen die verstand van dat werk hadden, is die
moeitevolle arbeid begonnen. Somtijds heeft men zeven kwartier moeten zagen, voor
en aleer
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een groote, dikke spijker, die schots en scheef juist op het plekje zat waar de zaagsnede
doorheen moest loopen, bezweek, na eenige zagen buiten gevecht gesteld te hebben.
Met dommekrachten heeft men de doorgezaagde stukken vervolgens losgewrongen
van de dikke balken waar de tengels tegen aan gespijkerd waren met groote,
ouderwetsche taaie spijkers, die van afstand tot afstand voorkwamen in rijen van
tweemaal zeven stuks. Dan gingen de zware eikenhouten balken krom staan, tot
eensklaps met een hevigen knal de spijkers loslieten en het uitgezaagde stuk met de
dommekrachten bleef hangen aan de touwen, waarmede zij waren verbonden aan de
balken van de volgende verdieping.
Een hoogst enkele maal is het gebeurd, dat een of ander lofwerk losliet. Dan kwam
de ondergrond van de zoldering bloot, en kon men de zwarte lijnen zien, waarmede
de teekening gemaakt is, die den modelleur van de zoldering tot richtsnoer diende.
Want in tegenstelling van ons tegenwoordig stukadoorwerk, dat uit aaneengeplakte
gietstukken bestaat, is deze zoldering nog afkomstig uit een tijd, toen men de kunst
verstond, door het gebruik van gips verloren geraakt, in kalk op de plaats zelf en uit
de vrije hand te boetseeren.
Wie zijn de knappe handwerklieden, - tegenwoordig heet dat ‘vakmannen,’ geweest, die de kunstrijke zolderingen hebben gemaakt, de rijkversierde gangen, die
nog in menigte voorkomen in de weelderige woningen van Oud-Amsterdam en
elders, meestal grootendeels verscholen onder een dikke laag witsel? Waren het
Nederlanders, Franschen, Italianen, Duitschers misschien?
Hun werk, weinig geschikt om verbouwingen te overleven, gaat, het een voor, het
andere na, te gronde.
Hier, in de Sophia Augusta stichting, is er een gered, voor goed, uit sloopers
handen.
Jammer genoeg is het niet mogelijk geweest het behang, dat oorspronkelijk de
wanden der kamer versierde, meester te worden. Waarschijnlijk is het reeds jaren
geleden door een toenmaligen bezitter te gelde gemaakt. Denkelijk was het geschilderd
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in het grauw. De twee op die wijze uitgevoerde vrouwefiguren boven de dubbele
deur bleven alleen gespaard, misschien omdat zij alleen boven die deur pasten en
dus niet goed te verkoopen waren. De wandbekleeding, nu aangebracht, is
nageschilderd gobelin, Duitsch werk uit den tijd.
De kamer is nog ongemeubeld, wat maakt dat zij er hol uitziet.
Men heeft er, bij gebrek aan beter, een groote legkast geplaatst, wel van
mahoniehout evenals de betimmering, maar niet in den stijl. Die kast bevat weder
een aantal kostbaarheden, door Mevrouw Suasso nagelaten, zilveren speelgoed en
wat dies meer zij, eigenlijk niet van veel belang.
Het huis, waaruit dit vertrek afkomstig is, was ouder dan de betimmering, die er
blijkbaar eerst later in aangebracht is. Dezelfde praallievende eigenaar die de kostbare
binnenbetimmering liet maken, zorgde ook voor een passenden toegang tot zijn
feestzaal. De gang van zijn huis liet hij er mede in overeenstemming brengen.
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Door een behangen deur, oorspronkelijk de toegang tot een kast, die op een
geheimzinnige wijze geopend kon worden door een veer, verborgen in den
hoekpilaster, die op ons plaatje te zien is, komt de bezoeker in een deel van die gang,
dat mede overgebracht is.
Echt XVIIIe eeuwsch Amsterdamsch is die gang.
Heerlijk geaderd marmer op den vloer en langs den onderkant der wanden. Aan
het einde een marmeren trap van 5 treden met een gebeeldhouwd harpstuk, die naar
een

TRAPPENHUIS IN DEN TRANT VAN LODEWIJK XV.

bordes voert, waar oorspronkelijk de toegang tot de pas verlaten zaal gevonden werd,
ter plaatse waar nu een fraaie stoeltjesklok den tijd aanwijst. Recht over den marmeren
opgang een mahoniehouten beglaasde deur, waardoor men in de bovenvermelde
orgelzaal kwam. Boven deze deur een marmeren vrouwenbuste in een nis, omgeven
met forsch geboetseerd lofwerk, dat met muur en al uitgebroken is, om het over te
kunnen brengen.
Van het bordes voert een fraaie wenteltrap omhoog, waarvan de leuning gedragen
wordt door gebeeldhouwde mahoniehouten stijlen, waarvan er geen twee hetzelfde
zijn.
De buitenbouw van de trap liep oorspronkelijk langs den wand van een beglaasden
uitbouw op de binnenplaats en had dus een leuning eenvoudig met muurhouvasten
bevestigd. Hier loopt de buitenbouw gedeeltelijk vrij en bewijst dat er ook nu nog
Nederlandsche beeldhouwers te vinden zijn, in staat werk te leveren, dat gezien mag
worden naast dat van hen, die honderdvijftig jaar geleden de stijlen van den
binnenboom sneden.Het feit, dat in onze dagen alleen bij zeer hooge uitzondering zooveel smaak, kunst
en weelde worden toegepast in de gang van een burgerwoonhuis, zou hier aanleiding
kunnen geven tot een verheerlijking van de vaderen, die langs de Heeren- en
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Keizersgrachten de indrukwekkende woonhuizen bouwden, die achter hun statige
gevels zooveel degelijke pracht verbergen, als waarvan hier een zaal en een
bijbehoorende gang getuigenis afleggen.
En toch - die verheerlijking zou in menig opzicht geheel onverdiend wezen.
Wie onaangenaam getroffen werd, toen het doorbreken van de Raadhuisstraat het
noodig maakte, dat zoovele rijke huizen, afkomstig uit den tijd van Amsterdam's
grootsten bloei, verdwijnen moesten en het vallen dier deftige gevels met leede oogen
heeft aangezien, zou misschien in zijn illusiën wel ietwat teleurgesteld zijn geweest,
indien hij van te voren al die ter dood veroordeelde achter elkander, van kelder tot
zolder, opgenomen had. Het zou hem gebleken zijn dat de vaderen menige eigenschap
misten, die hun maar altijd door ten onjuiste wordt toegedacht.
Zij waren niet degelijk, zij waren niet oprecht.
In hun hoedanigheid van rijk geworden opkomelingen hadden zij een zekere
onbeholpenheid, die hun nu als eenvoudigheid wordt aangetekend.
In hun hoedanigheid van kooplieden waren zij echte reclamemakers.
Dat bewijzen hun huizen.
Prachtige voorgevels, desnoods geheel van hardsteen, hooge stoepen, prachtige
deuren - voor de voorbijgangers.
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Deftige achtergevels - voor de achterburen.
Marmeren gangen, statige trappen met kunstwerken van leuningen. Aan het einde
van de gang De Zaal.
Echt Amsterdamsch, die indeeling. Zelfs in kleine huizen uit de XVIIIde eeuw
loopt de gang uit op een vertrekje, dat eerst door een trap van eenige treden te bereiken
is. Dan wordt De Zaal het zaaltje, maar het is er toch.
De Zaal is hoog, De Zaal is weelderig, De Zaal is somtijds een kunstwerk van
bouw, betimmering en stoffeering.
Onder De Zaal de eetkamer, te laag naar onzen zin, maar te gemakkelijker te
verwarmen met de middelen, die den bewoners ten dienste stonden. In het voorhuis
twee kamers en suite.
Dat alles was voor de gasten, voor de bezoekers, voor vreemden.
Maar voor- en achtergevel, marmeren gang en wenteltrap, zaal, zijkamer en
eetkamer, - alles reclame. Als de bouwheer er verkeerde, moet hij een gevoel hebben
gehad alsof hij bij zichzelf te gast was.
In de overige vertrekken, waar hij woonde, voelde hij zich te huis. Het kon
gebeuren, dat er naast elkander twee marmeren gangen waren, gangen als zalen,
maar in de rest van het huis was geen enkele behoorlijke kamer. Heel de ruimte was
verhokt. Hokjes hier, hokjes daar, trapje op, trapje af, de kleinste en ongezelligste
hokjes aan den voorgevel, de minst ongeschikte kamers uitziende op een droefgeestig
binnenplaatsje. Hier de groote ruimte verknoeid en elders tegelijk zoo gewoekerd
met de plaats, dat er een bedstede gebouwd werd - onder de hooge stoep!
Het deel van het huis waar men dagelijks in verkeerde was benepen, bekrompen,
ongezellig, zonder gemakken, het geleek in menig opzicht op de achterstraatswoning
waarin de bouwheer geboren was en voldeed alleen aan de eischen van de beschaving,
waarin hij was opgevoed. Zijn vrouw had een ietwat betere keuken en boven in het
groote huis een prachtigen zolder om er de wasch ‘te doen’, met een afzonderlijken
strijkzolder, voorzien van een stookplaats en met een steenen vloer, tegen brandgevaar.
Dat was heel gemakkelijk voor het huishouden, vrij wat beter dan in het oude huis
aan de Burgwallen of in de Warmoesstraat, waar men woonde vóórdat de stadsmuur
werd uitgelegd.
Daarmede was dan ook voldaan aan alle gevoelde behoeften van een hoogeren
levensstandaard: de keuken en de strijkzolder.
De voor- en achtergevel, - reclame; de hooge stoep - een bedstede er onder of een
benedendeur er in, die bij voorkeur gebruikt wordt; de heerlijke gang, de zijkamers,
De Zaal, de eetkamer - voor de gasten; in het dagelijksch leven ongebruikt en
onbewoond.
Zoo ontving Kalakaua, Koning der Sandwich-eilanden, in een Europeesch paleis,
geheel naar den eisch ingericht. In het park, achter het paleis, stond een hut, volgens
inlandsche wijze gebouwd. Daar woonde de Koning en daar gevoelde hij zich
gelukkig.
Na het geslacht, dat de rijkdommen verwierf waarvan het niet wist te genieten,
zijn de geslachten gekomen, die beter genieten dan verwerven kunnen. Zij hebben
de onbewoonde kamers betrokken en zijn er meer op bedacht zichzelf het leven te
veraangenamen, dan voor de buitenwereld voornaam te doen.
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In moderne heerenhuizen worden noch opzettelijk hokjes gebouwd, noch zalen
waarin de bouwheer zelf zich niet op zijn gemak gevoelt. Onze huizen bevatten
minder weelde dan die der vaderen, omdat wij lust en aanleiding missen om boven
onze gevoelde behoeften te gaan, om groot te doen; zij bevatten meer comfort, omdat
onze noodwendige behoeften vermeerderd zijn.
In menig Amsterdamsch huis moge een gang zoo weelderig als deze nog
voorkomen, zij behoort tot een beschavingstijdperk dat voorbij is. De groeven die
het zwaargeaderde marmer leverden zijn uitgeput. Een ganglantaarn, met een
tegenwicht in den vorm van een vliegenden vogel, en een vetkaars er in, wordt
waarschijnlijk nergens anders dan hier gevonden.
Daar staat ook zoo waar de puthaak nog.
Toen er nog geen duinwater was en geen straatreiniging, toen de dienstmeiden
nog kornetten droegen, trokken zij Zaterdags een paar eigenaardige klompen aan,
die trippen heetten, al geleken zij niet meer op het wapenfiguur van den stichter van
het Trippenhuis.
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Dan werd de puthaak te voorschijn gehaald van zijn plaats achter de voordeur, waar
hij in een koperen bakje rustte, en diende hij der meid om op den wallekant, de
aangehaakte emmers in den wal te kunnen vullen met het walwater, waarmee de
gracht haar Zaterdagsche beurt kreeg.
Voor buitenmenschen diene ter opheldering, dat in Amsterdam de schuiten in den
wal varen en de sleeper met zijn wagen op de gracht rijdt.
De gang met trap neemt niet geheel de zaal in beslag. In het overschietende gedeelte
is een beschilderde zoldering opgehangen, afkomstig uit een gesloopt huis op de
Heerengracht, en blijkbaar afkomstig uit de laatste helft der XVIIe eeuw, den tijd
toen ook het Trippenhuis werd gesticht.
In die dagen hadden de houten zolderingen met kinderbalken afgedaan. De
hoofdbalken bleven in het gezicht en werden geverfd. Daartusschen werden
geschilderde doeken aangebracht.
Op deze wijze is dan ook deze zoldering behandeld. Tusschen de balken door ziet
men een geschilderden hemel, waar luchtgoden doende zijn, en waar kleine
luchtgodjes, 's hemels straatjongens, met een brandglas een toorts ontsteken.
Eigenlijk een valsche opvatting: tusschen de balken door - die dus niets te dragen
schijnen - den hemel te zien.
In later tijd kwam men er dan ook toe de zolderschildering onder de balken aan
te brengen en deze geheel voor het oog te bedekken, zooals de Sophia-Augusta
Stichting een voorbeeld heeft in de geschilderde zoldering van Jacob de Wit in zaal
No. 15.
Die geschilderde zolderingen maakten op hunne beurt weder plaats voor die van
stuc.
De zoldering, hier bedoeld, is opgehangen op dezelfde hoogte waarop zij gevonden
is, vrij wat lager dan onze tegenwoordige vertrekken zijn. Men bedenke daarbij wel,
dat die kamers moeielijk hooger te maken waren, wilden zij ietwat warm gestookt
kunnen worden met

MEUBELS AFKOMSTIG UIT HET BROEKERHUIS.

open vuren, toen er nog geen insluithaarden of kachels waren.
De ruimte onder den zolder is eigenlijk geen kamer, ten hoogste is het er een in
wording. Men heeft er wat meubels geplaatst, die gemakkelijker waren te lichtprenten
dan de zoldering en op het plaatje geen onaardigen indruk maken. De meeste zijn
afkomstig uit het Broekerhuis.
Achter de tafel staat een stoel van andere herkomst, waarmede Mevrouw Suasso
niet weinig was ingenomen. De zitting en de rugbekleeding zijn blijkbaar afkomstig
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van een ouder meubel, dat misschien dienst heeft gedaan in het Amsterdamsche
stadhuis, waar de stadsregeering zetelde vóórdat het tegenwoordige Paleis op den
Dam gebouwd werd. De rug vertoont het wapen van Amsterdam met het jaartal
1591.Door het volgende vertrek te betreden, komt de bezoeker in een omgeving,
afkomstig uit een veel lateren tijd dan waaruit de pas bezichtigde zolderschildering
en huisraad afkomstig zijn.
Hij bevindt zich daar in een kamer in den trant van Lodewijk XVI, in het jaar 1776
getimmerd door Dirk Vervoerd, die zijn naam en dat jaartal aan den achterkant van
een stuk snijwerk aanteekende.
De dartelheid en ongebondenheid van Lodewijk XV heeft plaats gemaakt voor
een deftige stijfheid, die zelfs iets burgerlijks heeft, en straks den grondslag zal
vormen voor den empire-stijl.
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De rechte lijn wordt weder in eere hersteld en de symetrie gehuldigd. Eenvoudige
linten en spaarzame plantenvormen worden aangewend in stêe van de rommelige
versieringen uit een vroeger tijdvak.
De schoorsteenmantel krijgt nu het breede dekstuk, dat hij tot in onze dagen
behouden zal, en wordt gemaakt met het bepaalde doel om er iets op te kunnen
plaatsen. Zijn spaarzame versiering, een tros kelkvormige bloemen, wordt herhaald
op de gestukadoorde zoldering, die eenvoudig en streng van lijnen is.
In het vorige vertrek is de kunst te hulp genomen om, op de balken na, de zoldering
voor het oog te doen verdwijnen en den indruk te geven, dat de kamer van boven
open is. De geschilderde zoldering van Jacob de Wit doet vermoeden dat het dak een
gat bevat evenals het impluvium van een Romeinsch huis.
Hoe fraai die zolderingen op zich zelf ook wezen mogen, in ons klimaat is het
zelfs zeer oneigenaardig een kamer, en dan nog wel een, waar de schoorsteen zoo
duidelijk op de koude winterdagen wijst, zóó in te richten, dat de gewaarwording
wordt opgewekt, dat men er dakloos is.
Hier, in de kamer, Louis XVI, heeft men een zoldering boven het hoofd, maar....
de wanden van het vertrek ontbreken grootendeels. Wel is er een doorloopende
lambriseering, maar de groote vakken tusschen de betimmering zijn ingenomen door
schilderingen, die, met haar landelijke voorstellingen, de beschuttende wanden voor
het oog doen verdwijnen voor een uitzicht in de vrije natuur.
Dat doet de kamer groot schijnen, maar maakt ook, dat zij niet gezellig is. Men is
er niet te huis, maar gevoelt zich buiten. Het is niet mogelijk meubelen te plaatsen
die boven de lambriseering uitkomen; men kan geen schilderijen of wat ook aan den
wand hangen. Het penseel van den schilder, - waarschijnlijk was het Jurriaan
Andriessen, - heeft den wand te niet gedaan, zelfs op een naar-geestigen Novemberdag
krijgt men een gevoel alsof de Amsterdamsche achterkamer gebouwd is als een
Javaansche pandoppo.
Alleen de rondgaande lambriseering sluit het vertrek af. Daar boven mist het oog
alle afsluiting.
Het vermeit zich daar in de vergezichten, die de schilder te voorschijn riep. Een
paar vakken vertoonen ietwat romantische landschappen, blijkbaar kinderen der
verbeelding. De andere vakken stellen waarschijnlijk gezichten voor op de buitenplaats
van den heer des huizes, denkelijk aan de Vecht gelegen.
De deur en de schoorsteen maken te midden van al die landelijkheid eigenlijk een
wel wat dwaze vertooning. Waarom te stoken onder een zoldering zonder wanden,
waarom de deur te openen, als het zoo voor de hand ligt even over de lambriseering
te wippen?
De penantspiegel met het tafeltje daaronder was oorspronkelijk tusschen de twee
ramen geplaatst, maar staat nu op de plaats waar eigenlijk de schoorsteen behoort,
die op zijn beurt de plaats inneemt, waar een dubbele deur toegang gaf tot een ander
vertrek.
De ruimte, waarin deze kamerbetimmering opgesteld moest worden, maakte niet
alleen deze verschikking noodig, maar eischte ook dat in een der geschilderde vakken
een deur
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werd gemaakt, die toegang geeft tot het laatste vertrek, op het oogenblik voor de
Sophia-Augusta Stichting beschikbaar.
In afwachting van de mogelijkheid om daar een der andere kamerbetimmeringen
op te zetten, die nog voorhanden zijn, heeft men hier voorloopig het een en ander
geplaatst, dat uit het Broekerhuis afkomstig is.
De onmogelijkheid om die verschillende voorwerpen hier in behoorlijk verband
met elkander te brengen, maakt dat het geheel op het oogenblik wel iets van een
winkel van oudheden heeft.
Er is zoowat van alles.
Het is natuurlijk niet na te gaan welke voorwerpen werkelijk uit Broek afkomstig
zijn. Enkele droegen duidelijke teekenen, dat zij indertijd met het oog op ‘den handel’
waren opgeknapt. Andere moeten werkelijk echt-Broeksch zijn, zooals de handmangel
die met het opschrift prijkt:
‘Net gemangeld en gevouwen
Is een sieraad van de vrouwen
Die dat te Broek niet goed en doet
Dat die te Broek de deur uit moet.’

Zoo is er ook nog een voorstelling van een jong meisje in de Noord-Hollandsche
dracht van voorheen, die het portret van een dochter van een burgemeester van Broek
moet wezen.
Er is geen museum, of het bevat, voorwerpen, die om de een of andere reden niet of
nog niet uitgestald kunnen worden.
Waarschijnlijk is er geen, dat, in verhouding tot zijn omvang, er zooveel van dien
aard heeft als de Sophia-Augusta Stichting.
In den loop der jaren zal het misschien mogelijk worden, een deel dier
verborgenheden aan het licht te brengen, maar de zeer uiteenloopende aard dier zaken
maakt dat voor het oogenblik zeer moeielijk, nog gezwegen van het groote bezwaar,
dat er zoo veel, zoo heel veel bij is, dat die moeite zeker niet loonen zou.
Wie bij het lezen van het testament der erflaatster zich verbeelden zou, dat uit die
‘kleederen en lijfstoebehooren in den uitgebreidsten zin genomen’, die ‘niet verkocht
maar in de verzameling bewaard moeten blijven’ een zeer belangwekkend museum
zou te maken zijn, dat een leerzaam beeld zou kunnen geven van de mode en van de
dwaasheden der mode in een groot gedeelte der XIXe eeuw, vergete daarbij niet, dat
Mevrouw Suasso den inboedel van het Broekerhuis heeft aangekocht van hetgeen
zij op haar kleedgeld had bespaard.
Wie zich misschien een grootsche voorstelling maakt, naar aanleiding van het
testament, over de kerk- en andere boeken die erin genoemd worden, en iets droomt
over een boekerij met zeldzame werken, wete, dat een Conversations-Lexicon uit
het jaar 1840, in één-en-vijftig fraai ingebonden deelen, wel veel plaats inneemt,
maar weinig kans heeft ooit opgeslagen te worden.
Het meeste is dan ook te verwachten van het voorschrift, dat de toegangsgelden
bestemd moeten worden voor uitbreiding en verfraaiïng der verzameling.
Deze bron van inkomsten moge al geen rivier vormen, waarschijnlijk zal zij een
kalm beekje blijven, dat in den loop der jaren de bedoeling der erflaatster mogelijk
zal maken.
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Het toeval heeft gewild, dat de verzameling, die Mevrouw Suasso op het oog had,
zich in de Sophia-Augusta Stichting gevormd heeft tot een verzameling van
binnenbetimmeringen en van huisraad in de verschillende stijlen, die hier te land
gebruikelijk zijn geweest.
Door het bestaande aan te vullen en uit te breiden kan op den duur een werkelijk
belangwekkend geheel gevormd worden, dat op aanschouwelijke wijze niet alleen
veel kan leeren aan hen, die belang stellen in het verledene, maar dat ook van groot
nut kan wezen voor de baanbrekers, die de dagelijksche omgeving van den mensch
in overeenstemming hebben te brengen met de steeds wisselende opvattingen en
behoeften der opeenvolgende geslachten.
Amsterdam.
MR. J.E. VAN SOMEREN BRAND.
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Hollandsche musici in den vreemde.
Door Dr. J. de Jong.
Cornelie van Ousterzee.

‘Mijn voortreffelijke klaviercollega Alfred Jaëll vereerde mij op zekeren dag met
een bezoek,’ zoo vertelt Hans Von Bülow. ‘De even vingervaardige als tengevolge
van zwaarlijvigheid pedaal-onvaardige kunstenaar bleek bij het binnentreden zoo
buiten adem, dat ik zijn benauwdheid meer aan het zware pak muziek (manuscripten
van zijn vrouw), waarmede hij beladen was, toeschreef, dan aan de derde verdieping,
waarop ik woonde. Dringend verzocht hij mij de composities eens in te zien en te
spelen. Mijn antwoord was: “Die Botschaft hör' ich wohl, doch fehlt mir der Glaube.”
Ik geloof niet aan het vrouwelijke van het begrip schepper. Bovendien haat ik tot
den dood alles wat naar vrouwenemancipatie riekt. Laat mij dus voorloopig
ongezegend met de hallucinaties van uw schoonere helft. Daarentegen beloof ik
allerplechtigst: “le lendemain” van den dag waarop gij mij uw (eigen) gelukkige
verlossing van een gezonde baby zult hebben aangekondigd, zal ik voor het eerst
een ernstige poging doen mij tot het geloof aan de roeping van het vrouwelijke
geslacht voor muzikale productie te bekeeren. Inmiddels tot weerziens.’
Het wonder gebeurde niet. Jaëll kreeg geen baby en Bülow stierf ongeloovig. Lang
vóor hem hadden anderen zich in denzelfden zin uitgelaten. Rousseau bijv. was van
meening dat vrouwen over het geheel ‘n'aiment aucun art, ne se connaissent à aucun
et n'ont aucun génie.’ Schopenhauer, die dat uit een brief van Rousseau citeert,
schreef: ‘dass die eminentesten Köpfe des ganzen (weiblichen) Geschlechts es nie
zu einer einzigen wirklich grossen, ächten und originellen Leistung im den schönen
Künsten haben bringen, überhaupt nie irgend ein Werk von bleibendem Werth haben
in die Welt setzen können.’ Van latere schrijvers heeft Otto Gumprecht het niet
minder onomwonden gezegd: ‘Men kan gerust beweren dat onze componeerende
dames ook niet den geringsten invloed hebben uitgeoefend op den aard en den gang
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der artistieke ontwikkeling, dat zelfs de besten onder haar slechts middelgoed
vermochten te produceeren en dat de spaarzame oogst daarvan in het geheel niet in
verhouding staat tot de totaalproductie. Het zou dwaas zijn er over te klagen dat tot
hiertoe geen vrouwelijke Mozart of Beethoven is opgestaan; maar wanneer we zelfs
onder de toondichters van den tweeden en derden rang het schoone geslacht zoo goed
als niet vertegenwoordigd zien, dan geeft dat te denken.’
De oorzaken van het onvermogen der vrouw als scheppende kunstenares worden
gezocht in haar gebrek aan phantasie,*) aan objectiviteit, in haar neiging zich tot het
bijzondere, concrete te bepalen. Intusschen heeft zij zich nimmer door ongunstige
uitspraken laten afschrikken, er zijn ten allen tijde schilderessen en componistinnen
geweest en bij het streven naar gelijkheid met den man, mag men eer verwachten
dat haar aantal in de toekomst zal toenemen dan verminderen. Het gaat natuurlijk
niet aan met

*) Zie bijv. Hanslick in een opstel over de componiste Le Beau.
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de kunstproductie van die zijde geen rekening te houden, op grond dat er tot hiertoe
geen vrouwelijke Rembrandt of Beethoven is opgestaan, zelfs niet al ware de
onmogelijkheid bewezen dat die ooit zullen worden geboren - wat niet bewezen is
en ook bezwaarlijk te bewijzen valt. Integendeel, men moet hieraan, niet uit galanterie
(deze heeft immers afgedaan in een tijd van emancipatie?), maar uit belangstellende
nieuwsgierigheid zooveel doenlijk aandacht schenken. Wie weet of die niet eenmaal
wordt beloond door de ontdekking in de muziek van een George Eliot, of George
Sand, van een Elizabeth Barrett of Helene Swarth: geen heroën, geen genieën in den
zin van baanbrekers, maar waarmede de schoone sekse (eigenlijk is die uitdrukking
thans buiten koers evenals ‘'t zwakkere geslacht’) haar recht van meepraten in de
fraaie letteren schitterend heeft gevindiceerd.
De mensch, zelfs hij die zich op eenige ontwikkeling kan laten voorstaan, steekt diep,
dieper dan hij zelf weet, in vooroordeelen, die hij soms als ballast zijn leven lang
met zich voortsleept. Laat ons eerlijk zijn en bekennen dat wij in den beginne, toen
er sprake was van de Hollandsche componiste, wier naam aan het hoofd dezer regelen
staat, geneigd waren zeer sceptisch te zijn en des te meer naarmate er in kleinen kring
met meer ophef van haar werd gewaagd. Die kring was nu ook juist niet een, waarin
men bij voorkeur ontluikende muzikale talenten zou zoeken. Geboren in 1863 te
Batavia, kwam Cornelie van Oosterzee op vijfjarigen leeftijd met haar familie naar
Holland. Zij genoot in de residentie haar opvoeding en ‘voerde er vrijwel het gewone
prettige Haagsche jonge meisjes-leven.’ Zoo begon zij indertijd zelf haar
levensbeschrijving.*) Al vroeg toonde zij lust in muziek te hebben; zij kreeg pianoles
van Wirtz en begon op circa twaalfjarigen leeftijd pianostukjes te schrijven. Maar
meer voor de aardigheid, dan met een bepaalde bedoeling liet haar vader haar, toen
zij zestien jaar was geworden, theorieles nemen bij Nicolai. Zij had toen al van allerlei
gecomponeerd, ook een aantal liederen.*) Onder Nicolai's leiding bracht zij het al
spoedig tot een sonate, ja tot een strijkkwartet, dat nog al eens in de Koninklijke
Muziekschool is gespeeld. Toen Cornelie twintig jaar oud was, stierf haar vader en
zij keerde met de familie naar Indië terug. Zij bleef daar vijf jaar. In dien tijd
componeerde zij zeer weinig, maar trad zij een paar malen als pianiste op, o.a. met
twee deelen van het concert van Schumann. Naar het schijnt had zij er toen nog over
gedacht pianiste van beroep te worden, maar Clara Schumann, wier raad zij had
ingewonnen, achtte het voor haar te laat om zich nog een virtuozen-loopbaan te
scheppen. In 1888 stierf haar moeder en Cornelie kwam weer naar Den Haag, waar
zij ook aanvankelijk haar studies met Nicolai hervatte, thans niet meer ‘door geliefde
banden van eerbied voor eenmaal bestaande conventioneele bezwaren teruggehouden.’
Het toeval bracht haar op een soirée te Amsterdam in kennis met Röntgen en
Messchaert. Zij zagen haar werk, dat hun sympathie wekte, en rieden haar het ‘ruime
sop’ in te gaan, waarmede Berlijn, het groote muzikale centrum van onzen tijd, was
bedoeld. Zij volgde dien raad op, maar slaagde aanvankelijk niet in de keuze van
een onderwijzer. Herzogenberg wilde geen nieuwe leerlingen aannemen, op de
Hochschule was geen plaats, Spitta had geen tijd, Bargiel geen lust. Ten slotte
belandde zij op het Sternsche Conservatorium, waar zij piano studeerde bij Max van
*) Nederl. Muziekkalender.
*) Zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, dan was het Dyna Beumer, die hier voor het eerst een
daarvan in het publiek zong: ‘Mignonne’. Het viel zeer in den smaak - niet in den mijnen.
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de Sandt, compositie bij Radecke. Een klavierkwartet in Cis mol was de eerste vrucht
van deze periode; het werd op een openbare uitvoering van het Conservatorium
gespeeld, kort daarop ook op een Toonkunst-soirée te Amsterdam, door Röntgen,
Cramer, Bosmans en Hofmeester. Onze landgenoote was op eenmaal de ‘ster’ van
het Sternsche Conservatorium en zij wilde nu hooger op en, à tout prix,
instrumenteeren.
Na drie deelen van een tweede klavierkwartet te hebben geschreven, componeerde
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ze een Voorspel en Scène uit de Edda: ‘Frühlingsmythe’, waarvoor Lessmann*) zich
zeer interesseerde, maar die de componiste zelf toch wat al te Wagneriaansch vond
om er vrede mee te hebben. En op eens kwam het benauwend gevoel bij haar op, dat
zij toch eigenlijk nog op zeer zwakke voeten stond, dat haar stemvoering gebrekkig
was etc. en zij besloot zich nog eens onder strenge leiding te stellen. Samuel de Lange
had zich hier gevestigd; zij verliet Berlijn en kwam bij hem werken, den man van
het oude contrapunt en van de klassieke vormen. Tot een werkelijk goede fuga kon
ze het niet brengen, zoo erkent ze zelf, maar hoevele moderne componisten, behalve
Franck en Saint-Saëns, gevoelen zich met de fuga op hun gemak? Men mag evenwel
aannemen dat mej. Van Oosterzee, juist omdat het moderne haar al in merg en been
zat, zeer verstandig deed nog een poosje bij een man van de oude school, als S. de
Lange, ter schole te gaan, alvorens de vleugels vrij uit te slaan. De drang naar
instrumenteeren, tijdelijk bedwongen, kwam nu weer boven; zij wendde zich tot
Lessmann en deze ried haar Weingartner of Heinrich Urban tot leermeester te kiezen.
Weingartner wilde geen les geven† en zij kwam nu bij Urban, die haar ‘amper
aannam.’ Ik laat mej. Van Oosterzee zelf aan het woord over haar eerste onderhoud
met den bekenden Berlijnschen leeraar:§) ‘De meester ontving mij vriendelijk, maar
verklaarde al spoedig op zijn gewone “derbe” manier, dat hij geen vrouwen aannam:
die lieten 't toch altijd varen wanneer zij op zekere hoogte waren; hij had laatst weer
eens, op dringende voorspraak van zijn vriend Moszkowski het met een geprobeerd
- te vergeefs, en nu gaf hij er den brui van en liep er niet weer in. Koel en rustig stond
ik op, weer een bittere ervaring rijker, en wilde

*) Sedert 1881 de eigenaar-redacteur van de Allgemeine Musik Zeitung, en als muziekcriticus
een man van gezag. Hij schreef ook liederen die hijval vonden.
† Weingartner, die door sommigen na of met Hans Richter voor den besten dirigent wordt
gehouden, is in die kwaliteit verbazend gezocht. Ook componeert hij nog al veel, en hij heeft
zich bovendien als schrijver over muziek doen kennen o.a. met een veelbesproken werkje
‘Die Symphonie nach Beethoven.’
§) Ned. Muziekkalender.
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heengaan, toen de stokpaardjes-berijdende professor wat zachter gestemd scheen te
worden, van zijn ros afsteeg en tot mijn groote verbazing, na wat meer uitgehoord
te hebben, mij toestond nog eens terug te komen en wat mee te brengen. Het
“Tannhäuserlied” en een strijkquintett-satz wonnen spoedig het pleit - ik “componirte
aber auch gar nicht wie eine Dame!” - en ik werd de “Regiments-dochter” onder de
jonge krijgers, over wie de meester met scherpen blik en hartig woord als een recht
veldheer, véel geacht en op de handen gedragen door allen, waakt.’
Urban was toen een man van ruim vijftig, verscheidene jaren al leeraar aan Kullak's
Akademie: tot zijn leerlingen behoort o.a. Paderewski.*) Hij heeft een Symphonie
een ouverture, een vioolconcert en liederen geschreven, waarvan niets tot ons is
doorgedrongen. Naar de verhalen te oordeelen is hij een eigenaardig type, een beetje
‘brombeer’ en zeer ‘derb’ met zijn leerlingen, doch daarbij vaderlijk goed voor hen.
In het begin

*) De wereldberoemde pianist heeft ook veel gecomponeerd, en m.i. wordt hij als componist
lang niet genoeg gewaardeerd en erkend.
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heeft men moeite te wennen aan zijn uiterst preciese manier van werken: alles gaat
zoo langzaam en peuterig dat men bijna meent niet te zullen verder komen onder
dezen man, die iets heeft van een ouderwetschen schoolmeester en die toch als
musicus modern voelt. Later beseft men het goede dezer degelijke methode, waaraan
het te danken is dat de leerling niets schrijft in partituur, dat niet tot in de kleinste
onderdeelen volkomen àf is. Urban leeft met zijn leerlingen mede en ‘heeft een open
hart voor hun overmoed en er op los schrijven.*) Uit zijn leerlingen vormde zich een
twaalftal jaren geleden een Vereeniging, waarvan de leden maandelijks een bijdrage
afstonden en voor dat geld elk jaar tweemaal het orkest van Meyder een paar uren
engageerden om hun werken te hooren uitvoeren: de beste manier om eigen
tekortkomingen te leeren kennen. De Vereeniging bloeide en heeft het nu zoover
gebracht, dat zij elken winter twee avonden geven kan, een met medewerking van
het Philharmonisch Orkest, en een voor Kamermuziek. Alleen leerlingen van Urban
vinden daar gelegenheid hun werken aan een publiek van genoodigden te doen
kennen. Urban stelt de programma's samen en kiest de composities. Deze avonden
wekken veel belangstelling in muzikale kringen en van hier uit wordt menige stap
in de openbaarheid gedaan, die voor de toekomst van gewicht is.
Na een poos bij Urban te hebben gewerkt, debuteerde Mej. Van Oosterzee op een
dezer avonden met een werkje voor blaasinstrumenten ‘Arabischer Tanz’; het vond
veel bijval en Meyder bracht het op zijn eigen programma. Op den Tanz volgden
een Voorspel, Lierzangen en Naspel van ‘Jolanthe’. Mej. Van Oosterzee schreef die
in opdracht van de commissie voor de inwijding van den nieuwen Stadsschouwburg
te Amsterdam in 1894, toen die werd geopend met een opvoering van het treurspel
van Hertz (vertaling van Wertheim). Kes studeerde het werk in en was met het
voorspel zoo ingenomen, dat hij het op zijn repertoire hield. Wouter Hutschenruyter
van Utrecht volgde en bleef van dien tijd af mej. Van Oosterzee warme belangstelling
toedragen. Het ‘Jolanthe’-voorspel werd meermalen te Berlijn uitgevoerd en is ook
onder de orkestwerken van mej. Van Oosterzee bij ons het meest bekend geworden.
Het werd in 1896 te Antwerpen en is onlangs ook te Spa uitgevoerd op een concert
uitsluitend van werken van Nederlanders*), het behoorde daar tot de meest toegejuichte
nummers. In hetzelfde jaar nog componeerde mej. Van Oosterzee een ‘Nordische
Fantasie’ voor groot orkest, die, naar ik meen, onder Gustav Kogel in het Kurhaus
te Scheveningen door het Philharmonisch orkest van Berlijn werd gespeeld. Mijn
herinneringen daaraan zijn niet gunstig; de componiste was hier zoo sterk onder den
invloed van Grieg geraakt, dat ze haar individualiteit er geheel bij had ingeschoten.
Beter bevielen mij de ‘Königs-Idyllen’ (vier ‘Symphonische Dichtungen’ naar
Tennyson), waarvan ik twee in Concert Diligentia hoorde. De componiste mocht de
voldoening smaken dat Nikisch, die in 1897 in een zijner concerten te Berlijn ten
gehoore bracht tusschen werken van Tschaikowsky, Spohr en Beethoven†. Zij waren
een jaar te voren in een van Urbans avonden gespeeld en hadden van alle toen
uitgevoerde werken het meest voldaan Ook nu, bij een uit den aard der zaak zeer
*) Uit een brief van mej. Van O.
*) In een der concerten van Jules Lecocq (den echtgenoot van Dyna Beumer), op initiatief van
Ch. v. Isterdael, eerste cellist van het Fransche Opera-orkest alhier.
† Arthur Nikisch, die Reinecke is opgevolgd als dirigent der ‘Gewandhaus’-concerten te
Leipzig, dirigeert jaarlijks tien concerten te Berlijn met het Philharmonisch Orkest, die het
‘evenement’ zijn van het muzickseizoen aldaar.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

veeleischend publiek, was de ontvangst zeer gunstig. De bekende Wilhelm Tappert
schreef in het ‘Kleine Journal’: ‘Neu waren zwei sinfonische Stücke aus den
Königs-Idyllen’, Szenen nach Tennyson's Dichtung, von einer auf Java geborenen
und in Berlin lebenden Dame, Cornelie Van Oosterzee, die mich ungewöhnlich
interessirt haben: 1 Elaine's Traum und Tod. Leichenfahrt. 2. Fürst Geraint's
Brautfahrt. Ich weiss nichts von Elaine, ebenso wenig vom Fürsten Geraint, auch
ohne Programm macht die feinsinnige Stimmingsmalerei einen sehr
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WERKKAMER VAN CORNELIE VAN OOSTERZEE.

bedeutenden Eindruck. Die Motive sind prägnant und die Behandlung des Orchesters
ist bewunderenswürdig. Eins hat mich freilich gestört, die zahlreichen Quintenfolgen
im letzten Theile der Leichenfahrt. Sollen sie murmelndes Wasser, oder klagende
Seufzer, oder laue Winde bedeuten? Keine der drei Deutungen scheinen mir zutreffend
zu sein. Die alten theoretischen Satzungen werden von der heutigen Generation nicht
mehr respectirt, indess wird es immer noch ein weile dauern ehe Alles erlaubt und
gar nichts mehr verboten ist. Die talentvolle Komponistin schreibt sonst höchst
verständige, wohlklingende Musik, hat lebhafte Fantasie, Geschmack und ein
poetisches Empfinden, urn welches die Zarathustra-Anbeter*) sie beneiden könnten’.
De talentvolle componiste zelf, en dat bewijst het best dat zij sedert dien niet is
stil gestaan, is nu maar matig tevreden met haar werk, waaraan eenheid en plastiek
ontbreken. Zij zelf denkt er over zooals een ander harer beoordeelaars ‘die voor
dergelijke program-muziek, die een gedicht op den voet volgt en zonder dat gedicht
toch eigenlijk onverstaanbaar blijft, weinig voelt en die als kunstwerk van lagere
orde beschouwt in vergelijking met die composities wier zwaartepunt in zich zelf
gelegen is.’ Daarover waren alle beoordeelaars het eens dat de ‘Königs-Idyllen’ een
voor een vrouw bepaald buitengewoon talent voor klankcombinaties verrieden. ‘Altijd
ben ik me bewust geweest van een zonderlinge aangeboren neiging voor orkestralen
klankzin’, schreef mej. Van Oosterzee indertijd*) en toen ze aan het componeeren
ging kon zij die neiging bot vieren. De recensent van de Lokal-Anzeiger was van
oordeel dat in de ‘Königs-Idyllen’ een ‘grosser einheitlichez Zug’ werd gemist en
dat men ze ook niet bijzonder oorspronkelijk kon noemen. ‘Men wordt daarvoor
evenwel voldoend schadeloos gesteld door een bij een dame verrassend talent voor
klankwerkingen in het orkest; wat mej. Van Oosterzee hierin presteert, is bepaald
verwonderlijk. Men zou dit instinctmatig gevoel om de gedachte in klanken om te
zetten, die beheersching van het machtige orkest-apparaat, dat de componiste bijna
in zijn geheel in beweging brengt, menigeen van haar mannelijke collegas op het
*) Dit kan wel niet anders zijn dan een ‘Seitenhieb’ op het veel bekritteld werk van Richard
Strauss, Also sprach Zarathustra, dat in 1895 was gecomponeerd.
*) Ned. Muziekkalender.
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gebied der scheppende kunst kunnen toewenschen’. Wij zullen later zien dat ook
niet-Duitschers hieromtrent een dergelijke meening zijn toegedaan.
Op dringenden wensch van Urban zette zich mej. Van Oosterzee nu tot het schrijven
eener Symphonie. Zij deed er twee jaren over en ook nu had ze geluk met haar werk.
Want niet alleen dat het bij een prijsvraag van het ‘Deutsche-Tonkünstler-Verein’
een eervolle vermelding deelachtig werd†), twee deelen ervan werden kort daarna op
het programma van het muziekfeest bij gelegenheid van de
‘Tonkünstler-Versammlung’

†) Bekroond werd Scharwenka's Dramatische Fantasie; Limberts Orkest-Variaties op een thema
van Händel werden eervol vermeld.
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te Bremen gebracht in Mei van dit jaar. Intusschen, zonder moeielijkheden ging het
niet. Het orkest, dat een aantal werken voor deze gelegenheid in te studeeren had,
waarvan sommige door de componisten zelf zouden worden gedirigeerd (het
programma omvatte verscheidene noviteiten) had de twee deelen van mej. Van
Oosterzee's Symphonie, een Scherzo en een Andante, voor het allerlaatst bewaard.
‘Het werk van een dame zou wel heel gemakkelijk zijn,’ zoo meende men. Maar het
bleek heel moeilijk te zijn, het Scherzo vooral. Het was niet meer mogelijk het in te
studeeren, althans beide deelen niet en op het laatste oogenblik werd dus besloten
het Scherzo te laten vervallen. Het Andante werd eens doorgemaakt, kort vóor de
openbare generale repetitie. Het ging er daar dan ook naar! De tempos te snel, veel
fouten in de stemmen en een uitvoering die aarzelend, onzeker en zonder bezieling
was. Geen wonder dat de componiste een beetje wanhopig was en dat sommige harer
vrienden haar rieden haar werk terug te nemen. Maar Lessmann en Steinbach*) dachten
er anders over en het resultaat gaf hun gelijk. Op de avonduitvoering ging het veel
beter en het Andante werd gunstig opgenomen, hoewel het niet bijzonder voordeelig
geplaatst was tusschen een zeer brillant nieuw klavierconcert van Emil Sauer, door
den componist uiterst virtuoos gespeeld, en een Symphonie van Weingartner waarop
men natuurlijk zeer gespannen was. Ongelukkig voor de componiste waren de meeste
critici na de generale repetitie heengegaan, want het was 't vijfde en laatste concert,
zoodat zij slechts naar de veel slechtere uitvoering een oordeel konden vormen. De
meening van mannen als Nicodé en Richard Strauss was intusschen zeer bemoedigend.
Trouwens aan waardeering van de critici ontbrak het niet. De referent van de Bremer
Nachrichten, die over de Symphonie van Weingartner niet goed te spreken was, zeide
van het Andante van mej. Van Oosterzee's Symphonie, dat het de stelling, als zou
het schoone geslacht op het gebied der kunst onproductief zijn, omver wierp. ‘Want
dit Andante getuigt van een zoo warm, origineel muzikaal gevoel en vinding, van
een zoo heerlijk componistisch kunnen, dat zich evenzeer uitspreekt in den
weloverwogen, logischen bouw en de contrapunctische doorwerking als in de
kleurrijke welluidende instrumentale inkleeding, dat men het melodieuse en
stemmingsvolle toonstuk wel lief moet krijgen.’ En de bekende auteur van de Guide
Musical, Marcel Rémy (die te voren al in de Indépendance met warmte van het
Andante had gewaagd) schreef: ‘Veel interessanter (dan de bekroonde Fantasie van
Scharwenka en de eervol vermelde Variaties van Limbert) is het derde bekroonde
stuk, het Andante van een Symphonie, van mej. Van Oosterzee, van Batavia, zooals
het programma zegt. Wel is waar zijn de gedachten niet treffend en dragen zij niet
den stempel van een sterk sprekend karakter, maar de orkestratie is werkelijk
merkwaardig van kleur, en heeft een volheid en macht ten eenenmale ongewoon in
den stijl eener vrouw. Deze jonge dame, die men hartelijk toejuichte, bezit in waarheid
den zin voor het orkest in een mate om welke heel wat musici, zelfs die hun weg
reeds hebben gemaakt en aan wie die speciale aanleg min of meer ontbreekt, haar
zouden kunnen benijden.’
Bijna had men het Andante hier in Juni te hooren gekregen ter gelegenheid van
het feest der Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging. De componiste echter
had te Bremen zelf ingezien dat het verkeerd was het rustige stemmingsstukje, dat
bedarend gedacht was na een hartstochtelijk Allegro, uit zijn verband met het geheel
te rukken en, hoewel herhaaldelijk door het bestuur der Ned. Toonk.-Vereeniging
*) Orkestdirigent te Meiningen.
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aangezocht, stond zij het niet af. Vermoedelijk heeft, wanneer dit opstel in druk
verschijnt, Mengelberg de Symphonie reeds in haar geheel in het Concertgebouw
uitgevoerd. Dat zal dan de eerste keer zijn geweest dat een Symphonie, door een
Hollandsche vrouw gecomponeerd, op het programma verscheen.
Zelfs de werken uit de eerste Haagsche periode en die uit den Indischen tijd niet
meegerekend heeft Cornelie van Oosterzee
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heel wat geschreven. Uit de tweede Haagsche periode (1889) stammen het 1e
strijkkwartet en liederen. Te Berlijn ontstonden, behalve de reeds in den loop dezer
levensschets genoemde werken, een aantal liederen en koren, een ‘Akademischer
Festmarsch’, ‘Kinderscenen’ voor klavier, viool en cello, ‘Te Bethlehem’,*) a cappella
koor (1895); ‘Fête costumée’, Fantasies voor piano aan Emma Koch opgedragen, de
Cantate ter opening der Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, voor groot
orkest, orgel en mannenkoor (1898), Fantasiestukjes voor piano (1900),
Fantasiestukken voor viool, cello en klavier (1900). In druk verscheen daarvan: In
de uitgave van het Willemsfonds de liederen ‘Aan de Scheld' en Dender’ (in Indië
gecomponeerd), ‘Mijne liefde’, ‘In Mei’, ‘Rust’ (aan Anna Blaauw opgedragen); bij
Van Eck alhier ‘Weenend woud’, ‘Le Gué’ en ‘Mignonne’; bij Heugel te Parijs ‘J'ai
mis mon coeur’; het ‘Tannhäuser-lied’ bij Breitkopf und Härtel te Leipzig. De
Algemeene Muziekhandel te Amsterdam gaf ‘3 Lieder’ uit, Ries und Erler te Berlijn
‘Vier Lieder’ (‘Dr. Wüllner gewidmet’) en ‘Zwei Gesänge’; Noske te Middelburg
‘Fête costumée’ en ‘Te Bethlehem’; Van Eck alhier de ‘Fantasie-stukjes’ voor klavier,
de Nederl. Koor Vereeniging drie koren a cappella, ‘Avond’, ‘Zomerherinnering’
en ‘In stille aanbidding’. Drie vrouwenkoren a cappella zullen weldra verschijnen
en verder nieuwe liederen en stukjes voor piano, viool en cello. Er is sprake van dat
het ‘Allgemeine Deutsche Musik-Verein’ de Symphonie zal uitgeven. Het was altijd
mej. Van Oosterzee's wensch een opera te componeeren, maar het was niet
gemakkelijk een geschikte stof, of een goed libretto te vinden. Kienzl was haar vóor
met een ‘Don Quixote’, waarvoor zij reeds studies had gemaakt, en zoo ging het
meer met gevormde plannen. Zij heeft eindelijk haar keus bepaald op een novelle
van Vosz ‘Das Gelöbniss’ en een librettiste gevonden in een begaafde jonge dichteres
Gertrud Klett.
Over het geheel is het Mej. Van Oosterzee meegeloopen. Als componiste had zij,
zooals van zelf spreekt, te kampen met vooroordeelen en nog meer ondervond zij de
bezwaren van het vrouw zijn*) toen zij, aangemoedigd door Wouter Hutschenruyter,
besloot haar ‘Königs-Idyllen’ in ons land zelf te dirigeeren. Utrecht had de primeur
van deze in onze muzikale wereld precedent-looze gebeurtenis. Mej. Van Oosterzee
had zich nooit te voren in het dirigeeren geoefend, maar reeds de drie repetities gaven
al aanstonds het bewijs, dat haar daarvoor een besliste geschiktheid was geschonken.†)
De uitvoering was een succes; er was eenige onzekerheid in de vertolking der eerste
bladzijden, tengevolge van lichtverklaarbare zenuwachtigheid, maar spoedig had de
dirigente haar kalmte herwonnen en beheerschte zij het orkest volkomen. Te
Rotterdam en hier was zij nog meer op haar gemak. Natuurlijk ontbrak het niet aan
‘Glossen’, dat herinner ik mij nog zeer goed; de uitvoering evenwel vlotte en de
weinige stemmen die haar optreden als dirigente aanstellerig en ijdeltuiterig noemden,
waren

*) Hier het eerst uitgevoerd op een matinée van de Nationale Tentoonstelling voor
Vrouwen-Arbeid.
*) Ned. Muziekkalender.
†) Wouter Hutschenruyter in Eigen Haard (1896).
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toevallig (?) van vrouwen.*) Summa summarum kan onze landgenoote bij het opmaken
van de balans getuigen, dat haar aangename ervaringen het van de onaangename
hebben gewonnen. Over achteruitzetting heeft zij niet te klagen - zelfs niet in haar
eigen land - en zelfs de officieele erkenning van haar talent heeft niet lang op zich
doen wachten.†) Nog in den bloei van het leven heeft zij zeker haar laatste woord als
componiste nog niet gesproken; het zou derhalve voorbarig zijn nu reeds over haar
‘oeuvre’ een oordeel uit te spreken en zeker zou dat mij niet passen, die daarvan
slechts een klein deel heeft leeren kennen. Het verkregen resultaat is intusschen nu
reeds van dien aard, dat men slechts wenschen kan, dat haar de lust en kracht zullen
worden geschonken op den ingeslagen weg voort te gaan. Blijft Mej. Van Oosterzee
aan de verwachtingen beantwoorden, dan zal ze al licht een aantal heeren, die met
eere in de muziek genoemd worden, op zijde, zoo niet voorbij streven; haar eerzucht
reikt verder dan bijv. die van Cécile Chaminade wier beminnelijke chansons en
salonstukjes haar overal toegang hebben verschaft. En zoo zal ze eenmaal, laat ons
het hopen, de uitspraak van Hans Von Bülow ‘Eine Componistin wird es niemals
geben, nur etwa eine ver-druckte Copistin’ tot schande maken.
Sedert dit opstel naar den uitgever verhuisde werd de Symphonie te Amsterdam en
hier uitgevoerd. Ik mag niet ontveinzen dat ze mij, na al hetgeen ik er van gehoord
had o.a. van Steinbach§) teleurstelde. Van een eerste Symphonie mag men niet
verwachten, dat ze in alle opzichten een gelukkige worp zal blijken, maar ik had een
arbeid verwacht, van meer en krachtiger inspiratie en waaraan minder zweet kleefde.
Zelfs de instrumentatie viel mij tegen. Mej. Van Oosterzee staat te hoog, om haar
met banale complimentjes aan boord te komen (dat er veel talent vereischt wordt
zelfs om een gebrekkige Symphonie te componeeren spreekt van zelf) en hoog
genoeg, naar ik vertrouw, om de waarheid te kunnen hooren. Ik geloof niet, oordeelend
naar deze proeve, dat zij voor de Symphonie in de wieg is gelegd, en meen dat zij
tot die muzikale naturen behoort wier fantasie bepaaldelijk door een of ander buiten
de muziek, door de natuur, door de poëzie of plastische kunst moet worden ‘angeregt’
om mooie vruchten te kunnen dragen.
In den Haagschen Kunstkring kon men kort na elkaar twee kleinere werken hooren
van onze landgenoote: ‘Te Bethlehem’, het gemengd koornummer, dat door het
gedicht van Pol de Mont een zekere beruchtheid heeft gekregen, en de twee
Fantasiestukken voor viool, cello en klavier. Beíden hebben een gunstigen indruk
gemaakt. Het naïeve archaïsche, ook vrome van den tekst is in ‘Te Bethlehem’ op
gelukkige wijze uitgedrukt en wat de twee korte trios aangaat ‘Schemeruur’ en
‘Vroolijke lentedans’, ze kunnen waarlijk zonder phrase een aanwinst voor de beperkte
trio-literatuur worden genoemd. Het ware te wenschen dat Mej. Van Oosterzee meer
van zulke stukjes schreef: muziek die geen te hooge eischen stelt, dankbaar en daarbij
van goeden huize. In het voorjaar is zij van plan naar Italië te gaan, waar de tekst
van haar opera speelt.

De veenarbeid en nog wat!
*) Ned. Muziekkalender.
†) Mej. Van Oosterzee is ridder van de Oranje Nassau orde.
§) Van de uitgave van het werk door het Tonkünstler-Verein zal wel niets komen, met het oog
op de financien der Vereeniging.
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Door R.V.Z. Bakker*)
Er is zeker geen klasse van arbeiders aan den eenen kant meer en aan den anderen
minder bekend in ons land dan die van de veenarbeiders, en geen wonder ook, immers,
toen het van lieverlede meer inheemsch geworden middel tot loonsverhooging, ‘werk-

*) Voor beschouwingen en opmerkingen, in dit en volgende artikelen van socialen aard (welke
wij nader hopen op te nemen) voorkomende, stelt onze Redactie zich niet verantwoordelijk.
Zij blijven geheel voor rekening van de schrijvers, die door onze Redactie werden
uitgenoodigd en aan wie zij volle vrijheid meende te moeten laten.
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UITGEVEEND, EN, MET RIET EN STRUIKEN, BIJNA WEER GEHEEL DICHT GEGROEIDE WATERPLAS EN
MOERAS.

staking,’ onder onze bevolking nog in bijna geen tak van nijverheid werd toegepast
- ik denk hierbij aan een tijd van voor 50 jaar, - waren het reeds de veenarbeiders die
af en toe hunne geruchtmakende en berucht geworden ‘bollejagerijen,’ (een ander
woord voor hetzelfde feit) elk voorjaar, wanneer hun de kans daartoe gunstig leek,
op getouw zett'en om te beproeven de bazen op die wijze tot loonsverhooging te
dwingen. Liep dit wat heel erg, dan werden somtijds zelfs de scholen beschikbaar
gesteld voor de door de regeering gezonden militairen en alles wat politie was werd
uit wijden omtrek tijdelijk naar de veenstreken gerecruteerd om de burgerij tegen al
te buitensporige baldadigheid te beschermen. Dergelijke, telkens terugkeerende
voorvallen, trokken natuurlijk door heel het land de aandacht en zoo is het gekomen
dat de veenwerkers, bij name aan allen bekend, nu juist niet in een al te besten reuk
staan. Van hun leefwijze en hun eigenlijken arbeid echter weten verreweg de meesten
niets af en ook dat is heel begrijpelijk daar noch hunne woningen noch hun werkterrein
zijn te vinden daar, waar het publiek verkeer het drukst en de menschen die dit of
dat eens van nabij willen bezichtigen, zich het eerst naar toe begeven. De veenstreken
zijn naar verhouding van hun oppervlakte, zoo lang er nog geveend wordt, altijd zeer
dun bevolkt en de naargeestige eenzaamheid dier oorden, in den zomer opgevroolijkt
door een talloos vogelenheir van kievieten, eenden en andere watervogels, maar,
voor de helft van het jaar doodsch en eentonig, bijna zonder andere levensteekenen
dan het akelige kuchen van den roerdomp en het opschuren door menschenhanden
van in den zomer gedroogde en inmiddels pikzwart geworden turf, is uit den aard
der zaak dan ook niet uitlokkend tot bezoek. Toch is het de veenbodem die in deze
streek, Opsterland, en dan vooral te Beets en te Terwispel, zoowel als in vele andere,
streken van ons vaderland, aan duizenden menschen werk en brood verschaft en dus
zeker de moeite wel waard om met dezen tak van nijverheid en de arbeiders die er
in werkzaam zijn eens nader kennis te maken. Laat mij, voor ik daartoe overga, even
zeggen dat ik mij zal bepalen tot de lage veenstreek, d.w.z. die veenen waaruit de
korte turf (baggelaar en sponturf) wordt gemaakt en dus niet dan terloops spreek van
de hooge veenen, waaruit meer de fabrieks- of lange turf voortkomt. In de wijze van
bewerking dier beide soorten is heel wat verschil en eveneens in de leefwijze en zelfs
in
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den aard der bevolking, althans in velerlei opzicht. Verder dient in het oog te worden
gehouden dat wij de hier bedoelde veenwerkers in twee groepen behooren te verdeelen
en wel 1e, in baggerlieden die niet in de veenen maar in Jubbega en elders wonen
en 2e in de eigenlijke turfmakers. De arbeid der eersten is buitengewoon zwaar en
vermoeiend; die van de laatsten veeltijds gemakkelijker en altijd zindelijker en meer
gecompliceerd Om de voorstelling evenwel duidelijk te maken is het noodig dat wij
eerst een kijkje op deze industrie in zijn geheel nemen en dat wij nagaan hoe en op
welke wijze de exploitatie in hoofdtrekken plaats heeft, omdat daaruit slechts is te
verklaren, veel, wat in dit opstel anders voor geheel oningewijden minder begrijpelijk
zou zijn.
Bedoelde lage veengronden dan, zoo lang ze niet zijn ingepolderd, 's winters
geregeld onder water loopen en 's zomers als maad- of hooilanden worden verhuurd,
behoorden, en behooren ook nu nog, voor zooverre ze niet zijn aangepakt geworden,
aan onze, voorheen hier, na een reeks van jaren, uitwonende groot grondbezitters,
althans voor verreweg het grootste deel. Er is een tijd geweest, voor 10-20 en 30 jaar
dat de veen (want de ondergrond, waarover later, die de verkooper veelal aan zich
behield) zéér duur was en de eigenaars daaruit schatten hebben gemaakt. De laatste
jaren echter wordt de turf hoe langer zoo meer door andere brandstoffen vervangen,
en de veen is dientengevolge goedkooper geworden, de bazen kochten jaar op jaar
minder. In den bloeitijd zijn hier van heinde en verre turfmakers uit andere streken,
die toen reeds bijna geheel ontveend waren, heengetrokken, en zoo is het gekomen
dat gemeenten als Opsterland, met een eenmaal rijken bodem, weldra opgescheept
met een groot aantal armlastigen (werklooze arbeiders) spoedig behoorden tot de
meest noodlijdenden van het heele land. Hadden diezelfde eigenaren een deel van
hun, uit het verkochte veen gemaakte geld, willen besteden om de waterplassen droog
te leggen om daarna voornoemde ondergronden te doen cultiveeren, waarvoor ze
uitnemend geschikt zijn, dan hadden de, tot den bedelstaf gebrachte werklieden,
opnieuw op dien grond werk en brood kunnen vinden, maar, omdat dergelijke
ondernemingen de eerste jaren geen hooge rente opleveren, hebben de eigenaren dat
niet gewild, althans niet van beteekenis. Voor en na hebben zij bijna allen de
gemeenten met der woon verlaten, of zijn uitgestorven en liet men de burgerij met
de gebakken peren (10 pCt. hoofdelijken omslag) bij de waterplassen zitten en ziedaar
tevens de begrijpelijke reden van ontevredenheid die tengevolge heeft gehad, wat
velen zich maar niet kunnen verklaren,
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dat zelfs de census kiezers van voor plm. 10 jaren van uit dit kiesdristikt, een
revolutionair socialist in de kamer wisten te brengen. Evenwel, ik dwaal af en meer
wellicht dan een tijdschrift als Elzevier dulden kan, laat mij daarom tot de zaak
wederkeeren.
Gezegde veengronden dan gelegen naast de z.g.n. Friesche wouden, worden veelal
in het najaar publiek verkocht, waarbij vrijwel regel is (ook al omdat de eigenaren
er op bedacht zijn nooit groote hoeveelheden tegelijk onder den hamer te brengen)
dat de bazen tegen elkaar opbieden tot zoolang men ze eigenlijk te duur heeft. Dat
‘te duur trachten ze in 't komende voorjaar dan weer te verhalen op de arbeiders en
daardoor komt het dat in dit bedrijf vooral, beide
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partijen, werkgevers en arbeiders, zoowat altijd tegen elkaar op voet van oorlog staan,
dat ‘was zoo, is zoo, en zal zoo’ blijven, zoolang uitsluitend vraag en aanbod de
markt beheerschen. Wel tracht men de laatste jaren, nu in een en ander wat meer
organisatie komt, 's winters tusschen bazen en arbeiders tot een accoord te komen
en heeft dit somtijds ook werkelijk plaats, maar als een van beide partijen op zekeren
keer zich daaraan onttrekt, dan is dit niets bijzonders, en bollejagerij nog altijd het
uitvloeisel er van. In het nu komende voorjaar (vooral omreden de turf in 1900 wat
duurder is geweest) wordt verwacht dat het weer erg zal spooken in de veenen.
Het verkochte veenland, somtijds reeds ingepolderd vóór den verkoop, somtijds
niet, is zuiver waterpas vaak uren ver en vóor de veenwerker den schop er in steekt,
met een veelal magere grassoort begroeid.
Het eerste wat de baas na den koop van een beteekenend stuk laat doen is, dat hij
voor elk turfmakersgezin, wat hij voor de exploitatie denkt noodig te hebben, op het
gekochte een woning laat bouwen en voor de trekkers of baggerlieden een z.g.
trekkerstent (groot hok). Bedoelde woningen zijn zeer primitief en klein van omvang
- bovendien zoo gebouwd dat ze, wanneer de baas ze een paar jaren elders noodig
heeft, spoedig en goedkoop te verplaatsen zijn.
Het halfsteens voorgeveltje tot aan den zolder dikwijls alles van plankbeschot,
met aangestreken pannen tot bedekking, is de gewone

GROOTE VIJVER IN DE BEKENDE BOSSCHEN VAN OLTERTERP.

bouwtrant. Een kamer van 3.60 M. in 't vierkant, waarin de bedsteden, niet zelden
twee boven elkaar, zoo, dat de onderlagen b.v. waarop de ouders slapen, zijn, de
zoldering van de onderliggende kinderen, bij een kamerhoogte van 2 M., komt veel
voor. Achter dit vertrek een bergplaats voor gereedschap enz. en buiten, een
driehoekig privaat van schalen, is regel, betere, uitzondering.
Ook heeft de turfmaker wel zelven een huis, wat om werk te krijgen een
aanbeveling is. Zoo'n huis bestaat dikwijls uit een tot zinken veroordeeld en daarom
op het land getrokken oud bokvaartuig (soort praam). Hij timmert daar dan zelf, of
met behulp van een timmerman, 'n soort groote kajuit uit afval en oude of andere
goedkoope planken bovenop en klaar is kees! Sommige van die bokwoningen zijn,
als ze wat lang hebben gestaan, in het veen weggezakt en worden dan van lieverlede
zoo van alle kanten met zoden en plaggen omkleed, dat de oorspronkelijke woonbak
nauwelijks meer is te vinden. Zeer enkelen hebben een wezentlijk huis.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

De trekkerstenten of hokken voor de baggerlieden, worden groot gemaakt naar de
spannen (een span is twee personen) die de baas in 't werk neemt, zij zijn geheel van
ruw hout en met niet aangestreken pannen gedekt. De wanden zijn pl. m. 1 M. hoog
en daarop komt de kap; rondom van binnen worden daarin beddekasten gemaakt,
ieder voor twee man, gevuld met ruigte of stroo, plus een deken voor iederen man,
hoofdkussens enz. enz. is voor den baggerman contrabande. De middenruimte omringd
door een zitbank, waarboven een broodplank is bestemd voor het vuur, waarvan de
rook een uitweg moet zoeken door een zich daarboven bevindend gat in het dak en
door de reten der open panbedekking. Dit alles, benevens de noodige turf voor
brandstof wordt den baggerlieden door den baas kosteloos verstrekt. Overigens
hebben beide categoriën van arbeiders aangenomen werk, de baggerman b.v. krijgt
voor de gespreide roede slik (veenspecie) dit jaar f 0.80 en de

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

330
turfmaker voor het opmaken der turf hetzelfde bedrag, n.l. als er sponturf wordt
gemaakt, voor den baggeraar, waartoe de specie dunner moet worden gespreid is dat
10 cent minder.
Bovengenoemde woningen en trekkerstenten worden reeds vroeg in het voorjaar
gebouwd, als weer, en bij niet inpoldering, waterstand het toelaten, liefst zoo vroeg,
dat de turfmaker, die begin Maart kan betrekken, tegen dien tijd begint hij te afbonken
om straks, met Paschen, als wanneer de baggerlieden in het veen komen, voor deze
den boel klaar te hebben. Op het veen toch zit, in z'n maagdelijken toestand, 'n zekere
dikte van 25 tot 30 c.M. teelgrond, bonkaarde genoemd, die verwijderd moet worden
vóor men het eigenlijke veen bemachtigen kan. In lange strooken van 2 tot 3 en ook
wel 4 M. breedte wordt die bovengrond dan afgegraven en van weerszijden in den
vorm van dijkjes opgekruid en wel zoover van het ontbonkte deel af, als de ruimte
voor het straks door den baggerman te spreiden slik dit noodig maakt. Is de turfmaker
hiermee klaar en Paschen in het land, dan komen de trekkers van alle kanten, somtijds
bij heele bataillons tegelijk opzetten en is een paar dagen later de stille en eenzame
veenstreek in een onafzienbaar terrein van woelige bedrijvigheid herschapen,
dwarrelen de rookwolken van de in het veld aangelegde vuurtjes
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lustig de lucht in en kletteren de gereedschappen op en in het veen.
Hoe dat in zijn werk toegaat? Gewoonlijk op deze wijze:
De trekkers of baggerlieden werken zooals ik boven reeds aanstipte in het span,
twee aan twee. Een van hun beiden is dan de graver en de andere de menger. De
graver staat op het ontbonkte veen en steekt, graaft met bewonderenswaardige
handigheid de veen in dikke vierkante brokken uit en werpt die met één armbeweging
in een naast hem staanden grooten bak, nadat het bovenste spit op deze wijze één
diep over de breedte is uitgeworpen, staat het daardoor ontstane geultje reeds vol
water en moet hij om het dieper zittende tweede spit te bemachtigen, dit reeds op het
gevoel doen, daar het zwarte veenwater in 't geheel niet doorzichtig is, op dezelfde
wijze graaft hij 't derde, 't vierde en vaak zelfs nog meer op, al naar mate de veenlaag
dik is, eerst wanneer hij zand voelt mag hij een spitlengte achterwaarts gaan en zoo
vervolgens, totdat ten slotte, na dagen en dagen op die wijze te hebben doorgewerkt,
de heele, voor hem ontbonkte strook, is opgegraven en in een diepe gleuf, (boksloot)
is veranderd. Dat veengraven is zeer zwaar en onge-
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zond werk; ongezond vooral omdat de man niettegenstaande de hooge laarzen die
hij aan heeft, voor het opspattende water, bijna altijd tot aan het midden doornat is,
en niet minder vermoeiend en niet minder vuil is het werk van zijn maat de menger.
Ook deze heeft de beenen omkleed met laarzen en moet zorgen, dat de hem door den
graver toegeworpen spitten, in de bak zoo vlug mogelijk worden fijngetrapt, met
water aangemengd en daarna buiten den bak op het land zijn geworpen, dat de eerste
nooit op de laatste behoeft te wachten. Is dat het geval, dan zoekt de graver al heel
spoedig een sterkeren kerel voor zich op, en moet de menger maar zien dat hij met
een hem meer gelijke in krachten

TURFMAKERSWONING TE BEETS.

opnieuw klaar komt. Op deze manier vult dus de een den ander aan, maar op zoo'n
wijze, dat het uiterste er wordt uitgehaald en men het de mannen, die in den regel al
niet fleurig zijn, heel goed aan kan zien, als de veentijd voor hen om is.
Bedoelde arbeid is voor deze lieden gewoonlijk afgeloopen in het laatst van Mei
of begin Juni. Een zeer goed span brengt per dag 6 roeden, dat is in een week van
vijf werkdagen dus 30 roeden op den wal, rekenen wij hierbij zoo, dat de geheele
baggertijd gemiddeld 13 weken duurt, dan hebben 2 mannen 13 × 30, dus 390 roeden
afgewerkte slik die ze betaald kunnen krijgen en maakt dat een sommetje van 80 ×
390 of f 312. -. Hebben de lieden ieder f 5. - kost of weekgeld opgenomen, dan is dat
13 × 10 of f 130. - en hebben ze bij afrekening dus nog te ontvangen ieder f 91.-.
Een en negentig gulden is voor onzen veenwerker een groote som en er zijn er
wel die na opmeting meer ontvangen. Zoo'n dag kan er bij 't huiswaarts keeren dan
ook een borrel op staan, meenen sommigen en dientengevolge komt zoo'n avond dan
ook niet iedereen nuchteren t'huis. Toch wordt dit euvel jaar op jaar merkbaar beter,
iets wat niet voor 't kleinste deel aan de propaganda van onze afschaffers en
geheelonthouders, die ook onder deze klasse van menschen worden aangetroffen, is
te danken!
Te lange maatstokken, dure waar, uit den gedwongen winkel, die, òf de baas, òf
de onderbaas, er veelal op nahoudt en andere vermeende of bestaande grieven, komen
bij zoo'n afrekening nog heel dikwijls op het tapijt en niet zelden gebeurt het dat
vechtpartijen, waarbij wel eens de messen voor den dag komen, er het gevolg van
zijn. Dat tusschen deze soort arbeiders en de bazen altijd weinig harmonie is, komt
ook doordat men elkander in zoo'n heel jaar slechts eenige weken noodig heeft en
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de een den ander al de overige maanden niet krijgt te zien. Niet zoodra toch is de
baggertijd afgeloopen of de eersten gaan opnieuw, dikwijls zeer ver van huis, eerst
om te maaien en daarna om te hooien. Evenwel wordt de veentijd altijd beschouwd
als de beste, beter zelfs dan de zomer. Os 'l baggeljen goewd utvolt! daar hangt 't van
af of moeder t'huis straks een paar nieuwe stoelen, de dochter een nieuwe jurk en de
jongen nieuwe schoenen zal hebben ja, dan neen. Valt het baggeren wat buitengewoon
goed uit en duurt dit zoo een jaar of drie achtereen, dan koopen de besten der hunnen
zich een koetje, verbouwen de hut in de heidevelden van Schoterland en elders in
een schouwbaren arbeiderswoning, koopen zich wat mest op 't land of een paar
schapen meer in 't hok, kortom, dan storen onze veenwerkers-baggerlieden er zich
bitter weinig
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aan, of 't in Afrika oorlog is dan vrede en of wij in eigen land een liberaal dan wel
een klericaal Ministerie hebben, hoofdzaak voor hem is, dat 't baggeljen goewd utvalt.
Dat overigens buiten het vermoeiende van dezen arbeid het heele veenwerk, althans
voor zoover de baggerman daarin betrokken is, een uiterst ruw en verdierlijkt leven
meebrengt is te begrijpen voor iedereen die dit van nabij kent.
De meesten, waaronder die zes, zeven en acht uren moeten loopen, om van hun
woning bij het werk te komen, trekken 's Zondagsmiddags van elke week van huis,
om er s' Vrijdagsavonds weer terug te keeren. De Zaterdag wordt door bijna allen
gebruikt, om t'huis de vrouw behulpzaam te zijn bij het in de bouw brengen van de
gepachte of eigen tuin, benevens andere werkzaamheden, zooals het losmaken van
eigen brandstof uit hoog veen, wat de vrouw te machtig is. De baggertijd is voor
deze lieden dan ook inderdaad een waar slavenleven en het gebeurt niet zelden dat
deze en gene er zijn gezondheid voor geruimen tijd bij inboet. Zoo'n heele lange
week toch, komen de kleeren niet van het lijf, zooals men van het werk komt, vlijt
men zich neer in de beddekast, en menig dier heeft betere ligging en betere legerstede
dan zij. Verder kookt ieder zijn eigen potje of bakt men dag uit dag in zich een
pannekoek uit waterbeslag en vet gemaakt met een sneedje Amerikaansch spek, en
toch kunnen ze als alles meeloopt, vaak zingende door de dorpen trekken, zonder
dat de sterke drank een rol meespeelt. Dat er niet enkelen zijn die zich daaraan te
buiten gaan, zal ik niet beweren, maar over het geheel genomen, gebruiken deze
lieden weinig jenever. Wanneer het echter op een bollejagen gaat, althans vroeger,
dan ja! dan zijn sommigen, door den drank opgewonden. Kerels, die men liefst niet
voor de voeten komt, bij het uit het werk jagen der onwilligen om mee te doen, gaat
het dan dikwijls zeer hardhandig toe en zit binnen een halven dag, de heele veenstreek
door, de schrik er zoo in, dat niemand het meer waagt nog
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een spade în den grond te steken. Allen vluchten in de hokken als ze de bolle zien
aankomen of trekken daarna naar huis om op de aangekondigde appèldagen op de
afgesproken plaats weer te verschijnen, en wee dengene waarvan later uitlekt dat hij
inmiddels toch weer aan 't werk is gegaan. Dit alles heeft veelal plaats zonder eenige
eigenlijke organisatie en is meesttijds het werk van slechts een paar span, gooien
deze het gereedschap er bij neer, en treft het dat ze bij hun buurlui instemming vinden,
dan formeert men al heel spoedig een troepje van 'n 25 man, deze er op los gaande,
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vinden gewoonlijk spoedig aanhang, zoowel door vrees als door kameraadschappelijke
gehechtheid, en zooals een opkomende storm 's winters van deze vlakke velden in
weinige uren de gevallen sneeuw kan schoonvegen, zoo veegt de losgekomen bolle
ze schoon van arbeiders. Daaruit valt het te verklaren, dat men 'smorgens in den
drukken tijd door de veenen gaande, alles kan zien bewegen en leven en 's namiddags
alles doodsch, ledig en verlaten kan zijn. In den regel wordt de loonkwestie in dit
geval dan ook heel spoedig door toenadering van een van beide kanten bijgelegd.
De arbeiders toch hebben bij gebrek aan weerstandskassen, weinig
weerstandsvermogen en de bazen kunnen zelden lang talmen, omdat de droogtijd
van het voorjaar door hen ten nutte moet worden gemaakt, willen ze uit de gespreide
slik een goed soort turf verkrijgen.
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Minder vijandig en meer solidair is de verhouding tusschen den baas en den
eigenlijken turfmaker; er is zelfs een tijd geweest dat de laatste zich rekende tot de
elite onder de veen- en veldarbeiders, en dit was inderdaad ook het geval. Heden ten
dage is het onderscheid niet zoo groot meer, omdat hun loon niet is verbeterd in
dezelfde verhouding als dat der baggerlieden, maar ook omdat velen der hunnen, nu
er niet zoo overal meer is aan te komen, tot gewone arbeiders zijn gedegradeerd, en
in dat geval zijn ze er werkelijk veel minder aan toe, daar zij het gewone veld- en
boerenarbeiderswerk niet hebben geleerd.
De turfmakers die er echter nog zijn, hebben het ook nu nog beter: 1e omdat hun
werk eenigszins gemakkelijker en, zooals boven werd aangestipt, zindelijker is; 2e
omdat ze met hun gezin in het veen kunnen wonen, en 3e omdat ze drie maanden
van het jaar, December, Januari en Februari zoo nagenoeg niets hebben te doen,
hoewel ze evengoed hun weekgeld krijgen van den baas, die de som van de
aangenomen roeden opgeschuurde of inmiddels verscheepte turf, zoo weet te
verdeelen, dat ze in de wintermaanden niet tot armoede vervallen.
Heeft de turfmaker een gezin met twee, drie of meer half of heel volwassen zoons
of dochters, dan komt er zelfs heel wat in, en bedraagt de verdienste wel eens van f
1000. - tot f 1200. - 's jaars; echter dit zijn uitzonderingen en volstrekt geen regel,
zooals dat met de waarheid strijdende, in dagen van spanning dikwijls is voorgesteld.
Waarheid is dat hij die geen hulp van kinderen heeft, in doorsnee genomen het niet
verder brengt dan tot f 5. - 's weeks, met vrije woning, vrij brandstof en schapenweide.
Zijn arbeid bestaat hierin, dat hij de gespreide slik moet opmaken, d.w.z. de kanten
opschoonen en de oppervlakte trappen. Bedoeld trappen is verre van gemakkelijk
werk en wordt door hem verricht met onder de voeten vastgebonden houten borden,
tot steun voor het steeds voorovergebogen bovenlijf, ook heeft hij in elke hand een
krukje of ronde stok, van onderen eveneens voorzien van een plankje, daar zonder
deze steunsels de stokjes en hij, beiden tot aan de graszoden, waarop de slikmassa
pl. m. een voet hoog is uitgespreid, zouden doorzakken.
De heele oppervlakte wordt op deze wijze bij tusschenpoozen, lang in verhouding
tot de weersgesteldheid, veelal driemaal getrapt. Na het trappen trekt hij lijnrecht in
zuivere vierkantjes, met de krabber krassen over de slik, zoo groot als de turf na
verdere inkrimping van de specie breed en dik moet zijn, de hoogte der slik wordt
de lengte der turf, en ook die hoogte dient hij dus regelmatig te trekken.
De krabber is een zeer eenvoudig werktuigje en het best te vergelijken bij een
groote tuinhark, de pennen zijn van ijzer en op zoo groote afstanden van elkaar, als
voor de te maken turf wordt noodig geoordeeld. Zoo'n afgestreepte sliklaag, wanneer
ze eenmaal in dit stadium van indroging en bewerking is, gelijkt dan ook veel op een
reusachtig dambord van cacao met vakjes van pl. m. 12 cM. in 't vierkant. Heeft deze
afkrabbing plaats gehad, dan begeeft de man zich nogmaals op deslik en wel ditmaal
om ze in de ingekrabde lijnen langs, van boven tot beneden, met een soort groot mes,
steekijzer met dwarshecht van hout, los te steken, of liever in kleine blokjes te
verdeelen. De turfmaker weet dit snel en toch zeer nauwkeurig te doen, de eerste dag
is het slechts in onmiddellijke nabijheid waar te nemen of ze alleen
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gekrabd dan wel bovendien gestoken is zoo nauw is de door het steekijzer ontstane
snede die de massa in zoo en zooveel duizenden blokjes in zelfstandige lichaampjes
heeft herschapen. Van dat oogenblik af echter heeft de lucht gelegenheid gekregen
om in de ontstane, nauw zichtbare voren, in te werken. Met goed drogend weder
worden die daardoor elken dag wijder, en het duurt in dat geval maar weinige dagen
of de turfmaker komt bij de eerst gesnedene opnieuw en ditmaal om ze op te breken.
Het dambord wordt nu turfje na turfje uit elkaar genomen en in kleine hoopjes, zoo,
dat ze elkaar ternauwernood raken, bij, op, en naast elkander omhoog gestapeld,
teneinde wind en zonnestralen er van alle kanten op te laten inwerken. Deze arbeid
wordt al naarmate de weersgesteldheid, zoo dikwijls herhaald, totdat de slik, inmiddels
geworden tot turf, voor branden geschikt en bijgevolg verscheept of wel in het veld
tot groote hoopen kan worden opgetast. Al deze arbeid is het werk van den eigenlijken
turfmaker en het is gewoonlijk diep in het najaar voor dat de heele massa van het
veld is. Gaat het in den zomer met den verkoop niet al te vlot en is de baas
genoodzaakt tegen den herfst de nog in het veld staande ringen (lange, lage met riet
overdekte hoopen) in turfschuren op te bergen of bij gebrek daaraan, op de hoopsteden
aan het een of ander haventje of kanaal in zeer groote hoopen bijeen te doen brengen,
en er komen dan later toch nog schippers opdagen die geladen moeten worden, dan
is dat een extraatje voor den turfmaker, omdat hij dezen arbeid als dan ook extra
betaald krijgt. Voor het overige moet hij al het genoemde verrichten voor de per
roede vastgestelde som. Is echter eenmaal de winter daar, dan is alle arbeid in het
veen tot stilstand gedoemd, schaatsrijden als er gelegenheid toe is en visschen zoolang
het maar kan zijn dan zijn geliefkoosde bezigheden. Hoewel dit merkbaar beter wordt
is toch het schoolverzuim der kinderen zelfs nu nog met de leerplichtwet, onder deze
klasse van lieden zeer groot en dientengevolge staat de turfmaker gemeenlijk niet
op een hoog peil van ontwikkeling.

BOERDERIJ IN DE VEENSTREEK OP DROOG GELEGD GROND. ONDER TERWISPEL.

Het geloof aan heksen en spoken is in de veenstreken nog vrij algemeen, terwijl
wonderdokters en waarzegsters hun aloude glorie dáár vooral, nog steeds weten te
handhaven. Overigens is de turfmaker in den regel een goedig man en gewoon, als
't hem beuren mag, 't er ook van te nemen. Hij drinkt meer dan de baggerman en
heeft daartoe ook meer aanleiding daar het laden der schepen veelal gepaard gaat
met tracteeren van de zijde der schippers zoowel als van de bazen. In den drukken
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tijd, en vooral bij sterke droogte, werkt de vrouw mee in de turf, deze zoowel als
volwassen meisjes, ziet men dan niet zelden gekleed nagenoeg gelijk aan de mannen
en het niet dragen van rokken is alsdan altijd lang geen bewijs dat wie men zoo
ontmoet tot het mannelijk deel der bevolking behoort.
Als het er aanzit hebben de jongelui liefst elken Zondagavond in de enkele kroegen
een pretje met muziek en dans. Vroege huwelijken en veelal groote gezinnen zijn
mede oorzaak dat er 's winters vaak bittere armoede wordt geleden onder degenen
die niet zoo gelukkig zijn van vast werk, althans een vaste baas, te hebben.
In hun werk zijn mannen en vrouwen buitengewoon handig en het is inderdaad
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bewonderenswaardig hoe ze enkel op het oog en bijzonder vlug, turfhoopen tot
prachtige piramiden weten op te stapelen, en op schepen, lood en lijnrecht, de
bovenlasten in elkaar weten te schuiven, zoo mooi, als een metselaar het muurwerk.
Buiten hun vak echter staan ze veelal met verkeerde handen, tenzij ze, door den nood
gedrongen, hebben moeten aanpakken, en diensvolgens ten slotte hebben moeten
leeren, ook met andere gereedschappen om te gaan dan die bij de turf-industrie in
gebruik zijn.
Ziedaar een korte schets van wát er in de lage veenstreken op dit gebied omgaat.
Dat dit soort nijverheid, in verval is gekomen tengevolge der verminderde vraag naar
turf, in onze groote steden, is voor streken als deze, een ramp, die door allen gevoeld
wordt. Als de verdiensten der arbeiders verminderen, vermindert ook hun koopkracht
en het is de handwerkstand en kleine burgerij, winkeliers en bakkers, die dit het eerst
komen te gevoelen. Gelukkig daarom voor deze oorden, dat, edele mannen, als b.v.
den heer Janssen van Amsterdam, en anderen den laatsten tijd doen, wat eigen rijke
gewestgenooten voor jaren reeds hadden moeten doen, nl. den ontveenden grond
opnieuw weer in cultuur brengen.
Talrijke Hectaren woeste en vaak beneden water zittende ondergronden zijn, door
tusschenkomst van genoemden heer in vruchtbare landouwen herschapen. En wie
tegenwoordig deze streken te Terwispel en Beets in oogenschouw neemt, nu een
groot aantal nette boerderijtjes zijn verrezen tusschen prachtige klaverakkers en met
jong groen bedekte tuingronden, waarop, niet lang geleden, niets groeide dan riet en
struiken, of wel, het zwarte veenwater de doodsche oevers nog steeds meer
afknabbelde, die staat verbaasd over de verkregen resultaten. Deze ondernemingen
vooral, maar ook de trek naar Duitschland zoowel als een jaarlijksche buitengewone
rijkssubsidie en een voor ons gunstige wetswijziging, waardoor wij, althans sommige
uitwonende groote grondbezitters, voor ⅓

UITGEVEENDE WATERPLAS MET INGESTORTE HOOP BONKAARDE VAN JONGEREN DATUM.

van hun inkomen in den hoofdelijken omslag kunnen aanslaan, hebben de laatste
jaar of vier de toestanden hier zeer ten goede veranderd. De baggerman vindt,
tengevolge van genoemde cultiveering, 's winters op de drooggelegde en vroeger
door hem afgeveenden grond opnieuw werk met het graven van slooten en wijken,
zoowel als met het doorzetten en vermengen der verschillende grondsoorten, de
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uitkomst heeft reeds schitterend bewezen, dat, zoo al niet direct, dan toch op den
duur, de geldschieter op deze wijze nog wel een matige rente zal kunnen maken.
De hoofdelijke omslag, eenmaal drukkender hier, dan voorheen onder het juk van
vreemde dwingelanden, is sedert dien reeds met de helft verminderd. De bedelarij
aan de huizen is zoo goed als verdwenen, en de uitgaven voor armwezen enorm
verminderd.
Dat bedoelde verbeteringen niet, dan voor een zéér, zéér klein deel, te danken zijn
aan eigen rijke gewestgenoten, die in de dagen dat het veen ongehoord duur was,
daardoor schatten hebben opgehoopt, is een feit, waarvan ze zich, in den vreemde
verkeerende, wellicht bizonder weinig aantrekken, maar dat hun desniettegenstaande
niet tot eer strekt.
Overigens is ook hier bewaarheid, dat op elke regel uitzonderingen zijn, en
bijgevolg niet allen over een kam kunnen worden geschoren.
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‘EEN BERGACHTIG LANDSCHAP’ JAN BREUGHEL I
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De Vlaamsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg
door Max Rooses.
Jan Breughel de oude.
- Het geslacht der Breughels was een der vruchtbaarste aan schilders in onze gewesten;
het was er ook een, wiens naam het meest op de tong van ons volk lag. Aan drie
zijner leden viel de eer te beurt eenen bijnaam te bekomen: de hoogste wijding, die
het groote publiek toekent aan zijne uitverkorenen. De stamvader heet ‘de Boeren
Breughel’ of ‘de Vieze (drollige) Breughel’; zijn oudste zoon ‘de Helsche’ en zijn
tweede zoon ‘de Vloeren’ of ‘de Fluweelen Breughel.’ De twee eerste hebben hunnen
bijnaam te danken aan de onderwerpen, die zij bij voorkeur behandelden, de laatste
aan zijn kleedij. Hij placht, zegt de overlevering, een fluweelen dos te dragen en
inderdaad in eene aanteekening van de hand van zijnen oudsten zoon vinden wij de
betaling vermeld van fluweelen en zijden kleeren met passement versierd en gemaakt
voor zijn vader. In een brief, den 23en Juli 1616 aan een Milaneeschen heer geschreven
bericht hij, dat hij een stuk fluweel van 30½ ellen aan 6 gulden de el ontvangen heeft.
Jan Breughel werd geboren te Brussel in 1568, een jaar nadien stierf zijn vader;
zijn grootmoeder langs moeders zijde, Maria Verhulst, de vrouw van Pieter Coecke,
zelve een miniatuurschilderes, gaf hem zijn eerste kunstonderricht en leerde hem
schilderen in waterverf. Peter Goetkint leerde hem in olieverf schilderen. Daar deze
kunstenaar in Antwerpen woonde, moet Jan Breughel van in zijn kindsche jaren naar
de Scheldestad verhuisd zijn. In zijne jongelingsjaren trok hij naar Italië. Een
teekening, die Mariette heeft gezien en die het Colyseum verbeeldt, is gedagteekend
uit Rome, 1593; twee andere toebehoorende aan het British Museum te Londen,
insgelijks gezichten van Rome, dragen de opschriften: ‘Rome October 1594 fecit
Bruegel’ en ‘November 1594 in Rome.’
Men vraagt zich af welk nut onze schilder van zijne Italiaansche reis kon
verwachten. Zijn vader, de groote Vlaamsche kunstenaar, was hardnekkig
Nederlandsch gebleven wanneer de mode allen tot navolging der Italianen dreef; hij
was boeren blijven schilderen en boersche velden en hoeven wanneer zijne
kunstmakkers geen oog hadden dan voor academische figuren en antieke gebouwen.
Van hem had Jan Breughel geen lessen ontvangen; hij was onder de leiding van zijn
grootmoeder een miniaturist geworden; hij vond behagen in het weergeven van
gezichten uit de wijde natuur met de eindelooze kleinigheden, die hij er in opmerkte.
Wat kon Italië met zijne heldenkunst hem dan leeren? Weinig of niets voorzeker.
Maar naar Italië vooreerst moest ieder gaan, die op den naam van geschoolden
kunstenaar aanspraak wilde maken; zijn vader, de tegenvoeter der zuidelijke school,
was er wel heen getrokken. En dan, ginder woonden mannen, die in zijn vak grooten
en welverdienden naam hadden verworven, namelijk de gebroeders Bril, van welke
de oudste, Matthijs, waarschijnlijk reeds gestorven was toen Breughel in Rome
aanlandde, maar de jongere, Paul, er nog volop werkzaam was.
Paul Bril vervaardigde ontelbare landschappen, waarvan er nog een menigte in
Italië gevonden worden. Zij zijn van twee verschillende soorten: de eene, voor een
deel in waterverf, zijn van tamelijk groote afmeting en in decoratieven trant, de
andere zijn uiterst keurig gepenseeld, klein van afmeting en op koper uitgevoerd.
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Deze laatste nam Jan Breughel tot voorbeeld. De Ambrosiaansche bibliotheek van
Milaan, die vele stukjes van den leerling bezit, bewaart er ook enkele van den meester.
De overeenkomst is treffend. Bril schildert een haarfijn landschap met duizende
tintjes en schijntjes; Breughel doet niet onder voor hem en overtreft hem als colorist:
beider werk is dat van miniaturisten.
De Ambrosiaansche verzameling werd bijeengebracht door den kardinaal Federigo
Borromeo, aartsbisschop van Milanen, de held van Manzoni's I Promessi Sposi, die
ons in den Italiaanschen roman als een toonbeeld van alle christelijke deugden wordt
geschilderd en die een neef was van den H. Carolus Borromeus. Waarschijnlijk heeft
Jan Breughel
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hem te Rome leeren kennen; zeker is het dat de schilder op zijne terugreis naar het
vaderland, in 1595, eenige maanden te Milaan verbleef in dienst van den kardinaal
en van daar op het einde van Mei 1596 vertrok. Hij zette dan zijne reis voort en
landde half September in Antwerpen aan, nadat hij een toertje door Holland en
Vlaanderen gemaakt had. In 1597 laat hij zich als meester der Lucasgilde inschrijven
en twee jaar later huwt hij Elisabeth De Jode, dochter van den gekenden plaatsnijder
Geeraard De Jode den oude. In 1601 werd hij poorter van Antwerpen. In 1605 is
zijne eerste vrouw gestorven en in April van dit jaar hertrouwt hij met Catharina van
Mariënburg. Vóór dit huwelijk moet hij eene reis naar Bohemen gemaakt hebben,
want in het British Museum te Londen vinden wij eene teekening van hem waarop
hij schreef ‘Brueghel fecit in Praga 1604.’ Reden van dien tocht naar het verre land
zal wel geweest zijn, dat keizer Rudolf II, die, zooals Jan Breughel getuigde, al de
werken zijns vaders bezitten wilde (brief van 6 Maart 1609) en er werkelijk een
verbazend groot getal van samenbracht, hem naar zijne verblijfplaats had geroepen.
Den 12den December 1608 schreef hij, dat hij van den keizer nog een som van 2400
gouden kronen verwachtte, die hem ongetwijfeld verschuldigd waren voor werken
van den Boeren Breughel en misschien ook wel van hem zelven.
Kort na zijn tweede huwelijk hervatten zijne betrekkingen met kardinaal Borromeo,
die voortduurden tot aan den dood van den kunstenaar. Een zeer belangwekkend
getuigenis van den omgang van den hoogen prelaat met den Antwerpschen schilder
is ons bewaard gebleven, namelijk de brieven, die door dezen laatste aan den kardinaal
of zijn zaakgelastigde werden gezonden. Breughel schreef een zeer mooie hand,
maar een erbarmelijk Italiaansch. Waarschijnlijk verleerde hij van de vreemde taal
nog een goed deel in later jaren en toen het hem al moeilijker en moeilijker werd
wendde hij zich tot zijnen goeden vriend Petrus-Paulus Rubens en verzocht dezen
in zijne plaats te schrijven. De groote meester stemde toe en in het dikke pak brieven
te Milaan bewaard, komen er 27 voor van de hand van zijn doorluchtigen secretaris.
Al die brieven spreken van schilderijen, die Breughel te maken kreeg voor zijn hoogen
beschermer. Van 1605 tot 1622 had hij onafgebroken het een of ander werk voor
den kardinaal onder handen. Gedurende zijn verblijf in Italië had hij hem reeds tal
van stukjes geleverd. Vooral van deze laatste vinden wij er vele weder in de
Ambrosiana. Het zijn over het algemeen kleine schilderijtjes, echte miniaturen zoo
door de afmeting als door de uitvoering, somtijds verscheiden te zamen in één lijst
gebracht of ter versiering van eenzelfde onderwerp aangewend. Zoo is er daar een
wijwatervat met zes onderwerpen van godsdienstigen aard op ivoren plaatjes
geschilderd; een lijst met zes stukjes, drie van Jan Breughel en drie van Paul Bril;
een andere lijst met zes paneeltjes alle van Jan Breughel. Deze kleine dingetjes zijn
wonderwerken van keurige penseeling, die met hulp van een vergrootglas geschilderd
schijnen en verbazen, niet alleen door hunne fijnheid, maar nog door hunnen
liefelijken kleurenglans. Het zijn landschappen, eremijten in rotsige streken,
zinnebeeldige figuren, zooals de Overvloed, waarbij een menigte van vruchten,
bloemen, groenten, dieren te pas gebracht worden; gezichten van brandrampen,
zooals de verwoesting van Sodoma of andere tafereelen, waar vuur en vlam woeden,
zooals de Hel, waar de verdoemden in gesmeten worden. Onder de werken van lateren
tijd voor den kardinaal vervaardigd, tellen wij tal van bloemenruikers,
Onze-Lieve-Vrouwen in bloemenkransen, allegorische stukken, zooals de Vier
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Elementen, elk met zijn kenmerkende voortbrengsels of bewoners, en andere meer
van dien aard, met vele levende en doode natuur.
Na 1610 werkt hij herhaaldelijk met zijn vriend Rubens mede aan eenzelfde
schilderij; wij kennen tal van stukken door hen beiden vervaardigd, den Adam en
Eva uit het Mauritshuis te 's Gravenhage, de Madonna in een bloemenkrans uit den
Louvre (voortkomende uit de Ambrosiana), een andere Madonna uit het Museum te
Brussel, eene derde en prachtige in de Pinacotheek te Munchen, eene te Madrid, eene
te Berlijn, veel andere meer;

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

339
ook nog allegorische stukken zooals de Natuur versierd door de Gratiën te Glasgow.
Onder Rubens' invloed ondergaat Breughels trant eene gewichtige wijziging. Beide
schilders geven elkander wat toe om hun werk in samenstemming te brengen met
dat van hun kunstmakker; Rubens maakte zijne figuurtjes glanzender van tint, vaster
van vleesch, email-achtiger in de verf en verzorgde ze in de minste bijzonderheden;
Breughel wijzigde zijn manier en neemt een gesmijdigeren trant aan; hij lukt er wel
niet volkomen in om zijn stap naar dien van den heldenschilder te regelen; hij blijft
nog altijd de fijne penseeler; maar de vermalsching en versmelting zijner tonen blijkt
toch duidelijk.
Breughel was nog vóór Rubens aangenomen als gewone schilder der Aartshertogen
Albertus en Isabella en ook voor hen maakte hij in de twintig laatste jaren zijns levens
een menigte stukken, gewoonlijk van grooter belang dan die, welke hij naar Milaan
zond. Met de verzameling van de Aartshertogen zijn deze zijne werken naar Madrid
verhuisd; daar vindt men ze nog in het Museum ten getale van drie en vijftig: de Vijf
Zinnen, van 1617, zeven stuks van de Vier Elementen, de Overvloed, driemaal het
Aardsch paradijs, de Arke van Noë. de H. Hubertus, twee Madonna's omringd door
een bloemenkrans met figuren van Rubens, de Prediking van Joannes Baptista,
Orfeus, Nymfen die een bloemenfestoen dragen met figuren van Hendrik van Balen,
vijf Bloemenkransen rond tafereeltjes van andere meesters, zes andere
bloemenstukken, een tiental landschappen, zeven stukken verbeeldende feesten en
optochten, onder welke verscheiden zijn, waarin de aartshertogen met hun gevolg,
hun paleizen en kasteelen voorkomen en eindelijk een paar zeegezichten. Verscheiden
dier stukken zijn van ongemeen groote afmetingen: zoo het Gezicht en de Reuk op
een doek van 1,75 M. hoog en 2,63 M. breed en het Gehoor, de Smaak en het Gevoel
op een tegenhanger van nagenoeg gelijke grootte. In dergelijke stukken beeldde hij
een overvloed van kunstvoorwerpen en rariteiten af, toehoorende aan de verzameling
der Aartshertogen. In de voorstelling van feesten gaf hij tooneelen uit het volksleven,
markten, boerenbruiloften en rijke banketten te zien.
Nog andere voorname liefhebbers waren verzot op de stukken van onzen Breughel;
zijn zoon verzekert, dat de koning van Polen al de werken zijns vaders zocht. Geen
wonder dat hij een welstellend man werd en zich de weelde veroorloven kon een
weidsch huis in een der voornaamste straten te bewonen en in fluweel en zijde gekleed
te gaan. Zijn uiteinde was droevig: hij stierf den 13n Januari 1625 aan een haastige
en besmettelijke ziekte en binnen de twintig dagen volgden hem drie zijner zonen
in het graf.
Zijne schilderijen werden in zijn leven en bleven na zijn dood hooggeschat: men
vindt ze in alle openbare en in vele bijzondere verzamelingen. De Ermitage bezit er
negen van. In alle neemt het landschap de grootste plaats in. Het stuk, waarvan de
afbeelding hierbij gaat, is het merkwaardigste. Het is gedagteekend van 1607 en werd
dus geschilderd in een tijd toen Rubens' invloed zich nog niet had laten voelen op
des schilders trant. De achtergrond vertoont over het aanzienlijkste deel van het stuk
een bosch van zware, knoestige eiken, links in bruingroenen en te midden in
donkerderen toon; meer naar achter wordt het loof lichter groen, het verre verschiet
wordt ingenomen door een blauwen wegschemerenden heuvel. De lucht is in lichte
helderheid, met witte wolken bezaaid. Op den voorgrond bemerkt men een boerin,
die neergezeten is en haar kind zoogt, zij draagt een blauw kleed en een witten hals-
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en hoofddoek; nevens haar staan korven en een handzaag, een bijzonderheid, die
heeft laten denken aan een Vlucht in Egypte, ofschoon de H. Jozef nergens te zien
zij. Een vrouwtje komt appelen te koop bieden aan de moeder. Vele andere figuurtjes
ontdekt men in het bosch: houthakkers verrichten hun werk, een boer drijft een os
en een ezel naar de beek, die rechts vloeit. Verscheiden dieren zijn door het landschap
verspreid, een hond, een kat, een eekhoren, een reiger aan den waterkant en vogelen
in de lucht. Het tamelijk groote stuk (52 op 92 centimeters) is in al zijn deelen met
de uiterste zorg bewerkt, het herinnert duidelijk aan de landschappen van Paul Bril,
maar het is vaster en breeder van penseeling
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en veel helderder van toon dan de werken van den voorganger.
In een ander stukje uit de Ermitage van hetzelfde jaar loopt door het veld een
groote weg, waarop boeren en boerinnen, gewapende ruiters en een herder met zijne
schapen voorttrekken. In een stukje van 1610 ziet men de heilige Familie op de
Vlucht naar Egypte; verder, in een bosch, Diana en nymfen verrast door Acteon,
figuren die er waarschijnlijk later door eene andere hand bijgevoegd zijn; een
boerenkermis in een dorpstraat; boeren, die naar de markt gaan, en een paar
landgezichtjes van geringe afmeting. Een laatste stuk verbeeldt kleine aardgeesten,
die een festoen van fruit en groenten rond een beeld van Ceres hangen. Het beeld
der Godin en der gevleugelde kinderen zijn door Rubens geschilderd, het ooft is van
Breughels hand; het is een der juweeltjes voortgebracht door samenwerking van
beide kunstenaars. Onder de negen stuks zijn er enkele, die behooren tot 's meesters
fraaiste werken en ons de keurigheid zijner penseeling en de liefelijkheid zijner
opvattingen laten bewonderen; volledig is echter het beeld niet, dat zij van Breughels
veelzijdig talent leveren. Van zijne landschappen geven zij een voldoende en gunstig
denkbeeld, van zijne wijze het figuur, de dieren, de bloemen, de doode natuur te
schilderen laten zij slechts onvolledig oordeelen.
Wij moeten ons ook te binnen roepen wat wij elders van hem zagen om hem naar
waarde in heel zijn eigenaardigheid en in verband met de kunst van zijnen tijd en
van zijn voorgangers te leeren kennen.
Jan Breughel was de zoon van den grooten boerenschilder, van den scherpen
opmerker en trouwen weergever van het dagelijksche leven, van den onovertroffen
kolorist en den zuiver Vlaamschen kunstenaar, Peter Breughel den oude. De zoon
slaat een heel anderen weg in dan de vader; hij zoekt van eerst af naar het bevallige
in zijn onderwerpen. Fraaie landschappen, liefelijke personages, zeldzame en
bontgekleurde dieren en vogels, kostelijke rariteiten en kunstwerken trokken hem
aan; die gaf hij met verleidelijke keurigheid weer. In plaats van den vettigen
borstelslag en de stemmige, maar stevige tonen van den vader geeft hij ons haarfijne
penseeling en heldere, glimmende tinten. Onwaar zou het zijn te zeggen, dat hij geen
verwantschap hoegenaamd meer vertoonde met den Boeren Breughel: hij heeft met
hem gemeen de liefde voor het veld, voor de druk bezochte wegen, de dorpstraten
met hare schilderachtige huizen, de bewoners met hunne eigenaardige zeden; hij is
een opmerker van den mensch in zijne figuren en groepen, en dan, hij blijft nog altijd
de hooge, rijke kolorist in menig deel van zijn werk en hoofdzakelijk in zijn
bloemenstukken.
Hij liet zich bekoren door de gratie der Brilsche landgezichten met hunne
Italiaansche decoratieve tooneeltjes, opgetimmerd uit rotsen, hoekig en glimmend
als kleurig kristal, uit bergen met blauwige tint op de toppen, uit meerbochtjes, aan
wier boord bedrijvige steden oprijzen, met hunne gewilde schakeering van licht en
toon, bruin voorop, groen in het midden, blauw in het verschiet. Hij volgde zijne
voorgangers in het landschap na: Henri met de Bles, Joachim De Patinir, de gebroeders
Bril en anderen nog, die de natuur behandelden als een bewonderenswaardig en teer
kunstwerk, dat in al zijne bijzonderheden en met de uiterste fijnheid moest
weergegeven worden.
Hij is wel niet de eerste, die de bloemen om de bloemen schilderde, maar wellicht
de oudste, van wien wij bloemenstukken bezitten, en geen twijfel of zijn opvatting
van de wijze, waarop hij de schoonheid der kinderen onzer tuinen wist te doen
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uitkomen, leerde hij bij zijne voorgangers, bij de oudste Vlamingen en bij sommige
vergeten meesters, die bloementakjes in kristallen vazen schilderden. Naar
òuderwetschen trant pakte hij zijne rozen en leliën en hyacinten en fuchsias samen
tot een kegel, torenhoog, en liet ze schitteren om strijd in al hunnen kleurenglans.
In zijn later jaren, wij zagen het reeds, werd hij als al de anderen meegetroond
door Rubens' toovermacht; hij veranderde wel niet geheel, als Lucas van Uden, zijn
opvatting van het landschap, noch, als Frans Snijders, zijn miniatuurachtige penseeling
van vogels en vruchten, maar zijn toon wordt natuurlijker, zijn licht blanker en
gelijker, zijn behandeling,
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vooral die zijner personages, breeder. In plaats van ze in peervormige massa's samen
te dringen schikt hij nu de bloemen in kransen rond de Madonnabeelden of plooit
fruit en gewassen in sierlijk golvende festoenen. Er komt lenigheid, afwisseling,
beweging en leven in zijn teekening, terzelfder tijd als malschheid in zijn kleuring.
Hij was dus in hooge mate een zoon van zijne eeuw, een van de Antwerpsche
kunstenaars uit de tweede helft van het tijdperk van overgang, dat verliep tusschen
het heengaan van Quinten Massijs en het optreden van Rubens. Hij behield meer dan
de meeste zijner tijdgenoten van de oude overleveringen en, alhoewel hij onder de
kunstenaars de vertrouwdste vriend van den grooten meester was, bleef hij de
zelfstandigste onder hen.
Zijne eigenaardigheid bestaat voor een goed deel in de bewonderenswaardige
keurigheid zijner penseeling, in de juistheid, waarmede hij de doode en de levende
natuur weergeeft, maar eveneens in de bekoorlijkheid, waarmede hij ze omhult. Zijn
leven op aarde schijnt een wandeling door de Elyzeesche velden. Zoo moet het
gedroomde rijk der gelukzaligen er uit gezien hebben: eeuwig groen, eeuwig bloeiend,
knoestige boomen tot schilderachtige massa's op de helling van een heuvel geschaard,
met wandelingen er tusschen, een helder beekje aan den voet, opgeruimde menschen
langs de baan, dieren in glimmende pelsen op het veld, bonte klapwiekende vogels
in de lucht en overal vrijheid en blijheid. Geen had met zooveel overtuiging en
waarschijnlijkheid deze ideale wereld afgebeeld; geen ook gaf zoo gemakkelijk het
eigenaardig uitzicht der mooie levende of levenlooze dingen weer; hij heeft ze lief,
hij verkneukelt zich in hun kleur, in hun weerschijnen en roept dit alles met weinige
vegen en toetsen van zijn borstel voor onze oogen op.
Hij is de fijnschilder bij uitmuntendheid; de miniaturist, die uit de kloostercel in
de wijde wereld is getreden en naar het leven schildert alles wat hij daar aantreft en
wat hem in verrukking brengt. Die geboren Brusselaar is als schilder een volbloed
Antwerpsche kunstenaar geworden, een echte Sinjoor, met een sterk uitgesproken
neiging naar het bevallige, met eenen natuurlijken aanleg voor het rijke koloriet, met
een bewonderenswaardig gemak in het hanteeren van het penseel: alle kenmerken,
die de school onderscheiden waartoe hij behoort. Hij is door die gaven een der
grondleggers onzer kunst, een harer lantaarndragers zooals van Mander het noemen
zou, en een harer oudste en meest gewettigde vertegenwoordigers. Niet alleen zal
hij aldus een algemeenen invloed oefenen, maar in Antwerpen zal hij tal van
rechtstreeksche volgelingen vinden; vooreerst zijn zoon Jan Breughel den tweede,
wiens trant haast niet van den zijnen te onderscheiden valt; dan David Vinckeboons,
Jan van Kessel, Abraham Govaerts, Daniël Segers zijn leerling en de bloemenschilders
die dezen navolgden. De trant zijner landschappen werd spoedig na hem verlaten,
maar zijne voorliefde en gevatheid in het weergeven van bloemen, kostbaarheden
en uitvoerig bewerkte stoffeering vinden wij niet alleen bij vele Antwerpenaars weer,
maar ook bij heel de dichte schaar der Hollandsche fijnschilders uit de XVIIe en
XVIIIe eeuw.

Een weerzien (uit het leven van Marie Barnholt).
Door P. Valkhoff.
(Slot).

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Een Februarimiddag zat ze in de voorkamer thuis, alleen met haar moeder, toen
plotseling haar vader binnentrad, vergezeld van een jongen heer. Hij stelde voor:
meneer Landt... mijn vrouw, mijn dochter. 't Was een jonge man met een aangenaam,
blozend gezicht, lichtblauwe oogen en blonden knevel. Marie had een paar dagen
geleden van hem hooren spreken als pas in 't stadje gekomen. Hij was de zoon van
een ouden vriend van haar vader. Sinds een week was hij compagnon in een
kassiersfirma.... 't Gesprek tusschen haar vader en hem liep over zaken, over de firma,
waarin hij deelgenoot was geworden, over belegging van geld....
Marie zat gebogen over een handwerkje,
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nu en dan opkijkend naar den jongen man, die zoo gewichtig over financiën sprak.
Ze was wat geschrokken door dit bezoek. In den laatsten tijd ontweek ze zooveel
mogelijk de menschen, die bij hen kwamen, naar boven snellend als ze visite hoorde
komen. Ze was op weg menschenschuw te worden, zei haar moeder. Nu was ze blij,
dat haar vader haar niet mengde in 't gesprek, zich alleen met meneer Landt
occupeerde.
Maar opeens kwam de meid zeggen, dat iemand meneer Barnholt dringend moest
spreken, één oogenblikje maar, en zich excuseerend, verliet hij de kamer....
Onmiddellijk draaide nu 't gesprek tusschen hen drieën. Landt schoof zijn stoel
dichter bij, blijkbaar in zijn schik, dat hij nu over iets anders kon praten.
Marie vroeg hem hoe hij 't stadje vond. En hij zei lachend, dat hij haar niet wou
kwetsen, maar... die stille, doode straten, die smalle, benauwde Hoogstraat.... De
omstreken, die waren mooi, hij hoopte er veel van te profiteeren.... Marie luisterde
naar zijn spreken, zijn stem klonk aangenaam, wat gevoileerd en zwaar; hij was knap,
alleen zijn gezicht was al te regelmatig misschien, de snor wat te veel gesoigneerd....
Hij praatte luchtig en vroolijk, over zijn ouderlijk huis, nu en dan hartelijk lachend,
zoo toen hij vertelde van al de bezwaren, die twee oude dames bij wie hij kamers
gehuurd had, maakten tegen 't in-huis-nemen van zijn grooten hond. Zoo'n log,
gevaarlijk beest! Nee, dàt nooit! Na heel veel redeneering van beide kanten hadden
ze er in toegestemd, maar 't was vermakelijk hoe voorzichtig en schuw ze rondkeken
gedurig, of Bello ook in de buurt kon zijn.... Na een poosje kwam meneer Barnholt
terug, en spoedig daarop nam Landt afscheid, met de belofte gauw te zullen
weerkomen. Nog even sprak hij met Marie over een bal, dat de volgende week zou
gehouden worden. Of ze er ook kwam? Ze wist 't niet, zei ze, ze was meegevraagd
met een familie, maar had de uitnoodiging nog niet aangenomen.
Ze voelde zich na die kennismaking opgeruimder dan te voren, en 's avonds, bij
't naar bed gaan, treuzelend met 't zich uitkleeden, glimlachte ze tegen 't beeld van
Willem Landt, die zoo opeens in een omstraling van vriendelijkheid, haar was
verschenen.
De volgende week was er uitvoering van een Tooneelgezelschap en bal na.
Aandachtig keek ze naar de binnenkomenden, rondblikkend in de zaal, lachend
knikkend tegen bekenden, die schuifelend zochten naar hun besproken plaatsen,
terwijl heen en weer ijlden de bezige, zich reppende kellners. De zaal was al bijna
geheel volgeloopen, en nog had ze Landt niet gezien. Zou hij niet komen? Hij had
't toch gezegd, bij 't weggaan, de vorige week. Teleurstelling kwam in haar op.
Verlangde ze naar hem? Dwaasheid, verlangen naar iemand, die ze een kwartiertje
maar gesproken had.... Maar vreugde schokte plotseling bij haar, deed haar blozen,
voelde ze, toen ze hem zag binnenkomen met eenige andere heeren. Hij keek de zaal
rond, alsof hij zocht naar een bekend gezicht. Zijn blikken vielen op haar, en hij
boog, beleefd en vriendelijk.... In de pauze kwam hij onmiddellijk naar haar toe,
vroeg of ze bleef bij 't bal, en besprak met haar den eersten dans, de polonaise-polka....
Ze waren spoedig goede vrienden, ze noemden elkaar bij den naam, en schertsten
samen alsof ze elkaar al lang kenden.... Hij vertelde haar van zijn vroeger leven, van
zijn toekomst....
Hij was op de Hoogere Burgerschool in Utrecht geweest, en toen op een
kassierskantoor gekomen. Opeens herinnnerde ze zich, dat Henri Heerlen ook daar
op school geweest was, ze waren van denzelfden leeftijd. Zou Willem hem kennen
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misschien? Ze vroeg 't aarzelend. Ja zeker kende hij dien. Ze waren dikke vrienden
op school geweest. Maar hoe gaat dat. Je ziet mekaar niet meer, van schrijven komt
niet veel, en de enthousiaste vriendschap sterft langzamerhand uit. Ze hadden samen
wat grappen uitgehaald! Henri was een beste jongen, alleen wat vreemd soms. Nu
eens stil en in-zich-zelf-gekeerd, dan weer luidruchtig, opgewonden. Soms
overgevoelig, in tranen uitbarstend als hij een lichte berisping kreeg, zelfs in de
hoogere klassen. Hij was veel samen met een anderen jongen, dien ze ‘de anarchist’
noemden, omdat hij zulke geavanceerde denk-
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beelden had. Henri en die jongen hadden beide dezelfde minachting voor de politiek,
die alle mooie ideeën doodde, volgens hen, dezelfde vereering voor groote dichters
en schrijvers. Ja, van literatuur hield Henri bizonder veel. Dat waren zijn
lievelingsuurtjes op school, de literatuurlessen. Willem herinnerde zich, hoe de leeraar
in 't Engelsch uit Dombey and Son had voorgelezen 't sterven van 't jongetje. Hoe
was de naam ook weer?
- Paul? zei Marie.
- Paul Dombey, juist. Wij jongens, hadden bijna niet geluisterd. Och, je hebt
zooveel andere dingen in je hoofd. Wiskunde, werktuigkunde, scheikunde, dat vonden
we veel belangrijker, vrij wat gewichtiger dan zoo'n simpel romannetje. Lezen deden
we alleen Zondagsavonds, en een enkele maal in de week, als de mathesis ons een
uurtje vrij liet.... De meesten luisterden dan ook maar half. Maar opeens zagen we
Henri Heerlen, die met 't hoofd in de handen, 't gezicht vuurrood, in spanning naar
den leeraar luisterde, terwijl tranen hem langs de wangen liepen.... Dat is me altijd
bijgebleven. Ik vond 't gek toen, dat iemand om een boek kon huilen. De wiskunde
had alle gevoel in me verdroogd, denk ik. Later is 't mij een enkelen keer ook gebeurd,
heel, heel zelden. Nu zie je, Marie, wat 'n koud, ongevoelig prozamensch of ik ben....
Hij lachte, toen hij dit zei, en Marie glimlachte terug, werktuiglijk. Maar haar lust
tot dansen en vroolijk praten was voorbij. Ze verlangde naar huis, en, tot teleurstelling
van Willem Landt, ging ze spoedig heen, verheugd een goed voorwendsel gevonden
te hebben.... Wat gebeurde er met haar? Had ze reden tot vreugde, tot treurnis? Ze
wist 't niet, ze kon niet denken, ze voelde alleen dat er in haar leven iets komende
was, niet-af-te-wenden, dat naderde, al dichter en dichter....
Ze sprak Willem Landt heel dikwijls, thuis en bij anderen. Ze vond hem
sympathiek, om zijn eenvoudig, vroolijk doen, zijn knap uiterlijk. Ze merkte, dat hij
werk van haar maakte, en dat streelde haar ijdelheid. 't Was soms plotseling als een
tintelende vreugde in haar: hij, een knappe jonge man, verliefd misschien op haar,
tenger meisje, met het gewone, bleeke gezichtje. Dat was vreemd, niet te begrijpen,
en toch moest 't zoo zijn, want ze merkte hoe hij haar overal zocht, en dan hartelijk,
verheugd, naar haar toekwam.... Zijzelve voelde al meer en meer, dat hij iets heel
belangrijks werd in haar leven, dat 't haar verdriet zou geven, als hij heenging....
Ze werd ziek, en gedurende haar ziekte, terwijl ze boven lag, kwam hij gedurig
naar haar vragen, bracht dan dikwijls bloemen mee, waarvoor ze hem bedankte in
korte, hartelijke briefjes.... Zij was herstellende, en mocht weer beneden komen, in
de huiskamer. Een morgen was zij er alleen, nog wat moe en licht-vreemd-duizelig
in haar hoofd, achteroverleunend op de canapé. De meid kwam binnen, zeggend dat
meneer Landt er was. Of hij mocht binnenkomen? Ze schrok op uit haar soezerige
stemming, en stond voor hem, blozend, verlegen-lachend. Hij gaf haar een kus,
eenvoudig en innig, en zei dat hij zoo blij was over haar beterschap. Ze zaten naast
elkaar op de canapé, en hij plaagde haar over haar koele stijfheid: nog nooit had ze
hem één kus gegeven, ze zou 't niet durven, wel? één kus voor de bloemen, die hij
haar gebracht had in haar ziekte. Hij trok haar naar zich toe, ze gaf hem een kus, uit
dankbaarheid, alleen uit dankbaarheid, zei ze lachend. Hij drukte haar dichter tegen
zich, kuste haar op 't voorhoofd, streelde haar blonde haar, haar kleine handen - - ------------Ze waren geëngageerd, en zij leefde in een roes van geluk. 't Was een genot voor
haar, met hem te wandelen door de rond hen ontbloeiende en groenende natuur,
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terwijl zoele luchten haar omgeurden, zij, licht en vlug stappend aan zijn arm, het
hoofd vol van liefde en geluk. Dan gingen ze zitten op een mooi plekje met 't ruime
uitzicht voor oogen, zij geleund tegen zijn borst en zachte woordjes zeggend van
vreugde. Hij was zoo mooi en zoo krachtig in haar oogen, ze was trotsch op hem;
hij beminde haar niet alleen om haar karakter, dat zacht en vriendelijk voor hem was,
maar ook om haar gezicht, om haar tengere gestalte, en dat was een voortdurende
vreugde voor haar,
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een streelende bedwelming. De zinnelijkheid, die zoo lang bij haar gesluimerd had,
ontwaakte in hevig verlangen naar zijn kussen, den warmen druk van zijn lichaam
tegen het hare. Aan Henri Heerlen dacht ze bijna niet meer. Een enkele maal dook
de herinnering aan hem op uit haar geluk-lichte gedachten.
Zoo een avond, toen ze samen wandelden, Willem en zij. Ze had hem geplaagd,
dat hij zoo dik werd, zoo dik en zoo lui. Hij kon haar niet dit heuveltje opdragen tot
naar boven, wedde ze. Hij lachte en tilde haar op, en hijgend van 't lachen en de
inspanning lukte 't hem de teere vracht tot boven te krijgen, waar hij ze liet vallen
op een bank onder een beukeboom. Tot belooning eischte hij vreeselijk veel kussen,
en ze gaf ze hem, zeggend dat zoo'n opofferende daad bijna niet te beloonen was.
Ze zat op zijn knie, en keek over zijn schouder tegen den boom aan. En plotseling
zag ze daarin gesneden, duidelijk zichtbaar, schoon wat vergeeld al, de letters H.H.,
en opeens kwam in haar gedachten hoe ze met hun drieën, Henri, Klara en zij, hier
gezeten hadden, 't vorige jaar, een zomeravond, zoel als deze in lente. Ze wist, dat
haar naam er ook in gesneden stond, aan den anderen kant. Ze wou aan dien avond
niet denken, nooit meer. Ze boog haar hoofd naar Willem en kuste hem hartstochtelijk,
maar haar oogen opslaande, zag ze weer die letters in den bruin-gladden bast. 't Was
hier niet uit te houden, o God nee.
- Kom, Willem, zei ze smeekend, laten we naar huis gaan, 't begint al laat te
worden....
Toen kwam de drukte van vóór het huwelijk, het gereedmaken van het uitzet, 't huren
van het huisje in 't stadje, waar Willem de kassiersfirma zou vertegenwoordigen, 't
koopen van de meubels, de gordijnen, de tapijten en eindelijk 't huwelijk zelf, in
zenuwachtig geluk en verlangen tegemoet gezien....
De eerste maanden van 't huwelijk, een roes van zinnelijke liefde, en toen 't groote,
lang begeerde geluk: 't zich-moeder-voelen....
De maanden van zwangerschap moest ze veel rust nemen, zat ze vaak heele
middagen voor 't raam in de beneden-voorkamer, somber en laag, te werken aan
kleertjes voor het verwachte kindje. Zoo op een regendag, triestig en vuil. Lekkend
trilden de druppels uit het zware, doordrenkte loof van de lindeboomen en langs den
glibberig-vuilen schilferbast op de glad-glimmende straatsteenen.
Aan den overkant sijpelde de gootsteenpijp zijn eeuwig-loopend straaltje in het
doode water van de gracht.... Een misère, een ellendige bedrukking hing over alle
dingen. En opeens dacht ze weer aan Henri Heerlen. Dien morgen had ze zijn naam
in de krant gelezen. Hij was ondertrouwd met Bertha van Geldorp. Wie was dat
meisje? In Amsterdam woonde ze, had ze gezien. Verder wist ze niets van haar.
Henri Heerlen, Bertha van Geldorp, gedurig hoorde zij die namen klanken in haar
hoofd.... God, wat had ze hem liefgehad! En die ander die zijn vrouw zou worden?
Vroeger had 't haar altijd geschenen of hij één was met haar gedachten, of ze nooit
zou kunnen ophouden aan hem te denken. En nu? Een vreemde was hij voor haar
geworden. Ze wist niets van zijn doen, van zijn leed of zijn vreugde. God, hoe wreed
toch, dat ijdel begeeren van wat men lief heeft.... Dwaasheid was het, aan hem te
denken. Ze moest de gedachten aan hem heelemaal bannen uit haar hoofd.... Ze
mocht niet meer aan hem denken, ze had een ander lief, hèm niet meer. Was 't wel
zoo?... Ze stond op en haalde uit het bureautje, 't meubeltje van haar meisjeskamer,
dat nu boven, vergeten, in een hoekje stond. 't pakje waarin de herinneringen aan
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Henri. Ze herlas zijn brief, den vreemden brief.., ze doorbladerde De Kleine
Johannes.... Willem wist niets van dit kleine bezit. Ze had hem verteld, dat Henri
Heerlen een goede vriend van Klara en van haar geweest was, meer niet. In 't begin
had ze niet gedurfd, later Henri vergeten in haar drift van passie, en nu de herinnering
aan hem weer sterker opstond, zijzelve bevreesd zag naderen de uren van verlangen
naar vroeger, deinsde ze erger dan ooit terug voor een bekentenis.... Neen, liever
strijden tegen die dwaze herinnering van liefde. Ze was immers gelukkig met Willem,
ze verlangde immers
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naar zijn thuiskomst, naar zijn kussen, zijn innige omhelzing.... Ze sprak zichzelf
vroolijken moed in, maar triestig bleef ze, achter de somberende gordijnen, starend
over haar werk naar de verlaten, grauwe gracht....
Na de geboorte van kleine Louis was 't hoekje in de voorkamer bij 't raam haar
geliefkoosd plekje in huis geworden. In dit zitten, half verscholen, klein en gering,
achter de zware gordijnen, uren lang, terwijl naast haar 't ventje sluimerde in zijn
wieg, was iets dat haar terugvoerde naar haar kamertje in 't ouderlijk huis. Buiten
was de gracht, alleen met wat rimpelende kringen en schuimspatjes, daar waar de
goot uitkwam, altijd met 't eentonige, zeurige geklater van het nooit-eindigende
straaltje. Een paar kippen pikten de grassprieten tusschen de keisteenen, onder de
linden, die zwaar hingen van dicht loof, beschaduwend 's zomers haar venster,
verduisterend het licht tot een weemoedige sombering. Aan den overkant waren oude
huisjes, met antieke geveltjes en deuren, waarin de buurlui in de avondschemering
een praatje maakten, de vrouwen de breikous in de hand, de mannen een pijpje
rookend. Het was er sommige heete zomerdagen van een doodsche verlatenheid.
Dan zag ze het witte zonnevlak over de straten langzaam zich verplaatsen, totdat
alles voller werd met schaduw, de gracht koeler leek, het lommer van de linden
frisscher.... Ze keek naar buiten met een droomerig interessant vinden. Die brandende,
gloedwitte verlatenheid, enkel verbroken door de krakende voetstappen van een
enkelen voorbijganger.... 't Knetterend geratel van een omroeper, die na 't rammelend
gekletter zijn onverstaanbaar geroep afdreunde, en enkele vrouwen, die kwamen
luisteren, de armen in de zijden of gekruist op de borst, even bijeenstekend de hoofden,
en dan weer verdwenen in haar huisjes.
Ze had dit oude stadje lief, vooral in den schemer of bij maanlicht. Zoo'n
maanlichtavond was het als een wonderstad uit een tooversprookje.... In den schemer
vond ze 't plechtig-geheimzinnig van melancholie: de lichten, die hier en daar
ontvlamden, en hun weerschijningen, grillig trillend in 't water der grachten; een
smederij, waarlangs ze kwam, en die leek als een hellevuur met 't
wapperend-kronkelend gelek der geel-roode vlammen, de spokige zwarte mannen,
die, als duivels, hamerden bij 't aambeeld en den blaasbalg; een beeldhouwerij, belicht
van binnen, zoodat de blanke beelden teer en mollig zich afteekenden op 't donkere
er achter.... Dan liep ze met Willem door de nauwe, onregelmatige straten met de
verward gebouwde huizen, en ze voelde een stille heerlijkheid zwellen in haar borst
over al dit schoone....
Ze wist 't al meer en meer: ze was 't zelfde meisje gebleven, dat haar eigen leven
van verbeelding leefde naast 't leven van alle dagen met haar man.
En 't verwonderde haar niet meer, dat ze na een tijd van roezende bedwelming
weer was teruggekeerd tot 't gaarne-ontleden en bepeinzen van wat ze zag om zich
heen en zelve dacht, tot 't ontroerend beminnen van de altijd-schoone natuur....
Er waren oogenblikken dat ze de désillusie voelde weemoedigen door haar denken:
ze had de behoefte het schoone, dat zij dacht en om zich zag, te genieten met een
ander, er over te spreken in innig-klankende woorden, de sympathie voor 't schoone
te vinden, wat haar wel 't mooist leek te zijn; en ze vond niemand, die dit voor haar
zijn kon, haar man, haar Willem wel allerminst. Dan dacht ze aan Henri Heerlen,
gehuwd nu met een ander, een vreemde....
De huishoudzorgen waren haar eerst geweest gewichtige plichten, met al 't
belangrijke van wat nieuw is. Maar ze werden iets machinaals, al die elken dag of
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elke week terugkeerende bezigheden: 't invullen van de boekjes van slager en
kolenkoopman, het uitzoeken van de wasch, het toezien op 't koken, de kamerdag....
En na de geboorte van Louis was ook het zorgen voor hem, dat ze deed met innige
liefde, iets geworden van het elken dag terugkeerende huishouddoen. Maar Louis
was 't juist, die haar gedurig weer bij Willem bracht, als ze den afstand tusschen hen
beiden, waarvan hijzelf niets wist, zoo groot voelde worden.... Zij ging dikwijls met
haar jongetje naar buiten, naar vaste plekjes dicht in de buurt. Dan zette ze hem naast
zich in 't
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gras, en droomend, weg in herinnering, zat ze bij hem, vaag-luisterend naar zijn
stemmetje, naar zijn koddig-gebroken woorden, die zij nauwelijks begreep.
Haar gedachten verschilden zoo van die van Willem, haar neigingen waren zoo
anders. Ze had zoo graag met hem gesproken over de boeken en gedichten, die zij
mooi vond en die meer dan vroeger haar waren tot een verrukkenden troost.
Maar Willem hield niet van boeken, hij las zijn krant, de Nieuwe Rotterdammer,
met heel veel aandacht, en een enkele maal een feuilleton, een romannetje uit een
leesbibliotheek, haastig en zonder oordeel. Gedichten las hij nooit, hij begreep ze
niet, bekende hij eerlijk.... Ook zijn ideeën over 't conventioneel goed en kwaad
vinden van de menschen waren haar antipathiek. In niets was zijn oordeel ruimer
dan dat van hun kennissen; bij hem 't zelfde belachelijk vinden van iemand, die
maatschappelijk voordeel opofferde aan het volgen van gemoed en gevoel, 't zelfde
plezier in die avondjes, die haar vaak verveelden tot wanhoop toe, en waaraan ze
meedeed om hem niet verdrietig te maken.
Hij had haar verwonderd aangekeken, toen ze zeide, dat ze er niet van hield, om
te gaan met menschen, die haar onverschillig waren. - Maar, Marie, geef je dan niets
om gezellig verkeer? Je wilt toch niet menschenschuw worden?... Ze had niets meer
gezegd, eenvoudig toegestemd, omdat hij haar toch niet begreep, en zij zag, dat 't
hem verdriet zou doen als zij haar wil zette tegen den zijne.
O, ze wist 't wel: vele andere vrouwen zouden gelukkig met hem geweest zijn,
zooals hij was, altijd opgeruimd, altijd bereid haar genoegen te doen, 't huis vullend
met zijn vroolijk gezang van opera-aria's, zijn blijde opgewektheid over de kleine
genoegens van 't leven, dol op zijn jongetje, waarmee hij rolde door de kamer als
een groote bulhond en een klein mopsje.... Er waren zoovelen, die van hem hielden
om die prettige goedgehumeurdheid en hartelijkheid. Zoo ook Emma van Bosch, die
gaarne bij hen logeerde, die 't een verkwikking vond te toeven na maanden van
hard-werken, van ingespannen studie, in dat jonge huishouden. Willem en Emma
konden het best samen vinden. 't Kostte haar geen moeite te spreken en te lachen
over allerlei gewone dingen: ze vond 't een verpoozing. Ze plaagde hem met zijn
goed leventje, met zijn al-maar-dikker worden, zijn burgemeestersbuikje en onderkin,
zijn geweldigen eetlust, en samen stoeiden ze tot groote pret van den om hen
dribbelenden kleinen Louis.... Dan keek Marie toe, pijnlijk voelend 't gemis van
eigen vroolijkheid, van lust tot meestoeien en meelachen, navrant-verdrietig over 't
niet-meer-kunnen-zóó-zijn, zich-zelf-beschuldigend van koude geblaseerdheid, van
onverschilligheid voor groot geluk....
Maar ook waren er dagen, dat ze niets voelde van die désillusie, dat zij zich gaf
alleen aan haar opvlammende passie, dicht omknellend met haar tenger lichaam 't
groot-zware van Willem, in genotvolle overgave van zwakte aan forsche kracht- - ----------------Een paar weken geleden, een Novemberdag, zou bij hen komen dineeren een
vriend van Willem, Arnold Termeule, een jong advokaat. Ze was in de keuken,
toeziende op de bereiding van 't eten door de pas in haar dienst gekomen meid. Koosje
vroeg wie de gast was dien middag.
- Meneer Termeule, van de Antoniushaven.
Koosje zag op, verwonderd keek ze Marie aan, 't blozende gezichtje nog rooder
van den kachelgloed.
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- Meneer Termeule? Die advokaat? Woont-ie niet, waar zoo'n groot wit bord op
de deur is: Mr. Termeule, advokaat en procureur?
In de stem en de uitdrukking van Koosje's gelaat was iets vreemd-verwonderds,
en daarom vroeg Marie:
- Ken je die meneer?
De meid aarzelde, keek voor zich, schuw en verlegen, toen, zonder te antwoorden,
naar 't fornuis, het deksel van een pan oplichtend en erin roerend, als met ijver. Maar
opeens keerde ze zich om naar Marie, en driftig, met verontwaardiging, zei ze snel:
- Komt die man bij u aan huis, mevrouw?
Marie schrok op, verbaasd over 't zonder-
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linge doen van Koosje, ontsteld kijkend in haar gezicht, waarop weer een uitdrukking
van minachtende verwondering: een opensperren der neusgaten, een vies omtrekken
der lippen.
En toen hoorde ze uit Koosje's mond een heele geschiedenis, verteld eerst
stotterend-weifelend, alsof ze bang was haar mevrouw te beleedigen, toen al vaster
en beslister, met trillende woede in haar stem.
Een oude, erg oude geschiedenis. Een nichtje van Koosje, een meisje van achttien
jaar, een jong, onschuldig ding, verleid door meneer Termeule. Ze hadden haar te
voren gewaarschuwd: Ga niet met dien vent, hij heeft er al meer ongelukkig gemaakt,
maar ze was jong en vroolijk, en hij wist zoo mooi te praten, dat hij haar heelemaal
't hoofd op hol had gebracht. Stand was nonsens, had hij gezegd, die bestond alleen
in de oogen van domme menschen; zij, de dochter van een timmerman, was evenveel
als hij, de advokaat. Ze had in hem geloofd, vast in hem geloofd: hij zou haar trouwen.
En eindelijk was de ellende gekomen: ze moest bevallen. Ze had 't kind niet willen
zien, hij had haar verstooten toen ze bekende, dat ze zwanger was. De vader was
dreigend en bedroefd naar hem toegegaan; eerst had hij ontkend, eindelijk ja gezegd
en een jaargeld willen geven. Maar de vader had dat aanbod afgeslagen.... In 't begin
van 't jaar was dit gebeurd, en 't arme meisje was sinds dien tijd altijd zoo'n beetje
sufferig gebleven, weinig notitie nemend van haar kindje....
- Mevrouw moet 't mij niet kwalijk nemen, eindigde Koosje, maar is 't niet gemeen
van zoo'n man? En nog andere meisjes loopt hij na, om ze ongelukkig te maken,
natuurlijk. Leentje zal de eerste wel niet geweest zijn, en de laatste ook niet blijven.
Marie had geluisterd, angstig en ontsteld, naar 't verhaal van Koosje. Ze kende ze
wel, meest uit romans, die verleidingsgeschiedenissen. Maar nooit was 't haar gebeurd
er zóó aan te raken, zóó in haar nabijheid 't tragische er van te zien. En die man, die
ellendeling, was een vriend van Willem.... Ze had Arnold Termeule den interessantste
gevonden van Willem's kennissen. Hij was de eenige, die in de atmosfeer van
geestelijke doodheid van haar kamer, nieuw leven bracht bij zijn binnentreden. Met
zijn eigenaardig sarcastisch spreken over kunst en literatuur had hij haar weten te
treffen. Fijn railleerend, met geestige woorden, wist hij 't zwakke van een
in-de-mode-zijnd tooneelstuk te toonen, de analyse van een succes-roman te geven.
Er was iets in dat levenshooge, dandy-achtige spotten van dezen man, dat haar
imponeerde, haar deed verlangen naar zijn komst, die haar zou wakker schudden uit
verdoovende apathie. En nu te weten, dat die man een ellendige verleider was, een
laag wellustig dier. Hij was geëngageerd met een lief blond meisje, dat ze eens
ontmoet had en tot wie ze zich getrokken had gevoeld om het weeke geluiden van
haar stem, het zacht-vriendelijk stralen van de groote blauwe oogen onder de lange
wimpers, het kalme, gracieuse bewegen van haar fijngevormde handen. 't Arme,
arme kind!... En Willem, wist hij dan niets van 't leven van Termeule? Ze zou hem
waarschuwen.... Dwaasheid, hij moest 't weten, en hij had haar er niets van gezegd....
Waarom niet?... Ze schaamde zich voor Koosje, die zich zoo had laten meevoeren
door haar in opstand gekomen gevoel van deugd en recht. Die meid had gelijk, 't was
slecht, zulke mannen in haar huis te ontvangen. Maar ze had niets geweten, zou
misschien nooit iets geweten hebben. En bitter-bedroefd, gekwetst in haar teerste
gevoel, verliet ze de keuken.
Termeule kwam met Willem uit de societeit. Marie was gaan zitten voor 't raam,
alleen een antwoord gevend als Termeule haar iets vroeg. Ze zag met angst hoe kleine
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Louis op zijn knie klauterde, lachend van pret speelde met de punten van zijn mooien
zwarten knevel, en begon te pruilen, toen ze hem terugriep.
En daarna 't diner. Ze zat tegenover hem en ze moest hem aankijken, gedurig, als
hij tot haar sprak. Ze zag hem dan, in 't hei-lichte wit van de kamerruimte onder de
lamp: een mooi man, een zinnelijk type, duidend op een Italiaansche origine van
moeder's kant, waarop hij zich gaarne beroemde, 't bruine gezicht bijna rood nu, door
't bitteren met
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Willem voor 't eten en 't opwindend praten, en heftig afstekend boven 't wit van zijn
boord. Hij was pas uit Parijs terug, waar hij een dag of tien vertoefd had. Hij vertelde
haar van Montmartre, niet 't Montmartre van de touristen, maar zooals hij 't gezien
en doorsnuffeld had met een vriend, een Hollandsch schilder, die woonde op den
Boulevard Rochechouart. 't Was wel 't interessantste deel van Parijs, dat quartier van
werklui en artiesten.... Marie luisterde, terughoudend, koel, maar toch weer getrokken
naar hem toe door die geestige wijze, waarop hij een cabaret artistique voor haar
beschreef en staaltjes gaf van de blague bohèmienne..... En onwillekeurig kwam in
haar denken op de naam van dokter Ruardi, uit Lidewyde.
's Avonds kwamen er nog andere gasten, en na 't babbelend een kopje-thee-drinken,
begon al gauw 't whisten, op aandrang van een onbeduidend leeraarsvrouwtje, een
Friezinnetje, met akelig-naïef-klinkend Friesch accent in haar moeilijk
Hollandsch-spreken, die zich bij gewoon gesprek heelemaal geëffaceerd voelend,
op avondjes al gauw verlangde naar 't speeltafeltje, waar ze thuis was als kranige
kaartspeelster.
Marie zag toe bij 't spelen, nu en dan een grocje klaarmakend voor de heeren of
een taartje presenteerend. Als ze er buiten kon, whistte ze liever niet.
Opeens begon kleine Louis te schreien, boven, in zijn bedje. Ze ging even naar
hem toe, hem sussend-zacht bepratend tot weer-inslapen. Maar pas beneden, hoorde
ze hem opnieuw. Ze moest hem naar beneden brengen, vonden de gasten.
Een oogenblik later zat hij in zijn stoel, schuw-knippend zijn oogjes tegen 't schelle
licht, toen wat verschrikt kijkend naar die vreemde menschen, die naar hem lachten
en vriendelijke woorden zeiden. En spoedig was hij op z'n gemak, verlangend zijn
handjes uitstrekkend naar de kleurige poppen op de kaarten.
- Ja, ja, we zijn wàt gek met ons jongetje, zei Willem. 't Is ‘het jongetje’...., en
toen hij zag glimlachen de anderen bij 't hooren van den naam van 't veel-besproken
boek:
- Heb je 't gelezen, Termeule, Het Jongetje?.... Willem had 't gezien in de handen
van Marie, een paar dagen geleden, doch geen tijd of lust gehad 't zelf te lezen.
En Termeule antwoordde:
- God beware jou Louis, dat hij ooit zoo wordt! zoo'n ziekelijk, sentimenteel ventje!
Zulke jongetjes, wat moet daarvan groeien in 't later leven? Onnutte, droomerige
lastposten, zonder energie, totaal onnut voor de practijk van 't leven. Die menschen
met te veel gevoel werken demoraliseerend op de anderen.....
't Friesche vrouwtje zag schuchter op van haar kaarten, en haar man aankijkend
zei ze stotterend:
- Jan vindt 't ook een seurig, siekelijk boek..... Is 't niet?
Jan, de leeraar, knikte van ja.
Maria was verbluft. 't Was haar onmogelijk iets te zeggen; maar waarom zou ze
ook spreken?.... Dit boek van Borel was in haar leven weer de schoone verschijning
geweest, 't beeld van 't innig-droeve zielelijden, dat nu en dan, zoo zelden maar zoo
heerlijk, zich aan haar vertoonde, onverwacht en onvoorbereid, in den vorm van
roman of gedicht. 't Had haar dagen lang gelukkig gemaakt, haar tranen doen weenen,
terwijl ze zat op 't geliefde plekje voor 't venster, tranen van vreugde om 't blijde
geluk van 't jongetje, tranen van smart om 't droevig verkeeren van die blijdschap in
hopelooze ellende.
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Och, ze vond den stijl wat druk, wat opdringerig van: gelooft me toch asjeblieft,
menschen, 't is werkelijk, 't is heusch allemaal zoo gebeurd....., maar wat waren die
stijlgebreken vergeleken bij de idee van 't boek, dat stuk leven, die
zonnelicht-beginnende en onweerdonker-eindigende tragedie van kinderliefde, die
als een zoel-blauwe, dan eensklaps duisterende wolk bleef hangers aan den hemel
van herinnering?
Ze trachtte te spreken, maar Willem coupeerde 't voortzetten van een gesprek, dat
hem niet beviel.
- Wat 'n dispuut om zoo'n boek! Termeule, denk om je spel. Klaveren is troef,
Sjoukje.
Marie tilde Louis uit den stoel, en zijn voetjes wikkelend in een wollen dekentje,
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bracht ze hem de trap op naar boven. Ze lei hem in zijn ledikantje, en haar gloeiend
gezicht buigend naar zijn kopje op 't kussen, fluisterde ze:
- Nee, mijn lieve, lieve jongen, word maar nooit als het Jongetje, 't zou je lijden
geven, heel veel lijden van wreede, koude menschen. Word maar een doodgewone
jongen....., een fijne ziel geeft smart alleen..... Ga nu zoet, heel zoet slapen....
Ze dekte hem toe en kuste hem. Ze wachtte eenige oogenblikken; zijn oogleedjes
waren al gesloten en rustig suisde zijn adem. Ze ging de trap weer af en kwam de
kamer binnen, een glimlach op de lippen, zeggend, dat kleine Louis al weer lekker
sliep.
Toen de kennissen vertrokken waren, bleef Willem nog even beneden om de krant
te lezen. Ze ging alleen naar haar slaapkamer, van plan wakker te blijven, te wachten
op Willem. Eindelijk kwam hij, zacht-neuriënd, binnen.
Hij zag haar wijd-open oogen, en vroeg verwonderd: Marie, slaap je nog niet?
Nee, ze kon niet slapen, ze moest hem iets vragen, nu, terstond.
- Willem, wist jij, dat Termeule een gemeene man is?
Willem hoorde verschrikt op, weer schietend in zijn jas, die hij half uitgetrokken
had.
- Termeule, Arnold Termeule?
- Is 't waar, dat hij meisjes verleidt, ongelukkig maakt? Wist jij 't? En waarom heb
je dat voor mij verzwegen?
En Willem, verlegen-lachend, ontwijkend, met een leugentje:
- Och, de menschen zeggen 't.... Maar, er wordt zooveel beweerd....
- Dus jij hebt 't geweten, en je hebt er mij niets van gezegd. Waarom niet? Waarom
niet?
- Och, ik dacht, vrouwen denken over die dingen vaak zoo anders dan wij, en jij
vooral, geloof ik...., antwoordde hij stotterend, verward. Maar hoe kom je er aan?
Ze vertelde hem kort 't geen ze van Koosje gehoord had.
- Ja, ja, ik heb dat verhaal meer gehoord. Och, er gebeurt zooveel.... En 't is toch
een geestige vent, en een knap advokaat.... In die zaak laatst van Lastman tegen de
Gemeente heeft hij....
- Nee, nee, Willem, dat heeft er niets mee te maken. Je moet er niet om heen praten.
Jij hebt een ploert in mijn huis gebracht, een ellendeling....
Haar stem klonk driftig van woedende smart. En hij antwoordde, bedaard nog,
maar al ongeduldig:
- Je moet zoo'n zaak goed kennen, voor je een oordeel kunt vellen.... 't Meisje
heeft hem nageloopen, misschien, hem achtervolgd met haar liefde, en als je dan niet
van steen, niet van ijs bent... en dan.... God, kind, je moet een beetje rekening houden
met de toestanden, zooals ze zijn. Wij, mannen, bezien die dingen heel anders....
Ze richtte zich op in bed en met bevende stem, trillend van bedwongen woede:
- Willem, ik wil die ploert hier niet meer zien, nooit meer....
Willem kleedde zich uit, trachtend haar te sussen.... Ze had niet heelemaal ongelijk,
't was leelijk van Termeule, maar, maar.... En altijd draaide hij weer terug op datzelfde,
vergoelijkende argument: Je moest zoo'n zaak goed kennen, in de meeste gevallen
was er schuld aan beide kanten....
Marie had zich omgekeerd, ze had geen lust meer te strijden, te herhalen wat
Koosje gezegd had: dat hij nog altijd zoo leefde, te spreken van zijn engagement,
zijn lief blond meisje.... Ze deed alsof ze sliep, gaf geen antwoord toen Willem haar
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goeden nacht zei. Ze bleef wakker liggen, langen tijd, starend naar 't ledikantje van
Louis, waarop zacht viel 't licht uit de veilleuse.
Haar kind, haar Louis, hoe zou hij worden later? Slecht misschien? Een verleider,
als die man met zijn mooi gezicht en zijn verdorven hart? O, de tijd zou komen, dat
hij moest heengaan van haar, dat hij bij anderen zou neerzitten, dat een andere vrouw,
een vreemde misschien, alles zou worden voor hem. O 't wreede niet-te-ontkomen
lot van de moeder!... Maar alles zou ze doen om hem in te boezemen voor haar een
innige, trouwe liefde. Ze zou hem overstelpen met teederheid, ze zou zijn zorgende
moeder zijn, maar ook zijn vriendin, aan wie hij alles zou

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

350
toevertrouwen, voor wie hij geen geheimen zou hebben. Die opvoeding zou alles
voor haar worden, zou haar leven vullen. En weer had ze, zooals vroeger bij 't Fransch
studeeren, een taak gezien, die zijn moest de troost van haar leven....
Maar ze had gemerkt, dat de opvoeding van een kind, zoo klein nog, iets machinaals
wordt: 't met hem spelen en wandelen, 't laten eten, 't even-beknorren bij stoutigheid.
Later, ja, als hij grooter geworden, zou denken over de dingen, die hij hoorde en zag
om zich heen, als hij zou gaan lezen. Dan zou ze zijn neigingen wenden naar 't goede
en 't schoone, dan zouden ze samen wandelen, en zou ze hem vertellen van 't
wondermooie maaksel van een bloem, die ze samen bekeken, dan zou ze hem liefde
geven voor den blauwen, zon-doortrilden hemel, liefde voor de dieren, voor de kleine
en zwakke vooral, opdat hij niet wreed zou worden als vele van zijn makkers. Als
hij moe van 't spelen was, zou hij bij haar komen, en leunend tegen haar aan, zou hij
luisteren naar haar woorden, helder van oprechtheid en doorinnigd van liefde....
Dáárover, zóó de toekomst ziende, zat ze vaak te peinzen voor 't venster, terwijl
Louis naast haar op den vloer speelde met zijn verspreid liggend speelgoed.
Een maand geleden had ze gehoord, dat Henri Heerlen benoemd was tot ontvanger
in een dorpje in de buurt. En allerlei vragen had ze in zichzelf gedaan. Of ze hem nu
zien zou? Of hij bij haar zou komen?... Den volgenden dag had Willem in de societeit
gehoord, dat Henri's huwelijk niet gelukkig was. Er liepen vreemde verhalen over
zijn vrouw, een wees, een zeer mooie vrouw, met een wat duister verleden. Er waren
heftige scène's tusschen Henri en haar geweest, had een collega-ontvanger aan Willem
verteld....
Dien nacht had ze van hem gedroomd. 't Was de droom van haar meisjesjaren: 't
dwalen in een groot paleis met vele zalen en vele trappen, die heel hoog zich verloren
in perspectief van smalle treden. En dwalend door de verlaten hallen had ze opeens
de stem gehoord van Henri, en toen hem meenen te zien in de verte van een zaal, in
wond'ren roodigen schijn door gekleurde ruiten. En ze was naar hem toegeloopen,
maar hij verdween in een andere zaal, in de verte weer. Zaal in zaal uit, tot ze
plotseling hem zag stijgen omhoog langs de onbegrijplijk hooge trap, waar hij in 't
midden bleef staan, glimlachend, toen weer steeg, al hooger en hooger klimmend, 't
gelaat naar haar gekeerd, en ten slotte verdween, een weemoedsglimlach op de lippen.
Zij strekte beide armen naar hem uit. Lang stond ze roerloos onderaan de trap, almaar
starend naar boven. Toen ging ze zoekend dwalen door de stille zalen, maar ze
dwaalde, lange tijden, zonder hem weer te vinden....
's Avonds, na 't middageten, moest Willem al gauw weer naar 't kantoor. Ze bracht
eerst Louis naar bed, dronk dan alleen een kopje thee, lezend of werkend, vaak zich
verdiepend in herinnering. Dikwijls vloden haar gedachten weg van 't boek om te
verwijlen in voorbije tijden. Nog altijd had ze, getrouwde vrouw en moeder, dat
eigen leven van gedachten en bepeinzingen. Maar 't was haar den laatsten tijd, of 't
gevoelsleven begon te verdorren, langzamerhand, heel weinig merkbaar nog. Als
meisje was soms één ruw woord van haar vader voldoende, om haar naar boven te
doen ijlen. En als dan 't verdriet daarover verdwenen was, en haar gedachten zich
lichter kleurden, hoorde ze in zich allerlei klanken en woorden, die niet waren om
te zetten in teekens, niet waren neer te schrijven, maar die haar vulden met een
verrukkende zaligheid.... En weinig was voldoende vaak om haar die stemming te
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geven: 't lezen van een gedicht, een zomeravond in vallenden schemer, 't gespeel van
kinderen, 't weemoedig geklank van een viool in de verte....
Dat enthousiasme begon minder te worden, te verdooven, en 't was haar een bitter
leed, dit te merken....
Een gebel, luid rinkelend, deed haar opschrikken. Een driftig kloppen was in haar
borst, haar beenen trilden. Ze ging de trap af om open te doen. 't Waren arme kin-
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deren, die vroegen om brood. Een jongetje, haveloos, met om zijn hals een oude,
verschoten bouffante, waarvan de slippen lang neerhingen over zijn mager lichaampje,
en tot bij zijn oogen een grijzig-vale pet, met breede klep, waarin als weggezakt zijn
beenig, geel-bleek hoofdje, en naast hem een meisje, kleiner en gezonder, met wangen
frisch-rood van kou, en proper-arm in 't niet-gescheurde manteltje, waarin geheel
weggedoken de armpjes in wijde zakken. 't Jongetje stak een paars-blauw handje uit
en begon te murmelen eentonig zijn smeeklesje: vader geen werk, moeder ziek, zes
broertjes en zusjes thuis, met gedurig wat luider: asjeblief, een stukje brood,
juffrouw.... Zij ging weer naar boven, kwam spoedig terug met boterhammen en
centen, die wondergauw verdwenen waren onder hun kleertjes. - Dank je wel,
juffrouw, zeiden ze beiden, en hij kloste 't stoepje af met hol klomp-getrappel en
trippelend met kleine pasjes kwam 't meisje achter hem.
Ze bleef eenige oogenblikken staan voor de half-open deur. De koude lucht sloeg
tegen haar verhit gelaat, wegkoelend de gloeiing van de brandend warme wangen.
Buiten was alles van een etherische fijnheid: 't ragteere netwerk van de takjes, die
waren als gesneden met een scherp-vlijmend mes, 't ijle hemelblauw, waarin
twinkelden als zilveren speldeknoppen de sterren, de zuiver-ronde, witte maan, de
preciese omlijningen van daken en schoorsteenen, 't lantaarnvlammetje, nauwelijks
bewogen in zijn glazen kastje. Aan den overkant zag ze een jongen, die steenen wierp
op 't ijs in de smalle gracht. Even was er hol-klinkend gedaver en sleepend sliergeluid,
dan werd alles weer stil. Geen gerucht was om haar.
De lucht, te kil, deed haar rillen en ze sloot zacht de deur. Die koude had haar
goed gedaan. Ze voelde zich opgewekter en kalmer dan zooeven. 't Was over achten,
Willem zou wel gauw thuiskomen van 't kantoor. Zoo zat ze denkend en bladerend
in de tijdschriften te wachten op de thuiskomst van Willem.... Ze hoorde den sleutel
knersen in 't slot, 't knippend omschuiven, het opengaan der deur, en de stem van
Willem, die zei:
- Hang je jas hier even op als je wil. Ga maar vast naar boven. Marie is er. Ik zal
even mijn sigaren krijgen.
Marie luisterde verwonderd. Wie was bij Willem? Ze schrok op, ging weer zitten,
kijkend op een illustratie, om zich een houding te geven. De trap kraakte onder
voetstappen, toen werd er zacht geklopt op de half-open deur.
- Binnen, riep Marie.
Ze rees op, en vóór haar was Henri Heerlen.
Dag... Marie, hoe maak je 't? Elkaar in 'n heelen tijd niet gezien, hé! Willem wou
hebben, dat ik even met hem meeging....
Hij sprak vlug, gejaagd, een zenuwachtig trillen in zijn stem.
Marie glimlachte, zijn hand drukkend, stamelend, dat 't haar genoegen deed, hem
weer eens te zien....
Willem kwam nu binnen, een kistje sigaren onder den arm, dat hij neerzette op
tafel. Hij vertelde, dat hij, naar 't kantoor gaande, Henri had zien zitten in de leege
ruimte van 't op dat uur verlaten café, hem meegenomen had naar 't kantoor, en hem
overgehaald een lateren trein te nemen.
Toen ze zaten bij de tafel, was er eenige oogenblikken stilte.... Marie vroeg hem
naar zijn moeder, naar zijn vrouw....
- Goed, goed, dank je, haastte hij zich, moe houdt zich flink voor haar leeftijd, 't
is erg stil voor haar tegenwoordig. Zoo gaat 't, als de kinderen groot worden.
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Willem begon te vertellen van kleine Louis, grappige verhalen over zijn
leuk-worden, gedurig met een: Is 't niet, Marie? tot zijn vrouw.
Marie durfde nu opzien naar Henri. Ze vond hem ouder geworden, de trekken
verscherpt, de neus nog grooter lijkend boven 't smallere ondergedeelte van zijn
gezicht, nog altijd zonder snor, 't hooge voorhoofd, waarboven de zwarte haarbos,
al doorrimpeld.... Verbeeldde ze zich, dat zijn houding wat moe-gebogen was, zijn
stem wat harder van klank?
Hij sprak over zijn ontvangersbetrekking, 't leven op 't dorpje. En even kwam er
een lach op zijn lippen, toen hij vertelde van de ruzie tusschen den orthodoxen dominé
en den
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liberalen burgemeester.... Hij was dien dag in de stad om te storten bij den
betaalmeester. Hij kwam er juist vandaan, toen Marie hem gezien had....
- Hé, Marie, heb je Henri gezien, daar heb je me niets van verteld, zei Willem,
zonder verdere nagedachte, met inspanning een flesch Médoc opentrekkend.
Marie antwoordde niet, kleurde, keek toen op naar Henri. Hun blikken ontmoetten
elkander: een blik uit beider oogen, vragend, smeekend vragend om 't mysterie van
elkaars ziel te onthullen, een lange blik, alsof zij beiden daarin wilden zeggen 't lijden,
't verborgen lijden, dat de een van den ander niet meer wist. En in een behoefte, toch,
schoon Willem er bij was, te beroeren dat intieme van 't vroegere bijeen-zijn, vroeg
Marie:
- En kleine Frans, dat neefje van je, hoe gaat 't met hem?
- Gestorven, gestorven verleden jaar.... Henri's stem klonk zacht en droevig. Eerst
roodvonk, toen longontsteking. Vreeselijk, voor mijn schoonzuster diep-ellendig,
haar éénig kind. Nu heeft ze niets meer, niets meer....
Marie voelde de tranen wellen naar haar oogen, ze kon niet spreken. Henri trok
zenuwachtig aan zijn sigaar.
Er was een lange pooze van zwijgen.
Willem verbrak die door een opgewekter onderwerp aan te raken. Daarover spraken
ze nog eenigen tijd. Toen stond Henri op. Haastig nam hij afscheid. Of hij eens gauw
weer zou komen? Hij wist 't niet. Hij kwam zoo zelden in de stad, en dan even, voor
zaken.
Willem liet hem uit, kwam toen binnen, en de Rotterdammer ontvouwend, zei hij:
- Ik heb medelijden met Henri.... Ik geloof niet, dat hij gelukkig is. Op 't kantoor,
zooeven, ging 't nog al, was hij tamelijk opgewekt, hebben we allerlei grappen van
de Hoogere Burgerschool weer eens opgehaald.... Maar hier, in de kamer, bij jou,
was 't treurig. Hij heeft bijna niet over zijn vrouw gesproken, 't is toch beroerd, zoo'n
ongelukkig huwelijk.
Marie antwoordde niet, knikte alleen even. De woorden van Willem klankten
flauw haar tegen, nauwelijks gehoord, zóó benauwendstrak was al haar denken bij
dat ééne, dat zooeven gebeurde: 't plotseling bezoek van Henri. Een verschijning als
in een droom.... Was 't droom geweest, bange droom?... Zij bracht de hand aan 't
voorhoofd, dat gloeiend-verhit voelde onder het opstrijken van de enkele
overhangende haren.... Droom? Nee, dáár had hij gezeten, dáár, in dien fauteuil, 't
gelaat half-gekeerd naar haar toe. Dáár stond nog zijn glas.... 't Was werkelijkheid,
hevige, rauwe werkelijkheid.... O God, hoe vreemd voelde ze zich. Wat zou er gaan
gebeuren nu? Zou ze hem weerzien, zou ze hem weer ontmoeten? Hij had verdriet,
ze wist 't zeker, ze had 't gemerkt aan zijn verouderde trekken, zijn al wat gebogen
houding, zijn doffe en moede stem. O, hij had troost noodig, niemand kon hem die
geven dan zij, zij alleen, omdat zij alleen hem begreep. En zijn vrouw? wie was zij?
Niet gelukkig was hij met haar, die vrouw, die vreemde.... Maar hoe zou ze hem
weer kunnen ontmoeten? Als ze eens aan Willem vroeg Henri te gaan bezoeken? Zij
schrok bij die gedachte, zag Willem aan, die rustig, den glimlach van
altijd-tevredenheid weer op zijn gelaat, geheel verdiept scheen in zijn courant. Ja,
als ze Willem vroeg.... Maar dan, als ze Henri weer vaker sprak, als ze weer met hem
samen zou zijn, zou dan.... O, ze moest er niet aan denken, 't mocht niet, om haar
man niet, om haar kleine Louis niet.... Ze moest flink zijn, sterk haar wil zetten tegen
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die dwaze, slechte neigingen. Morgen zou ze wel kalmer, koeler alles beschouwen,
morgen, in het heldere, nuchtere daglicht....
Zie liep door de kamer, den theeboel opruimend, de glazen spoelend, en nog altijd
gloeide in haar, al heftiger, het verlangen naar Henri. 't Was of plotseling, door dit
weerzien, door dit onverwachte verschijnen, heel haar verleden, heel haar liefde voor
hem, verdoofd in de vier voorbije jaren, opbrandde met hooge laaiende vlammen....
En 't gaf niet of zij zich trachtte te bedwingen, tot zichzelf begon te praten van
slechte gedachten, geluk met Willem en Louis, kalm-en-tevreden-zijn, 't gaf niet, 't
gaf niet....
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Ze kon 't niet uithouden meer, hier, bij Willem, Willem die zoo tergend-tevreden te
lezen zat in zijn krant, met telkens kleine, genietend-proevende slokjes uit zijn glas
wijn, en ze zei op eens, schrikkend zelf over den wondren klank van haar stem, dat
ze maar naar bed zou gaan.
En, in de slaapkamer, de zacht-doorschenen, koelere slaapkamer, waar haar
jongetje, haar kleine Louis, zoo rustig, zoo engel-onschuldig te slapen lag, bedaarde
ze, werd haar denken kalmer, en rees, als een witte stille bloem, bij haar de gedachte
op, dat ze nog altijd Henri liefhad en hem altijd zou blijven liefhebben - omdat maar
ééns in het leven de liefde komt, de eenige en eeuwige, en al 't andere daarna er bij
verbleekt als sterrenlicht bij gouden zonneglans - maar dat ze sterk moest zijn, heel
sterk en eerlijk, ter wille van haar man en ter wille van haar lieveling vooral, haar
kind, haar kleine Louis.
Maart 1899.

Marianne.
Door J. Everts Jr.
Het was een avond in het laatst van October in de herberg: ‘Het wapen van
Nederland.’ De regen kletterde zwaar, en hoog joelde en raasde de zwarte storm door
de ontbladerde boomen. De jalouzieën golf-slingerden, zwiep-ratelend voor de ruiten.
Laag-grommelend, als verwoed, bonkten de vlagen tegen de deuren en vensters.
In de gelag-kamer was het veilig en warm, tè warm.... In ijle lagen, groen-blauw,
hing de tabaksrook: teer-taaie vliezen, dommelig zwevend door de geel-verlichte
ruimte; soms wervelde het gewolk verward dooréen, ruw verscheurd, als de waard
ging van het buffet naar zijn klanten. Stil onderhield de petroleumlamp boven het
billard zijn breeduit-staande licht-trechter, rechte schaduwlijnen trekkend van den
kap-rand door het blauwgeäder van den walm. Hoog praalde het buffet, breednissend
in één der smalle wanden van het vertrek; en met zijn ge-tint en ge-schitter van
flesschen en glazen geleek het wel een plechtloos altaar. Aan de muren,
donker-geel-behangen, als was het papier door-rookt, hingen fel-kleurige
reclame-prenten en zwart-omlijste perkamenten achter glas, met - in rissen onder
elkaar - namen van club-besturen. Boven de deur tikte de groote, ronde klok klauwend
den tijd af.
Tegen elf uur was langzamerhand het speel-lawaai verminderd; éen voor éen waren
de gasten vertrokken; alleen een groepje mannen bleef nog over, na-pratend rond
een tafeltje onder hun laatsten borrel.
Het waren meest boeren, ouwe en jonge, bijna allen hetzelfde gekleed: een
openhangend, donker-blauw-katoenen boezeroen over het vest, en over dat alles heen
een kort jasje.
Het waren grove, schonkige koppen; de harde, leerige huid verbrand tot een
donkerbruin, met congestieus-felle, afgeronde kleurtjes op de wangen; talrijke rimpels
- getuigend van veel zorg en ontbering - plooiden het gedrongen voorhoofd, en
teekenden zich als fijne-stralen-bundels af rond de oogen en bij de mondhoeken.
Schamel slechts dekte bij de meesten het verwarde haar den schedel.
Voor de tafel, in zijn blauw-met-wit-geruite hemdsmouwen met aan den zoom
een wit-glazen knoopje, stond de herbergier, deelnemend aan het gesprek; een groote,
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zware kerel met kaal-geschoren, sluw gezicht, het touw-kleurig haar kort-geknipt,
laag overkappend het voorhoofd.
Groezend klonken de gedempt-grove stemmen door de laag-gezolderde ruimte,
met soms er boven uit gestooten uit wijd-open mond, een rauw-schorren lach.
Plotseling ging de buitendeur open. Op eens verstomde het rumoer aan het tafeltje,
nieuwsgierig keken alle oogen naar den ingang.... Niemand werd meer verwacht.
Een frissche, vochtige lucht-golf - windgeloei en gespetter van regen medevoerend
- stroomde de benauwd-warme gelagkamer binnen.
Druip-nat verscheen een man, diep over het gezicht een tot-groen-verschoten-vilten
hoed getrokken, de kraag van zijn lange overjas òp-kantend tot onder den
bol-neer-staanden rand van zijn hoed. Op zijn breede borst en op de armen tooverde
het lamp-
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licht ontelbare geel-glinsterende slangetjes in het water, neer-kringelend langs de
harige stof.
Zwaar klonken op den houten vloer zijn langzame passen, vermengd met het
piepstrietsend geluid van zijn natte, lompe laarzen.
Hij had de deur met een geweldigen zwaai achter zich dicht-geworpen. De machtige
geluiden van buiten eensklaps verstomd weer, begon de verbroken gezelligheid zich
te herstellen; maar het barre weer scheen in de kleeding van den vreemde genesteld,
en nu langzaam zijn huivering-gevende adem in het vertrek uit te wasemen: de
vroegere huiselijkheid bleef verstoord.
Geen der mannen aan het tafeltje scheen den nieuw-gekomene te kennen: een
zwijgen - gespannen door de nieuwsgierige aandacht der aanwezigen - hield aan.
Het was of den aangestaarde de stilte niet hinderde, of hij haar opzettelijk nog rekte.
Onbewegelijk bleef hij een wijle staan: de armen recht neer, het hoofd gebogen, als
in wanhoop zijn siepelende laarzen beschouwend. Maar toen, opeens, als heftig
oplevend door de warmte, die hem omgaf, smeet hij zijn hoed baloorig op een stoel,
richtte heftig het hoofd op, en mompelde ontevreden: ‘Wat 'n weer! Wat 'n weer!...’
Zijn jonge trekken stonden ernstig. Zijn huid was nat-rood, en in zijn forschen
knevel glinsterden water-druppels, ijs-kegels gelijk. De blonde haren, donkerend
door vocht, kleefden samen aan de uiteinden, verward krommend over zijn voorhoofd
en slapen, als scherpe klauwen, en als een roode band liep rond zijn schedel de kneep
van zijn hoed, die door het langdurig knellen aan de haar-kap een stolp-vorm gegeven
had.
Een verward lawaai van verbaasde stemmen was aan het tafeltje opgegaan:
‘Heere-gut het is Maorten nog...! Of heb ik het zóo mis?...’
‘Maor het is Lammers! Wat zie-je d'r uit, man! Wat is het met jou? Ruzie thuis...?’
riep een ander.... ‘Kijk! daar heb-ie zoowaor Maorten Lammers nog, ik zou je
waorechtig niet herkend hebbe...!’ ...‘Heb ik het wèl: is het Maorten? Wat bringt jou
hierhen, kerrel? Most je niet allang bij moeder-de-vrouw weze..., zoo'n jòng kerel...?’
Het geschreeuw loste zich ten laatste op in een algemeen geroep: ‘Zit bij...! Zit
bij man...!’ En om ruimte te maken in den kring was er een tijdlang heftig gestommel
van stugge stoelpooten, stroef-schuivend over den zanderigen vloer.
De zoo-luidruchtig-begroete had nog geen antwoord gegeven op al de vragen. Iets
gewichtigs scheen zijn gedachten bezig te houden: indachtig waren zijn wenkbrauwen
neergetrokken, twee diepe plooien fronsten boven den neus. Hij had zijn zware jas,
tot een compacte massa samengevouwen, bij zijn hoed gelegd en stapte toen, het
gezicht met zijn fel-rooden zakdoek afvegend, naar het groepje mannen. Gunstig
stak zijn ferme gestalte af bij de hoog-geschouderde, inéengezakte lichamen
samen-hokkend om het tafeltje.
De stemming van behaaglijke veiligheid was nu weer vol-gevloeid, vloekte alleen
tegen het roode gezicht en de groote, roode handen van den jongen man, die nog van
bùiten spraken.
Er was een dreig-stilte gevolgd op het grove-stemmen-rumoer; de boeren, ontsteld
door het sombere gezicht van Maarten Lammers, zagen hem strak, vragend aan, met
ongeduld een opheldering wachtend.
Moedeloos, met een slappen schok, had deze zich op een stoel laten vallen. Toen,
uit zijn gepeins losbrekend, zei hij ernstig tot den waard: ‘Geef mìjn eerst 's een
kleintje-met-suiker, dat heb-ik, geloof ik, wel verdiend vandaog.’ Daarna wendde
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hij zich tot de luisterend-bijgebogenen, strak schuin-neer-kijkend onder de tafel, en
zijn mannengeluid klonk toonloos, met ruwe plechtigheid:
‘Weten jullie het al? Marianne van het “Toepad” is daor net opgehaold....’
‘Hè? Wat? Wat zeg-je daor? Marianne van het Toepad? Hed ze zich van kant
gemaokt? Is ze verdronken...? Waor, waor - zeg-ie - is ze opgehaold...?’ warde het
weer dooréen. En een door-angst-benarde stem klonk boven alles uit: ‘Leefde ze
nog...?’
‘Dood’ - zei Maarten kortaf, twijfelloos.
Plotseling ontstond achter in het groepje een heftig gestommel: een man, het
gezicht lijk-wit, baande zich ruw een weg tusschen de rondom-zittenden en de
versperrende stoelen en tafels door. Zonder een woord te spreken,
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ijlde hij de deur uit, door de achterblijvenden verbijsterd nagestaard... ze hadden er
niet aangedacht, de broer van Marianne had mee-aangezeten.
De herbergier - als verlamd - was halverwege het buffet plotseling staan gebleven,
zijn trekken gespannen door den schrik, evenopen den mond, de groote oogen star,
holgevallen de wangen. En - zijn bestelling vergetend - liep hij naar het tafeltje terug
en mengde zijn vragende uitroepen bij de andere:
‘Maorten! Man! Vertel 's: hoe is dat in Jezus-naom gekomme...? Maar kerrel! 't
is toch nie-waor...? Vertel d'r is wat van...? Wanneer is dat zoo gebeurd?... Marianne
zich verdronken! Hoe is het in Kristus-naom mogelijk...!’
Maarten was roerloos blijven zitten, als versuft nog zelf door ontzetting. De lompe
werkhanden in elkaar geschoven tusschen zijn wijd-uitstaande knieën, het hoofd
voorovergeknakt, scheen hij de smartelijke herinneringen op nieuw te doorleven.
Eindelijk nam de stemmen-drukte om hem heen wat af, éen voor éen zwegen de
boeren, ten laatste begrijpend, dat stilte hem eerder tot spreken zou brengen.
Lijdzaam wachtte Maarten tot niemand meer sprak; toen bracht hij er met een
zucht uit, en het was, als richtte hij zich tot éen persoon uit het gezelschap: ‘Ja man,
het is verschrikkelijk!...’ Even staarde hij weer spraakloos voor zich uit, als werd hij
opnieuw door zijn herinneringen uit het tegenwoordige weggesleurd. Doch spoedig
voer hij luider voort met een flink opheffen van zijn hoofd:
‘Maor je mot mijn nie vraoge, hoe het gekomme-n-is, want dat weet ik net zoo
min as jullie... Ze denke van... zwaormoedigheid...’
Er was weer even een zwijgen, waarin de blikken onverflauwd naar den verhaler
bleven gaan.
‘Ik heb alleen maor mee helpe dregge... En ik heb ze gevonde ook... van aovond
om half tien... Nou, een plezierig baantje kan 'k nie zegge, dat het geweest is en dan
in die regen... Om vijf uur waoren we begonne... Ze had er nog nie lang ingelege.’
‘Waor?’ viel iemand hem in de rede.
Met een wrevel gezicht den onderbreker even scherp aanziende, ging hij voort:
‘In de Plas... Maar ze had er nog niet lang ingelege, zeg ik,... dat kon je zien....
Het ging je an je hart, hè... zoo'n flinke, frissche meid.... Het was net of ze lag te
slaope, toe' we ze op de kant hadde....: zoo kalm lag ze daor.... En geen stukkie kleere
had ze meer an d'r lijf.... Die had ze thuis gelaote... dat had ons al dalijk op de gedachte
gebracht dat ze te waoter geraokt was.... Het was een naor gezicht die oogen, die je
almaor ankeke zonder dat ze wat zeej.... Maor het was een knappe meid... ik wil best
geloove, dat een boel jongens gek van d'r waore....’
Er was andermaal een wijle stilte. Toen vervolgde hij:
‘Het is zonde voor God, daor... van de meid. Ik kan 't me nòg maor nie begrijpe,
dat ze bij sommige de naom had van nie maklijk te zijn... Ik heb daorvan nooit iets
an d'r kenne merke...’
‘Kwàod was ze niet,’ gromde een boer snel, en het was als glipten de woorden
door het knijpen van zijn zwaar-peinzen naar buiten.
‘Neej..., kwaod was ze nèt niet,’ - beaamde éen der jongeren. ‘Onderlest nog hed
ze me aordig geholpe.,. Het zel nog geen week geleje zijn, we kwaome saome van
het durp; ik had een zwaore zak met aorreppele op m'n rug en in m'n hand nog een
kit petrolie voor de winkel thuis... Nou, da's ook aordig zwaar... En jaowel hoor, vlak
bij de brug kon ik al nie meer... Toe' heef zij die kit nog veur me gedraoge tot an
huis toe. Ik wilde het eerst nie hebbe van d'r, maor ze zei: “Geef maor hier... ik heb
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ze wel zwaorder gedraoge”... Nou, ze liep d'r mee weg of het niks was... En het was
zu'k gemeen weer as nou, mot je begrijpe...’
‘Maor wel is het al z'n leve 'n raore geweest,’ nam een ouwe boer met dun-grijs
haar en mummelende mond al, het gesprek over. ‘Want je zei daor zoo, Maarten, dat
je je nie kon begrijpe, da'ze ongemakkelijk gevonden wier,... maor dat begrijp ik
wèl,... dat begrijp ik hèel best.... Jullie hebbe ze misschien nooit kwaod gezien, maor
dat hadt
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je bij motte wone, zooas ìk dat bijgewoond heb.... Dan kon ze d'r wat mee...! Nìks
was t'r dan heilig voor d'r; smijten en gooien en raozen, en alles kort en klein slaon
wat ze maor te pakke kon krijge....
En wondere doet het me eigenlijk niet - nou je het vertelt - dat dìt met-ter gebeurd
is: ik heb er altijd een soort voorgevoel van gehad, dat ze tot zooies nog-is komme
zou....’
‘Jao, het was altijd een raore...’ droomde hij na.
Zacht had zijn stem geklonken, geleidelijk uitvloeiend in het gemijmer, waaraan
hij zich nu overgaf. En toen de anderen bleven zwijgen, keek hij langzaam den kring
rond, als overwoog hij, te rade gaande met de gezichten, een plotseling opgekomen
gedachte. Daarna schoof hij onderuit op zijn stoel, maakte het zich maklijk, als
iemand, die een zware taak gaat ondernemen, en begon. Toen vertelde hij achteréen
af; eenvoudig de feiten zeggend, zooals ze hem voorkwamen in het geheugen.
‘Jao, ik heb ze al van hèel klein af gekend, Marianne.... Ik heb ze, om zoo te zeggen,
geboren zien worden. Lang heeft ze met d'r moeder en d'r broer, Leen, naost ons
gewoond, dat was achter de Spoordijk nog. Het was wat een spèelsch kind! Altijd
was ze met jongens; meisjes van d'r leeftijd, daor most ze niks van hebbe, die was
ze al dadelijk de baos af.... Met-te jongens kon ze maor al te goed over-weg, dat was
een gestoei en gedraof den heelen dag, daor bij ons in het bosch... zonder end....
Ik-zèlf heb dat nooit gezien, ik was daagsch altijd op het werk an de Schinkel, maor
ik kwam het dan altijd te wete van m'n vrouw. Van slaope wilde Marianne nooit-nie
wete... Een volwasse mins zou d'r bij neergevalle zijn,... en dan kwam dat kleine
ding me zoo 's zomers 's avonds, as ik niet te laot nao huis kwam, nog tegemoet....
Ik had wat 'n schik in d'r: dan most ze met alle geweld m'n spulle draoge.... En of ik
al zeej, da'ze te zwaor waoren, of da'ze valle zou.... Het hielp allemaol geen steek...
ze mòst en zòu het gereedschap draoge. Dan most je het nest zien stappe, zoo een
paar pas voor m'n uit, af en toe is naor me omkijkend, of ik er nog wel was.... Het
was toèn ook al zoo'n dapper ding...: een jongen is t'r an d'r verloren gegaon...,
waorechtig! Ik geloof, dat ze me toen zoo'n bietje as d'r vaoder beschouwde. Nou
het was te begrijpe: ze was altijd bij me, as ik thuis was.... Maor laoter - toe'ze verhuisd
benne - is t'r dat wel wat afgegaon.... Jao, een vreemd schepseltje was het toèn ook
al. Ze kon, bij manier van spreke, geen vlieg kwaad doen, maar driftig! driftig....!
Gevaòrlijk driftig kon ze weze...! Zooas ik zeg, dan zou ze de heele boel kort en
klein geslaogen hebben, waor d'r moeder bij stond. Daor maolde ze niks om. De
dokter mot is beweerd hebbe, dat da' kwam door de drankzucht waoraon d'r vaoder,
en d'r moeder alle-bei van jongs-an al verslaofd waore.... Dat mot op de kindere
nao-werke, volgens z'n zeggen.... Hoe het mogelijk is, weet ik niet, maor hij hed het
gezeid... Nou an die Leen, die broer van d'r kan je het anders wel zien: daor komt
ook niks van terecht... let op mijn woorde.... Affijn... Maor eens heb ik het dan toch
met m'n eige ooge gezien, dat ze geplaogd wier door d'r ouwere broer: hij had de
glaoze deur achter in het huis voor d'r neus dichtgegooid, en op slot gedraaid. Twee
keeren vroeg ze of-tie d'r ope wou doen, maor - ik zie het nòg voor me gebeuren hij stond maor te grinnike.... Ik zàg d'r ongeduldig worden, en net doch ik: waor zal
dat standje op uitloope..., toen ze permantig met-ter kleine vuist de ruit insloeg en
zóo naor binne klom.... Jao, je mot toch zeggen: hoe komt zoo'n kind nog zoo terecht,
hé? Maor ze was toen ook al een jaortje ouwer.... Ze sting voor niks. Toen ze veertien
jaor oud was, weet ik nog goed, ging zìj alleen met de groente-kar naor de stad, as
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t'r moeder 's morgens al bezope op bed lei... Nou da's toch al gauw zes uur gaans
heen en weer. En dan zonder hond....
Kort daarop zijn ze an het kanaol gaon wone, bij de sluis. Ik zag of sprak ze toen
weinig of nooit meer. In het eerst had ik er wel weet van, want ik was van het jong
gaon houwe; en as je zelvers geen kinders heb... Maar och, je raokt an alles gewoon
- behalve an hange, zeit de dief, maar ik zeg, as je dàt lang genog gedaon heb, voel
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je d'r ook al niks meer van... Om kort te gaon, zoo ging het hiermee ook... Ik had ze
toen-ter-tijd wel bij m'n an huis wille neme, maor dat wilde d'r moeder niet, die had
ze te hard noodig, as ze voor miraokel, stom-bezopen op bed lag. Het ging me toen
wel an m'n hart: dat armzaolige schaop alleen met-tie half-wijze broer en dat beest
van 'n wijf: d'r moeder... God-betert! Want 'n beest wàs het... Ik hoorde dan zoo af
en toe nog wel is wat van dat huishouwe van m'n vrouw, die zoo bij-wijle nog wel
is ging kijken naor Marianne... Jao, dat was 'n halve-gaore die vrouw Daove...
Goed-snik was ze bepàold nie. Ze had zoogenaomd fijne maoniere... zeker àfgezien
van de dienstboje as ze met groente liep in de stad... Jao, het wàs wat! De
eigenaordigste dinge wiere Marian geleerd: ik weet nog goed dat ze een korsaozie
mos draoge en d'r haor op 'n bizondere maonier opmaoke... net as de daomes. Jao
het was toch een paskwil as je het goed nao-gaot; ze hadde te nauwernood te vrete,
en dan most 'r van die armoejige sente nog korsaozies en kammen en weet ik al wat
meer voor snuisterijen nog gekocht worre... Maor Marian scheen d'r knap het land
an te hebbe, an al die fijnigheden, want zooveel weet ik wel - ik heb het meermaole
gehoord van schippers, die voorbij voere - dâ ze soms zoo maor in d'r korsaozie half gekleed zal ik zoo maor is zegge - met losse haore nao buite kwam loope, om
te zien, wie d'r voorbij voer, en ze wat nao te roepe... Die schippers waore allemaol
wat gèk op t'r!
Te lange leste hed ze het dan ook met éen van die schippers angelegd... Maor dat
was t'r ongeluk, want die vent deugde niet.
‘Jìj heb 'm wel gekend, Teun’ - boog hij zich voorover naar éen van de omzittenden
- ‘het was zoo'n lange, maogere..., met een glad gezicht - je weet wel. Hij droeg altijd
zoo'n vreemdsoortige hoed met een deuk d'r in; en as-tie in het durp kwam, had-ie
altijd een wandelstok bij 'm. Wel joa, jullie motten 'm allemaol wel-is gezien hebbe...
Maor het was allemaol niks dan bombaorie van 'm, want-ie was maar 'n gewone
schippersknecht, meer niks... Hoe ze zoo gek op zoo'n lummel is kenne worre, begrijp
ik nog altijd maor niet. Ze had een betere verdiend, en kenne krijge ook, da's zeker...’
Even hield de oude op, dof staarde hij voor zich uit; het was als moesten de
herinneringen eerst weer bij-vloeien in hem en sloeg hij dit gebeuren aandachtig
gade. Zijn stem was op het laatst schor geworden en schokkend. Nu en dan kuchte
hij rochelend het losse slijm weg. Het zwijgen onder de luisterenden duurde voort,
alleen grommelde hier en daar een wijle een grove fluisterstem; dan was het weer
stil. Een enkele wipte behendig in wijd-open mond zijn glas leeg. Achter het groepje
zat de kastelein, zijn armen kruiselings op de stoel-leuning gevouwen. En buiten
joelde de storm onafgebroken door, als vierden de vlagen een woest nachtfeest om
de menschen-ellende van dien dag. Spitterend sloegen de voortgejaagde
regen-zwermen tegen de rammelende jalouziën. Onbewegelijk, scherp-belijnd hing
de afgeknotte licht-kegel onder de lamp. Slechts de klok, koud machine-ding, drupte
koppig steeds zijn klauwend geluidje uit in de geruchtlooze ruimte.
Toen verhaalde de boer verder met òplevende stem:
‘Jao, ik heb het meermaole van m'n vrouw gehoord, dat toen de ergste ellende
eigelijk pas begonnen is. Tot nog toe had Marian in alles d'r moeder - dat wijf - d'r
zin gelaote, en ze was - wonder genog - vroolijk gebleven onder al de naorigheid in
huis..., want die Leen bezorgde d'r ook wat een plaoge...: ze hed toch eens op 'n nacht,
de-heele-nacht-over staon wachte an het begin van de Kanaolweg, omdat ze bang
was, dat-ie te waoter zou raoken met z'n bezopen lichaom! De heele nacht...: 's
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morgens om vier uur kwam die uit de herreberg...! Neej, deze niet..., de andêre: de
‘IJzeren Kroon’ verder-op in de polder.... Afijn, het ging toen nog. Maor die lange
slampamper, die schippersknecht kwam niet in huis, of het was heelegaor mis.... D'r
moeder was tègen dat huwelijk.... Dat is misschien de eenige goeje raod, die ze
Marian d'r heele leven gegeven hed.... Maor wat ik er zoo van hoorde, geloof ik,
da'ze andere
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plannen met Marian voor had: elke maond kreeg ze bezoek van 'n min wijf uit de
stad - en dan wier d'r altijd over de meid gesproken en wier ze van alle kante bekeke....
Jao, het was toch wel gemeen, as je het naogaot....
Nou maor, Marian wilde met alle geweld die kerel trouwe... ze zag tegen 'm op,
as of-tie d'r baos was. Jao, 't is wàor!... Hij kon alles met'r doen, en het zou mìjn niet
wondere, of hij hed er nog misbruik van gemaokt ook, de smeerlap.... Ik geloof het
al z'n leven.
Het hed wat spektaokels gegeve in dat huishouwe...: met messe hebbe ze mekaor
naogezete, de borden en schotels mekaor nao het hoofd gesmete.... M'n vrouw is t'r
wel geweest, dat moeder en zoon op de grond tusschen de scherve laoge, stom-bezope
en Marian nergens te zien. Ten leste vond ze de meid dan in een hoek van de schuur,
waor ze lag te snikke.... En alle drie vol met sneje en schramme en buile... d'r kleere
van het lijf geschèurd compleet...! En dan vertelde ze an m'n vrouw, dat die twee
andere d'r van kant hadde wille maoke.... Dan dorst ze toch maor niet te gaon slaope,
omdat ze bang was, dat ze het nòg zouwe doen, as ze nuchter wiere.... Zòo'n boel
was-tat taor.
Meermaole mot ze na zulke standjes tege m'n vrouw gezeid hebbe, dat zij, Marian
dan, ze eigelijk d'r gang maor most laote gaon - dan was ze d'r voor goed uit, uit d'r
lijje..., maar da'ze het liet voor hèm.... Jao, je zou het niet zegge hé, als je ze zoo zag
loope door het durp... zoo vroolijk en zoo gezund altijd. Maor dat was het nou juust:
ze wou d'r nooit vooruitkomme, as ze, om zoo te zegge, de kanker in d'r lichaom
had.
En dan te denke, dat het allemaol was om dien leelijke vent, die vuilik, die d'r van
dag tot dag voor den gek hield....
Jao!’ - bevestigde hij, ernstig glim-lachend, knikkend met het hoofd tegen de
anderen, die half gesmoorde uitroepen van verontwaardiging en verbazing lieten
hooren - ‘jao zeker, het is wàor! In Rotterdam, waor die op voer toen-ter-tijd met z'n
schuit, hield-ie het ook met 'n meid... ik weet het van Bart... die vaort ook wel op
Rotterdam somwijle.
En nou, verleje week, hoorde ik juust van m'n vrouw, dat Marianne het ook te
wete was gekomme.., ik geloof door een brief of zooies... en toen doch' ik nog:
“Gelukkig, dan zal Marian 'm toch eindelijk nog laote loope....” Waorechtig ik was
d'r blij om, ik hield nog altijd veel van de meid....
Maor ze schijnt het niet te hebbe kenne verkroppe....
En’ - lachte hij fijntjes schamper - ‘had ze nou maor weer ruzie met d'r fijne moêr
of met die zuiplap van 'n broer van d'r gehad, dan hadde die d'r kenne doodsteke of
slaan... dan waore we tenminste door de politie van éen van dàt volk ook verlost
geworre.... Maor dat hed niet magge zijn, schijnt'.... Nou hed ze zich motte
verdrinke....’
Er was een stilte. De oude scheen niets meer te zeggen te hebben. Treurig keek
hij voor zich uit, verwijlend nog in zijn herinneringen. Zijn oogen glinsterden vochtig,
bedwongen woede strakte zijn trekken. Snel knipten zijn oogleden op en neer,
ongewoondikwijls...; het hielp hem niet: in de hoeken zwol een traan.
Toen stond hij als verlegen plotseling op met dwalende oogen, die niet zagen, en
werktuigelijk zich bewegend.
En mijmerend, zacht, als waren die woorden alleen voor hem zelf, treurde het uit
de nauw-bewegende mond: ‘Wel, wel... heeft Marìanne zich verdronken....’
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Hij wenschte een kort: ‘te ruste’ en vertrok....
Spoedig daarna was de gelagkamer verlaten, De herbergier ging nog rond om
ramen en deuren na te zien. Het groote licht was reeds uit en hij liep haastig door het
halfduister een kleine lamp in de hand meedragend, waardoor lange schaduwen
rondom hem spookachtig bewogen.
Hij maakte kort werk. Hu! het was of het nu-sombere vertrek door de verhaalde
wandaden bevangen was, en alles om hem heen verradelijk dreigde....
De klok sloeg twaalf....
Augustus 1900.
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Liefde-zangen.
Door Jeanne Reyneke van Stuwe.
I
Wat zal ik vreezen, zoo gij bij mij zijt!
Waar was mijn droefheid, als uw dierbre handen
De wolk des weemoeds van mijn voorhoofd banden, Waar kan ik dwalen, zoo gij mij geleidt?
Mijn Lief, mijn Lief, die mede-aanvaardt den strijd,
Die 's werelds afgunst om ons heen doet branden,
Gij, die mij voert naar verre vrede-landen,
O, Lief, mijn Lief, wees gij gebenedijd!....
O, Lief, nietwaar? nóóit zal uw hand me ontglippen?....
Ik kan mijn leven niet alleen meer leven,
Nu mijn lot u, en uw lot mij behoort....
Gij hebt mij lief.... o, laat, mijn Liefste, uw lippen
Mij eeuwig uwer liefde zegen geven,
In kus op kus, in koozend woord op woord....
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II.
Gij waart mijn lichtende Engel, in den nacht
Van wereld-wee, die, als een wâ, me omweefde,
Zóó dicht en zwart, dat daar doorhenen zeefde,
Geen schijn van zon, of maan, of ster.... Ik zag 't
Mysterie naadren, en mijn ziele beefde
Van wondre ontroering bij die vreemde pracht....
Lief, die mij Liefde en Licht en Leven bracht:
Ik dacht mij dood, - toen voelde ik, dat ik leefde!....
O, Licht! - o, Licht, dat in mijn leven straalt!
Ondoofbre zon, die alles overpraalt,
Die 't al vermooit, in eindelooze schijning, O, dat mijn ziel zich loutert en zich staalt
In 't Eeuwig Vuur, dat zuivrend neder-daalt!
O, Liefde! Liefde! wees me een ziels-verreining!....

III.
Stil ligt de straat, in killen, witten mist,
En schijnt aan 't einde in 't niet-zijn te verglijden....
't Licht der lantaarns kan nauwlijks licht verspreiden,
Wijl 't flauw geglim in 't wolkig wit verwischt....
Als ik, mijn Lief! behoefde uw teêr geleide,
Dan waart gij daar, nooit heb ik u gemist:
Zooals 'k u dan altijd nabij mij wist,
Zoo weet 'k ook thans u veilig aan mijn zijde.
Wat deert mij duister, deer mij kilte of mist,
Wanneer uwe armen zich beschermend breiden,
Wanneer uw hart mijn zielenooden gist?
O, saam met u, dan is het, of ons beiden
Een eindloos licht beschijnt.... o, Lief, dan is 't,
Of wij als zaalgen door een hemel schrijden....
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Spreekwoorden.
Door J. Doncker.

Van de redactie.
Stefanotes. Eenerlei Kruisgang (roman). Utrecht, bij H. Honig, zonder
jaartal.
Een spiritistische roman zou men dit boek kunnen noemen. Maar als zoodanig is de
roman nogal kinderachtig. Slechte mannen, die hun vrouwen bedriegen, gelooven
niet aan spiritisme; brave mannen, die door hunne vrouwen worden beheerscht,
gelooven er wel aan en worden door edelaardige dames getroost. Arme inlandsche
schepseltjes, die leven met een getrouwden man, gaan dood en waren dan rond in
duisternis, omdat haar toewan besaar den kindermondjes geen bidden heeft geleerd.
Niemand komen we tegen in den roman, die gelooft in de onsterfelijkheid der ziel,
zonder spiritist te wezen. Spiritist en braaf - of materialist en slecht is het wachtwoord
bij Stefanotes. Erg kinderachtig vinden we dat! Erg jammer voor de geloovigen dat
met zoo weinig takt het belangwekkende onderwerp is behandeld.
De spiritist kan niets gelukkigs beloven. De onsterfelijkheid, die hij predikt, kan
zoowel iets verschrikkelijks wezen als iets heerlijks. Er ligt geen troost in het
spiritisme op zichzelf, alleen kan er troost liggen in hetgeen men nog nader omtrent
de, het het lichaam overlevende ziel gelooft. Op spiritistische overtuigingen als
zoodanig kan men zich dus waarlijk niet verhoovaardigen. Die overtuigingen
belachelijk te maken getuigt van waanwijsheid. Maar het spiritisme voor te stellen
als op zich zelf troostrijk geloof is niet minder onverstandig.
Wie nu een spiritistischen roman wil geven dient vooraf met zichzelf uit te maken
of hij tendentieus wil zijn of niet. Wil hij een strekkingsboek geven, dan moet hij
ons het spiritisme voorstellen als bron van troost; dan is het zijn taak het spiritisme
zóó te omschrijven dat de volgzame lezer het gaat verkiezen boven godsdienst,
waarvan óók onsterfelijkheid der ziel grondslag is. Want de spiritisten hebben niet
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het alleen bezit van 't onsterfelijkheidsgeloof, noch (strikt genomen) van 't geloof
aan materialisaties
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van geesten. Zij vergeten dit heel dikwijls en doen dan alsof zij alleen staan tegenover
het materialisme, alsof de godsdiensten eenvoudig niet meer meêtellen. Stefanotes
blijkt zoo eenzijdig. Daarom is haar boek mislukt. Het is geen troostboek, maar een
onverstandig opgezet propaganda-geschrift, dat meer kwaad dan goed zal doen.
We spreken van ‘kwaad en goed’, ons nu stellend op het standpunt der spiritisten.
In de oogen der overtuigden is het al heel wat te gelooven aan manifestaties van
dooden aan levenden. Maar eigenlijk beteekent dit niemendal voor menschen, die
troost vragen; omdat de manifesteerenden veel vaker jammeren dan juichen, meer
zoekend zeggen te dwalen dan jubelend getuigen van opperste rust.... Want, zijn ze
in het rijk der hooge zaligheid gekomen, dan willen zij met de wereld niets meer te
maken hebben.
Niets van 't voorafgaande wordt aangevoerd tegen het spiritisme, doch alles wordt
gezegd om aan te wijzen - naar onze taak is! - waarom Stefanotes' roman bepaald
mislukt moet heeten. De spiritistische strekkingsroman moet verkondigen, boutweg,
de leer dat reeds in de wetenschap (geloof is wetenschap voor wie gelooven!)
onsterfelijk te zijn troost ligt. Van die meening is o.a. de heer Schimmel, naar blijkt
uit zijn voorrede van ‘Uit de geestenwereld’ van d'Espérance.
Men kan ook een niet tendentieuzen roman over het spiritisme geven, maar die
zal er heel anders moeten uitzien dan Eenerlei Kruisgang, waaruit we - geheel met
de schrijfster meêgaand niet alleen, doch haar nog aanvullend - enkel leeren dat het
troostrijk wezen kan voor twee ongelukkige menschen eenzelfde geloof te hebben
en éénzelfde overtuiging van der menschen onsterfelijkheid, die misschien weerzien
hiernamaals mogelijk maakt; volgens de spiritisten is echter niets minder zeker.
Hoe wij ons de niet-tendentieuze spiritistische roman (ook zeer wel door een
spiritist te schrijven) voorstellen, behoeven we hier niet te zeggen.
Een tegenvaller voor ons was ook de jammerlijk slechte vorm van dit boek. Fatum
(haar eerste roman) had veel beter doen verwachten. Wij moeten een paar voorbeelden
geven en nemen de vrijheid hier en daar te cursiveeren.
‘De klank eener vrouwenstem opgeruimd afscheid nemend van een jong meisje
buiten op 't perron staande, dat 't lachende gezichtje ophief ('t perron?) tot de
sprekende, voor het venster van een tweede klasse coupé gezeten, deed Alice Winter
de oogen keeren naar dien (?) kant. In het timbre dier stem was iets dat haar plotseling
deed verlangen met de eigenares daarvan bekend te zijn.’
‘Even, heel vluchtig gleed haar blik voor de tweede maal over dat andere
vrouwengelaat tegenover haar. (er is er maar een!) Weer wekte dit in haar den wensch
deze (vrouwengelaat?) te leeren kennen. Doch de grijs-blauwe oogen staarden recht
voor zich uit, zacht en droomerig; en Alice miste den moed haar (wie?) te storen.’
‘De taaie volharding waarmee hij telkens haar weer trachtte te overtuigen... het
smalend ontkennen... de vinnige spot... 't waren zooveel scherpe pijlen....’
‘Haar onophoudelijk terugkeeren tot datzelfde onderwerp (het terugkeeren van
een ander) deed Alice denken aan een nachtvlinder door 't lamplicht aangetrokken....
Deed haar tegelijkertijd wenschen, dat ze in 's Hemelsnaam (!) zich (die ander) in
de vlam wierp... om er mee gedaan te hebben.’
‘Alice meende reeds te hooren den dungelipten vrouwenmond bespotten haar
bedrogen worden.’
‘Verlang je van mijn afwezigheid ontslagen te worden?’
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‘Wanneer iets mij aantrekt in de beschrijving van een karakter en 't is uitvoerbaar,
dan geef ik gewoonlijk toe aan den drang dat karakter van naderbij te leeren kennen.’
We zullen nu maar eindigen.
Eenige mooi gevoelde fragmenten bewijzen wel dat Stefanotes meer kan geven
dan we ditmaal van haar mochten ontvangen. Wij veroorloven ons haar met den
meesten aandrang te waarschuwen tegen overhaastig werken. Dit boek schijnt zoo
maar opgeschreven, nauwelijks overdacht luk-raak gëimproviseerd. Zóó mag geen
enkel onderwerp
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behandeld worden; doch aldus heel slordig maar raak te schrijven over het spiritisme
en de onsterfelijkheid... dat is toch erg kras.
Jammer, Stefanotes, hèèl, hèèl jammer!

Zielenverwantschap door Louise Ahn- de Jongh, (Valkhoff, Amersfoort),
is een tot roman uitgesponnen novelletje, geschreven in dien meer en meer
gebruikelijken stijl van menschen, die hun werk niet genoeg lief hebben om 't zoo
goed mogelijk te doen, maar doorgaans toch wel netjes correct zeggen wat zij willen
meedeelen. In dezen trant gaat het: ‘Betooverend schoon was het uitzicht over duin
en strand en zee, van uit de bekoorlijke villa, die, hoog aan den straatweg gelegen,
hare bewoners dit alles te genieten bood, zoowel van uit de met groen loof omrankte
warande, als door hare kristalheldere vensterruiten.’ Dit is het begin. Wat het
verhaaltje aangaat... laten we 't niet vertellen, want het moet het 'm zoo heelemaal
doen in dit boekje, dat nog wel lezers vinden zal.

Droomliefde door L. de Rooy van Heerlen, (Amersfoort, Valkhoff en Co.)
is een bundel met drie novellen van ongelijke waarde. Het werk van dezen schrijver
is lang niet slecht, maar doet minder voor de toekomst verwachten dan menig ander,
waarvan minder goeds kan worden getuigd. De Rooy van Heerlen schijnt een zeer
keurig dilettant, die veel heeft gelezen, die ook wel gevoel heeft, maar wien het
ontbreekt aan persoonlijkheid. Geen der drie novellen heeft eigenschappen, die van
Heerlen persoonlijk toebehooren.
Door zeer velen zal wel Droomliefde (het eerste stuk) met het meeste genoegen
worden gelezen. Het getuigt van heel lief gevoel en fantasie. Enkele leelijke woorden
en zinnetjes ontsieren het geheel nog: ‘grijze monotoonheid van de voorbije jaren;
't stationsgebouwtje lag geschurkt tegen den spoordijk: een frisschend water; dit
verloren stadje; de sneeuw lag maagdelijk-ongerept; geciseleerde kast en stoelleuning;
air van distinctie...’ en zoo meer.
Een lief idealisme ten opzichte van gevallen meisjes en van de leedvrouw in 't
algemeen zal zeker door het gevoelvol lezerspubliek gewaardeerd worden.

Eene zij, door Thérèse van Arendsberg, (Bruno en Zoon, Utrecht)
is zoo'n romannetje, zoet en lief en snoezig en totaal buiten de werkelijkheid om
gefantaseerd van een keurig schrijftafeltje, met de allerbeste bedoelingen, geschreven
door een dame, die bepaald lieve brieven moet kunnen sturen en op school dodderige
opstellen moet hebben gemaakt, doch die geen flauw begrip heeft van de eischen,
die aan een roman als kunstwerk of ook nog maar als belangwekkend boek worden
gesteld in onze dagen.
Thérèse van Arendsberg gebruikt zelfs nog woorden, waarvan zij de beteekenis
niet kent; babbelt, bijvoorbeeld, over een fanatieken, dommen goedigen ex-kruidenier
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(pag. 65) en laat de menschen praten als helden uit heel erg leelijke ouderwetsche
romans, schrijft rustig: ‘Jammer was en bleef het echter altijd dat (Flinsburg) zoo
ontzettend ver verwijderd was van de Noordelijke provincieën.’ ('t ligt nog in
Nederland) enz. enz. enz.
Beter lektuur vinden wij in de eenvoudig, maar niet overal pittig geschreven
herinneringen van

M. Buys, In het hart der Preanger, (Leiden, van Doesburgh)
met heel wat aardige anecdotes en leerzame schetsen. De heer Buys meent niet dat
de inlander geheel en al onvermurwbaar is, wanneer men 't noodig acht zijn heilige
huisjes aan te randen. Een goed staaltje van zijn vertel-manier vindt men op pag. 60,
waar hij zegt hoe men, voor geld, heilig gehouden plaatsen enz. toch vernietigen kon
voor den spoorweg in aanleg.
‘Een der ingenieurs verhaalde mij, dat hij eene geheele dessa in onrust had gezien
over de voorgenomen rooiing van een zwaren boom, een prachtig werkstuk der natuur
en tegelijk verzamel- en schuilplaats van vele geesten. De openbare meening kantte
zich tegen deze opruiming er van nadrukkelijk aan, en hij achtte het geraden den
boom voorloopig onaangetast te laten. Hij haastte zich echter een invloedrijken hadji,
bij welken vromen Mohammedaan het oud-Javaansche bijgeloof even diep geworteld
was, als bij
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de minder nauwgezette aanhangers van den Islam, voor zich te winnen, en de man
liet zich, toen hem eenige rijksdaalders in de hand gestopt waren, niet lang bidden
om zijn invloed ten bate van den spoorwegaanleg op de dessa-bewoners te doen
gelden. De autoriteit in geloofszaken noodigde hen uit om zich te verzamelen bij den
gewijden boom, en toen hieraan gevolg was gegeven, sprak hij de noodige gebeden
en bezweringen uit, waardoor de gemoederen al dadelijk kalmer werden, en toen hij
hun medegedeeld had, dat de heeren van den “vuurwagen” een flinken zedekah
(offermaaltijd) zouden geven, legden diezelfde menschen met een licht hart en een
lachend gezicht de bijl aan den reuzenboom. En toen hij viel, was er geen zweem
van schrik of vrees op iemands gelaat te zien.’
Wij gelooven 't gaarne; maar bij ons rijst de vraag of de inlanders niet nòg slimmer
waren dan de ingenieurs en maar plekken voor ‘heilig’ verklaarden, die het niet waren
om aldus voordeel te trekken uit der blanken onkunde met plaatselijke toestanden.
Intusschen het boekje zij den lezer aanbevolen.

Arme Smartelingen, door Herman van Woerden (Amsterdam, J.H. de
Bussy, 1900),
is een prachtig gedrukt en met prentjes versierd boekje, dat een zestal kleine schetsen
bevat, geschreven door iemand, die nogal gereisd heeft en dat ook wel weten wil.
Herman van Woerden is misschien in het gewone leven een zeer eenvoudig,
beminnelijk man, maar als hij een pen tusschen de vingers heeft, doet hij aanstellerig,
gaat hij doen aan ‘geurmaken’ op deze manier:
‘Ik zou niet zijn wie ik ben als ik niet begon met te vertellen dat er een mooie
vrouw aan boord gekomen was. Een mooie vrouw aan boord, 't is een verrukking, 't
is 't centrum van de dagbeweging, en vooral als een mooie vrouw wat coquet is, iets
wat een mooie vrouw mag zijn. Ik weet 't nog niet, daarover dus een ander maal. Als
mijn friends in Java dat nu maar niet deplaiseert...’ en dan komt er zoo'n reeks van
mooiïgheden. Wat verder geeft ook nog. Want Van Woerden beschrijft graag moois,
doch hij kan 't niet. Een voorbeeld maar weêr:
‘'t Muzieksalonnetje beelderig, witgrijs met gouden randjes al langs de wanden
en gebombeerd, de plafonneering met witdoffe bladlijnen als op sevres. Week rose
rozen-bouquetten in die grillige lijstvormen met enkele vuurroode pioenen en de
meubeltjes lichte geele zijde met grijsgouden randen, zoo ook de vleugel (van zijde!)
Dan groote spiegels, 't geheel weerkaatsende en als een groote muziekzaal bedriegelijk
nabootsende; en dat alles aan boord, onbegrijpelijk mooi.’

Menschen en Boeken, (vierde reeks) door Dr. H.J.A.H. Schaepman,
verscheen reeds verleden jaar bij de Wed, J.R. van Rossum te Utrecht.
Deze verspreide opstellen behoeven bij den lezer nauwelijks aangekondigd, laat staan
aanbevolen te worden; want de dichterredenaar Schaepman is welbekend door zijn
scherpe pen, die in polemieke geschriften met diamanten spits voorzien schijnt. En
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veel blijkt dadelijk of indirect toch strijdschrift in dezen bundel, die tot opdracht
heeft: ‘Pia Memoria J.W.S. van Egeren et G.M. Jansen.’
Voor een groot publiek hoogst aantrekkelijk is vooral Schaepman's beschrijving
van eene audientie bij den Paus (pag. 143 vlg).

Frits door Melati van Java (A.W. Bruna & Zoon),
is een goed geschreven, wel wat lang, toch onderhoudend boek voor meisjes, vooral
geschikt om voor te lezen en nog eens een resumétje van een hoofdstuk te maken,
nu en dan, ten behoeve van de niet allergrootsten onder de hoorderesjes; want het
vordert nogal veel van het geheugen en combinatie-vermogen, naar ons voorkomt.

Van hart tot hart, noemt mevrouw S.M.C. van Wermeskerken-Junius
de stukjes uit haar meisjes-tijdschrift de Hollandsche Lelie, die, zes-en-twintig bijeen,
in een bundel verschenen bij L.J. van Veen te Amsterdam (1901). De vele
vriendinnetjes van Johanna van Woude zullen dit boek zeker dolgraag hebben.
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Avonturen van Bob in het land waar de Kabouters wonen door C.W. van
de Noordaa
(Van Dishoeck, Amsterdam), is een vermakelijk kinderboek, dat zeer aardig werd
geïllustreerd door den jongen teekenaar Vaarzon Morel. Dat het den schrijver gelukt
is den waren toon voor kinderen te treffen, bleek ons door proefneming.

FRONTISPICE UIT RODERIK (HISTORISCH VERHAAL UIT DE EERSTE HELFT DER ZEVENDE EEUW).

E. Molt. Roderik en In de Wouden der Germanen, geïllustreerd door B.W.
Wierink bij Idema te Medemblik,
zijn nog twee kinderboeken, die wij met genoegen ter lezing kunnen aanbevelen.
Het is lang niet gemakkelijk kinderen belang in te boezemen voor geschiedenis. Men
dient aardig te vertellen, maar welk leeraar is zoo gelukkig, als hij 't kan, daarvoor
tijd te vinden? Thuis moet in den regel die belangstelling worden opgewekt. Maar
hoe? Menige historische roman is veel te romantisch voor kinderen, handelt ook over
gebeurtenissen en verwikkelingen, die zij onmogelijk kunnen begrijpen. Ook gaat
de uitvoerige karakterteekening doorgaans voor hen veel te diep. Speciaal voor de
jeugd geschreven historische verhalen zijn er dan ook nooit genoeg. De heer E. Molt
gaf er twee, belooft nog een derde voor spoedig en nog negen nieuwe boekjes voor
later. Een heele serie komt er, van twaalf deeltjes, elk van omstreeks 100 bladzijden
druks, allemaal geïllustreerd door den heer Wierink, die nauwgezet gebruik maakt
van de gegevens die hem ten dienste staan.
De schrijver heeft slag van vertellen: doet dat eenvoudig en weet een voor de jeugd
boeiend verhaal te bedenken dat niet lijdt aan het prikkelende, waardoor de zenuwen
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der kleinen te zeer worden aangedaan en zij dikwijls een geheel verkeerde voorstelling
krijgen, niet alleen van het leven der voorouders, maar ook van de voor de meesten
zoo nuchtere werkelijkheid.
Verstandige ouders grijpen gretig naar zulke degelijke kinderlektuur als ons door
den heer Molt aangeboden wordt. Wij twijfelen er
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dan ook niet aan of de uitgever zal gerust kunnen wezen omtrent den uitslag van
zijn, voor Nederland, betrekkelijk koen ondernemen.
Terwijl wij deze bladzijden in proef nalezen, ontvangen wij het derde deeltje der
aangekondigde serie van

E. Molt en B.W. Wierink, getiteld Alewijn, de lijfeigene, historisch verhaal
uit de twaalfde eeuw.
Over dit, geheel nieuwe boekje, kunnen wij wel wat uitvoeriger zijn.
Alewijn - zoo vertelt de schrijver - is de zoon van Redbold, die op een kruistocht
heeft leeren dobbelen, zijn eigendommen verspeelt en lijfeigene wordt. Zijn kind
wordt verkocht aan een ridder en de ridder is een eerste vechtersbaas. De man krijgt
onaangenaamheden met zijn buurman over een paard en gaat dan maar diens kasteel
belegeren. Alewijn gaat meê ten strijde als boogschutter en natuurlijk, leert hij dadelijk
hoe een blijde, een kat, een spring[...]aal en dergelijk moordtuig in elkander zit. Hij
woont bij de belegering van een kasteel en de overgave daarvan, nadat de belegerden
zich wanhopig hebben verdedigd na hun mislukten, nachtelijken uitval. Heel duidelijk
vertelt ons de heer Molt, die blijkbaar goede bronnen heeft geraadpleegd, van het
vechten onzer voorouders. Wat zeer in 't kort maakt hij melding van de verhouding
tusschen lijfeigenen en kloosterlingen, lijfeigenen en heeren in vrede en oorlog. Het
zal wel noodig zijn dat door onderwijzer of ouder hier en daar nog wat uitgewerkt
wordt om den kinderen een juist denkbeeld te geven

FRONTISPICE UIT ‘IN DE WOUDEN DER GERMANEN.’
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van allerlei ingewikkelde toestanden, die door den verteller wat vereenvoudigd
moesten worden, wilde hij niet zijn verhaal tot een saaie geschiedenisles verhaspelen.
De opmerking is dan ook allerminst eene aanmerking.
Alewijn, de lijfeigene, zoon van een vroeger
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vrij man, redt den belegerden vijand van zijn heer en krijgt van hem een zakje met
geld. Wij zien nu hoe moeilijk het is voor een lijfeigene om van eenig bezit te
genieten. Alewijn wordt van diefstal beschuldigd, gegeeseld, gevangen gezet, weer
losgelaten - zonder geld

ILLUSTRATIE UIT ‘ALEWIJN, DE LIJFEIGENE’ (BELEGERING VAN EEN MIDDELEEUWSCH KASTEEL).

natuurlijk - en vlucht. Op zijn zwerftocht redt hij nog een vermogend koopman, die
hem per schip mee naar Utrecht zal nemen, waar hij dadelijk bij aankomst vrij wordt;
doch men laat hem onderweg aan wal gaan. Natuurlijk wordt hij gevangen. Zijn heer
zal hem later opknoopen; maar eindigt met hem voor een mantel van de hand te doen.
Degeen, die hem loskoopt, is de grootmoedig-dankbare handelaar, dien Alewijn het
leven heeft gered.
Meer dan eenmaal ziet ‘de lieve jeugd’ dus in dit boekje alweêr de deugd beloond.
Maar de ondeugd wordt niet bestraft en dus niet aangekweekt dat akelige soort van
rechtvaardigheidsgevoel, dat kinderen ontevreden kan maken omdat geen leeds
geschied aan hen, wier gedrag zij afkeuren, dat hen, indien ze zelf eens geen kwaad
hebben gedaan, zoo gauw verleidt om op te treden als strafrechters... of
gerechtsdienaren, zoo niet als jonge beultjes.
Wat nu de illustraties aangaat, ze zijn in dit deeltje niet minder dan in de vorige. De
teekenaar heeft gebruik gemaakt van goede kostuumteekeningen en zeker met veel
zorg geraadpleegd hetzij L'histoire d'une forteresse van Violet le Duc of andere
werkjes van dien aard, vrij blijvend, nochtans, in zijne compositie. Over 't algemeen
is de heer Wierink gelukkiger, waar hij voorwerpen, gebouwen en dergelijke, benevens
fraai gekostumeerde personen teekent,
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dan waar hij menschen in eenvoudig gewaad moet afbeelden, want het menschelijk
lichaam is bij hem alles behalve fraai van lijn en de gezichten doen wat erg denken
aan ruwhouten beelden uit een goedkoope speeldoos. Zijn composities zijn echter
voor kinderboeken wel voldoende.

Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen. (H.J.W. Becht, Amsterdam),
is het laatste kinderboek van de jong gestorven Tine van Berken (ook Anna Koubert).
Onze lezers kennen haar talent en weten dat de begaafde vrouw, wier eigenlijke naam
was Mevr. Anna Christine Witmond-Berkhout, te Amsterdam overleed, 8 Dec. 1899,
op nog niet ten volle dertigjarigen leeftijd. De arbeidzame vriendin der kinderen liet
nog een boek na en dat heeft de heer Becht nu uitgegeven, zoo keurig als hij kon,
met een portret van de schrijfster en plaatjes van C. Koppenol.
Het zal natuurlijk dankbaar worden aanvaard als laatste gave van haar, die zoo
vaak heeft getoond het kinderhart te begrijpen en te kunnen geven in haar verhalen,
wat kinderen aantrekt en wat ook goed voor kinderen is om te lezen.

Vertalingen.
Wij vestigen de aandacht onzer lezers met genoegen op de hieronder genoemde
vertalingen, die alle om de een of andere reden van belang moeten worden geacht:
H. Fielding: De Ziel van een Volk, door FELIX ORTT, waarin wordt besproken het
Boeddhisme als volksgeloof in Burma (drukkerij Vrede 's Gravenhage), een zeer
goed geschreven, leerzaam boek, over een onderwerp dat in onze dagen in wijden
kring belangstelling wekt en waarin het tendentieuze niet schaadt.
E. d'Esperance: Uit de Geestenwereld, naar het Engelsch, met een voorwoord van
H.J. SCHIMMEL, geïllustreerd met 28 prentjes. Dit is een pleidooi voor het spiritisme.
Hoe men daarover ook moge denken, het is noodig dat men althans kennis drage van
hetgeen de spiritisten verkondigen. Ook waar feiten, als door d'Esperance zijn
beschreven, door velen niet als zoodanig kunnen worden aanvaard, dient men er over
na te denken, als een ernstig, door en door degelijk en bekwaam man, gelijk de heer
Schimmel, den schrijver bij ons inleidt en het volle gewicht zijner groote autoriteit
schenkt aan de Nederlandsche vertaling van dit wonderboek. Uitgever is H.A.M.
Roelants te Schiedam.
William Q. Judge: De Oceaan der Theosofie, werd door een onbekende vertaald
naar de tiende Amerikaansche uitgave (Hollandia drukkerij, Utrecht).
John Ruskin: Banen der Kunst, Gothiek en Renaissance, door Ed. VAN DEN GHEYN,
(Utrecht, Honig). Voornamelijk voor hen, die het oorspronkelijke van Ruskin niet
kunnen genieten.
Leo Tolstoy: Moderne Slavernij, door Z.S. (drukkerij Vrede). Voor de uiterste
consequentie van den grooten meester zullen de meeste lezers terugdeinzen, doch
men moet er kennis van dragen. Deze vertaling is duidelijk, vloeiend en, naar wij
vernemen, zeer getrouw.
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Barones Staffe: Bestemming, (dochter, echtgenoote, moeder) door Mw.
BEKKER-KORFF-HOOGEBOOM, (Veldt, Amsterdam). Een boek met artikeltjes eener
française over 't een en ander uit het vrouwenleven.
Sigurd: Mijn dokter, uit het Zweedsch door TH. WIJSMAN, (Leiden, Van
Doesburgh);
Knut Hamsum: Victoria, een verhaal van liefde, door GERRIT P. BAKKER, (Becht,
Amsterdam);
Selma Lagerlöf: De Koninginnen van Kungahälla door MARGARETHA MEIJBOOM,
(Becht, Amsterdam);
A. Howarth: Jan: een Afrikaander, uit het Engelsch, door CORA, (Segboer, Delft),
zijn voor ons leesgraag publiek zeer aan te bevelen belletristische werken.
De Directie deelt mede, dat men ten onrechte uit de Voorwaarden voor hare
Prijsvragen gesteld, schijnt op te maken, dat deze uitsluitend gericht zijn tot de
inteekenaren. Dit is eene onjuiste opvatting. Tot mededinging zijn inteekenaren
en niet-inteekenaren gerechtigd.
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PLOEGEND PAARD BIJ FONTENAY-AUX-ROSES NAAR EEN KOPERGRAVURE

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

371

P. Dupont.
Door C. Snabilié
Et jamais il ne lui arriva de chercher une expression de vie en dehors des
lois primordiales et éternelles de la Beauté! Il sait que tout ce qui s'éloigne
de la vie est fallacieux et vain....
OCTAVE MIRBEAU
(Préface aux Dessins d'Auguste Rodin).
Heel de lange reeks buitenboulevards, die in een breeden kring de noordelijke
binnenstad van Parijs omsloten houdt, van de Place de la Nation tot de Place de
l'Etoile, die in het Oosten begint, haar weg nemend door de volkswijken, waar op
langdurigen arbeid niet altijd de noodige rust volgt, om in het Westen te eindigen
als in een apotheose van rijkdom, met het symbool van wapengeweld tot middenpunt;
de buitenboulevards, waar hier de ellende zich uitstalt, daar de misdaad zich verschuilt,
elders de kunsten elkaar vroolijk ontmoeten, ginds het nachtleven zijn hoogtepunt
bereikt, verder weer de praalzieke ijdelheid zich ten toon spreidt, en eindelijk de
meest geraffineerde weelde pronkt; heel die reeks, met haar afwisseling van verval
en grootheid, is nu al maanden lang - en zal het nog vele meerdere maanden zijn met open-lucht-werkplaatsen bezet, binnen wier vierkant gebouwde houten heiningen
ruwbrokkelige roodbruine steenen liggen opgestapeld naast hoopen lichtgrauwe
aarde, te midden waarvan, in een stelling van korte balken, een dommekracht in altijd
durende draaiing is.
Groote ijzeren bakken, gevuld met de roodbruine steenbrokken, dalen en zinken
weg in een vierkant gat in den bodem. Diezelfde bakken rijzen later op uit de diepte,
opnieuw gevuld, nu met de lichtgrauwe aarde, die zij uitstorten op den hoop.
Hoog, hooger dan de daken der huizen, tusschen wier beide zijmuren een groote
vierkante ruimte gevuld gaat worden met de op elkaar gestapelde zes of zeven
verdiepingen, waar menschen-vreugd en menschen-smart naast elkander zullen
wonen, zonder van elkander iets te vermoeden; hoog, zoo hoog dat zij schijnt een
ladder om den hemel te beklimmen, verheft zich de van lange palen en zware balken
opgetrokken stelling,
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(NAAR EEN ZWARTKRIJTTEEKENING VAN STEINLEN)

terzijde van de breede vierkante opening in de planken schutting, waarachter de
massieve benedenmuren van het toekomstige huis in wording zijn. Tegen de voetpalen
der stelling liggen groote vierkante lichtgele steenblokken, rechtzijdig geslepen, op
elkander, de bovenste met sterke kettingen omwonden, saamgevat in een loggen
ijzeren haak aan het einde van een andere lange ketting, die midden tusschen de
hooge palen zich spant,
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naar boven toe, waar zij over het rad van een zware katrol loopt, om dan te dalen
naar een stevig bevestigde dommekracht naast den voet.

PAARDEN AAN DE SEINE IN PARIJS NAAR EEN PASTEL

Tegen den bazaltsteenen wal der Seine, dieper dan de straat, waar het woelige
wereldsche leven van voetgangers, rijtuigen en omnibussen zijn gewonen gang gaat,
liggen, naast en voor elkaar, lange plompe vrachtschuiten, waarvan dezen het
grofkorrelige rivierzand der Marne, genen de ruwe steenen uit de groeven van
Normandië aanvoeren. De stoomkraan op den wal slingert zijn reusachtige ijzeren
bak heen en weer tusschen de schuit en den oever, en op deze tot ver in het rond
stapelen zich de steenen en hoopt zich het zand op.
In en om de tallooze kleine chantiers der buitenboulevards; in en voor de in aanbouw
zijnde huizen, overal in de stad; in de schuiten langs den walmuur en op den oever
der Seine, en op zoovele andere plaatsen meer, heerscht de aangrijpend krachtige
bedrijvigheid van den arbeid, van den lichamelijken arbeid, die de materie verplaatst
en haren aard wijzigt met het doel haar in een anderen, beteren vorm te brengen,
waardoor zij aan de behoeften en de begeerten der menschen een grootere voldoening
geeft.
In het hart van den metropolis, onmiddellijk naast het wereldsche leven van
schittering en praal, van verfijnde weelde en zinnebekoring, in de schaduw der
monumenten van kunst en van historie, en verder in de wijken van volks-bedrijvigheid,
en verder nog in die van volksrust, tot onder de steenen wallen die in een met groen
bekransten gordel de stad sluiten tot berstens, stalt zich, open, vrij, lachend, vroolijk
de arbeid uit, onder den helder tintelenden lichtblauwen hemel van waar de zon over
die duizenden chantiers haar verkwikkenden gloed uitzendt, van ieder dier
open-lucht-werkplaatsen makend een tafereel vol lichte,
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pittoreske schakeeringen, die even zoovele glorificaties van den arbeid zijn.
Parijs! De naam alleen dier stad van
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luister wekt, uitgesproken in het land en in den vreemde, het beeld op van alle
aardsche heerlijkheden, belooft troost voor alle aardsche smarten, voldoening aan
alle begeerten....
Van uit alle provinciën des lands en van uit alle landen in den vreemde komen zij
hierheen de begeeringen naar die heerlijkheden en de dorstenden naar die troost. Zij
komen, aangetrokken door de schittering en de praal van dat wereldsche leven, en
eischen hun deel van de verfijnde weelde en zinnenbekoring. En zij doen een stroom
van goud vloeien, zij verblinden zich door het geflonker van licht en van glans... en
zij gaan.
Honderden, duizenden, honderdduizenden vloeken - en te recht - Parijs, de stad
des lichts, het Babylon der oude en der nieuwe eeuw, den Moloch die de zielen
verslindt en de lichamen breekt.
Maar wie dier allen die vloekten, en anderen als zichzelven het recht tot vloeken
gaven, kennen van Parijs den arbeid, den ontzettenden, geweldigen arbeid, die vrij
maakt en rijk, die bevrucht en veredelt, loutert zelfs, en die, hier meer dan ergens
elders, vroolijk, lachend, vrij, open zich uitstalt.
De arbeid slaapt nooit te Parijs, want op het oogenblik dat de een zijn taak ten
einde brengt, vat de ander de zijne weer aan. De arbeid is hier niet begrensd, want
zij leeft in het hart van de stad en buiten hare muren, hoog boven den grond en diep
er in, op den vasten bodem en op het water.
Die arbeid was voor den twintigjarigen leerling der Amsterdamsche Rijksakademie
voor Beeldende Kunsten, zelf leeraar middelbaar onderwijs in het teekenen, een
openbaring, toen hij voor het eerst met Parijs kennis maakte. Toen, omdwalend door
de volkrijke wijken, door in aanleg verkeerende straten, over de lage kaden der Seine,
en buiten de stad tusschen de akkers en langs de Marne-oevers, altijd afgewend van
het wereldsche leven der vermaak zoekenden, werd in Dupont geboren, onbewust
nog maar onverwoestbaar, de behoefte dien arbeid in beeld te brengen. In 1896 kwam
hij weer hier heen, nu met het plan langeren tijd te werken en in de leer te gaan bij
de Fransche kunst in de musea en bij de Fransche kunstenaars in hunne ateliers. En
hij is hier gebleven.
Piet Dupont, in 1870 te Amsterdam geboren,
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heeft het op een kantoorkruk in de bureaux van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij
niet langer dan tot 1887 kunnen uithouden. Toen ging hij de lessen aan de
normaalschool in zijn geboortestad volgen en in 1890 behaalde hij zijn akte voor
Middelbaar-Teekenen. Gedurende de vier jaren (1890-1894) dat hij aan de
Rijksakademie onder Allebé werkte en vooral het onderwijs van Van der Waaij in
het figuur-
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teekenen naar naakt model met ingenomenheid volgde, gaf hij tegelijk veel teekenles.
Hij deed dit ook nog tijdens de twee jaren dat hij na het verlaten der Akademie te
Amsterdam bleef.
Het is in dit laatste tweejarige tijdperk dat Dupont zich veel bezighield niet
schilderstudies naar de natuur en ontwerpen voor lithographieën. Zijn kennismaking
met Van der Valk, in den tijd toen hij nog de lessen aan de Rijksakademie volgde,
en die in een vriendschap overging zooals er alleen tusschen gelijkgevoelende artisten
kan bestaan, is van grooten invloed op Dupont geweest. Op hunne omdwalingen
door en buiten Amsterdam opende de oudere kunstbroeder den jongere de oogen
voor een wereld van schoonheid, waarin hij hem den te volgen weg aanwees. Van
der Valk's artisten-ervaring en heldere blik op de menschen en de dingen, ontdekte
in Dupont den toekomstigen graveur, en bracht hem er toe de etsnaald ter hand te
nemen. Dupont's natuurlijk talent wachtte slechts op een bevoegde aanwijzing om
zich spoedig in zijn volle kracht te ontwikkelen; en zoo legde hij in korten tijd,
zoolang hij, voor zijn vertrek naar Parijs in Holland was, de eerste periode af van
een weg waarop hij - ofschoon hij zich zelf nog acht te staan aan het begin van zijn
kunstenaarsbaan - reeds de welgeslaagde proeven van een krachtig, mannelijk talent
een welverdiende en welgeplaatste waardeering mocht zien ondervinden, en, op de
laatste Wereld-tentoonstelling, met goud bekronen.
Een veertigtal etsen en kleine studies op zinken platen dagteekenen uit die eerste
periode, waarvan er acht, de besten, door de firma Van Wisselingh te Amsterdam in
den handel zijn gebracht. Hij koos zijn onderwerpen nu eens op de pittoreske oude
grachten van Amsterdam, dan weer op de akkers buiten de stad. De grillig hoekige
silhouet der huizen-gevels tegen den helderen hemel trok hem bijzonder aan, en
gaarne laat hij dien zien door de bladerlooze takken van een boom. Zoo deed hij met
zijn bekende ets van het Oude-Kerkplein. Elders toont hij een gevoelig oog voor de
levendigheid op de kaden, zooals in die andere van het Damrak met schuiten op den
voorgrond en daarachter de uit het water opruizende huizen. Zijn ‘Twee
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appelboompjes in een land,’ een stuk vol frisch buitenleven, zooals hij er meerdere
maakte vóór 1896, behoort eveneens tot zijn beste etsen uit die periode.
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Dupont had, toen hij in 1896 Amsterdam verliet om eenigen tijd te Parijs te komen
werken, een naam als etser gemaakt - wij vinden hem met eere vermeld in Zilckens
boek over de hollandsche etsers - en de aandacht was op zijn werk gevestigd.
Het voorgenomen tijdelijk verblijf van onzen
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artist te Parijs is een inburgering geworden. De groote stad en hare omgeving is voor
Dupont een mijn geworden aan groote schatten rijk, waaruit zijn krachtig talent meer
vindt te delven dan een lang artisten leven - en ik wensch hem het zijne zeer lang
toe - bij machte is aan het daglicht te brengen. Dupont en Parijs behooren elkander,
en 't heeft niet lang geduurd voor hij wist dat hij hier het veld voor zijn arbeid
gevonden had.
Zijn arbeid, dit mag van Duponts werk in dubbel opzicht gezegd worden, want hij
is de teekenaar bij uitnemendheid van den arbeid, welks dramatische zijde hem bij
voorkeur aantrekt.
Toen ik in 1896, een paar maanden nadat hij zich tijdelijk hier gevestigd had, hem
voor het eerst bezocht in zijn kleine, uiterst bescheiden ingerichte atelier op den
boulevard Saint-Jacques, meende ik bij een paardenschilder te zijn. Drie wanden
waren van den vloer tot boven manshoogte overdekt met groote studies van paarden,
van die mooie, forsche, Parijsche werkpaarden, die hier tot een eigen ras gevormd
zijn en in wie wij zoo gaarne de verstandig denkende hulpkrachten van den werkenden
mensch zien.
De arbeid van Parijs, zooals ik trachtte daarvan een zwak en onvolkomen beeld
te geven, was, zeide ik, een openbaring voor den jongen kunstenaar geweest. Wat
wonder dat hij zich in de eerste plaats bekoord gevoelde door het paard, het
intelligente groote trekpaard, tevens machine van gecompliceerde samenstelling en
fijnbewerktuigd gereedschap, dat, aan een wenk van den man gehoorzamend, op een
woord of een gebaar in willekeurige beweging wordt gebracht.
Het parijsche werkpaard, dat vroeger reeds op meerdere hier studeerende
hollandsche artisten zulk een groote aantrekking had uitgeoefend, vestigde vóór alles
ook van Dupont de aandacht op zich als op een machtig element in het organisme
van den arbeid.
Die aandachtvestiging bracht sympathie mede, en met deze was onvermijdelijk
kennis verbonden. Zoo is Dupont een paardenvriend - hij is er niet minder
menschenvriend om -
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en paardenkenner geworden, dit laatste echter alleen wat trekpaarden betreft, want
voor raspaarden, heel- of halfbloeden, gevoelt hij minder dan voor zijn gewone
viervoetige modellen.
Maar welke prachtige figuren zijn dan ook dezen in het arbeidsleven der hoofdstad
en van de akkers er om. Groot en zwaar, van de stof waaruit de titanen werden
opgebouwd, staan zij voor u als de verpersoonlijking van de dierlijke kracht, van
welke iedere beweging, 't zij die gemakkelijk gaat of met inspanning van al hun
vermogen, getuigt van overleg en gehoorzaamheid. De kop is betrekkelijk klein, de
hals breed en meer kort dan lang, de schoft zwaar van vorm, als de pooten met groote
hoeven. De optuiging van het Parijsche werkpaard is sierlijk rustiek, vooral doordat
hals en kop, deze met het breede leder en de blinkende koperstukken van het hoofdstel
als een versiering getooid, mooi uitkomen tegen de hooge breede haam, die naar
boven in een punt uitloopt en dikwijls met een donkergekleurd schapenvacht en
koperbeslag is bekleed. Paard en tuig zien er doorgaand goed onderhouden uit. Deze
kostbare hulpkracht van den arbeidenden mensch heeft een harde dagtaak - die zoo
menigwerf nachttaak tevens wordt - te verrichten, maar zijn stal is warm en zijn ruif
is welvoorzien.
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Het ‘staat’ mooi, maar het is bovenal een lust het aan het werk te zien. Wanneer
bij het aanzetten en het optrekken van zware vrachten tegen hellende straten, door
diepe, mulle groeven buitensteedsch, de volle krachtsontwikkeling zijn forsche
spieren spant, neemt het zijn waren vorm van machtigen deelnemer in den
welgeorganiseerden arbeid aan.
Onder hoe verschillend uiterlijk, in hoe verschillende bespanning en voor hoe
verschillend werk het Parijsche paard in zijn eenig type zich ook aan ons vertoont,
slechts bij uitzondering komt het ons lusteloos voor,
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integendeel geeft het ons bijna altijd den indruk zijn werk met opgeruimdheid, met
toewijding te verrichten, het is alsof het in zich de aangeboren - of aangeleerde behoefte gevoelt wat het doet goed te doen.
Zes, zeven, de een voor den ander gespannen voor de korte lage wagens uit vier
dikke balken gevormd die op kleine logge wielen rusten, trekken zij de zware geelwitte
steenblokken der groote huizenconstructies door de stad. Voor de hooge tweewielige
karren der kolenhandelaars, voor de lange haquet der tonnenopkoopers, voor de
tombereaux die tot velerlei doeleinden gebruikt worden, is er één tusschen de boomen
gespannen, dat is de schranderste dier levende trekmachines, de anderen, een of meer,
zijn er los voorgespannen, altijd en flèche, en ieder hunner doet zijn best en is
opmerkzaam op het woord van den karrevoerder, die, uit gewoonte, zeldzaam een
te spaarzaam gebruik van de zweep maakt. Voor de reusachtige huifwagens, hoog
op hunne vier wielen, zijn zij paarsgewijs gespannen bij twee-, vier- of zestallen.
Dupont toont ons in zijn etsen dat mooie, stoere type zooals het is, hier aan het
werk, als met zijn eggende paarden in de akkers van La brie, zijn twee jaagpaarden
langs de Marne, daar rustend aan den lagen oever der Seine in Parijs. En waarop hij
vooral nadruk heeft willen leggen - welke nadruk ons volkomen duidelijk voorkomt
- is in dat paard het arbeidselement uit te drukken. Op velen zijner platen symboliseert
hij die bedoeling in zijn omgeving en achtergrond, waarin hij dien vroolijk zich
uitstallende arbeid op den akker, aan den rivieroever, of in het arbeidzame stadsleven
in beeld brengt en met het volle, heerlijke, bijna zou ik mogen zeggen feestelijke
licht overgiet dat ons hier dien arbeid overal zoo goed doet zien.
Er is een merkbaar verschil tusschen den Dupont van Amsterdam in 1895 en den
Parijschen Dupont van heden. Toen was het hem te doen - het is reeds voor deze
gezegd zij het al niet met dezelfde woorden, - om het tafereelig geheel van een brok
stad
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of van een brok land. Nu zet hij in krasse lijnen voor ons het eenige voorwerp als
hoofdzaak in zijn geëigende omgeving, die complementair schijnt en toch inderdaad
onmisbaar is. Zoo zien wij hem naderen tot de groote meesters der gravures van
vroeger, wie het superbe realisme even sterk aantrok als het dit Dupont doet, en die
elk medium om de uitdrukking hunner kunstgedachte in het koper vast te leggen
versmaadden, zooals Dupont nu reeds de ets te zwak vindt om aan de zijne het beeld
van kracht en diepte te verleenen dat alleen het graveerijzer geven kan. Vergelijkt
men zijn gravure, voorstellend een paard met ploeg in de akkers bij
Fontenay-aux-Roses, met de heuvelklingen op den achtergrond, een plaat die onder
zijn inzending op de laatste Wereldtentoonstelling de aandacht zijner Fransche
kunstbroeders bizonder trok, bij zijn etsen, dan valt het niet moeielijk zijn voorkeur
op te merken.
In een mijner vele gesprekken met Dupont over de keuze van onderwerpen door
den artist en hunne uitvoering, zeide hij mij eens: ‘Ieder kunstenaar heeft het recht
te doen zooals hij wil.’ Hij moest er, helaas, een maar aan toevoegen: het is slechts
weinige kunstenaars gegeven hunne rechten te doen gelden. Kon Dupont het de
zijnen doen, het werk van dezen talentvollen artist zou nog langen tijd een gesloten
boek zijn gebleven, en deze studie zou niet geschreven zijn - aan het eerste zou veel,
aan het laatste weinig verloren zijn. Kunstenàars-hoogmoed,
kunstenaars-bescheidenheid tevens.
- Voor mijzelf en voor wat ik mij voorstel dat mijn werk worden moet, is alles
wat ik tot nu toe gedaan heb en wat ik heden nog doe slechts studie.
Studie, voorbereiding tot zijn oeuvre dat hij l'Outillage genoemd heeft, in welken
naam hij wil uitdrukken den uitwendigen, materieelen arbeid.
Maar in zoover doet hij zijn recht gelden, dat hij in de keuze en de uitwerking van
zijn onderwerpen, dat is in zijn opvatting van zijn kunstenaarstaak, zich de reproductie
voorstelt van den arbeid, als de schoonste manifestatie
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van het individueel en het maatschappelijk leven, als het superbe samenstel der
elementen waaruit het leven der gemeenschap is opgebouwd, en welker bevruchtende
en bevredigende geest alles doordringt wat door de menschen voor de menschen
wordt gemaakt.
Zoo vervult naar Dupont's opvatting, de artist de rol van historicus van het tijdperk
waarin hij leeft. Hij stelt zich voor oogen het stuk van de geschiedenis der menschheid
waarvan hij een werkzaam deel vormt en van
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wier ziel hij een der dragers is, en maakt daarvan de kern van zijn werk.
Het volle arbeidzame leven, welks veld hier open ligt onder den helderen hemel,
gekoesterd door een zon van gloed, is de akker waarin Dupont met zijn artistenploeg
de voren groeft. Het ‘gereedschap’, levend of dood, bewegend of bewogen, bewust
of onbewust, 't zij werktuig, 't zij trekdier, 't zij mensch, is Dupont's onderwerp.
Daarom, van den eersten dag dat hij hier was toog hij er op uit naar de plaatsen waar
gewerkt werd, in de stad en er om, en zette zich aan het werk. En het waren, zooals
ik reeds zeide dat zijn studies het mij verraden hadden, in de eerste plaats de paarden
die hem aantrokken.
Elken dag van het eerste jaar kon men hem twee of drie uren lang zien op de
aflossingsplaatsen der omnibuspaarden, in het bijzonder op de Place de la Bastille,
waar meerdere drukke lijnen eindigen en het een voortdurend af- en aanrijden is van
frissche of gebruikte spannen, waar steeds meerdere spannen in mooie rust wachten
op het innemen hunner plaatsen voor de groote logge wagens.
Een mooi type het Parijsche omnibuspaard, krachtig, kerngezond, gewillig en
opgeruimd; een type dat voor zijn bestemming gefokt en met groote zorg voor zijn
werk afgericht wordt. De meerderheid is wit of schimmel; en het is een prettig gezicht
hen met hun drieën te zien draven door de straten met den grooten wagen achter zich,
op welker hoogen bok de oplettende handvaste koetsier met weinig moeite hunne
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zachtste uitwijkingen en hunne scherpste hoeken bestuurt. Vroolijk gaan zij hun weg
in vlugge vaart zoo zij de baan vrij hebben, voorzichtig te midden der drukte; men
meent het hen aan te zien dat zij het voor
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hun plezier doen. En moeten zij de hoogte op, dan eendrachtíg aangezet en met
gelijkmatige ontwikkeling van al de kracht hunner spieren de zwaar rollende vracht
achter hen naar boven getrokken; zij snuiven, zij ademen snel, zij zweeten en dampen
wanneer zij boven zijn aangekomen, maar zij knikken opgeruimd met de hoofden
en knipoogen elkaar lachend toe als wilden zij zeggen: ‘dat hebben wij er goed
afgebracht, en, après tout, met heel wat minder moeite dan men het ons zou aanzien.’
Toen Dupont met de etsen, die de vruchten van zijn eerste jaarstudie te Parijs
waren, in Holland kwam, wilde ‘men’ hem niet herkennen. Dát was Dupont niet, dát
was niet dezelfde wiens Amsterdamsche grachten en buiten-Amsterdamsche akkers
in den smaak van het publiek waren gevallen.
Er was een stem die fluisterde: ‘Kom terug in het vaderland, waar een schat van
pittoreske stadsboeken en melankoliek getinte velden liggen te wachten om door een
etsnaald te worden in beeld gebracht.’
Maar hij luisterde niet naar die stem. Hij ging terug naar het breede veld van den
machtigen helder verlichten en warm beschenen arbeid, en hij deed meer en beter.
Hij volhardde; dat kostte inspanning, toewijding, ontzegging, maar er zijn vijf jaren
voorbijgegaan sedert hij te Parijs kwam ‘om hier eenigen tijd te verblijven,’ en aan
heengaan denkt hij niet meer. Iedere ‘studie’ zijner laatste jaren is een daad, waarvan
mij een der eerste graveurs van Parijs getuigde dat zij met het werk van Bauer het
beste waren van de Nederlandsche zwart- en wit-kunst op de Wereldtentoonstelling,
van welke kunst de bevoegde kunstcriticus van den Figaro, Arsène Alexandre, zeide:
‘Par son originalité, par la beauté et la variété du métier, par l'inattendu de l'inspiration,
la puissance de la couleur, on peut dire que l'école Hollandaise de gravure est en ce
moment une des premières de l'Europe.’ En hij voegde er aan toe, sprekende van de
gravure originale (in onderscheiding van de gravure de traduction): ‘... qui compte
des maîtres dont nous n'avons
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pas nous mêmes au complet les équivalents, si riche que soit notre école.’
Dupont's zeer persoonlijk talent openbaart zich op een andere wijze in de mooie
pastels, waarvan er eenigen tijd geleden een kleine serie te 's Gravenhage voor de
commissie der koninklijke subsidiën is tentoongesteld geweest. Zijn onderwerpen
zijn dezelfden, steeds is 't het werkpaard, in rust en in beweging, dat hem tot model
strekt. Maar nu hij van het verlevendigend effekt der kleuren partij trekt laat hij èn
het ornamentieke van zijn sujet èn het symbolieke van zijn omgeving achterwege,
en is alleen de schilder die over een warm, gloedvol palet vol fijne schakeeringen
beschikt. Zijn twee jaagpaarden langs de Marne is een stuk van beweging in de beide
forsche trekkende dieren, vol diepte tevens, waarop de zich ombuigende rivier het
vergezicht over de zonnige groene vlakte vrijlaat; en welk een voortreffelijk
realistische rust ademt, daar naast, niet het drinkend paard in een stil faubourgstraatje
dat zoo oneindig ver afgelegen schijnt van het woelige leven der groote stad.
Dupont's pastels hebben hem in het vaderland twee eervolle onderscheidingen
doen te beurt vallen. In 1898 kende hem het bestuur van Arti et Amicitia, den Willink
van Collenprijs toe voor een pastel, en in het zelfde jaar kocht het Museum Booymans
te Rotterdam een pastel van hem aan, dat daar sedert een plaats inneemt die het ten
volle toekomt.
Toch is Dupont als etser meer bekend, en zal hij het als burimist nog meer zijn.
Kan dit ook anders? Is het niet de hand gewapend met het scherp geharde staal,
groevend, welberaden, de diepe, vaste lijn in de gladde koperen plaat, dat hij doet
wat hij wil; dat hij, glorificeerend den arbeid, den weg gaat hem door Van der Valk
gewezen, den weg waarop wij verwachten de onde graveurs te zullen zien weder
geboren worden in dezen tijdgenoot.
C. SNABILIÉ.
Parijs, 1901.

Een weinig bekend hoekje van mooi Nederland.
Door G.A.N. Scheltema.
Nagenoeg evenveel menschen wie het bestaan van den Elterberg bekend is, weten
niet - naar ik vermoed - dat zich van daar een heuvelketen vrij diep ons land in
uitstrekt.
Waar de Elterberg zijne helling noordwaarts heen doet nederdalen, rust die op
eene vallei, welke oudtijds het Redebroeck en thans het Redbroek wordt genoemd.
Zich op zijn laagste punt zoozeer verdiepend, dat er nog ten huidigen dage
waterhoudende graven in worden aangetroffen, stijgt de bodem ervan meer naar het
noorden toe wederom dermate, dat de weg van Laag-Elten op 's-Heerenberg, die de
vallei doorsnijdt, zoo mul en gul is van dik zand als zich maar denken laat. Deze
grondverheffing neemt straks meer en meer in steilheid toe, en ziet ge er niet tegen
op om uwe vaardigheid in het klimmen te meten met de gladheid der dennennaalden
en heiplaggen en moszoden, welke te zamen met grindbevattend zand hier het pad
vormen, dan bereikt ge na eene forsche inspanning den top van een heuvel.
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Ge staat op den Hulzenberg.
Rijkelijk vindt ge uwe moeite beloond. Op dit 96 meter hooge punt drukt uw voet
Neerland's bodem. Wel is waar bevindt ge u niet te midden van hulzen of hulsten,
zooals de naam zou doen vermoeden, doch niettemin omringen er u louter
immergroene gewassen, in hoofdzaak grove dennen, pinus sylvestris. Het bosch is
echter al te hoog opgegroeid om u uitzicht op het land rondom te gunnen, en gretig
bestijgt ge dus de trappen van den toren, die de eigenaar van den berg en zijn
bosschen, de Beiersche baron Lochner von Hüttenbach, hier van stevig hout heeft
laten oprichten, om te dienen tot kijkuit. Zijn twee verdiepingen brengen u op eene
hoogte van in 't geheel 100 meter, en wat meer zegt hoog genoeg om over alle
wuivende en neigende dennentoppen heen te zien, aan alle zijden ver het land in.
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Zooals vanzelf spreekt: de naaste en hoogste torens ziet ge er het duidelijkst, en geen
wonder is het dus dat Emmerik, 's-Heerenberg, Hoog-Elten, Laag-Elten, de beide
Zevenaars en Didam u in de eerste plaats hunne ligging verraden. Maar meer ziet ge
en verder reikt van hier uw blik, en ware er eene richtingstafel geplaatst, die alleen
naar de rondom verrijzende kerktorens verwees, gewis zoude zij bekrast zijn met
een 45-tal schuine strepen en evenveel plaatsnamen.

LOGEMENT ‘DE ROOS’ TE BEEK.

En daarbij hebt ge uwe aandacht te wijden aan gindsche wonderschoon glanzende
plekken, die de plaats verraden waar de Rijn zijn slangelijf door de landouw wringt;
en aan het Stokkemsche veld, als eene legkaart er uitziend, met zijne tegen elkaar
aanpassende akkers van wit en groen en geel, waartusschen een molen verrijst en
boerenhoeven in donkere boschjes gelegen zijn; en aan den grooten tulband van
groen beukenloof met getanden bovenlijn, die ‘het Monferland’ heet.
Ziet ge ver en ver Hoog-Duitschland in, niet minder wijd zweeft uw verrukte blik
over Neder-Duitschland's gouwen, en ge wenschtet slechts één ding: dat hier een
draaizetel was, die u op uw gemak beurtelings dit en dat vergezicht kon doen
opnemen, tot verzadigings toe van uwe opgetogenheid, weetzucht en topografische
belangstelling.
Doch ge moet er blijven staan, en dat voert u ten slotte de trap af. Langzaam
nederdalend, kunt ge het niet helpen afkeurend het hoofd te schudden over de
roekelooze baldadigheid dergenen wie wèlgedaan wordt, wanneer ge opmerkt hoe
al de balken en planken van het gestel van boven, van onder, van binnen, ja van
buiten besneden zijn met de namen van tallooze ‘gekken en dwazen’, waaronder
zelfs een er een reclame-
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zaak van gemaakt heeft, inkrassend - gelijk hij deed - deze woorden: ‘Isidor Getz,
Friseur.’ Intusschen, dit inschrift dwingt u niet minder een lach af, en verkneukelen
doet ge u, ziende hoe een zekere heer RAS zijn verdiende loon kreeg, toen een ander,
na hem gekomen, achter zijn naam het woordje HOND inkorf.
Tot zelfs de jonge beuken, die ten getale van vier aan des uitkijks voet trachten te
groeien, zijn regulier doorploegd van de snijmessen der op zelfvereeuwiging belusten.
Ik vrees dat zij hier hun doel niet zullen bereiken, en dat de beukjes het onder hun
baatzuchtigen ijver wel zullen afleggen.
Niet lang behoeft ge in deze lucht, die van harsgeur doortrokken, de kracht en de
verkwikking zelve is, te vertoeven om u tot voortschrijden aangetrokken te voelen.
Daar vóor u, een eind bergaf, valt uw oog op een houten stelling, die de Duitsche
opnemers hebben achtergelaten, vlak bij grenspaal No. 696.
Ge wilt zoo'n paal zien? Och - het loont eigenlijk de moeite niet en ge merkt dat
het puur voor de kuriositeit is, dat ge er heen gegaan zijt. Van ferme afmetingen,
vierkant behouwen, naar onder toe breeder, van boven met een heel stompen punt,
en aan Nederlands zijde voorzien met zijn nummer waarboven de letter N, staat hij
daar, weer en wind trotseerend, in het korstmossen pakje dat zijn arduinen gestalte
is komen bekleeden.
Terug naar den top, en nu, ter zijde van den kijkuit een smal paadje ingeslagen.
Het kost, hierlangs nederdalend, moeite om uw voet voor uitglijden te behoeden en
uw lichaam voor omlaag vallen. Op eens verrast u weer het gezicht op het Monferland,
welkome aanleiding tot pauzeeren. Links af voert nu een nog smaller en nog feller
hellend paadje naar beneden, en den hemel dankt ge zoo ge, zonder in de rijpe
boschbessen gevallen te zijn, u weder op vlakker bodem bevindt. Ge staat op een
breeden boschweg, die naar rechts weldra uitkomt op een nog breederen weg van
louter geel zand, waaraan hij zijn naam van Boterweg dankt.
Staat ge mij toe de geheele heuvelketen, die ik in gedachten met u doorwandel, bij
een languit neergelegden visch te vergelijken - reuzigen visch en ouden visch met
rijke aanwassen van groen op zijn flauw gebogen en hoog gewelfd lijf - dan snijdt
deze Boterweg er de tweede moot van af. De eerste is de Elterberg, de tweede de
Hulzenberg. Want dit gele slag loopt door den pas die den getoornden Hulzenberg
van zijnen noorderbroeders scheidt. Aanvangend in het Beeksche - mondt de Boterweg
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uit in het Stokkemsche veld, betrekkelijk niet ver van de plaats af alwaar dit laatste
nog een anderen weg opneemt, die meer van het noorden komt en den naam van
groote Peeskesweg voert.
Moot numero drie ligt tusschen de beide laatstgenoemde wegen besloten. Er zijn
twee toppen in, de eene 80, de andere 70 meters hoog. Elk voor zich onbenoemd,
vormen zij te zamen met hunne begroeide hellingen het westlijk deel van Bergerbosch.
Onder dicht dennenhout breidt zich een niet minder dicht tapijt van
boschbessen-plantjes uit. Tal van wegen doorslingeren en doorkruisen het bevallige
woud, waar ge sinds een paar jaren
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kans hebt weer het snelgevoete wild op uwe nadering te zien wegloopen, dat in heele
scharen 't op een loopen stelde, toen in den jare 1795 de houthakkersbijl het zware
bosch velde, dat van ouder tot ouder het Bergerbosch roem had gegeven.
We waren aan het dwalen en droomen in den naaldhouten tempel en voelden ons
blijde gestemd door het spel der gulden zonnestralen op en door de kaarsendragende
boomen, groote en kleine, toen we, opkijkende, een witte vrouwengedaante aan het
eind van 't laantje zagen staan. Kon het anders of onze eerste gedachte was dat de
witte juffer van het Monferland ons verscheen, die - evenals de Zeeuwsche godin
Nehalennia - met een mandje aan haren arm zich indertijd placht te vertoonen? Die
bestrafte wie haar bespotte, zooals de voerman uit Beek ondervond die, door zijn
Zeddensche makkers geprest om nog wat bij hen te blijven, schertsend zeide: dat
niet te kunnen doen, omdat hij dien avond nog met de juffer van Monferland moest
dansen, en op zijn kar den berg voorbij komend, dan ook door haar zoodanig ten
dans werd genoopt dat hij na drie dagen een lijk was; - en zooals mede de
ondervinding was van den landman, die haar miskend had, wien zij den moeizaam
met heiplaggen volgeladen kar aan den voet haars bergs in een oogenblik 't onderst
boven zette, doch zóo zacht dat man en paard volstrekt geen letsel kregen. Maar die
ook beloonde wie haar eerde, naar de ervaring was van den jagersknecht, naast wien
zich op zekeren dag juffer Monferland nederzette, waarna zij weldra weer opstond
en op 'n zeker punt toeliep dat zij drie maal met haren voet bestampte en verdween,
haren ijlings aldaar aan het graven getogen uitverkorene aldus een ijzeren kist vol
schats aangeduid hebbend.
Zoo maakten we ons dan ook al op tot eerbied, te meer omdat ook deze gedaante
een mandje aan den arm droeg. Nu, we hielden ons in die stemming van eerbied,
toen we al spoedig door de bijkomst van nog een juffrouw en daarop van een, twee,
vijf, twintig, een heele troep zomersch-gekleede vrouwtjes-kinderen gewaar werden
met een uitgaand meisjes-kostschool te doen te hebben. Zij kwamen uit Emmerik en
waren over Elten op weg naar het Monferland, maar hier tusschen de gepluimde
denneboomen hadden ze 't vrije oog verloren, wat haar aandreef ons eens den weg
te vragen.
Wat een goede stoffage was die kleurige en levendige kinderschaar in het ernstige
dennenbosch! Kleuriger nog door de overgieting van zonnelicht, en levendiger door
de gestage afwisseling waarin zij zich groepeerde. Nu eens bijeen, dan weer
verstrooid, nu bij velen, dan bij enkelen voorbijtrekkend, nu zus dan zoo
samengevoegd, straks weer verspreid, deden zij door hun vroolijk gewirwar met
telkens andere vermenging van hun zomersche hoeden en jurken ons het meest denken
aan de vertooning van een schoonheidskijker op menschengrootte.
En nog sprak ik niet van het veelstemmig koncert dat daar deels in hoog-, deels
in nederduitsch opsteeg en naar heinde en ver voortklonk uit hun aller in den toon
der opgewektheid gestemde keelen. Onze wandeling had plots een doel gekregen:
het was dat, om dit jeugdig volkje zoo ver op streek te brengen als maar eenigszins
doenlijk was. Omkijkend kwamen er nog een handjevol
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opzetten van achter den bult die er is in den Boterweg, en het was alleraardigst om
eerst die linten en vêeren, dan die gezichtjes, dan die hoofden, en zoo gaande weg
de heele persoontjes als van het zand te zien opduiken.
Ook in den Groote-peeskesweg is een bult. In het Beeker veld waar die weg
aanvangt ziet ge er, als ware het een fameuze hoogte, tegenaan. Maar bij het betreden
vallen zijn 70 meters nog al mee, en zouden u nog heel wat minder zwaar vallen als
het zand er niet zoo diep omgeploegd was door wagenwielen en paardenhoeven.
Want heel wat gaat hier langs daar het de rechtstreeksche weg is - en daarbij een
altijd tolvrije - van Beek op 's-Heerenberg. Dat mag dan ook wel de reden zijn dat
hieraan eene boerenhoeve is gelegen, de eenige die men in het geheele westelijke
geheuvelte aantreft. Hoewel van steen, heet zij in den humorrijken volksmond zooals trouwens meerderen - naar haar eerste grondstof en kleinte ‘et houte wammes.’
Met langzame helling voert deze weg al maar tusschen dennenhout door het
stokkemsche veld in, en dan benoorden Stokkem langs, op 's-Heerenberg aan.
Waterarm als de heuvelstreek die wij doorwandelen is, mag het een ware
bijzonderheid heeten dat bezijden den Groote-peeskesweg een bron uit den berg welt.
Die sprong noemt men het ‘Peeske’ of ook wel - ter onderscheiding van een ietwat
zuidelijker gelegen vochte plek - het ‘Groote peeske,’ waartegen die plek dan het
‘Kleine peeske’ heet. Verklaart zich daaruit de naam van den er langs loopenden
‘Kleine-peeskesweg,’ zoo is daarmee tevens dien van den nabij den sprung den berg
opgaanden ‘Grooten-peeskesweg’ duidelijk.
Het beide deze wegen verbindende boschpad, dat op eene hoogte van 40 à 50
meter langs den bergrand loopt, gunt u over het eikenhakhout heen een doorgaand
kijkje op
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het Beekerveld en het aan den horizon verrijzend zware woud van het landgoed ‘De
Bivangk’. 't Is een lieflijk, zacht en vredig panorama, ongeëvenaard in zijn soort,
echt vergiliaansch.
U uitnoodigend zich nog eens in het Beekerveld verplaatst te denken, wil ik u naar
dat wondervolle Peeske geleiden. Reeds zijn we, zoetjes-aan voortkuierend en
voortkoutend, daar gekomen waar het huisje met den fellen waakhond - veel
geschreeuw en weinig wol - den weg bezoomt, en wat verder op en meer naar binnen
een andere boerenhoeve ligt. Links vangt zoo langzamerhand het bosch reeds aan,
rechts loopt de weg nog langs een akker. Maar dan, waar deze uit is en een weelderig
eikenboschje staat te groenen, zich behaagziek tooiend met dieprood gekleurde
versche scheuten en gelige afzetsels, daar slaat een voetpad naar binnen.
Wij werpen er een blik in: die stuit tegen den zijwand van een klein huisje. Tegen
onzen zin wekt dit huisje eene gedachte in ons op, zooals sprookjes van den goeden
ouden tijd vroeger in ons konden gaande maken.
Wij gaan er op af. Al gauw moeten we een geul overstappen, die dwars door het
voetpad aan kristalhelder water den weg baant, dat er bedrijvig doorvliet en zijn

GEMEENTEHUIS TE 'S HEERENBERG.

bodem al geheel heeft rein gewasschen. Dan vervangt aan onze linkerhand een
fleurige moeshof - frisscher van groen en grooter van vruchten dan alle andere op 't
dorp - het hout, dat aan onze rechter zij juist den akker is komen vervangen. Nog
weinige stappen en we zijn aan 't huisje met zijn bloembedje en zijn goedhartige
bewoners.
Nu een paar treden de hoogte in: welk eene verrassing! Een groote waterplas, een
waarachtige vijver breidt zich voor u uit. Vast-geboeid houdt u dit plekje. Kalm is
de spiegel van het nat, waar de vischjes zich onder aan 't vermeien zijn, ijlings
toeschietend als ge er brood in gooit; waar de waterjuffers, hevig ingesnoerd en in
grilkleurige kleedij haar wijsgeerige, snelverschietende vlerkzwevingen boven
uitvoeren: waar de kikkers en padden, half-onder, half-boven, zich in veelzeggend
stilzwijgen het hoofd warm en de voeten koel houden. Vaart er een zucht door de
lucht, dan komt er rimpeling in dien spiegel, meer door de flauwlustlooze beweging
der elzetwijgen die er zich met langzamen bocht ingedoken hebben, en der oeverrieten
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die er slank en plotseling uit oppijlen, dan wel door de windstoeiing, - en dan klateren
de peppelbladen wat mee.
Wonderlijk stemt u de aanblik van dit landschap, in welks midden de vijver straalt
als een diamant, gezet in 't smaragd van het dennenbosch, dat zich hoog langs den
Groote-peeskesweg verheft, het jaspis van het loover der amfiteatersgewijze tegen
den berg opklimmende struiken, het robijn van 't rood-baksteenen molenhuisje met
zijn roodpannen dak ietwat in de laagte rechts van u, en het lazuursteenen blauw van
het alles overwelvend zwerk.
Een paadje van platgetreden gras windt zich rond den vijver. 't Is te uitlokkend,
zoo'n paadje vol ongemak, om 't niet eens te volgen. Over den dam, die aan de zuidzij
het water tegenhoudt, gaat het loopen gemaklijk, maar dan wordt het lastiger, soms,
ja meestal, vlak langs 't water, over
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glibberzoden waar de voet bijna geen vat op heeft. En hoe nu? Daar staat ge toch in
't nat!
Het is de sprung zelve waar ge in getrapt hebt. Nu, een paar natte voeten op te
doen in den zomer is niet zoo erg, en vooral niet als ge er daardoor achter komt hoe
vol ‘boschbèzen’ 't ergens zit. Want die zijn een groot onthaal voor de liefhebbers,
en de boschbèzen van 't Peeske zijn de grootste en beste. Ook ziet ge hier den
adelaarsvaren, hier op zijn zuilvormigen steel pralend en hooger of lager naar mate
het heesterloof zich op grooter of korter afstand boven zijn standplaats bevond. Want,
zoo zulks niet geheel onmooglijk is, heeft hij zijn kanten blaren graag aan de zon.
Daar is van het Peeske eene legende, die het aan dezen varen dankt. Aldus vertelde
mij haar de zoon van den dorpssmid: Karel - een koning of keizer van dien naam vond toen hij hier te Beek was, aan 't Peeske een varen staan en wilde dien uit den
grond rukken, wat hem echter niet lukte. Daarop trok hij zijn zijdgeweer en stak den
varen daarmee door. Toen hij hem op de snede bekeek zag hij een dubbelen arend
in 't merg, want de varen dien hij had doorgestoken was een adelaarsvaren. Kort
hierna, te Arnhem zijnde, schoot hij, benevens de plek waar thans de groote markt
dier stad ís, een dubbelarend. In deze zoo snelle herhaling van het voorafgegane zag
hij een teeken van omhoog, en liet te zelfder plaatse eene kerk bouwen. Dat is
Arendheims (of Arnhems) groote kerk.
Op andere wijze had het Peeske uitwerking op een ander, wiens naam niet tot ons
is overgebracht. Deze meende zijn voordeel van het water te kunnen trekken door
het een molen te doen draaien. Een papiermolen - zegt men - zou dat geweest zijn.
Betreklijk korten tijd geleden waren er nog eiken balken van voor den dag gekomen
waar de spijkers nog in zaten, toen men bij den dam aan de zuidzij eenig graafwerk
verrichtte. Dit is echter niet de eenige vernufteling gebleven, die het denkbeeld van
een watermolen hier ten uitvoer heeft gebracht. Het kleine huisje bij den vijver toch
is iets van het overblijfsel van een molen uit later tijd. Aan de oostzij zat er voor een
paar jaar spil en waterrad nog aan; sedert is dit laatste er af genomen. Een houten
goot met in steen gevat sluisje deed het water uit den vijver op het rad vloeien, en
de maalsteenen zaten in den kelder van het huisje. Hoe lang die molen al niet meer
draait is mij niet bekend en heeft de eigenaar van het Peeske mij al evenmin kunnen
zeggen.
Thans benut die eigenaar de molengoot
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voor zijn nederige badgelegenheid, bestaande uit een paar houten vertrekjes met
waterbakken, die in het weitje staan, beneden aan den dam. Van de goot in pijpen
overgaand vult het water, als men 't sluisje open zet, in weinig tijds de waterbakken.
Dan roept ge van beneden naar boven ‘vol!’ of zoo iets en de sluis wordt gesloten de watertoevoer houdt op. Stoppen aan de onderzij maken dat men de bakken
behoorlijk leeg kan laten loopen en schoonmaken.
Men wil dat dit water, inwendig gebruikt,
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heilzaam, geneeskrachtig is; maar wat hiervan zij, zeker is het dat 't zomers heerlijk
is zich er mee te verfrisschen, wat de wanden der badkamertjes dan ook getuigen,
die behalve tal van eigennamen ook herhaaldelijk de woorden bevatten: ‘Het bad is
heerlijk geweest, ik kom terug.’
Ik noodig u tot het nuttigen van een nieuwe moot van mijn visch. Dit 's een grootere
dan eenige die we tot nog toe genoten. Een dubbele is het, want van nu aan loopt er
oostlijk van den tot nog toe doorloopen en zich nog verder noordwaarts uitstrekkende
heuvelketen nog een andere reeks toppen en kopjes. Een veel kortere evenwel dan
de westlijke, daar zij met deze een gemeenschaplijk uitgangspunt heeft, zooals verder
in mijn verhaal zal blijken, doch niet evenals zij tot de Rijnvlakte doorloopt, maar
al ophoudt tegen het Stokkemsche veld.
Het nu te doorwandelen bergdeel is het meest bekende. Vormt de
Groote-peeskesweg en verder op het juist genoemde veld zijn zuidergrens, langs zijn
noordlijke golft en windt zich de groote grindweg van Didem op Zeddem. Tusschen
Beek en Loerbeek aanvaardt deze weg zijn taak u den berg op te brengen, wat hij
doet eerst gelijkvloers door de akkers, doch weldra als hooge dijk tusschen de
bosschen waar ge allerheerlijkst overheen ziet. Zoo lang het duurt echter, want
langzaam-aan klimmend, heeft het sneller oploopend heuvelland u ingehaald bij den
(nu afgeschaften) tol. En van hier zijn de rollen veranderd. De heuvel is het nu, die
nog hooger omhoog-rijst, terwijl de weg hem in zijn vaart niet volgt, en ge dus
tusschen - trouwens breed uitgegraven - wallen voortwandelt of rijdt. De berken met
stijlvol kwijnend-neerhangende twijgen en blaadjes als fijne knipsels, sneeuwwit
van wade in hun zilveren schors, welke tot nog toe den weg bezoomden, worden van
nu aan vervangen door beuken, die met hun bladerrijke kruinen op de uiterste lijn
der afgraving geplant zijn en dus hierboven in de lucht staan.
Maar allengs komt er daling in die lijn, en is het beukeloover u nader gekomen:
ge zijt den bult over. Nu zijn het mooie kampen slaghout, waar de weg midden door
leidt, met de blijde kleuren hunner frissche uitspruitsels allerbeeldigst afstekend tegen
de als vestingwallen in ernst en somberheid achter hen verrijzende bosschen van
immergroens.
En zoo gaat het met variatiën op hetzelfde thema verder, tot er eene verschijning
is die u zoo treft en aandoet dat voortschrijden u eene wijle onmooglijk is: ge hebt
het Monferland aanschouwd, grooter en grootscher dan eenige keer te voren. En van
nu begint de weg weer te stijgen: de oostlijke keten staat ge op het punt van weer
over te gaan. Aan uwe linkerhand verraadt een huisje, vroolijk rood in zijn nieuwe
baksteenen, dat ge de bewoonde wereld nadert, en reeds vertoont zich het bovenstuk
van een breeden molen; ter rechter zijde blijft na tijdlijke verdwijningen achter hoog
hout en tevoorschijnkomingen daar waar het woud nog jong of pas geveld is, het
Monferland met zelfbewuste waardigheid op u nederschouwen.
Nu daalt, en vrij snel, ten tweeden male de weg. Bij een reeds sinds lang vervallen
tolhuis eindigt hij: de weg van Emmerik op Zutfen heeft hem opgenomen. Ook den
tweeden bult zijt ge over.
Gelijk aan gene zijde van den Groote-peeskesweg zijn er ook aan deze twee toppen
in den westelijken keten. Beide zijn even hoog. De zuidelijke is onbenoemd; een
paar jaren geleden plag men hem in Beek, dat er vlak tegenover ligt, den ‘kalen bult’
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te noemen, omdat hij toen pas ontboscht was. Nu overdekt een kleed van jong
dennengroen hem alweer. De noordelijke is de Rüsberg. Tusschen beide door loopt
van het Beeker veld uit een slag, dat den vreemden naam draagt van ‘Diepen
zonderweg.’
Voorbij den klompenmaker in het genoemde veld volgen we bij eene splitsing van
wegen de meer rechtsche, en bespeuren al dra stijgende, doch zeer geleidelijk stijgende
te zijn. Ook daar waar de langszijdsche heuvelgrond ware kabriolen maakt van hoog
en laag, maar vooral van hoog, blijft ons pad even geleidlijk stijgen. Reeds voert het
tusschen manshooge moswallen door, en ge kunt nagaan hoe mooi het hier is met al
dat overhangend gestijg
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van het dichte kreupelhout der berghellingen.
Met een letterlijk rechthoekige draai bevindt ge u op eens aan geheel die romantiek
onttrokken: licht en lucht, hoogte en breedte omringen u weer; nog een kort eind
door 't aankomend naaldbosch, en het inmiddels heel breed geworden pad heeft u
op den meer dan 91 meter hoogen top van den Riisberg gebracht.
Een zeldzaam mooi gezicht verrast u, nu ge uwen oogen naar rechts en naar links
den kost geeft. Volop genietend van het lieflijke dubbel-panorama, dat u eenerzijds
de Doesburg-Arnhem-Zevenaarsche gouwen, anderzijds de
Doetinghem-'s-Heerenberg-Emmeriksche landstreken aanbieden, geeft u een
zuidwaartsche blik een kijkje op Hoogeltens alomtegenwoordigen kerktoren. Het
Monferland wenkt ons als het ware, zich vertoonende in duidelijken omtrek. Wij
willen daarheen. Ons pad vervolgend, zijn we al reeds wat gedaald als we een rechten
en ook vrij breeden kruisweg snijden, die naar weerskanten geheimvol verdwijnt in
de diepe duisternis der bosschen, over welke heen het wederzijdsche vergezicht ons
nog eens in heel zijn vriendelijke innemendheid verschijnt.
Nu wordt het bosch van dennen en lariksen en sparren heel somber, en hoe lager
we komen, des te meer krijgt het iets over zich dat de gedachte aan een roofridderslot
bij u opwekt, tot ge op eenmaal aan geen roovers en geen ridders meer denken kunt,
want daar staat ge heel gemoedlijk tusschen het eiken hakhout en komt al ras op den
grindweg uit.
Het Monferland is een berg met eene geschiedenis. Omtrent haar ontstaan meldt de
sage dat de reuzen den Elterberg op den Hertenheuvel willende plaatsen om den
hemel te kunnen binnenkomen, onder het werk daaraan een stuk grond lieten vallen,
waarop er een sprak van dat deel weer op te laden en verder mee te voeren, doch ten
antwoord kreeg: ‘Laat dien mond vol land maar liggen.’ En dat is nu het
Mon(t)ferland.
De in deze sage uitgesproken meening dat de berg dus kunstmatig gevormd zou
zijn, ligt evenzeer ten grondslag aan de duiding van zijn naam uit een hypothetisch
‘Montemferre’, in dit geval te vertalen met ‘opgedragen berg’. Naar Slichtenhorst
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vernam was Montferlands ‘hooghte met kroowaghens opgevoerd’; Claas Bruin was
daarentegen ter oore gekomen dat het een afgevallen brok was van de berri, waarop
de reuzen den Elterberg versjouwden. Nog hoort men wel verkondigen, dat de berg
aan menschenarbeid zijn bestaan dankt, maar evenmin als men - naar Janssen terecht
opmerkt - wat heeft aan de sage voor des bergs naamduiding, kan zij dienst doen om
zijn ontstaan uit te maken. Volgens Sluyter zou immers ook de Elterberg opgekruid
zijn en Heldring ving in de Overbetuwe een verhaal op van den Hunnerberg te
Nijmegen, dat die met kruiwagens of berries opgeworpen zou zijn van zand uit den
Wageningschen berg, mede met het doel den hemel te bestormen. De hoogten bij
Valburg zouden toen ontstaan zijn door het neerstorten van 't zand dat in of de klei
die aan der reuzen klompen had gezeten en hem in 't voortarbeiden lastig was. Men
kent trouwens de sage van Seismos die met behulp van titanen den Parnassus als een
mijter de bergen Pelion en Ossa heeft opgezet, en
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van de Bantamsche bergen Karang en Poelasari loopt een dergelijk verhaal.
Het ware ook vreemd en niet wel verklaarbaar waartoe men hier, te midden van
heuveltoppen, er nog een zou zijn gaan maken, en er valt niet aan te twijfelen of
Janssen slaat den spijker op zijn kop, als hij zegt dat de natuur dezen berg in een
ronde gedaante heeft gevormd en dat hij door menschenhanden nog meer in die
gedaante is gewijzigd.

OPGANG VAN DEN MONFERLAND BERG.

Den germaanschen voorvaderen strekte de berg tot offer- en vergaderplaats, en
zijn dubbele grachten en wallen mogen wel in eersten, min ontwikkelden aanleg door
hen gemaakt zijn. Men zie over deze aangelegenheid Ter Gouw's boekje, getiteld:
‘De Gilden’. Den Romeinen diende de berg, toen Drusus hen aanvoerde, tot spieplaats,
te doeltreffender doordat zij er een wachttoren op hadden gesticht. En gelijk er geen
door hen bewoond geweest zijnd punt na hun val onbenut werd gelaten, zoo liet men
ook dezen heuvel niet ongebruikt liggen. Toen hij - tengevolge eener broederdeeling
in de graafschap Zutfen - met het omliggende land aan Constantijn van Millingen
werd toegewezen (vóór 1064), betrok deze zijn top als woonplaats, waarvan deze
nieuwe heer den naam ontving van ‘Heer van den berg’, en de heuvel dien van ‘Berg
van den heer’, welke naam bij het betrekken door zijn nazaten van een grooter slot
in de vlakte op dàt slot overging, en alzoo eigen is geraakt aan het nog heden als
zoodanig bekende buurstadje 's-Heerenberg. Van toen af diende de woonstede op
den berg tot jacht- en lustslot, en neemt men nu in acht, dat - volgens onderzoekingen
van J. Anspach - de oudste thans bekende schrijfwijze van 's bergs naam is
‘Monferande’, dan komt mij de beteekenis daarvan voor eenvoudig en zeer zinvol
zooveel te wezen als ‘Mijn lustwarand’.
En wel terecht noemde zijn toenmalige eigenaar hem zoo, want nu nog - zoo lang
nadat de rechten van het uitgestorven huis Berg overgegaan zijn in de handen der
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vorsten van Hohenzollern - nu nog is de berg, dicht gehuld in zijn wade van nagenoeg
enkel beukenloover, een ware lustwarand.
Het is dat exclusieve beukenloof, zich van alle omringende en verder verwijderde
toppen slechts hier en hier alleen vertoonend, dat den berg zoo'n kenbaar uiterlijk
geeft. Maakt het dat hij van heinde en verre er zich duidelijker door vertoont dan die
andere toppen; ook vertoont hij er zich frisscher en vooral grooter door. Nu, met zijn
bladerpluimen uit het omringende naaldhout oprijzend, nog meer dan voorheen, toen
de Beeksche ‘gilde schryver en custer’ F. Haffkenschyd in zijne boeken de volgende
aanteekening maakte, waaruit men zich den vroegeren toestand zoo goed kan
voorstellen: ‘N.B. Ook is in het selfde jaar [1795] de Bergse Bosschen, die seer
complesant van Bueke en Eyke boomen waaren in het geheel verruweneert en op
stompen geset, en veel wilde Herten waaren daar in, soo dat ickse wel met
vijf-en-twintig aan een trop hebbe gesien, maar als doen ook alle verdweenen dat
men nu geen meer siet.’ Langs de zoomen der wegen om het Monferland
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heen treft men ook nu nog hier en daar beukbeplantingen aan, en een feit is 't dat die
looverlanen niet de leelijksten van ons bergland zijn, en vooral ter afwisseling van
het elders bij uitsluiting wassende naaldhout een uiterst aangenamen indruk te weeg
brengen.
Twee van die lanen leiden van den grooten grindweg op den berg aan. Eén daarvan
is verhard. Volgen wij dien. Bij zijne buiging, dáár waar de beukeboomen een aanvang
nemen, u omwendend, ziet ge heel schilderachtig op den Zeddemschen molen, aan
des grindwegs overzij gelegen. Na nog een weinig voortwandelens genaderd aan den
voet van het Monferland, begint de bestijging langs een in den berg uitgegraven trap,
versterkt met overdwarsche houten. Nu staan wij op het bergplat. Het zware geboomte
omringt het als een haag. Te midden van een bloemhof met moestuinen links, en een
speeltuin met uitrustplaats rechts, staat het ‘pension’ van bescheiden afmetingen,
onlangs nieuw opgetrokken tegen het overblijfsel van 't voormalige, doch geenszins
oudste jagerhuis. Een kelder in- en een zaaltje boven den grond worden omsloten
door muren met kleingevensterde raamkozijnen en een deurtje boven aan een trap,
zoomede een deurtje onder aan een trap. In elk dezer drie vrije wanden is een
gedenksteen gemetseld; de oostelijke, boven het deurtje, houdt een dubbel
familiewapen, waarvan het linksche 't Bergsche is. De zuidelijke muur draagt een
steen, waarop behoort te staan:
CHRONICON
THESAVRIS EXCISIS
OSWALDVS ME
STRVXIT
doch die tegenwoordig het derde woordje niet meer bevat - en dus een verkeerd jaar
aanduidt - wijl eens op een winter bij strenge vorst het echte opschrift er af is gevroren,
dat sedert verminkt hersteld is door insnijding der letters in een over den steen

DE KERN VAN HET DORP BEEK.

gespreiden stopverflaag. Op den derden steen, in den westlijken muur, leest men:
CHROMODISTICON
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rVDera: sI: pVDVIt
trIstesqVe: habItare: rVInas
en: noVa: strVCta: tIbI
regIa: pLVto: reDI
Er valt niet aan te twijfelen of de inschriften hebben betrekking op den herbouw van
het in 1701 afgekomen hof te 's-Heerenberg. Waar evenwel getuigd wordt dat die
herbouw uit opgedolven schatten bekostigd is - over welke aangelegenheid juist
tegen het jaar 1700 een proces hangende was - blijkt de bezwering tot Plutus om
‘terug te keeren’ uitwerking te hebben gehad blijkens den lateren schatvondst door
den jagersknecht op aanwijzing van de witte juffer. Beide keeren was het de Bergsche
graaf die 't geld en de kostbaarheden opstreek.
Bij het overgebleven stuk van het oude jachthuis groeit, der traditie getrouw, een
lindeboom, en ook aan den bergvoet staat er een. De wel in de laagte, die oudtijds
den bergbewoners van water placht te voorzien, doet geen dienst meer; thans geschiedt
de watervoorziening door het water uit een zomp aan den Zeddemschen kant door
een perspomp in een put te brengen van waar een zuigpomp het verder omhoog voert.
Het Zondagsche bezoek der omwonende landjeugd, dat alle schrijvers over den berg
gedenken,
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is sedert lange jaren afgeschaft, daar het onvereenigbaar bleek met de rust en het
genoegen onder elkander dat de tijdlijke bewoners van het pension hier zoeken.
Mooie uitzichten gunnen u verhakkingen in 't geboomt, aan d'eene zij op Zeddem
met zijn typischen molen en hoogen kerktoren, anderzijds op de westlijke bergen,
die eindigen met den boschrijken en toren-bekroonden Elterberg. Hier ziet men ruim
over het Stokkemsche veld heen. Anders beletten de omringende stammen en struiken
het uitzicht nog al.
De berg houdt van alle generaties en volken die op zijn kruin en in zijn buurt vertoefd
hebben, aandenksels verborgen. Hier en daar komen er van aan 't licht. Vaak is er
ook naar gegraven. Men vond dan granietgruizels afkomstig van den germaanschen
offertafel, en urnen met de stoffelijke overblijfselen der Germanen gevuld;
brokstukken doefsteen van den romeinschen wachttoren en gebroken roode tegels,
waarvan éen letters bevatte die uitwezen, dat het 6de legioen hier gelegerd was
geweest; eindlijk de steenen grondslagen van het oudste huis op den berg, geheel in
den westhoek en ook met zijn front het westen toegekeerd.
Een kleefsch professor, wiens naam de waard - de heer Booms - mij niet wist mede
te deelen, had een goede 20 jaar geleden daarbij een kelderdoorgang met boog ontdekt.
Bij het daarvoor verrichte graafwerk was men een ruim 1 meter dikke laag door
gemoeten van eene vreemdaardige zelfstandigheid: aan de éene zijde er uit ziend als
waren er gegoten ijzeren wormvormige figuren op, zit er van achteren zonder
uitzondering witte kalk aan de daarvan afkomstige stukken, die thans overal verspreid
over den berg heenliggen, meest aan de kanten. Verder gravende, had de professor
nog romeinsche steenen gevonden van 2 vinger dik met een hoogen lijst er omheen,
waarlangs met de vinger een groef was getrokken, krom in den hoek; deze steenen
waren gebakken van zeer fijne roode aard. Evenals de geletterde tegel waren deze
blijkbaar voor verwarmingsoventjes bestemd geweest, zooals de in ons kil klimaat
kleumende romeinsche soldaten plachten te maken. De professor was van meening
geweest dat de berg oudtijds gevormd was door de samenhechting, middels grond
uit de graaf, van twee afzonderlijk bijeengelegen topjes, waarbij deze tevens wel 17
meter van hun oorspronkelijke hoogte hadden ingeboet.
Deze vondsten had de heer Booms zelf nog bij toeval vermeerderd door 1o. achter
in zijn tuin een handbreede laag ‘schapebotten en verkensscholders’ aan te graven,
die daar wel 1½ voet in het vierkant als tegen den berg aangegooid lagen; 2o. een
afgestompten beretand aan het daglicht te brengen; en 3o. op 7 voet diepte in klaar
metselzand een kandelaar te vinden met afgebroken stand en drie haagdissen tot
pooten. Met aandacht volgden we de belangwekkende mededeelingen van den
spraakzamen en gezelligen schenkwaard, die aan het eind zijnde van zijn
wetenschaplijke verhandeling zijn glas ledigde en, het bierschuim van zijn lippen
wisschend, aldus voortvoer:
- Meneer weet zeker niet dat deze berg ook een koppelaar is. Een heer en dame
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ZEDDAM VAN HET MONFERLAND GEZIEN.

hadden, langen tijd geleden, elkaar hier op den berg leeren kennen en dat wel met
zoo'n genoegen dat zij zich tot een paar lieten vereenen. Dat aanvankelijk genoegen
hield evenwel niet bij voortduring stand, en het kwam hun beiden gaandeweg voor,
dat het toch nòg genoeglijker dan bijeen te blijven zou zijn om zich te laten scheiden.
Gescheiden voortleven kwamen zij, wat zoo vreemd niet is, wel eens aan hun vroeger
bestaan te denken, en in hun gedachten was dat dan toch meer fleurig dan triestig
geweest. Zoowel hij als zij verlangde de plek nog eens weer te zien waar de grondslag
van hun sedert verwoest geluk gelegd was. Hij bestelde logies op het Montferland.
Zij ook huurde er kamers. En juist trof het dat zij denzelfden tijd voor hun verblijf-hier
hadden gekozen. Zoo kwamen zij elkaar voor 't eerst na lange jaren van verveling
en inkeer alhier te ontmoeten, bevielen elkaar opnieuw, brachten hun echt tot herstel,
en leefden verder nog lang en gelukkig samen.
- Zoo behóort het te eindigen, maar òf het zoo geëindigd is, weet ik eerlijk gezegd
niet, besloot de heer Booms, maar wat in 't verhaal daaraan voorafging, dat is zuivere
geschiedkundige waarheid.
Nu leegden ook wij onze glazen en zeiden den waard en zijn beide knappe dochters
vaarwel. Ook van het Monferland namen wij welvoldaan afscheid.
De basis van het Monferland breidt zich op een hoogte van 50 meters naar het zuiden
en westen nog verder uit en terwijl zij zich alsdan met wijduitgestrekte helling naar
den kant der gehuchten Stokkem en Lengel nederlaat, hoogt zij zich tevens op:
zuidlijk tot een naamloozen tweelingstop, die ruim 60 meter haalt, en westlijk tot
een top die den Galgenberg heet en zulks om niet twijfelachtige reden. Nog in 1794
maakte een beschrijver van Gelderland gewag van den wipgalg, die de graven van
den Berg de ‘ongemeine vrijheid’ hadden van ‘te moeghen voeren’ - als Slichtenhorst
zegt - en welke, naar de meening van dien beschrijver, de eenigste was die hier te
lande gevonden werd.
Geen aangenamer plaats thans dan die plaats des gruwels van voorheen. Van vier,
2 aan 2 tegenovergestelde kanten kunt ge er op komen, doch slechts tot aan een
ringweg die om den top heen loopt. Dennen en nog eens dennen kleeden den berg
in 't blauwgroen en laten nergens een eigenlijk pad naar hooger open. Een sluippaadje
is 't waarmede ge u voor uw omhoog-strevend verlangen alhier moet behelpen en,
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twijgen op-zij duwend nu, onder takken doorkruipend dan, staat ge weldra waar ge
wezen wildet. Nu bevindt ge den top niet zoo vol te zijn als ge eerst wel dacht? een
onvolkomen kring van sparren tegen de dennen aangeplant, zooals een soldatenhaag
die ter betoming van het aandringende volk opgesteld is, laat eene ruimte open,
waarbinnen vier andere sparren staan - de officieren dier soldaten, zoo ge wilt - en
bij een daarvan wast een eik, meer stok dan groen. Ik vermoed dat hij de plek aanwijst
waar eenmaal die vreeselijke wipgalg stond. Wat zijn de tijden toch ten goede
veranderd, en hoe onuitspreeklijk genotvol is de rust aan uw weldra lang-uit
neergevleid lichaam, juist in het veerkrachtige fluweelen mos van dezen voormaligen
martelberg! Zoo éene wandeling in de gansche overmooie heuvelketen dien ik u
doorvoer, dan kan ik u die naar den top van den Galgenberg aanraden.
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Wij verlieten deze onze volmaakt rustige rustplaats langs den westlijk gerichten
afweg en doorliepen een licht-bewogen terrein, niet minder houtrijk dan de rest, doch
deels nog uit piepjong gewas bestaand. Bij het laatste snijpunt betraden wij den
Vossenweg. Deze draagt zijn naam naar het felle roofdier, dat tot wanhoop der
omwonende kippenhouders maar al te veel op den berg huist. Zij hebben meer dan
éen manier om hem te vangen, waarvan wel de wreedaardigste is dat ze een jong
zien te pakken te krijgen, en dat dan lang-uit gespannen houden terwijl ze met een
oneffen getand stuk hout bij wijze van een strijkstok of zaag over zijn balg strijken.
Op het naargeestig geluid dat het zoo mishandelde jong maakt, komt de oude dan
aanzetten om in den val te geraken.
De Vossenweg voert door het hart van Bergerbosch. Hij laat niet toe zijne
schoonheid te beschrijven. Het gemengde bosch van dennen, sparren en lariksen is
somber, doch de sleuven tusschen de perceelen laten rijklijk licht toe, dat de heerlijkste
spelingen veroorzaakt. Groote rijkdommen aan zwaarbeladen boschbessenplantjes
laten geen stukje gronds onbenut daar liggen, en licht, lucht, naaldhout, hùn kleine
struikjes, benevens - niet te vergeten - vogelengezang omringen u van top tot teen.
Hier schrijdt ge voort als een boschbewonende kluizenaar die op 't vergaren van zijn
kost uit is.
De weg nam een flauwe draai en liep nu kaarsrecht tegen de helling van den
Rüsberg op. Wederom staande op het kruispunt zijner twee regelmatige wegen, rees
eene gedachte bij mij op: of niet wellicht ook deze berg voormaals een kwelberg zou
zijn geweest, en de heugenis daaraan dan bewaard in den naam van den zoo zorgzaam
aangelegden, regelmatig stijgenden ‘Diepen zonderweg’, waarvan de beteekenis dan
klaar zoude wezen, als te zijn ‘de diepe weg waarlangs de zondaars naar de
gerechtsplaats boven werden gebracht’....
Recht doorgaand, nam weldra het duistere woud ons weer op, en na ons aan het
daglicht te hebben weergegeven, voerde onze weg nog een kort eind door het hakhout.
Toen stonden we weer bij het tolhuisje aan den grindweg, daar waar de berken hun
plaats ruimen voor de beuken.
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Nog éen moot van den grooten visch rest ons. In het westen dalen de hellingen
van dit laatste deel der heuvelstreek af naar de vlakte van het gehucht Loerbeek, dat
voor korte jaren ook het laatste overblijfsel zag slopen van het kasteel Lobberik,
welks naam het verbasterd draagt. De noordelijk hellingen zijn het gehucht Kilder
toegewend, welks naam niet anders beduidt dan kelder, naar een cellarium of
ondergrondschen voorraadschuur, die hier - als op meer plaatsen - voorheen moet
geweest zijn. Breiden zich al verder de oostlijke heuvelribben met hun plooien uit
naar het veld van 't gehucht Braamt, welks naam van den aangehangen t ontdaan,
zich herkennen laat die te zijn van den braam- of bremstruik, zoo vleit in het uiterste
zuidoosten van dit laatste bergdeel het dorp Zeddem zich tegen zijn grindige en
zandige flanken.
De stichting van dit dorp op déze plaats laat zich eenerzijds verklaren uit de
omstandigheid dat oudtijds alhier een watertje moet hebben
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gevloeid uit de lendenen van den berg, waar nu nog slechts de onttakelde sprung van
over is en aan welks bestaan de naam van het vroegere graaflijk Bergsche jachthuis,
thans zusterschool, ‘De Padevoort’, herinnert - immers hoe eene voorde zonder
water? Anderzijds doet de beteekenis van den dorpsnaam zelf de aanleiding tot die
stichting aan de hand. Zem, Zèdem, Züdeheim, ‘laag woon-oord’, zoo kon het
tusschen 20 en 50 M. hoogte boven de zee liggende dorp niet heeten dan ten opzichte
van ‘des heeren berg’, het latere ‘Monferande’, aan welks voet het ligt; men plaatse
zich maar eens een eind ver op den weg naar Doetinghem en overtuige zich dan, hoe
de beukenhoed van den berg zich dáár vertoont als de kroon boven een wapenschild,
in welke vergelijking het dorp dienst doet voor 't schild.
Zoo snijdt de grindweg ‘het lage woon-oord’, waar de onderdanen gevestigd waren,
af van het hooge woon-oord, ‘den berg’, waarop de heer zetelde. Doch niet alleen
deelt aldus de grindweg de bakermat van de heerlijkheid - latere graafschap - Berg
middendoor, ook scheidt hij alle tot nog toe doorwandelde bergen van het
Hertenheuvel-kompleks.
Want overheerschend in belangrijkheid is in dit eindstuk van ons heuvelland de
top, die aan het even zoo slank gebouwde als snelvoetige wild - dat hier vroeger
rijkelijk huisde - zijn naam dankt. Overeenkomstig een plaatselijk geldende
spraakgewoonte meest ‘Hettenheuvel’ genoemd, vormt deze top met de zeer grillige
terreinplooien, waar hij zich uit optorent, de knoop, in welke de beide heuvelreeksen:
de lange westelijke en de korte oostelijke, zich tot elkaar buigen, of - wilt ge - waar
zij van uitgaan.
Vele toegangen zijn er dit mooie bergland in, en van alle zijden kunt ge zijn
inwendigheid bereiken. Eén groote weg leidt er geheel doorheen, die van Monferland
uitgaat en bij Laerbeek eindigt. Men denkt zoo, dat deze

ZIT-TUIN OP MONFERLAND.

oudtijds door de wederzijdsche kasteelheeren te hunnen gerieve aangelegd is. Een
andere groote weg, vallende in het verlengde van het door ons reeds betreden Slag
over den Rüsberg snijdt hem; doch hoever ook nog door de oostelijke bosschen zich
vervolgend, deze voert er door noch uit. Niet ver van hun beider snijpunt mondt een
derde weg op den eerste uit, waar langs ge den grindweg weer bereiken kunt, en al
wederom een vrij groot stuk verder, neemt hij nog een vierde op, die bij den onlangs
vervallen tol schuin den berg inloopt. Ondoenlijk is het op deze wijze voort te gaan
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en u alle slagen, paden, wegen en lanen voor te voeren, die meest krom en bochtig
en u van de wijs brengend, dit bergland doorwemelen. Zij zijn, overdrijvenderwijs
gesproken, zoo talrijk als het getal der loof- en naaldboomen, die uit zijn grond zich
omhoog heffen.
Nagenoeg zonder uitzondering toch zijn het bosschen voor en bosschen na welke
hunne sapzuigende wortelen in dezen al maar op en neer gaanden bergbodem geslagen
hebben; meest grove dennen, doch ook enkele beuken, en verder soms lariksen, ja
hier en daar eikenslaghout. En vaak overdekt groen van allerlei soort ook het pad
waar uw voet voortschrijdt: mossen in groote verscheidenheid, bremstruiken - hier
‘braam’ genoemd - en braamplanten - hier ‘brummels’ geheeten -; heigewas en de
miniatuurheestertjes der boschbèzen voegen zich daar nu en

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

397
dan bij, zich echter meer vertoonend (en daar zelfs veel) onder de woudstammen,
tusschen welke in ook de ranke, slanke adelaarsvaren zijn kantbebladerde stengels
opgebeurd houdt. Talloos zijn de kleine dalletjes en kleine topjes die hier een
buitengewoon levendige beweging in het terrein veroorzaken. Te danken aan het
werk der grindgravers, die den grond dezer streek meer dan elders hebben doorwoeld,
groeien vaak in deze groeven de varens het rijkst en weelderigst, en komt ge tot uwe
blijde verrukking meer dan een zoo'n fraai ‘varendal’ voorbij.
Waar de schuine laan die bij het tolhuis den berg invoert op den weg
Monferland-Loerbeek uitkomt, hebt ge de plek bereikt, waar de vijf kaalstammige
en breede-kroon-dragende naaldboomen staan, die zich in de vlakte bewesten den
berg onophoudelijk tegen de lucht afteekenen, en zich slechts zelden - en dan door
hooger voorhout of zoo iets - niet laten zien. Niet ver daar van daan, doch aan de
andere zij van den weg, ontwaart ge een groep beukeboomen. Naar éen dier beide
boomgroepen zegt men dat de weg zijn naam van ‘Dasseboomallee’ heeft gekregen.
Zoude het ook kunnen zijn dat hij voorheen belijnd was door regelmatig ingeplante
en sedert omgehouwen taxisboomen?
Op eene hoogte van 94 meter staan we hier, en genieten over de mèt de berghelling
dalende boomtoppen een mooi gezicht naar de zijde van Loerbeek met het daarachter
gelegen ‘Stille wald’. Doch voort willen we en den baas der bazen, den 105 meter
hoogen Hartenheuvel zelf bereiken en - beklimmen.
Een goede gids is bij deze onderneming een nuttige zaak, want slechts zelden
krijgt ge het houten gestel dat op zijn top staat in 't oog, en zoo al: snel hebt ge 't door
het wenden en keeren der boschwegen, het stijgen en dalen van den bergbodem, er
weer uit verloren. Nog komt daarbij dat er maar éen paadje is dat u ten slotte zijn
top opvoert. Vertrouw u aan mij toe, en ik zal er u brengen, gewapend als ik ben met
het blad ‘Zeddam’ der gekleurde topografische kaart op de schaal 1:25000. Deze
bevat eene voortreflijke afteekening van het terrein met geheel zijn beweging,
bekleeding en doorsnedenheid. Nu kunnen we onbekommerd voortstappen zonder
ons telkens af te vragen: zouden we er zoo wel komen? We kómen er, daar zijn we
met deze kaart tot wegwijzer zeker van.
En nu we, na in een diep dal te zijn neergedaald en een geweldige helling met door
den regen mooi schoongewasschen kiezeltjes te zijn opgeklauterd, aan onze linkerhand
een gemengd bosch van eikenhakhout met op gelijke afstanden tusschengeplante
lariksen en een rand van beukestammen hebben bereikt, is de grootste ‘beslommering’
al achter den rug. Dit bosch hier te ontmoeten is een ware weldaad: de jonge
eikenloten glinsteren zoo frisch in het blijde zonlicht; de beuken rondom houden zoo
trouw de wacht met hun schaduwrijke kroonen; de lariksen met hun lichtgroene
nopjes aan de donkergroene kleederzoomen staan daar zoo hoog en zoo recht te
midden van het struikgewas aan hun voet; en zoo vroolijk kwinkeleeren er de vogels
in 't gebladert, zich nu van hier dan van daar latende hooren, geen oogenblik van
dezelfde plaats:
‘Al d'open lucht is mijn!’
Thans is het pad al heel steil. Weer een inzinking, of eene uitschuring, wat het dan
wezen moge. Nogmaals steil omhoog, een paadje links-af in, en - het houten gestel
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ziet ge daar, door geen boomen of struiken of wat ook meer belemmerd, van den
grond tot zijn boveneind voor u staan. Het doel is bereikt: de 105 meter boven de
zee, een der hoogste punten, zoo niet het hoogste punt van Nederland, hebt ge onder
uwe voetzolen.
Van waar die hoogte hier juist? En herinnert ge u dan de legende van het
Monferland niet meer: dat de reuzen bezig zijn geweest den Elderberg hier op te
stapelen om in den hemel te kunnen komen? Doch zijt ge met deze verklaring niet
tevreden wat dunkt u er dan van te denken aan de groote grindmassa waarvan bij
uitstek déze berg gebouwd is, en die hem zooveel steviger heeft doen zijn dan zijne
broederen?
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Wie nu denkt hier een uitkijkpunt bereikt te hebben zooals er weinig zijn, ziet zich
bij de tegenwoordige hoogte der pijnbosschen die langs des bergs flanken groeien,
geweldig teleurgesteld indien hij ten minste op zijn voeten moet blijven staan. Te
vergeefs loopt hij het heele kale heitje af, dat den bergtop niet ‘bekleedt’ maar
ontkleed houdt, troosteloos zonnig. Maar treft ge het - zooals ik het trof - dat er de
heeren landmeters aan het werk zijn, en verkrijgt ge dan vergunning om den toren niet anders dan voetstuk voor een meettafel - op te klimmen, zooals mij vergund
werd (den ladder die daarvoor gebruikt wordt brengen zij zelf mede en nemen zij
ook weer mee terug), - in dat geval krijgt ge wat af te kijken. Meer dan veel. Ik zal
u met de opsomming der oorden en steden en gouwen die dan onder uw oogbereik
zijn, niet vermoeien: er zou wel een beginnen maar geen uitscheiden aan zijn. Nu
eerst begrijpt ge hoe de Amsterdamsche Medicinae Doctor Krayenhoff, die door
zijne van 1802-1811 verrichte triangulatiën den grondslag heeft gelegd der
Nederlandsche topografie, er toe kwam hier een zijner sienjalen op te richten. Nu
begrijpt ge mede waarom de heeren der rijksdriehoeksmeting nog steeds dit punt
voor hun primair driehoekennet vasthouden, zooals het vierkante steenen paaltje
verraadt aan den voet van den toren, waarin gegrift staat: aan één zij RIJKS |
DRIEHOEKS | METING en aan de tegenover gestelde 1889, en waarvan ook blijk
geeft het herstellen van den toren, dat net een paar jaar geleden opnieuw geschied
is.
Het einde kroont het werk, en hier op Hertenheuvel hebben we met het einde onzer
wandeling tevens het ‘hoogste’ bereikt - het hoogste punt immers in het geheele
doorwandelde heuvelland. Zoo zien we ons werk dan wel ten heerlijkste bekroond,
doch wil ik u voor we scheiden nog eenige geheimnissen toevertrouwen. Gebouwd
is dit hooge land door de voorhistorische watervloeden uit Hoogduitschland, die
ongebreideld voortjoegen en hun eigen bed voortdurend verhoogden door de rotsen kiezel- en zandbezinkingen welke er uit hun zwalpenden stroom plaats vonden.
Eénmaal alzoo samengevoegd geweest zijnd met de Kleef-Nijmeegsche, de
Veluwzoomsche en de noordlijker Geldersche en Overijselsche hoogten, alle onderling
verbonden tot een hoog vloedbed, is het na verloop van tijd, toen de afzonderlijke
stroomen zich al meer en meer bepaalde beddingen gingen ingraven, van die andere
heuvels gescheiden geraakt, en na eerst met de toppen droog te zijn gevallen, heeft
het gaandeweg het water geheel van zijn flanken zien wijken, ja uit de hem
omringende vlakten geheel of zoo goed als geheel zien verdwijnen.
Het voltrekken van dit verdroogingsproces valt waar te nemen aan de àl-minderende
capaciteit der nog overgebleven twee sprungen aan den berg: de eene bij Beek, de
andere bij Zeddem. Het Kleine Peeske en het Kleine Fieltje (aan den Diepen
zonderweg) noch de Varkensplas (aan den Boterweg) hebben al iets meer te
beteekenen.
En hiermede: prosit! Wel bekome u deze wandeling door een weinig bekend hoekje
van mooi Nederland!
Juli 1900.

Het oude buitengasthuis (pesthuis) te Amsterdam.
Door D.A. Zoethout.
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I.
Ratten en pest. Pest en ratten.
In den volksmond, orgaan der volksmeening; in de overlevering; ja zelfs in
sommige Bijbelcommentaren zijn zij op zúlk een wonderlijke wijze dooreengehaspeld,
dat de erkenning der bacteriologen van het overwegende der rol, die de ratten spelen
bij het overbrengen van de pest, als een nieuw bewijs is te beschouwen, dat met
intuïtie niet valt te gekscheren, en dat de moderne wetenschap dikwijls slechts met
veel hoofdbreken en na ontelbare experimenten van de ingewikkeldste soort de proef
vermag te leveren op sommen, die vóór jaren en eeuwen met de vlugheid werden
opgelost als waarmeê het product van twee èn twee wordt gevonden.
De grijze oudheid kende de pest reeds onder den naam van ‘de rattenziekte.’ Het
oude
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Egypte verzinnebeelde de pest als een rat. En ziedaar de wetenschap, die komt
verklaren, dat ratten tot de meest gevaarlijke verspreiders der besmetting behooren
ten tijde van pest-epidemieën.
Merkwaardig. Maar toch niet merkwaardiger dan het feit, dat het gebouw benoorden
den Overtoom, te Amsterdam: het Pesthuis, bij verreweg het grootste gedeelte van
het levend geslacht beter bekend onder den naam van ‘het oude Buitengasthuis,’ dat
in de eerste helft der zeventiende eeuw naar ‘buyten de Stads wallen in de open lucht’
vanuit het hart der stad - den Nes - werd verplaatst, ‘vermits die siekte (de pest) voor
besmettelijke en voortkruypende ten allen tyde geoordeelt is,’ en dus bestemd was
om een krachtig middel in de hand der stedelijke magistratuur te zijn ter bestrijding
van de terecht gevreesde ziekte, ten huidigen dage een niet te onderschatten gevaar
voor Amsterdam zou blijken te zijn, wanneer de pest haar intrede eens binnen haar
veste mocht doen.
Want het oude Pesthuis wemelt, krioelt van de ratten. Deze dragers der pestbacil
zijn er volkomen de baas. Een verdelgingspoging zou een bijna onbegonnen werk
zijn.
Zóó is tot kweekbodem geworden wat als isolatieterrein werd gesticht.

o
HET PESTHUIS A .

1630.

Niettegenstaande de brug over den Overtoom (Pestbrug), die naar het oude
Buitengasthuis leidt, in haar naam nog de herinnering levend houdt aan de
oorspronkelijke bestemming van het sombere gebouw met zijn vervallen aspect,
hebben de jaren een zeker geheimzinnig waas om zijn geschiedenis geweven. Men
weet te vertellen, dat het in vroeger eeuwen monniken tot klooster diende. Ja zelfs
heeft de ongebreidelde fantasie er een oud ridderslot van gemaakt, waarschijnlijk
daartoe geprikkeld door de gracht rondom het gebouw.
Maar de waarheid is, dat het oude Buitengasthuis in 1630 op der Stede kosten
werd gebouwd als Pesthuis, en dat het, toen in 1893 de laatste patiënten eruit werden
overgebracht naar het Wilhelmina-gasthuis, nooit een andere bestemming had gehad
dan ziekenverpleging, al onderging de aard der ziekten, die er in het bijzonder werden
verzorgd, in den loop der jaren ook een belangrijke wijziging.
De overbrenging der pestlijdersverpleging
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van de bebouwde en dichtbevolkte kom der stad (de kloosters der Oude en Nieuwe
Nonnen) naar buiten, naar een meer geïsoleerde omgeving, had in 1617 reeds plaats
gehad. Halverwege de stad en de plaats van het tegenwoordige oude Buitengasthuis,
aan den Heiligen- of Overtoomschen weg, werd een huis gekocht, dat tot Pesthuis
werd ingericht.
Spoedig bleek men echter niet over voldoende ruimte te kunnen beschikken, en
zoo werd - naar van Domselaer verhaalt - ‘by raadt des ganschen Vroedschaps op
den dertigsten in Hoy-maandt des jaars 1630 beslooten, de Regenten des Gasthuys
een ruimer te doen bouwen.’
Een lap grond, ‘5 ofte 6 kampen benoorden de Heylige weg in de Stads-polder,
genaamt de Blaauwe-Zock,’ werd tot plaats van het nieuwe Pesthuis gekozen. Den
20en Juli van hetzelfde jaar werd reeds door den toenmaligen burgemeester van
Amsterdam, Kornelis Hasselaer, de eerste steen gelegd, ‘daarbij uytwyzende deze
gedichten van den Drossaart tot Muyden P.C. Hooft:’
Als het drie kruyzich Jaar na zestien Eeuwen quam,
Wierdt dit gesticht van 't drie kruys-voerend' Amsterdam.*)

En voorts:
In 't zestien hondert, en nog driemaal tiende Jaar,
Leyd' hier den eersten steen Kornelis Hasselaar.

Met de degelijkheid, die méér dan vlugheid de deugd der bouwmeesters uit die dagen
was, werd daarop met den eigenlijken bouw aangevangen, die vijf volle jaren duurde
en der Stad op, welgeteld, 147.009 gulden 15 stuyver te staan kwam, de grond niet
meêgerekend.
Een tragisch voorval kenmerkte dien bouw nog.
De heer Pieter Jansz. Snoeck, die mèt de heeren Pieter Egbertsz Vinck, Dirck
Wutiers, Jacob Hendrickx Servaes, Dirck Hasselaer en Nicolaes Balestel het College
van Regenten van het Pesthuis vormde, liet zich bijzonder aan de voor die dagen
omvangrijke karwei gelegen liggen, wat hij echter ‘met der dood bekoft heeft’. Wat
toen hij zich op een dag met een schuit de vaart liet overzetten naar het werk, en hij
den schuitenvoerder opmerkzaam maakte op de ‘bange lucht’ in de schuit, antwoordde
de varensman hem, dat dit niet zoo te verwonderen was, ‘vermits hij menig daar
mede na 't Pesthuys gevoert hadd', die niet weder gekomen waren.’
De heer Pieter Jansz. Snoeck ontstelde zóó geweldig door die mededeeling, dat
hij ‘de ziekte’ op den hals kreeg, en na weinig dagen overleed.
Het Pesthuis was ingericht voor 340 kribben - ‘in plaats van besloote Bedsteeden,’
zooals nadrukkelijk wordt medegedeeld. Opgetrokken uit groote gebakken moppen,
van den Overtoomschen weg via een houten brug en een steenen, welke laatste met
een groot houten hek was afgesloten, te bereiken door een ‘lange, genoegelyk beplante
laan,’ maakte het op de Amsterdammers van die dagen meer den indruk van een
‘vermakelyk Heerenhuys’ dan van een Pesthuis.
Het vierkante gebouw met een omtrek van 800 voeten en een binnenplein van 140
voeten, dat met een vaart was doorsneden, zooals het ook geheel door een gracht
*) Zooals men weet voert Amsterdam drie St. Andrieskruizen in haar wapen.
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was omgeven, wat het aanvoeren der pestlijders uit de stad per schuit mogelijk maakte,
terwijl ‘cierlyk geboomte’ niet ontbrak, bevatte, behalve de noodige vertrekken voor
de regenten, het personeel, de provisie, enz., enz., enz., vier hoofd-afdeelingen: het
langehuys, het mannen- en het vrouwen-ziekenhuys en het gezondthuys.
Het langehuys was zooveel als de dépendance van het mannen-ziekenhuys; alleen
wanneer dit laatste geen plaats meer bood werd het eerste in gebruik genomen, wat
trouwens op elk uur van den dag of van den nacht kon geschieden, daar het
voortdurend ‘met krebben en zijn toebehooren gestoffeert was.’ Wat het mannenen het vrouwenhuys waren, zegt de naam reeds voldoende. 't Gezonthuys diende tot
verblijfplaats van de vrouwelijke patiënten, ‘van de smettelyke ziekten verlost,’ die
daar een nà- of versterkingskuur ondergingen.
Aan het einde van dezen vleugel van het gebouw bevonden zich nog eenige ‘dol-
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huyskens voor krankzinnigen,’ terwijl nabij het mannenhuis de apotheek was
gevestigd, die ‘dagelijkx uyt het Gasthuys*) gestoffeert werdt.’

DE HOOFDINGANG TOT HET PESTHUIS. NAAR EEN WATERVERFTEEKENING VAN H. HEIJENBROCK.

Ten westen van het gebouw strekte zich een groot kerkhof uit, ‘om alle Lyken,
zoo hier als in 't Gasthuys overleden, ter aarde te stellen; des daar een Dood-huysken
by gevoeght is, in welke de Lyken gekist een dagh ofte ander half gestelt werden
eerse ter aarde geraken.’
Onder het oppertoezicht der heeren regenten waren de huiszorgen toevertrouwd
aan een binnen-vader en -moeder, onder wier bevelen voorts een
onder-binnen-moeder, hoofdverpleegster zouden we tegenwoordig zeggen, en een
aantal mannelijke en vrouwelijke dienstboden stonden.
Het bezit van een speciaal Pesthuis was voor Amsterdam in dien tijd allesbehalve
een luxe. In tijden van pest-epidemieën, waardoor Amsterdam van de veertiende
eeuw af reeds*) bij herhaling zwaar werd getroffen, kwam men in de
‘pestilentie-huyzen,’ waarvan zoowel het St. Pieters-Gasthuis in den Nes als het
Lieve-Vrouwen-Gasthuis op den Nieuwendijk waren voorzien, voortdurend plaats
te kort.
Een paar cijfers zullen dat duidelijk maken.
1601, 1602 en 1603 waren voor Amsterdam jaren valt ernstige pest-epidemieën
met meer dan 800 sterfgevallen 's weeks. Het hoogste sterftecijfer werd in de laatste
week van Herfstmaand 1602 bereikt, namelijk ± 900. In 't Stadsweeshuis alleen
*) Het St. Pieters- of Binnengasthuis.
*) De eerste beschrijving van Amsterdam door een ongenoemde, die Pontanus achter zijn
Historische Beschrijving van Amsterdam afdrukt, vermeldt reeds: ‘Van dien tyd (1340) af,
heeft Amsterdam, hoewel onderwylen, door groote schaden, en verlies ter zee, bij schipbreuk,
en andersins, burgerlyke twist, Pest, en brandt, grootelyks geswakt synde, etc., wonderbaarlyk
in rykdom, en inwoonders toegenomen.’
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stierven tijdens deze epidemie ruim 300 kinderen, of bijna de helft. In 't Pesthuis in
den Nes werden in die dagen soms meer dan 500 lijders tegelijk verpleegd.
In het najaar van 1623 heerschte weêr een epidemie, waardoor het aantal
sterfgevallen in dat jaar 5929 of 1788 méér dan in '22 bedroeg. Kwaadaardiger
woedde de ziekte het volgende jaar, toen geheel
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Europa ervan te lijden had. Voor Amsterdam vielen toen weken met ongeveer 500,
één week zelfs - in October - met 569 sterfgevallen op te teekenen. De doodenlijst
wees dat jaar een totaal aan van 11795, wat bewijst, dat de epidemie, die Amsterdam
het volgend jaar trof, veel minder hevig was, wijl toen het aantal sterfgevallen slechts
6781 bedroeg.
Tot 1635 bleef men toen van de geschuwde ziekte bevrijd. De epidemie van dat
jaar was echter slechts een voorspel op die van het volgend jaar, toen het sterftecijfer
steeg tot 17193. Toen daarop van den zomer van 1655 tót den volgenden zomer
weder 16727 sterfgevallen vielen te boekstaven, werden bij hernieuwing door de
Amsterdamsche magistratuur verschillende maatregelen tot wering der pest bevolen,
wat niet uitsloot, dat een minder ernstige epidemie in 1663 gevolgd werd door een
geweldige in het volgend jaar, dat zich door een buitengewoon slappen winter
kenmerkte, waaraan de ziekte werd toegeschreven. De doodenlijst sloot toen met
een buitensporig hoog totaal van 24148.
Den Staten van Holland werd het toen toch wat àl te bar.
Tot eenige ‘geleerde professoren en vermaarde doctoren’ wendden zij zich om
advies. Echter met negatief resultaat. Want van het rapport, dat deze commissie van
deskundigen, die in den Haag vergaderde, uitbracht, was de conclussie: er is niets
ter beteugeling van deze ziekte te doen. ‘Ze komt van buyten en wordt door al te
gemeenzaam verkeer der gezonden met de zieken vermenigvuldigd.’
Een halve eeuw later hadden de zoo zeer en zoo terecht gevreesde epidemieën
echter gelukkig voor ons land en dus ook voor Amsterdam afgedaan.
Intusschen bewijzen de hierboven gegeven en aan Commelin ontleende cijfers
voldoende, dat een Pesthuis in die jaren een bezit van groote noodzakelijkheid voor
Amsterdam was.
Wagenaar vervolgt de geschiedenis van het Pesthuis tot op de helft van de achttiende
eeuw nog met de volgende mededeelingen:
In 1732, 's nachts van 14 op 15 April, brandde het gansche gebouw bij ongeluk
van binnen bijna geheel uit, waarna het kort daarop in bijna dezelfde gedaante werd
herbouwd. Ter herinnering aan dien herbouw werd boven den schoorsteen in de
Regentenkamer een
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DE BINNENPLAATS MET DE POMP. NAAR EEN TEEKENING VAN H. HEIJENBROCK.

tableau met de wapens der toen dienende regenten aangebracht. Het waren de heeren:
mr. Gerard Aarnout Hasselaer, Bartholomeus van den Santheuvel, Samuel Elias
Coymans, Rombout Lepeltak, Andries Munten en Bartholomeus Muylman.
Voor ‘dolle menschen’ werden er eenige ‘hokken’ bijgetimmerd, benevens twee
steenen
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KRANKZINNIGEN-CELLEN; ÉÉN GEOPEND. ÉÉN GESLOTEN.

huisjes voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten.
Aan het college van regenten werd een 6-tal regentessen of buitenmoeders
toegevoegd, allen gekozen uit ‘de deftigste ingezetenen.’
De geneeskundige dienst was opgedragen aan één doctor en één chirurg.
Van de eigenlijke bestemming, die het Pesthuis in den loop der jaren kreeg, nadat
de pest voor goed, naar te hopen is tenminste, geweken bleek te zijn, vertelt een
anoniem stedebeschrijver van Amsterdam*), waar hij, na een korte beschrijving van
de inrichting van het gebouw, mededeelt:
‘De inwendige verdeeling van dit huis beantwoord ten volle aan het oogmerk der
stichting, zijnde het huisvesten, behandelen en bewaken van zinnelooze of onnozele
personen, van de zoodanigen die door besmettelijke onherstelbare ziektens zijn
aangetast, en eindelijk van zulken die aan venerike of andere kwalen lijden. Men
bepaalt zich omtrent deze ongelukkige voorwerpen (sic) niet alleen tot eenvoudige
voorzorgen, ijzere tralies, het dagelijks ververschen der lucht, berookingen en andere
hoogstnoodige behoedmiddelen tegen de buitensporigheden der van hunne zinnelijke
vermogens beroofde ongelukkigen aan de eene, en tegen de besmetting der
kwaadaardige ziektens aan de andere zijde, maar men draagt ook alle bedenkelijke
zorg om aan onze naar ziel of lichaam lijdende natuurgenoten het gebruik der rede
of hunne vorige gezondheid weder te geven.’
Het Pesthuis was dus in hoofdzaak de plaatsvervanger geworden van het ‘Dolhuis’
op het Rusland, boven welks poort eens het min of meer euphemistische opschrift
prijkte, dat allen
Die met kranksinnigheyt zijn begaeft,
Die worden hier gespijst en gelaeft.

Wilde men iemand dan ook op de zachtste wijze te kennen geven, dat men hem wel
een plaats in het ‘gekkenhuis’ waardig keurde, dan heette het: ‘Over de latjesbrug
met jou.’ Die Latjesbrug was de hiervóór reeds genoemde Pestbrug, die, over den
Overtoom, naar het Pesthuis leidde.

II.
*) Het tegenwoordig Amsterdam. Te Amsterdam bij L.A.C. Hesse. 1809.
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En zooals en wàt het tot Buitengasthuis verdoopte Pesthuis in het begin dezer eeuw
was, zóó en als zoodanig werd het ook in '93 door de laatste patiënten verlaten. Het
oude en gansch verouderde gebouw bleef in hoofdzaak bestemd tot verpleging van
lijders en lijderessen aan psychische- en besmettelijke ziekten, hoewel ook zalen
voor algemeene ziekten niet ontbraken.
Voor het invoeren van nieuwigheden op algemeen-medisch gebied leende het
massale bouwwerk zich ten eenemale niet. Zelfs bij de zoo onontbeerlijke
reorganisatie, welke Dr. J. van Deventer Szn., die in 1879 als directeur-geneesheer
van het Buitengasthuis optrad, in den verplegingsdienst bracht door de vervanging
der zoogenaamde ‘meiden’ en ‘knechts’ door beroeps-verplegers en -verpleegsters,
had men de grootste bezwaren te overwinnen wat betreft een eenigszins behoorlijke
huisvesting van het personeel van den meer modernen verplegingsdienst.
Geen wonder dan ook, dat het Gemeentebestuur van Amsterdam, op voorlichting
der deskundigen. in stede van aan partiëele verbouwingen groote sommen ten koste
te leggen, waardoor dan tòch nog minder aan de tijdseischen beantwoordende
verplegings-, operatie- en andere lokaliteiten zouden zijn verkregen, in 1886 besloot
tot den bouw van een geheel nieuw Buitengasthuis in de onmiddellijke nabijheid van
het oude.
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Den 28en Mei 1891 legde H.M. Koningin Wilhelmina den eersten steen van dit
uitgestrekte, geheel modern ingerichte ziekenoord, dat aan Haar zijn naam van
Wilhelmina-gasthuis ontleent. En, zooals gezegd, in '93 reeds werden de laatste
patiënten van het oude naar het nieuwe Buitengasthuis overgebracht.
En zoo staat het oude Pesthuis er nu eenzaam en verlaten; met zijn slordig, vervallen
aanzien een parodie leverend op het ‘vermakelyk Heerenhuys,’ dat onze vaderen
erin zagen.
Wat over dit monument van bijna historisch geworden bouwheers-degelijkheid is
beschoren, weet niemand.
Toen het vorige jaar pestgeruchten de autoriteiten deden opschrikken, en vanwege
de directie van het Wilhelmina-gasthuis, die mede een wakend oog heeft te houden
op den somberen buurman, aan het Dagelijksch bestuur van Amsterdam werd
gevraagd, of thans de tijd niet was gekomen - vooral met het oog op het heirleger
van ratten, dat inzonderheid de kelders van het oude gebouw bevolkt - om tot amotie
van het Pesthuis te besluiten, toen werd geantwoord, dat men tot dìen radicalen stap
nog niet wenschte over te gaan.
Zóó blijft het massale bouwwerk er dus staan als een reuzen-puzzle: Wanneer zal
ik verdwijnen? Waarom ben ik nog niet verdwenen?
Niet lang geleden had ik gelegenheid om onder vriendelijk geleide in het oude, trieste
huis en zijn schilderachtige, verwaarloosde tuinen rond te dolen.
Wat een contrasten daarbinnen en daarbuiten!
Den vorigen dag had het gesneeuwd. Op de groote binnenplaats, door het eigenlijke
huis en de uitbouwsels omsloten, in het midden een gemetselde pomp, prettig daar
doende in de rust van haar strakke, sobere belijning, lag de smetteloos-witte
sneeuwlaag onbetreden. Er was hier een zachte luwte als van komende lente. De
muren rondom keerden de bitse windvlagen, die de bladerlooze boomen aan gene
zijde dooreenschudden.
Mijn begeleider en zijn beambte, die nog in het oude Gasthuis was werkzaam
geweest, vertelden van de bijzonderheden van dit rustige, ouderwetsch-vriendelijke
hoekje. Dáár was het aardappelhok, waar elken dag de aardappelen bij bakken vol
door het personeel werden geschild. En dààr, links, rechts en vóór èn achter je, hadt-je
de vier poorten, waardoor de plaats kon worden binnengereden, met wagens van de
leveranciers, met rijtuigen, met brancards.
O ja, van brancards gesproken, ik zag daar zeker wel die lui-klok hangen? Die
hing daar om het personeel te waarschuwen, wanneer er een patiënt werd
binnengebracht. De beambten hadden er 'n volledig signaalsysteem voor uitgedacht:
door het aantal slagen op de bel werden sexe en meer bijzonderheden omtrent den
binnengebrachten zieke kenbaar gemaakt. Iedereen in 't huis kende die signalen van
buiten.
Toen naar de tuinen; voor elke afdeeling een afzonderlijke.
De boomen en struiken in deze fantastische wildernissen waren kaal - als alle
geboomte in den winter. Over ingestorte afdakken en overblijfsels van half vergane
loodsen slierden naakte takken en verdorde klimopstrengels in grillige verwarring.
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De schilderachtigheid van de aan haar lot overgelaten natuur imponeerde nu minder
dan zij dit 's zomers zal doen, wanneer de bladeren van het oude geboomte, van de
welig opbloeiende planten en het in zijn voortwoekeren niet gestuite onkruid kleur
komen brengen in deze merkwaardige woestenijen, voor de beschrijving waarvan
dan in Zola's Faute de l'abbé Moret een kostelijke handleiding zou zijn te vinden.
Pieter Jansz. Snoek's droevig einde wordt door de deur in de omheining van den
tuin der mannen-zenuwlijders nog weer even in herinnering gebracht. Want die deur
is nog een overblijfsel uit den tijd, dat patiënten van het Binnen- naar het
Buiten-gasthuis per barge door de grachten werden overgebracht. Achter de deur,
aan de gracht, was een aanlegplaats gemaakt voor de schuit, die daar dan haar zieken
last kon ontladen.
Tegen de weldadige kalmte, de vriendelijke
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rust van de binnenplaats en het rustiek-mooie van de tuinen staat in grof contrast het
onzegbaar naargeestige en troostelooze van het trieste, sombere interieur van het
gebouw.
Welk een verblijf voor zenuwlijders, deze grafkelders, die ziekenzalen heetten!
Ruim genoeg waren ze, en hoog genoeg waren ze ook. Maar de naaktheid der
grijnzende wanden en zolderingen drukt, stemt droef, benauwt als een cel met gesloten
deur en raam dat moet doen.
Door heel het gebouw heen diezelfde grauwe wanden, hier en daar gedeeltelijk
achter in al even saaien toon geschilderd houtwerk van kasten of afgeschoten hokjes
verborgen: diezelfde starre zolderingen van zware balken met een der ribben naar
beneden gelegd en de ruimten daartusschen toogsgewijze aangemetseld; diezelfde
galerijen, hier trenzen genoemd, - wel praktisch, wijl de weg van het personeel door
het uitgestrekte gebouw er niet weinig door werd bekort, maar door hun lompen
omvang de zalen nòg onhuiselijker makend.
Links en rechts, langs de lange wanden der ziekenzalen, waren kribben geplaatst,
door gordijnen van elkander afgescheiden. In het midden der zaal een groote houten
tafel, waar rond de niet-bedlegerige verpleegden des daags konden plaats nemen.
Ergens in een hoek een hokkig kamertje afgeschoten voor een verpleegster. In een
anderen hoek... het privaat. Een kolom-kachel van zonderlinge makelij onderhield
er 's winters een zoo behoorlijk mogelijke temperatuur.
Zóó waren tot 1893 de patiënten in het oude Amsterdamsche Buitengasthuis
gehuisvest.
Trouwens, de woningen van huismeester, geneesheeren, verplegend en verder
personeel muntten al even weinig uit door fraaiheid van inrichting of comfort. Het
zijn voor het meerendeel kleine vertrekken, laag van verdieping, de ramen met
miniatuur-ruiten, waardoor ik werd rondgeleid. En hun toestand van thans flatteert
hen allerminst!
Voor zoover ze binnen het bereik van de steenworpen der spes patriae liggen is
er geen ruit in de ramen heel gebleven. Wind, regen en sneeuw hebben dus vrij spel
in deze vertrekken, en de sporen van een en ander zijn niet moeielijk op vloeren,
behang en schilderwerk te onderkennen.
Komt nog bij, dat nachtelijke zwervers, toen het gebouw daar na '93 onbeheerd
stond, de daken geleidelijk ontlastten van alles wat maar op lood en zink geleek,
zoodat bij buiïg weêr een parapluie bij een tocht door de bovenverdiepingen van het
huis goede diensten bewijst.
En wat de straatjongens en de dieven
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HET PESTHUIS. ZOOALS HET ZICH THANS VAN DE ZIJDE DER CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT VOORDOET.

ongemoeid lieten, daarover ontfermden zich ten slotte de mannen van de
Werkverschaffing.
In de winters van 1894 tot 1897 werd namelijk aan de Vereeniging tot verschaffing
van loonenden arbeid aan werkeloozen door het Gemeentebestuur verlof verleend
om een deel van het gebouw voor werkplaatsen in te richten. Afgesneden
compositie-buizen, verdwenen waterkranen en deurknoppen, ingetrapte paneelen en
andere vernielingen in de lokalen, waarin de werkeloozen vertoefden, bewijzen, dat
ontzag voor het huis, waarin zij gast waren, hun niet in den weg zat.
Met eenige fantasie zal men zich na deze korte opsomming van de aanvallen van
binnen
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en van buiten, waaraan het huis, in de jaren dat het buiten dienst is gesteld, bloot
stond, wellicht een voorstelling kunnen maken van den huidigen, desolaten, toestand
van de zalen, kamers en het verdere inwendige van het gebouw.
Minder stootende, geestige herinneringen soms zelfs in den vorm van allerdwaast in
deze omgeving doende opschriften op deuren en wanden hebben de heeren hier
achtergelaten, die in de dagen der Inhuldigingsfeesten den fameusen Historischen
Optocht vormden, en die zich voor oefenterrein en kleed- en bewaarplaatsen het
gebruik van het Pesthuis hadden weten te verzekeren.
Lange reeksen van kleerenhangers, die in die dagen maliënkolders, hersenieren,
zwaarden, en de hemel mag weten wat nog meer hadden te torschen, staan er op 'n
bodje te wachten, - natuurlijk tevergeefs, want niemand die weet, dat in dit verlaten
huis nog zaken zijn te doen.
Namen, met krijt op deuren geschreven, bewijzen, dat de firma Helmhout & Co.
orde op haar zaken had, en de bokken, bij wijze van zeggen, van de schapen hield
gescheiden; de soldeniersplunjes niet maar zoo ordeloos bij de wapenrokken der
hoplieden opborg.
Van de verschillende bezoeken van meer langdurigen aard aan het Gasthuis, nadat
het werd ontruimd, heeft de Historische Optocht zeker de minst noodlottige sporen
nagelaten.
Wat bij een wandeling door het gebouw, vooral door de gedeelten waar de lijders en
lijderessen met verstoorde psyche werden verpleegd, sterk opvalt, dat is het zeldzaam
verouderde systeem van krankzinnigenverzorging, waarmeê de medici hier, door de
omstandigheden daartoe gedwongen, genoegen hadden te nemen.
Nu maar niet meer gesproken van de hiervóór reeds kortelijk gekarakteriseerde
algemeene zalen.
Maar die cellen! Donker als een graf; zonder licht van buiten; nog somberder
gemaakt door het donkere bekleedsel. Hokken om 'n niet meer te genezen melancholie
in op te doen.
Er is sprake van, dat een dezer cellen zal worden uitgebroken en in haar
oorspronkelijken toestand in het Suasso-Museum weêr in elkaar gezet en dan ter
bezichtiging zal worden gesteld. Het is te hopen, dat dit geschiedt. Tot de geschiedenis
der krankzinnigenverpleging in Amsterdam zal zij dan een kostelijke bijdrage leveren.
Als pendant zou er dan de kooi kunnen worden bij geplaatst, waarin patiënten, die
's nachts van epyleptische aanvallen te lijden hadden en voor hun omgeving zoodoende
min of meer gevaarlijk waren, werden te slapen gelegd, - een even groote
monstruositeit al als de donkere cellen.
Een afbeelding hierbij gehangen van een der moderne krankzinnigen-oorden in
ons land, waarin zelfs de meest onhandelbare patiënt zich het uitzicht over het rustige
landschap niet belemmerd ziet door tralies, wat door de duimendikke ruiten van
groote afmeting is overbodig gemaakt, zou het ‘voorheen’ en ‘thans’ in dezen niet
onduidelijk illustreeren.
Dat het, afgescheiden nog van de eischen der hygiëne en der in de latere jaren met
zoo groote schreden gevorderde algemeen-medische wetenschap en der psychiatrie,
óók met het oog op de beperkte plaatsruimte ten eenemale noodzakelijk was, dat
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voor het oude Pesthuis een nieuwe, ruimere ziekeninrichting in de plaats kwam,
bewijst het gebruik, dat van elk hoekje van het gebouw, hoe bescheiden ook, werd
gemaakt.
De slaapplaats van den portier was onder een trap weggestopt. De knechts hadden
's nachts de in de cellen opgesloten, en dus uitteraard verre van rustige patiënten tot
buren. De naaisters, broodsnijdsters en het verder vrouwelijk personeel van den
huiselijken dienst mochten dus, vergelijkenderwijs, nog van geluk spreken, dat haar
onder de balken een slaapplaats was aangewezen, - een ‘voorrecht,’ dat zij deelden
met de hoofdverpleegster der zenuwlijderessen en een deel harer patiënten. Ook de
vrouwenverband- en de kinderzaal bevonden zich op deze verdieping, welke door
een kunstig aangebrachte kapconstructie de moeite van het naar boven klauteren
overigens ruimschoots loont bij een bezoek.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

407
Een groote zaal, waar bij bijzondere gelegenheden een groot aantal patiënten vereenigd
kon worden, ontbrak geheel. Op St. Nicolaas-avond en met Kerstmis werd de
mannenziekenzaal tot feestzaal gepromoveerd.
Evenzoo had ‘de Kerk’ een dubbele bestemming. Door-de-week werd zij namelijk
gebruikt als opnemingszaal, waarvan de aanwezigheid van een afgeschoten kamertje
voor oog-onderzoek nog getuigt.
Ook de apotheek, de bad-gelegenheden en de keuken met haar geweldige,
ouderwetsche schoorsteenen, kookpotten en fornuis doen in hun verworden toestand
heele verhalen van hoe behelpen hier in de latere jaren het parool was.
En zoo staat het oude Pesthuis thans op den moker van den slooper te wachten.
Een bewaarder houdt daags de wacht, dat ongenooden niet tot het ontredderde
gebouw doordringen.
Veel pogingen worden daartoe trouwens niet gedaan.
Een enkele maal knarst het ijzeren hek nog wel eens op zijn verroeste hengsels en
wordt de primitieve beltrekker in beweging gebracht. Het is wanneer een schilder er
de lucht van heeft gekregen, dat in de zeldzaam mooie wildernissen, die ééns tuinen
heetten, zoo heerlijke studies zijn te maken.
De aanwezigheid van een aantal aangelegde en half afgewerkte doekjes in de
kamer van den bewaarder bewijst, dat dezulken niet tevergeefs aanschellen.
Maar overigens staat het huis er eenzaam en verlaten, onopgemerkt door wie er
op een afstand langs gaan; der straatjeugd tot mikpunt van baldadigheden; den ratten
tot een aangenaam verblijf!
Amsterdam, April 1900.

Naschrift.
Tusschen het schrijven en het afdrukken van dit artikel is het Pesthuis-raadsel ten
slotte dan toch opgelost.
Of opgelost is eigenlijk te veel gezegd.
Want al is het op dit oogenblik een publiek geheim, dat dezer dagen in besloten
Raadszitting voorloopig fiat is gegeven op een voorstel van het Dagelijksch Bestuur
van Amsterdam om aan het Rijk kosteloos het oude Buitengasthuis met eenige
aangrenzende gronden aan de Constantijn Huygensstraat af te staan, ten einde den
Minister van Binnenlandsche Zaken in de gelegenheid te stellen om aan de Tweede
Kamer aannemelijke voorstellen te doen met betrekking tot de overbrenging van 's
Rijks Ethnographisch Museum naar Amsterdam, - onherroepelijk is deze nog nader
te bekrachtigen beslissing nog allerminst geworden.
En zoo lang zij dat niet is, kan eenig voorbehoud niet schaden. Inzonderheid bij
deze aangelegenheid, die weder heeft bewezen qu'il y a des accommodements, zoo
dan al niet met den hemel dan toch met den Amsterdamschen Raad.
Want den 8en Augustus van het vorige jaar stelden Burgemeester en Wethouders
den Raad voor om het voormalige Buitengasthuis te doen sloopen met verkoop van
den daarvan afkomstigen afbraak, ‘aangezien de toestand van dat gebouw van
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zoodanigen aard is, dat hij onhoudbaar wordt en het een toevluchtsoord geworden
is voor ratten.’
In geen der 43 Raadsleden kwam het blijkbaar op om zich tegen dit voorstel te
verklaren. Slechts een hunner vroeg, min of meer bezorgd, of B. en W. maatregelen
zouden weten te nemen om te voorkomen, dat de ratten, bij afbraak van het gebouw,
een invasie zouden doen in het nabij gelegen Wilhelmina-Gasthuis. Waarop
Wethouder dr. Blooker plechtiglijk, onder hilariteit van den Raad, verklaarde, ‘dat
die ratten een voorwerp van aanhoudende zorg van Burgemeester en Wethouders
uitmaken.’
Bij acclamatie werd daarop het oude Pesthuis den sloopers-moker toegewezen.
En zóó onverzettelijk bleek 's Raads en des Dagelijksch Bestuurs overtuiging, dat
het oude gebouw behoorde te worden geslecht, dat klinkend protest in de bladen van
de zijde van bouwkunstenaars, individueel en in genootschappen vereenigd, tegen
deze ‘daad van vandalisme,’ zooals de voorgenomen afbraak werd geheeten, ja zelfs
een in den vorm tot de Vroedschap gericht vertoog door het bestuur van Architectura
et Amicitia om het sloopings-besluit voorloopig in te trekken en een onderzoek uit
te lokken naar de bouwvalligheid van het gebouw, niet vermocht de heeren van het
Princenhof te vermurwen, zoodat het Raadsbesluit gehandhaafd bleef, alweêr met
algemeene stemmen.
Maar niettemin werd de reeds uitgeschreven sloopings-besteding verdaagd. De
maanden verstreken. Tot nu de tijding komt, waarvan hierboven melding werd
gemaakt.
Van hoe men het met de ‘voorwerpen van de aanhoudende zorg van Burgemeester
en Wethouders,’ denkt aan te leggen, spreekt zij niet.
Amsterdam, Mei 1901.
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‘HET VOGELENCONCERT’ FRANS SNIJDERS
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De Vlaamsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Frans Snijders.
- Van den aanvang af hunner school onderscheidden de Vlaamsche schilders zich
als koloristen. Onverschillig of zij de tooneelen uit de legende der heiligen of uit het
wereldsche leven te vertolken hadden, immer zochten zij den glans hunner
afbeeldingen te verhoogen door de stoffeering zoo rijk van kleur mogelijk te kiezen
en ze met de grootste keurigheid uit te voeren. De van Eyck's droegen niet minder
zorg om de hemelingen in mantels van de hoogste tonen te hullen, en de stof met de
kostelijkste juweelen te sieren als om hunne personages naar lichaam en geest met
de meeste waarheid te doen herleven. En niet alleen de personages en hunne kleederen
maar al wat hen omringde: huisraad en gebouwen, de bloemen in het veld, de
kleinodiën, waar zij mee pronkten, werden met groote voorliefde weergegeven en
te baat genomen om de kleurenpraal te verhoogen. Zoo deden hunne volgelingen
Petrus Christus en Van der Weyden, Memling en Quinten Massijs.
Met de Italianiseerende kunst komt er verandering. Ginder ver, over de Alpen,
waar het nieuwe geslacht in de leer ging, overheerschte almachtig de studie van het
menschelijk lichaam; de stoffeering was bijzaak en werd het meer en meer. De
primitieven en vooral de Venitianen hadden smaak gevonden in het keurig weergeven
van de mooie dingen, die zij rond hunne personages zagen, maar gaandeweg en onder
den invloed der Florentijnen werd het levenlooze meer en meer stelselmatig verbannen
uit de kunst om alleen den mensch in zijn schoone vormen en stoute en bevallige
houdingen te laten uitkomen. De Vlaminingen, die de zuidelijke meesters tot
voorbeeld namen, gingen eerst aarzelend, daarna meer beraden denzelfden weg op.
Bernard van Orley en Jan Gossaert van Mabuse smukten hunne tafereelen nog met
een overvloed van bouwkundige sieraden op; te beginnen van Frans Floris verdwijnen
deze laatste herinneringen aan den ouden Vlaamschen trant en overheerscht de
levende, de academische personage.
De lust tot het afbeelden der kleurige bijzaken was daarom niet uitgestorven noch
verdoofd in deze gewesten; enkel zou hij zich voortaan lucht geven op een andere
wijze. Het schilderen van figuren en het schilderen van andere onderwerpen zouden
afzonderlijke vakken worden: men zou nevens de historie- en genreschilders,
kunstenaars hebben, die het landschap, andere die de dieren, of de bloemen, of de
doode natuur afbeeldden. Meer en meer zou de splitsing doorgedreven worden en
terwijl onze oudste schilders geheel de levende en levenlooze wereld zonder
onderscheid op hunne paneelen herschiepen, terwijl in de XVIe eeuw de
landschapschilders nog de figuren en de dieren in hunne tafereelen weergaven, vinden
wij in de volgende eeuw kunstenaars, die niets anders meer maken dan dieren of
bloemen, of zeeën, of kerkgezichten, of levenlooze dingen.
Jan Breughel was een schilder van bloemen en dieren, maar, zooals wij zagen,
bepaalde hij zich daar niet bij en schilderde evengaarne en evengoed landschap en
figuren. Frans Snijders, die weinige jaren na hem kwam, opent de rei der specialisten.
Hij schildert dieren van allen aard, vruchten en groenten, maar geene figuren. Hij is
een meester, wellicht de grootste der meesters in zijn vak, en dit vak moge nederig
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zijn, hoog staat hij als kunstenaar en van belang is het hem van naderbij te leeren
kennen.
Hij werd geboren in 1579 en den 11den November van dit jaar in O.L.V. Kerk
gedoopt; zijn vader was een wijntavernier en hield een te Antwerpen wel gekende
herberg, ‘de Groote Bruyloftcamere.’ Van den Branden, die deze bijzonderheid
bekend maakte, wijst er niet zonder reden op, dat de jongen, die van kindsbeen af
dagelijks al de heerlijkheden te zien kreeg, die in de vaderlijke proviandkamer werden
aangebracht, daar de stof van zijn latere werken leerde kennen en bewonderen. In
1593 wordt hij leerling van Pieter Breughel den Helsche; ook van Hendrik van Balen
schijnt hij les ontvangen te hebben. Beiden waren vooral
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figuurschilders en veel heeft hij van hunne lessen niet onthouden. In 1602 wordt hij
meester der Lucasgilde; maar later trok hij, als elk fatsoenlijk kunstenaar van zijnen
tijd, naar Italië om zijne kunststudiën te voleindigen. In 1608 bevond hij zich nog
aan gene zijde der Alpen. Wij weten het uit eenen brief van Jan Breughel, die eenen
vriend verzocht aan Snijders, die in September van dit jaar uit Rome in Milaan moest
aankomen, de somme gelds uit te betalen, die hij zou verlangen. Breughel had groote
verplichtingen aan Snijders; in een tijd, schreef hij, toen hij ongelukkig was en ieder
hem verlaten had was de jongere kunstenaar hem komen opzoeken om hem te troosten
en te helpen. In 1609 keerde Snijders terug naar Antwerpen en van dit jaar begon
zijn eigenlijke kunstenaarsloopbaan.
Geen twijfel of op het oogenblik toen hij naar Italië trok was Snijders reeds een
ontwikkeld kunstenaar; toen hij nog ginder verbleef noemt Jan Breughel hem een
der eerste schilders van Antwerpen. In 1611 schrijft dezelfde Breughel van hem, dat
hij wonderschoone dingen maakte, dat voor een groot stuk van hem met fruit, dieren
en vleesch, 700 gulden geboden werd en dat de eigenaar er 300 kronen voor vroeg.
Twee jaar later getuigt dezelfde vriend in een brief door Rubens voor hem geschreven,
dat Snijders nog grooten vooruitgang heeft gemaakt in zijne kunst, dat hij eenig is
in zijn vak, overladen met werk en de prijzen bekomt die hij verlangt. En zoo gaat
het heel zijn leven door; hij werkt met immer stijgenden bijval, hij wordt een rijk
man en is verwant of bevriend met de voornaamste kunstmakkers zijner stad. Zijn
leven is gewijd aan de kunst en al wat er ons uit bekend is zijn de werken, die hij
voortbracht. Hij stierf den 19den Augustus 1657.
Hij had een broeder, Michiel, die schilder was; zijne vrouw Margaretha De Vos
was de zuster der bekende schilders Cornelis en Paulus De Vos; Van Dyck etste zijn
portret en schilderde het meer dan eens. Het exemplaar, aan graaf Carlisle
toehoorende, wordt als het beste werk beschouwd, dat Engeland bezit van den grooten
portretschilder; het vaste land bezit geen schooner dan datgene, wat zich in het
Museum te Cassel bevindt: het droomerig gelaat met het zachte licht, dat door de
huid glanst en waarop fijnheid van gevoel en teerheid van gestel te lezen staan.
Eene gewichtige gebeurtenis in het leven van Snijders is zijne samenwerking met
Rubens. De groote schilder was pas eenige maanden in Antwerpen uit Italië
teruggekeerd, toen Snijders daar ook aankwam; in 1608 verbleven beiden terzelfder
tijd te Rome en geen twijfel of zij maakten daar kennis. Snijders' eerste werken waren
levende of doode dieren, vogels vooral en fruit, al wat het oog bekoort door zijne
rijke kleur, door zijne fijne tinten. Doode dieren, zooals hij ze gezien had in zijn
vaders proviandkamer, penseelde hij bij voorkeur. ‘Snijders' talent, schrijft Toby
Matthew aan Dudley Carleton in 1617, is beesten en voornamelijk vogels af te
beelden, immer in dooden toestand en zonder eenige beweging.’ Aanleiding tot die
opmerking gaf het bespreken van een stuk van Rubens, Diana terugkeerende van de
jacht, dat zich nu in het Museum te Dresden bevindt. Reeds vroeger had de fruit- en
dierenschilder met den grooten menschenborstelaar samengewerkt; het oudste
voortbrengsel van hun gemeenschappelijken arbeid, dat wij kennen is de Boschgod
met het vruchtmandje, uit de verzameling Schönborn te Weenen, van 1612 ongeveer.
Snijders was in zijn vroegste werken bijzonder vinnig en bont van kleur; heldere
schittering van zeer hooge, rijke tonen onderscheidde hem. De tros van doode vogels
uit de hooger gemelde Diana geven ons een denkbeeld van zijn voorkeur en zijne
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kunst om dien juweelachtigen vedertooi te schilderen. Hoe verzot op kleurenpraal
Rubens ook was, hoe ongeëvenaard zijn meesterschap in het weergeven van al wat
hemel en aarde voor heerlijks aan licht en toon aanbieden, de glans van Snijders' verf
was hem te scherp, te schitterend of te schetterend. Om een voldoende eenheid te
krijgen in hun gezamenlijk werk kon de meester zijn toon wel wat verhoogen, maar
moest Snijders den zijnen vooral wat milderen en dempen. Dit gebeurde en zoo
ontstonden die heerlijke werken, waarin beider penseeling gelukkig ver-
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smelt en de vinnige schittering van den eene den malscheren toets van den andere
beter doet uitkomen. Heerlijke vruchten van die samenwerking zijn bijvoorbeeld de
Kinderen een festoen van vruchten dragende, uit het Museum te München, en de
Meleager en Atalante, uit het Museum te Kassel.
Wat Snijders vooreerst van Rubens leerde was het leven met al zijn bewegingen,
veerkracht en hartstocht aan zijne dieren te leenen. Rubens is eigenlijk de grootste
aller dierenschilders, omdat hij zijne beesten bezielt, doet voelen, doet lijden en
strijden; een dierenschilder, die met hem in aanraking kwam, moest aangespoord
worden om zijn voorbeeld te volgen en zoo gebeurde het met Snijders. Niet meer
enkel den keukenvoorraad in zijn duizendvoudige tinten, met al zijn wonderen van
schijnen en weerschìjnen, noch de heerlijkheid van vacht en pluim en ooft, ook de
drift van het opgejaagde hert, van den vooruitsnorrenden en dol aanvallenden hond,
het gevecht om leven en dood schildert hij in navolging van den grooten hervormer.
Snijders leverde weinig van die groote fel bewogen stukken; onder al degene die
hem toegeschreven worden zijn wellicht enkel de Everzwijnjachten uit het
Corsini-Museum, de Hertenjacht uit de Pinacotheek te Munchen en die uit het
Museum te Brussel echt. Kleinere stukken met evenveel maar minder geweldige
beweging bracht hij in grooter getal voort. Men heeft veel aan Snijders toegedicht
wat niet van hem is, niet alleen in zake van jachten, maar ook in groote stukken,
voorraadkamers verbeeldende. Zijn schoonbroeder Paulus De Vos, die meer dan hij
een gewone helper van Rubens was, vervaardigde het grootste deel der stukken van
aanzienlijke afmeting, die onder Snijders' naam staan; deze laatste bleef altijd meer
de schilder van de kleurige natuurkinderen, vogelen en vruchten. In Rubens' stukken
schilderde hij met zeer enkele uitzonderingen niets anders.
Maar wat hij vooral van den grooten meester overnam was de breedere gesmijdige
toets, de zachte warmere toon, de werking op elkander van kleuren en lichten. Meer
dan eenig andere volgeling nadert hij aldus tot den aanvoerder der school; zijne
stukken krijgen eene malschheid, eene doorschijnendheid, eene zachtheid van glans,
die geen van zijn vakgenooten bereikt. Paulus De Vos, wiens groote stukken het
meest overeenkomen met die van Snijders, is droger van kleur, oppervlakkiger van
bewerking; maar zijne handeling is dramatischer; hij hecht meer prijs aan de vinding
dan aan de uitvoering. Talrijk zijn de schilders van dieren, van bloemen, van doode
natuur in de Antwerpsche school van dien tijd en velen zijn van de hoogste
verdiensten, Jan Fijt, Adriaan van Utrecht, Peter Boel, Daniël Seghers, Jan en Cornelis
De Heem zijn de voornaamste, maar boven hen allen staat Snijders.
Werken van hem zijn in groot getal in de verschillende Museums van Europa
verspreid. Geen bezit er meer en belangrijker dan de Ermitage. Wij tellen er dertien
en onder deze zijn er zeven, die 's meesters handteeken dragen, iets wat zelden
voorkomt in Snijders' werken.
Wij vinden er vooreerst eene studie (Nr 1323) van vier kattenkoppen kruisgewijze
bijeengebracht en verschillend telkens van houding en uitdrukking, maar naar
eenzelfde dier geschilderd. Het is een breed en los gepenseelde, maar toch zeer
zorgvuldig bewerkte studie naar de natuur, bewijzende hoe het den meester ernst
was met de waarheid en de trouwe navolging van het leven. Snijders schilderde nog
enkele andere stukken van denzelfden aard: een studie van hertenkoppen in het
Museum te Brussel, eene van hondenkoppen te Berlijn o.a. Het stuk uit de Ermitage
draagt een dagteekening, die de Catalogus 1609 leest, maar dat mij 1639 schijnt te
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zijn en te moeten zijn. Snijders was karig met de jaarmerking; wij kennen nog enkel
twee stukken buiten dat van St. Petersburg, welke er een dragen: een met doode
vogelen en vruchten in het Museum te Oldenburg van 1614 en een Hanengevecht in
dat te Berlijn van 1615.
Dan komt een paar stukken vechtende dieren: een haan op het punt met een kalkoen
pootgemeen te worden, met een hen ter zijde op het slagveld (Nr 1322) en een
Hondengevecht (Nr 1321). Een groote grimmige jachthond met gele vlekken op het
witte
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lijf heeft een anderen, een zwarten met witte vlekken, op den rug geworpen en toont
hem zijne tanden; drie andere kijken verwoed den overwinnaar aan, maar laten hem
begaan. In het eene zoowel als in het andere stuk is het leven en de hartstocht met
treffende waarheid gezien en weergegeven. De koppen der honden grijnzen, hunne
spieren zijn gespannen; uit de houding der hanen spreekt uitdagende trots en
onversaagde kamplust.
Verder vinden wij winkels van eetwaren: een van fruit (Nr 1312), een van groenten
(Nr 1313), een van visch (Nr 1320) en een van wild (Nr 1315); het zijn kolossale
stukken van ruim twee meters hoog en nagenoeg drie en halve meter breed. Zooals
de meeste der doeken van dien aard hebben zij gediend om de wanden eener eetkamer
te sieren. Zij zijn daarom in een vluggeren trant geschilderd dan Snijders' gewone
stukken en bestemd om decoratief te werken, maar zijn nog altijd degelijk behandeld.
De verkoopers of verkoopsters, die in den winkel staan, worden hier aan Jan Bockhorst
toegeschreven. Waarop die toeschrijving gegrond is ware moeilijk te zeggen; beter
is het altijd dien vader te geven aan zulke figuren dan ze voor Rubens' werk te doen
doorgaan, zooals vroeger gebeurde en zooals maar al te dikwijls nog geschiedt. Ik
ken geen enkel soortgelijk werk, waartoe de groote meester zijn penseel leende,
alhoewel in zijn eigen nalatenschap aan hem werd toegeschreven ‘een stuk met een
boer, eene boerin, en veel wild en fruit geschilderd door Paulus De Vos.’ De vier
stukken uit de Ermitage zijn wereldbekend gemaakt door de heerlijke platen in zwarte
kunst, die Earlom er naar graveerde, wanneer zij nog aan Walpole toebehoorden.
Nog twee groote stukken van gelijken aard, maar wat kleiner van afmeting, treffen
wij aan, twee voorraadkamers alweer. Het zijn doode naturen zooals Snijders er veel
en goed schilderde en wat hij hier uitstalde vinden wij in twintig andere zijner
eetzaalschilderingen weer. Op eene tafel, met een tapijt overdekt, ligt in het eene
stuk (Nr 1316) een pauw, een haan, een rist kleine vogels, patrijzen, een kreeft op
een blauwen schotel en een koperen emmer vol asperges, artisjokken, citroenen en
een meloen. Op den voorgrond visschen en oesters en om wat leven aan het tafereel
bij te zetten een hond, die een kat achterna zet. In het andere (Nr 1317) is de pauw
vervangen door een zwaan en de haas door een reebok; een papegaai en een
everzwijnskop zijn er bijgekomen. De levende personages zijn een jongen, die vijgen
aanbrengt en een hond, die hem volgt. Drie andere stukken nog met eetwaren. Op
het een (Nr 1318) drie schotels met ooft; op het andere (Nr 1319) allerlei doode
vogelen, op het derde (Nr 1314) nog een vischkraam met uitzicht op een haven.
De Vlamingen hebben den naam van smullebroers te zijn; de schilderijen van
Snijders en zijn vakgenooten kunnen als bewijzen ingeroepen worden om hun
aanspraak op die faam te staven. In hun land moest zulke kunst geboren worden.
Wanneer onze voorouders uren en dagen achtereen aan hun weelderigen disch gezeten
waren rustte hun oog met welbehagen op al die heerlijke dingen, die aan den wand
hun oog streelden door hunne kleur en die hun gehemelte niet minder bekoorden.
Geen die als onze schilder al die eetwaren, eer zij de keuken ingaan, zoo verleidelijk
wist te schilderen; geen ook, die er zoo weinig lekkerbek uitziet als hij, met zijn
tenger, sentimenteel gelaat. Hij ontneemt dan ook aan zijn doode natuur wat zij grof
realistisch kan hebben, wat enkel den fijnproever zou doen watertanden. Er ligt iets
edels, iets voornaams in zijn proviand. Om niet te spreken over zijn festoenen van
blozende, gelende, glimmende vruchten, heeft men slechts na te gaan met welken
kieschen smaak hij zijne bonte vogeltjes, zijn helderroode kreeften, zijn blauwig
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slijmerige visschen, zijne donkergulden haringen, zijn sappige groenten te pronken
legt op rijke tafelkleeden of kostelijke schotels om te zien, dat hij houdt van
voornaamheid, dat hij er minder aan denkt hoe lekker al die dingen smaken, dan hoe
heerlijk zij er uitzien. Hij is een fijngeaarde kolorist, een meester in de penseeling.
Breed en malsch legt hij de verf, met de uiterste zorg is alles tot in de minste
bijzonderheden afgewerkt, er is geen veertje van zijn vogels, geen schubje van zijn
visschen, geen schel-
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fertje van zijn oesterschelpen, geen haar van zijn dierenvachten, dat niet afzonderlijk
schijnt aangegeven en behandeld. Terwijl bij zijne vakgenooten de dierenhuiden er
vaak massief en pappig uitzien wordt bij Snijders alles met lucht en licht doorspeeld;
men ziet op den rug der honden de haarpijlen rijzen en trillen; men ziet op het lijf
der herten de stroomingen der vacht loopen; zijn ruige everzwijnskoppen zijn
meesterstukken van juiste opmerking en meesterlijke weergeving der
afzonderlijkheden zonder in gepeuter te vervallen.
De vogels, wij bemerkten het reeds, hadden de grootste aantrekkelijkheid voor
hem; hij bewees het eens te meer in het laatste stuk, dat wij te vermelden hebben in
de Ermitage en dat wij hierbij afbeelden, het zoogenaamde Vogelenconcert (Nr 1324).
Daar zijn zij allen vergaderd op eenige boomtakken, de leden van het kwakende,
snaterende, gierende, piepende, schuifelende, zingende koor; een kleine kerkuil heeft
het muziekblad voor zich liggen en heft den poot op om de maat te slaan; al de andere
geven klep wat zij kunnen. Wat dit voor een harmonie moet zijn! Johnson zou bij
het hooren zeker niet meer beweerd hebben, dat de muziek het minst onaangename
aller geruchten is; maar voor het oog alweer is de vergadering allerplezierigst. Met
lichte hand en vaste toets zijn de honderdvoudige kleuren en tinten der bontgevederde
schaar weergegeven; alles beweegt en handelt op zijn manier; het is een der beste
bewijzen, dat Snijders als volgeling van Rubens leven in zijne dieren brengt. Niet
alleen elk zanger roert en zwaait het heele lijf, maar elk deeltje van dit lijf rept zich;
vleugels en staart ontvouwen zich, de pluimen schudden en rijzen; er is trilling,
opgewondenheid, aandrift overal, en bij ieder in het bijzonder wordt de lust zich te
doen gelden en de andere te overschreeuwen op verschillende wijze uitgedrukt.

Het eendje.
Door Th.J. Thijssen.

I.
Dicht bij het deftige stuk van eene lange Amsterdamsche gracht wonen kalme
burgerluitjes in een leuk buurtje bij elkaar.
Er staan lage huisjes met houten trapstoepjes en banken, waar bij mooien
Zomeravond nog stillevende oude mannetjes lange pijpen komen rooken.
Boven in de huisjes wonen enkel bedaarde gezinnetjes: ambachtsmenschen, die
er 's avonds na 't werk tevreden de glimmende deurtjes door gaan, en de witgeschuurde
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trapjes bestijgen; kleermakers, die er, met heel oude broeken aan, en sloffen aan de
magere, vouwbare beenen, voor 't raam stijf-lakensche kleeren zitten te verstellen
en keeren; bakers, met fatsoenlijke dochters, die op eene machine naaien, groote
stukken wit goed; en juffrouwen met een nachtschel aan haar deur.
Onder in de huisjes, in de hokkige kelderwoninkjes, daar wonen de meer
rumoerigen van geest; en soms, héél soms, bedreigen die de fatsoenlijke stilte.
De zomer-zondag daar, typeert het buurtje.
Dan komen tegen kerktijd uit de nette huisjes de bewoners in het zwart, een klein
beetje houterig gekleed, met dikke kerkboeken, veel met gouden sloten. Vredig
stappen ze weg, en groeten alle buren, en zeggen even wat van 't mooie weer.
In de kelder-stoepjes zitten rookend, in heldere overhemden, mannen eene krant
te
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lezen; binnen is de vrouw aan 't wasschen en opknappen van de kinderen. Eén voor
één, naar ze klaar zijn, komen dezen in stijfgestreken jurkjes en blousjes naar buiten,
en krijgen van den vader eene zondagscent. Ze gaan drentelen, een grachtje om, en
beraadslagen over snoepgoed. Soms is er even hilariteit, als een kleine dikkerd op
bloote voetjes in een stoepje komt dansen; maar dadelijk gaat de deur half open, en
moeder haalt het kind naar binnen.
Tegen twaalven komen de kerkgangers terug, om koffie te drinken; bij de
kerkboeken dragen ze nog een zakje koek.
's Middags gaan sommigen uit, en anderen krijgen visite van kind en kleinkind.
Op straat worden de kinderen drukker, en gaan spelen; voor den snoepkelder staan
er te koopen met veel beraad. Hier en daar gaat een juffrouw met 'n geslepen karaf
naar de tapperij om den hoek.
Dan wordt het stiller; het eene kind komt het andere in huis roepen, en de buurt
eet.
Als het schemeren gaat, drinkt de buurt thee; beneden zitten man en vrouw in 't
stoepje, en praten met de menschen uit het huisje. De kinderen krijgen ruzie, en gaan
drijnen; maar ze moeten naar bed; en vóór en na verdwijnen de levenmakers.
Nu komt de kalme Zondagavond; rustig zitten de menschen te babbelen voor de
huisjes, op stoep en bank, en voor het opengeschoven raam; in een onderhuis neuriet
gezellig een harmonika; in een huisje verderop klinkt een dun zither-geluid; weer
verder, op een bovenhuis, zanikt klaaglijk een orgel. In de stoepjes drinkt men
fleschjes bier.
Langzaam aan komen oudjes thuis, die bij hun getrouwde kinderen hebben gegeten;
ze blijven nog even praten voor de deur.
Dan gaat de bel van een hofje, en d' eene buur na den anderen gaat in huis.
En al om elf uur slaapt de buurt gerust; alleen een stille kat zwerft loerende onder
de trapjes; tot ook die naar binnen gaat, door een klein raampje, onder de stoep.

II.
In het on-stadsche water van de Ruijsdaelkade hadden vroolijke eendjes gezwommen;
toen de scholen uitgingen, hadden de jongens de eendjes met steenen gegooid, groote
steenen, daar gestapeld voor het bouwen; en toen waren de eendjes verschrikt
weggezwommen naar een veilig slootje aan 't end, achter de brug.
Maar één eendje was geraakt; en moeizaam was het naar den kant gesukkeld. Er
was een groote man gekomen, die had het gepakt, en was er mee naar huis gegaan.
Onderweg had hij het met zijne groote handen zacht geaaid, veel medelijdend. Voor
een diender had hij 't maar onder zijn buis gehouden....

III.
Juist dekte het kleine vrouwtje de tafel, toen de vier kinderen kwamen binnengehold.
‘Hoerah!’ schreeuwde de kleine Janus. ‘Weer een beessie! Weer een beessie! En de
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anderen: ‘Vader komt er aan, met een beessie onder z'n jas! Hoerah! Hoerah!’ En ze
begonnen met de vorken op de borden te slaan, dol.
Moeder gaf er gauw een 'n tik, en ze waren even stil.... ‘Wat hèt je vader? Watte?’
vroeg ze toen.
‘Weet ik het, een beessie,’ en ze holden alle vier het stoepje in, waar de vader net
de twee treetjes afwipte; ze vlogen tegen hem op, schreeuwend en juichend.
Moeder, de handen in de zijde, begon: ‘Zeg, Janus...’ en Janus, die prettig grinnikte,
keek al bedremmeld, en hield het eendje weg. ‘Zeg, Janus...’, maar daar struikelde
de kleìne Janus; z'n hoofd op den steenen drempel. ‘O God, ò God!’ gilden de meisjes;
de moeder gilde óók even; zij duwde den lummel van een man op zij, en tilde het
kind op. Gauw besloten, snelde ze de straat op; de drie meisjes haar huilend achterna.
‘Boter d'r op’ riep nog een oud vrouwtje over een onderdeur; maar zij holde door,
den hoek om, naar den apotheker.
Janus keek haar na, schudde wijs het hoofd, en ging naar binnen met zijn eendje;
de deur bleef openstaan. Gauw greep Janus
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de groote stoof, stopte voorzichtig het beestje er in, en zette de stoof op z'n kant.
‘Lucht heppie door de gaten,’ zeide hij vergenoegd, en hij ging naar een hok achter
in den kelder.
Het was plotseling stil geworden; even nog bleef het stil; alleen, het eendje schuurde
wat met z'n vlerken tegen de wanden. Toen gerommel achter, en Janus kwam voor
den dag met eene groote tobbe; hij ging naar buiten, en zette de tobbe voor 't stoepje
op straat. Weer hoorde men even alleen het eendje wat krabbelen in de stoof. ‘Stil
beessie, stil! Sst! Je mag zwemmen strak.’ En Janus vulde een emmer, en begon
water in de tobbe te gieten....
Dáár kwam de moeder de straat weer in, Janusje sleepend aan haar hand. En de
andere kinderen er naast, aanvurend: ‘Loopen, loopen! Loopen!’ En er voor, en er
achter, al de kinderen uit de buurt, allemaal zenuwachtig meedravend:
‘Mott-ie loopen?’
‘Loopen, Janussie, lóópen!’
Janussie schreeuwde van nee, nee, en wou naar huis, naar huis, en in bed, in bed.
Overal kwamen de menschen naar buiten. Zij hielden de moeder aan: ‘Wat is er, wat
is-er?’
De vrouw bleef staan: ‘Loop maar door met je broertje;’ de kinderen holden woest
door. De moeder vertelde... onderhand keek ze nog angstig Janusje na: ‘De apotheker
wou geen... o hemeltje.... Janusje viel, maar ze sleepten 'em op, en verder, verder...
‘wou geen schrikpoeier geven; 't schaap was nog te jong. Hij moet nou wat loopen,
om te bekommen.’
‘Maar hoe kwam het eigenlijk?’
‘Hoe het kwam? Och, mens, m'n mooie kerel die kwam....’ Toen ze aan 'em dacht,
keek ze naar d'r kelder. ‘Och, hij hèt weer een stuip,’ en ze stoof er op af.
‘Janus, ben je gek?’ schreeuwde ze woedend; de man grinnikte en liet den emmer
eventjes rinkinken. ‘Nou jà, da's nou eenmaal....’
‘Of je mal bent, of je niet goed wijs bent. Of je....’
Maar daar kwamen de kinderen weer aangerend, joelend. Janusje werd gedragen,
en schreeuwde maar van ‘hou op....’ ‘Hier’ riep vinnig de moeder, en griste ze 't kind
af: ‘en nou naar binnen, marsch!’ Bang vlogen de meisjes den kelder in; de vreemde
kinderen weken achteruit. ‘Jij ook, malle,’ en Janus kreeg een duw. Hij ging ook,
den emmer in de hand. Flap, ging de deur toe.
De kinderen buiten hoorden de moeder schreeuwen, den vader op één toon
mopperen, en Mietje en Janusje huilen van nooit weer doen. Een paar groote menschen
kwamen ook voor het stoepje staan. Boven, uit het huisje, kwam een vrouw op stoep:
‘wil-je wel gelooven, dat het geen uithouden is?’ riep ze tegen de menschen. Die
stapten het trapje op, en begonnen te redeneeren.... ‘Hoor eens, hóór eens’ zeiden ze
telkens. De kinderen, baldadig, gingen elkaar nat gooien met handjes water uit de
tobbe; maar daar kwam het vrouwtje weer uit den kelder, zoo woedend, dat ze allen
hard weg liepen.
Het vrouwtje zei niets; ze keerde nijdig de tobbe om dat het water over de straat
liep, rolde 't ding naar binnen, en smeet hard de deur achter zich dicht. Eene ruit brak.

IV.
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Janus kwam thuis van zijn werk en groette schuchter de menschen. Die groetten
vriendelijk terug, want och, goed wijs vonden z'em toch niet.
Zijn kinderen sprongen naar hem toe, en vroegen: ‘Mag het nou zwemmen, vader?
Moeder is....’ ‘Stil, stil,’ zei Janus, ‘eerst eten.’
En ze gingen alle vijf naar binnen om te eten.
Na 't eten droeg Janus kalm de tobbe in het stoepje, en begon er emmers water in
te gieten. Nieuwsgierig keken de overburen: zou er weer herrie komen? Maar neen.
De moeder, achter in den kelder, haalde de schouders op en wees achter Janus' rug,
tegen de buren, dat-ie mal was. Ze ging borden wasschen.
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Janus haalde 't eendje, en de kinderen gingen om de tobbe staan. Vader streek het
eendje over den kop. ‘Arm beessie, arm beessie!’ zeiden de kinderen. En Janus zette
het eendje in 't water; z'n handen hield hij er boven, als het soms wegvliegen wou.
Het eendje zag er verfomfaaid uit, en keek schuw. Maar Janus aaide telkens de
veertjes, en langzamerhand bekwam het wat. In-ééns, daar ging het met een schokje
naar de andere zijde van de tobbe; Janus schrok, en verplaatste gauw z'n handen wat,
dat ze boven het eendje bleven; de kinderen riepen: ‘het zwemt, het zwemt!’ en ze
grepen elkaar bij de hand en begonnen te dansen. De oudste begon te zingen, en
spoedig zongen de anderen mee, van ‘Alle eendjes zwemmen in het water.’ Andere
kinderen kwamen er bij, en die hosten mee: ‘falderalderire, falderalderire!’
Toen moest het eendje eten. De kinderen kwamen stil kijken. Mietje haalde een
stuk brood van binnen. ‘Wat motje,’ grauwde de moeder, maar Mietje was al buiten.
Janus plukte een stukje brood af, en hield dat het eendje voor. Maar het eendje wou
niet eten, en zwom weg voor Janus' hand. ‘Toe nou, eet nou,’ zeurden alle kinderen,
maar het eendje wou niet, en het brood viel in 't water.
Kriegel wilde Mietje 't beestje pakken, en brood in zijn bek duwen, maar pats!
daar kreeg ze een klap van vader.
Ze lieten het beestje maar zwemmen, en gingen weer dansen. Een paar bléven
kijken. Onverwachts, daar bukte het eendje even, en hapte een kruimeltje uit het
water op! De kinderen kwamen weer om de tobbe dringen. ‘Stilletjes kijken,’ zei
Janus, en ze hielden zich stil, en strooiden brood in 't water, veel meer dan het eendje
op kon. Telkens, telkens hapte het weer; en er liepen kinderen even naar hun huis,
en riepen aan de deur: ‘Moeder, het eendje zwemt al, en het eet ook!’ Dan holden
ze weer terug, om te kijken.
De vrouw van Janus kwam in de deur staan, met een bord en een vaatdoek in d'r
handen; de buren lachten wat tegen haar; maar zij wees weer, dat Janus mal was, en
ging naar binnen.
De kinderen keken en zongen en dansten, de buren keken lachend toe, en Janus
zat in het stoepje en wreef in zijne handen.
Hij durfde wel even het eendje alleen laten, en ging z'n pijp van binnen halen.
Daar stond zijne vrouw en zuchtte eens. ‘Kom, kom,’ suste de man, die plezier had;
en hij wou d'r een zoen geven, maar zij duwde 'm nijdig terug: ‘Malle brasem!’
En Janus ging naar buiten, stak zijn pijp op, en zat weer te kijken naar zijn beestje.
En Mietje, en Keetje, en Aaltje en de kleine Janus, die mochten even het eendje aaien.
Het eendje was op zijn gemak.

V.
Eén platte stoep was er in de straat, en daar speelden op een Woensdagmiddag de
kinderen schooltje. Op eene plank, over een kist en een krukje gelegd, zaten ze tegen
den muur, overdreven zoet; en Mietje speelde streng de juffrouw.
Mietje kreeg een idee.
‘Wacht eens,’ zei ze, ‘nou gaan we leeren van de eend. Ik zal hem eventjes halen.’
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Ze zag net haar moeder een winkeltje in gaan. Vlug liep ze den kelder in, en nam
het eendje mee. Het eendje zat nog in de stoof, want vader moest nog een hokje
timmeren.
Mietje kwam weer bij de klas, en haalde het beestje te voorschijn.
Het eendje was niet erg frisch, en liet slapjes met zich sollen.
Mietje vertoonde het; eigenlijk dorst ze het niet eens goed vasthouden.... Doch de
heele klas wou het eendje van dichtbij zien; de kinderen vlogen op, en verdrongen
zich om Mietje. Die wilde ze op hun plaats duwen, en hield het eendje maar met
ééne hand vast, bij de pooten. Het eendje werd bang van al de drukte, en begon te
spartelen. Het heele schooltje ging door de war. ‘Help me dan!’ riep Mietje toen,
‘help me dan! Het vliegt weg, het vliegt weg!’
En angstig liet ze de pooten van het
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eendje los, en greep een vleugel, en liet dien los en greep den kop; al de kleinen
kwamen schreeuwend aangedrongen om te helpen; ze grepen er wild naar, met stevige
vingertjes; één dacht, dat het 'em beet, en sloeg er òp. Het eendje rukte los, en viel
op straat, en wou weg; de kinderen werden kwaad en pakten het weer; maar telkens
werden ze weer bang van de griezelige levendigheid van 't beest.
De vogel werd àl angstiger en angstiger; de kinderen steeds woester; ze vochten
op 't laatst tegen den vogel. En de grooten gooiden de kleinen omver en trapten op
hun handen, en de kleinen schreeuwden van pijn, en sloegen met hun vuistjes kwaad
tegen de beenen van de grooten. Het was een warrelend hoopje vechtende kinderen;
de eend zat er onder; die was niet eens te zien.
‘Is 't nou ùit?’ riepen groote menschen, die er niets van begrepen, en ze haalden
de hoop uit elkaar. Toen bedaarden de kinderen wat. En daar lag in een hoekje, het
eendje; telkens bewoog het even, of het wou gaan zitten; de oogjes gingen aldoor
dicht; het bekje bloedde. Op de stoep lagen veeren van het eendje.
‘'k Zou d'r maar mee naar huis gaan, gluiperds,’ zei een man; ‘waar hoort het?’
‘Het is van ons,’ zei Aaltje. ‘Pak àn dan,’ zei de man, en hij nam het eendje op,
om het aan Aaltje te geven. Het eendje bewoog niet eens meer, maar toch was Aaltje
er bang voor.
Mietje haalde de stoof, die in 't midden van de straat was geschopt, en liet daar
het eendje in stoppen. De man lachte om de stoof tegen de omstanders.
Toen gingen Mietje en de andere drie met de stoof naar huis; een eindje er achter
de andere kinderen, die wilden zien, hoe het thuis af zou loopen. Een paar jongetjes
liepen elkaar met heel groote oogen te vertellen, hoe zij zich hadden geweerd tegen
de eend.
Even later kwam de vrouw-boven over de onderdeur, en riep tegen de overburen,
dat het geen uithouden was, met zoo'n huishouden onder je.
In den kelder gilden de kinderen, en de moeder sloeg ze maar, en zei telkens: ‘Zijn
eenigste plezier, krengen! Dàr! Hièr! Dàr. Het éénige plezier, dat-ie had!’

VI.
Janus begreep al niet, waarom de kinderen zoo weg kropen. Dáár vond hij 't eendje
dood! Hij vloekte en keek z'n vrouw aan. Deze vond het akelig; het speet haar erg,
wou ze zeggen; maar eer ze kon, kwam Janus voor haar staan, dreigend,
ongewoondriftig.
‘Slang, kat, kreng!’ siste hij, ‘gun je me dan niks, niks? Kan je dan niet eens velen,
hè, kan je niet eens velen, dat ik een beessie hou? Mijn éénigste plezier, hè? Hei-je
't weer vermoord, hè, net zooals de hond, slang! En de witte muizen? O, o....’
‘Allemachtig’ viel zij in, d'r hééle troostreden vergetend, ‘allemachtig, man, bedaar,
bedaar! De kinderen hebben d'r een ongelukkie mee gehad, en ik heb ze d'r al om
afgeranseld, hoor.’
Janus activiteit verdween; maar, woedend nog, begon-ie weer:
‘Niks, niks, niet zooveel, niet... niks’
‘Stik er niet in, zeg,’ raadde zij. En hij heelemaal mak, kon nog maar klagen:
‘Zoo'n arm onnoozel....’
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‘Leg noù niet langer te zaniken!’ en met een beslist gebaar duwde ze 'm op 'n stoel.
En terwijl ze de tafel begon te dekken: ‘Ga jullie maar zitten.’
Schuw kwamen de kinderen bij de tafel.
Janus, vader, begon: ‘Als....’
‘Hou je bakkes! Ze hebben al gehad. Laat ze nou eten,’ viel de vrouw onmiddellijk
in.
Janus, droevig, schoof z'n bord weg. ‘Kan niet eten,’ mompelde hij.
't Vrouwtje keek em even aan.
En toen, met grooten nadruk:
‘Bèn je nou wel goed wijs? Vader van vier kinderen, zal me gaan janken om een
dooie eend. Hei-je 't oòit beleefd. 'n Brok in z'n keel d'r van!’
TH.J. THIJSSEN.
Amsterdam.
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De pedante paddestoel.
Door Marie Marx-Koning.
Sprookje voor groote menschen.
't Was een frissche, van licht tintelende najaarsdag. De loofboomen, dragende groote,
loome, volgroeide bladen, stonden te wachten in 't blauw-en-gouden licht, dat uit
den hemel stroomde over de grijs-glimmende dennekruinen, over de vlak-liggende
landen, en over de heuvels, door krachtige, vast in den grond pakkende stammen
beklommen.
Op een vooruitstekende punt land, waar twee beekjes samen kwamen, en
klater-babbelend verder ijlden, beurde, tusschen rijp, zaaddragend pluimgras en
stugge bosjes hei, een mooie, roode paddestoel zijn rond kopje uit den zijig bemosten
grond. Hij was helrood, met een geelwitten schijn over zijn ronde vlakte; en zag er
zoo vroolijk uit, dat het blonde pluimgras zich voorover boog, om hem goed te zien.
De pittige najaarslucht had hem vlug doen groeien.
't Najaar weet wel dat het weinig tijd heeft; en wat het doet, doet het snel. Snel
verguldt het de boomen, snel zendt het zijn gewiekten adem langs de bang-krakende
takken om ze te ontbladeren: want de winter wacht al; al héél nabij.
Voor de paddestoel dus tijd had, om veel na te denken over het licht en over het
leven, waarin hij zoo opeens gekomen was uit de zwarte, geheimzinnig-zwijgende
aarde, stond hij, toen hij den witten sluier verbroken had, die beschuttend over hem
heen huifde, als een kleine, trotsche koning op de vooruitstekende punt land, en keek
tevreden om zich heen.
Het speet hem, dat zijn dikke, brosse stengel hem belette te groeten naar alle
kanten; en hij lachte maar, om zijn blijdschap te toonen over 't mooie rondom hem.
Het heldere, voorbij-snellende water van de beek, dat op zijn in 't licht schitterende
golfschubben nu en dan een afgevallen blad droeg, als een luchtig bootje voorbij
drijvende, knabbelde langs de nat-zwarte kanten van 't land waar hij stond, als op
een groenfluweelen troon; terwijl het buigend pluimgras een troep gedweëe hovelingen
leek, en de bosjes stijve, paarse hei, hofdames, die wachtend op 't geen hij gebieden
zou, bijeen stonden.
Hij was heel mooi, de paddestoel.
Op zijn hel, licht-vangend, bol-rond bovenvlak, waren kleine witte kralen gegroeid,
die prachtig zijn krachtige, roode kleur verhoogden.
Zijn fluweel-zachte, brosse stengel droeg een fijnen, rondom-hangenden sluier.
Teer en dun als kant, drapeerde die sluier hem met sierlijke plooien. Het
vorstelijk-onbuigzame van dien stengel gaf hem groote waardigheid, tegenover het
licht wuivende pluimgras, en 't meegaande, burgerlijk-veerkrachtige mos.
Ook de sierlijke, 't water overhuivende varens, zwaar van zaad, waren, bij hem
vergeleken, licht-bewogen dingen, zonder trots.
Aan den kant van 't eene beekje, langs 't stuk land waar de paddestoel stond, groeide
laag elzenhout; en een eenzaam, knorrig sparretje dat verdwaald leek, keek donker
op hem neer.
Waar het andere beekje kwam aanglijden, was een geel-wit zandpad, waar knoestige
eiken stonden, die hun wortels oplichtten uit den grond, of ze vonden, dat ze oud
genoeg waren, om niet meer door de aarde geholpen te worden bij het staan. Langs
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hun stammen waasde, groen, een doezelig larixboschje, waar 's avonds konijntjes
wandelden.
Waar de beekjes samen kwamen, keek de paddestoel ver over het glinsterende
watervlak, dat altijd rusteloos-ijverig bewoog. Ze brachten veel licht mee, veel blauw
licht, van de hoogten waar ze ontsprongen, als een levend wonder van klaarheid, uit
de donkere, stille aarde.
Een eenzaam, sentimenteel berkje stond tusschen het dunne, babbelachtige
elzenhout, even nadat de beekjes vervroolijkt, levendigdruk, samen verder stroomden.
Het was een dun berkje met veel wit aan zijn stam, dat zilverig-schilferend hier
en daar loskrulde, en waar trosjes geel-groene korstmossen op leefden. Het had maar
twee armen, waarmee het machteloos over de beek
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slingerde, en kon nooit grooter worden; want in een booze bui had de storm zijn
hoofd afgerukt. Daarom was het altijd droevig gestemd en wou wel heelemaal weg
zijn....
De verte was begrensd door een donker, norsch-uitziend pijnbosch, dat somber
tegen 't luchtblauw stond.
- Hoe aardig van die beek! zei de paddestoel, toen hij zich zoo echt thuis begon
te voelen in zijn omgeving.
- Telkens verzint ze wat anders om me genoegen te doen. Dàn draagt ze een dood
bloempje voorbij, dat me met een laatsten blik nog groet, dàn een goud-geel blaadje,
dat dobbert op haar lichte golfjes. Dan schittert ze blauw, dan weer hel-wit.... Aardig...
hoe àlles moeite doet om me te behagen.
Hij keek om zich heen en vond het leven prettig; héél prettig....
- Lief van die witte wolken, dat ze zoo voorbij zweven. 't Was anders erg eentonig
voor me, dat enkele blauw in de hoogte. Erg lief....
Een zijig mosje vlijde langs zijn fluweeligen stengel.
- Ja... ik zie je wel! Je bent vriendelijk! Heel vriendelijk. Maar alles is zóó mooi
voor me neergezet rondom, dat ik op zoo'n klein ding als jij bent niet letten kan. 't
Is anders natuurlijk dat je ook je best doet; al ben je klein.
Het mosplantje lachte heel zachtjes, en mompelde een spotternijtje, dat de
paddestoel niet verstond.
- Vertel me eens, wie dit alles voor me in orde heeft gemaakt? vroeg de paddestoel,
met een gezicht stralend van tevredenheid, aan een breeden varen, die, langs den
waterkant staande, een beetje kwijnend omboog, nu en dan in 't klare water tippend,
als 't zich even bol ophief, van haast om weg te komen.
- Voor jou? kwam de varen voornaam. Je meent toch niet dat Onze lieve-Heer de
heele wereld voor jou heeft geschapen? Zoover ik kan nagaan, sta jij daar voor mijn
pleizier; om mijn uitzicht over alles nog mooier te maken.
- O... is 't Onze-lieve-Heer...! Natuurlijk meen ik, dat dit alles er voor mijn plezier
is.... Ik zie het toch! lachte de paddestoel.
Paars-kalm kwam een heiplantje:
- 't Is dwaas, zoowel van jou, paddestoel, als van jou, varen! Zie eens even rondom
je: Groote velden, zich strekkende zoover je zien kunt, zijn klaar-gelegd voor mijn
zusters! Denk je, dat Onze-lieve-Heer ons zonder reden zoo'n groote plaats geeft op
de aarde? Zie eens, hoe de hemel mijn kleur tracht aan te nemen, wat haar in 't geheel
niet lukt! En de beek neemt, uit liefde voor mij, weer de kleur van den hemel over.
Niet waar beekje?
De beek sparrelde lachend langs de kanten, en gaf eerst geen antwoord.
- Ik vind het zoo dwaas dat jelui niet begrijpen, dat de wereld om mij bestaat, dat
ik geen woorden weet om mijn verwondering te zeggen... zei het eindelijk. Ver weg
is een hooge heuvel, alleen gemaakt om mij voort te brengen.
Waarom denk je, dat die platte hei-landen er zijn? Om mijn bedding te vormen.
De trotsche wolken leveren mij water, en verder op, waar menschen wonen, breng
ik molens in beweging, en daar ligt er een breede, van licht schitterende rivier, alleen
om mij op te nemen.
Ik weet dan ook heel zeker, dat alles er om mij is; en dat jij, kleine paddestoel,
daar staat om naar mij te kijken.
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- De een al maller dan de ander, klapperde een elze-tak. Wie kijkt er boven jelui
allen uit? Wie is er het dichtst bij den hemel, waar Onze-lieve-Heer woont? Aan wie
vertelt de wind, wat hij van de hooge wolken gehoord heeft? Je moest eens weten
wat hij me al niet vertelt, 's avonds, als hij een bui heeft om laag over de aarde te
blazen. Natuurlijk sta ik ver boven jelui; en als de aarde er om iemand is, is 't om
mij!... Wat zeg jij berk?
- Och... ik zeg maar niets; fluisterde droevig de berk. Ik ben mijn hoofd kwijt, Ik
kan niet goed denken....
Het knorrige sparretje mompelde wat, in een taal die niemand verstond.
De paddestoel deed niets dan lachen, wat mooi stond bij zijn, vroolijke, roode
kleur.
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Het was de eerste dag dat hij in 't leven rondzag; maar hij voelde al een vaste
overtuiging....
Het zaad-zware gras wilde ook wat zeggen. Eerst nikte het een paar maal statig,
en begon toen:
- Als iemand het recht heeft, om te gelooven, dat Onze-lieve-Heer de wereld om
hen schiep, zijn wij 't wel.
De hei meent al heel wat plaats in te nemen; maar zie mijn broers en zusters eens!
Overal zie je ons! Er is geen plekje op aarde, of onverwachts komen wij er te
voorschijn. Ik ben dan ook zeker, dat....
De paddestoel schaterde het uit.
- Ga maar voort met babbelen! riep hij. Jelui hindert me volstrekt niet. Ik sta hier
op mijn vorstelijken troon, en mag dat kibbelen zoo in de verte wel. Zonder dat jelui
dat wilt, ben je toch mooi en aangenaam voor mij, om te zien.
Over het pad, langs de krachtige eiken, kwam een man achter een groote koe. Het
beest liep langzaam, met gewichtige stappen; en de man gaf het telkens een tik met
een stok tegen zijn vuil, korstig achterlijf.
Toen de koe voorbij kwam, keek ze, met haar wijze, melancholiesche oogen, opzij,
naar den paddestoel.
Een heel diep verdriet gaf iets tragiesch aan haar gedweeën blik. Met haar staart
slaande naar lastige vliegen liep ze langzaam verder, terwijl de man vroolijk een
deuntje floot.
- Men heeft haar kind weggenomen, murmelde de beek. Ik weet waar ze gestaan
heeft: in een land vol klaver, een eind terug. Alle dagen kom ik er langs heen en zag
haar dan. Nadat men haar kind heeft weggenomen, is ze aan 't treuren gegaan, en
wou geen melk meer geven. Nu gaat die man haar doodmaken.
- Wat zeg je? vroeg de paddestoel, glimmend van verbazing. Haar doodmaken?
- Ja; en opeten!
- 't Is vreeselijk! gonsde het gras; en toch ook weer verdiend: de koe eet ons op!
- Mogen de menschen dat doen? vroeg de paddestoel, nog altijd verbaasd.
- Och... kwam 't berkje; ze doen waar ze lust in hebben.... Alles waar ze lust in
hebben.... Goed begrijpen doe ik het niet; maar mijn hoofd is ook....
- Daar komt een man met een haas! voorspelde 't beekje, vlug voortijlend. Juist
dreef er een koolblad voorbij, dat door toeval in haar water terecht was gekomen.
- De haas is dood! riep het koolblad; maar dat is juist goed! Hij en zijn vrienden
hebben een land, waarop wij stonden, heelemaal kaal gegeten!
Vlugge stappen klonken mat op 't zandpad. Een man, met een lichtbruin jagerspak,
en een opgewekt gezicht, kwam voorbij. Op zijn rug droeg hij een dooden haas.
Onder zijn rechterarm hield hij een geweer, dat, met den loop naar beneden, in een
bandelier steunde. Hij zong met een mooie, volle stem, die krachtig langs de
boomstammen sloeg, en over de lage landen galmde. De glazige doodenoogen van
den haas staarden dof naar den grond. Stijf strekte hij de rechte pooten langs den rug
van den man, wiens vroolijke stem hoog opgeheven werd in de heldere lucht, en ver
werd voortgedragen.
- De menschen zijn altijd vroolijk, als ze iemand dood gaan maken, of al vermoord
hebben, lispelde het mos.
- 't Is vreemd, zei de paddestoel wijs. Maar ik vind het toch aardig, dat ze hier voor
mijn plezier voorbij komen. Zij schijnen anders nogal machtig te zijn....
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Het gras zuchtte, en zei niets terug. Het vond den paddestoel erg dom.
- Pas op! waarschuwde het beekje; daar komen twee kinderen; en jij paddestoel!
vooral maar stil zijn. Jou zien ze dadelijk!
Hollend langs de wazig-paarse landen kwamen twee kinderen: een jongen en een
meisje. Ze waren zoo rood als de paddestoel van 't harde loopen. De jongen sprong
telkens over de beek, en 't meisje keek hem dan bewonderend-lachend aan, terwijl
ze zich bukte om van het blonde pluimgras te plukken, waarvan ze al een groote bos
in de hand had.
- Kijk eens! hier is de beek breeder! maar hier kan ik er toch ook overheen! riep
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de jongen, en ging achteruit om een aanloop te nemen.
- Pas óp toch! waarschuwde 't meisje. Met een gezicht vol wil sprong de jongen
over de beek, en liep toen rustig verder: hij aan de eene zijde, 't meisje aan de andere.
Toen ze aan de plaats kwamen waar de paddestoel stond, en de beek in tweeën
ging, sprong de jongen terug.
- Kijk eens, hoe 'n mooie paddestoel! riep 't meisje.
- Plukken? vroeg de jongen, en liet zijn begeerende kinderoogen rusten op de
groote vuurroode rondte, met smakelijke, witte kraaltjes bezet.
- Neen... laat hem maar. Hij blijft toch niet goed. Kijk eens wat een bos gras al!
- Nou! zei de jongen; een groot zakmes openslaand, waarmee hij handig een lagen
tak van een eikeboom afsneed.
Toen begon hij, met den tak, de beek te slaan, zoodat 't water naar alle kanten
opspatte.
Het meisje liep lachend weg, en riep den jongen, die haar met wilde sprongen
volgde.
De boom bloedde op de plaats waar de tak was afgesneden; en 't beekje kermde
van pijn. De treurige, korte, blonde stekeltjes van de afgeplukte halmen stonden
vreemd te kijken....
- Wat zijn ze weer in hun schik! riepen de zijige stemmetjes van de mosjes. De
één heeft zijn handen vol dood gras, de ander snijdt een boom een groote wond, en
slaat de beek....
- Een eind verder ligt de eiketak op 't pad te sterven! riep de beek, die haar pijn
alweer vergeten was.
- 't Is bepaald vreemd!... zei de paddestoel weifelend, ze schijnen te denken, dat
ze alles mogen doen... Ze durven alles!
- Och... lispelde het berkje, met zijn twee armen hulpeloos heen en weer slingerend
boven het beekje, dat al weer spartelend lachte langs de afgeknabbelde land-kanten.
Wat die al niet durven! Als je dat wist! Wanneer ik goed denken kon, zooals ik
zeker zou doen, als ik mijn hoofd nog had, zou ik het misschien begrijpen.... nu....
- Verderop wónen ze! riep 't beekje. Ik ga daarheen! Wil je mee paddestoel?
- Heel vriendelijk; misschien later; zei de paddestoel stijfjes. Hij begon te wankelen
in zijn vroolijke overtuiging, dat de heele wereld er voor hém was, zóó voelde hij
zich vernederd door het machtsvertoon van de menschen.
De zon blonk juist boven het zware, zwartgroene bosch, dat in de verte donker
fluweel leek, met strepen grijs-groen van rechte stammen erop geteekend. Vroolijk
gleed haar licht over de aarde, en rossig glom ze over het glanzende paddestoel-vlakje.
Ze begon haar stralen in den neerdalenden nevel te bergen. Ze was moe van 't
werk-doen. De heele lente door had ze zaadjes in de aarde, en knopjes uit de twijgen
wakker moeten kussen, totdat het spruitjes en blaadjes werden, zich openvouwend
in haar licht, tot sterke planten en krachtige loovers. Den ganschen zomer had ze alle
vruchten rijp moeten laten worden, zonder ophouden bezig, tegengewerkt door te
groote droogte of gure winden, of lange dagen, dat grijze, zware regenwolken voor
haar heen hingen, en over de aarde weenden. Geen wonder dat ze moe was; en naar
den paddestoel ziende, zei:
- Je bent 't laatste, wat ik koester. Ik verlang erg naar den winter; ik wil ook wel
eens wat rusten. Toen, met een zacht glimlachje liefkoosde zij de stille, vredige aarde,
zeggende:
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- Jij hebt ook genoeg gedaan.... Jij en ik... wij beiden. Daarna dook ze droomerig
achter het doodstille bosch.
Even bewoog de wind de elzetakken.
- Wat weet je? vroegen ze luisterend. En de wind fluisterde in hun flapper-blaren,
streelde toen wat lager over het pluimgras, dat gedwee boog, en suisde zacht langs
den paddestoel.
- Wat zegt hij? vroeg de paddestoel aan 't beekje.
- Dat de nacht komt, denk ik. Ik versta hem nooit. Hij vliegt me altijd veel te vlug
voorbij; en ik zelf heb ook altijd haast! zei het, snel voortijlend en zacht-lachend.
Het
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was nog wonder-wit. Boven, waar het ontsproot, en met zacht gesmiespel als een
glanzend wonderslangetje door het lange mos sloop, was het nog licht. Dat licht
bracht het mee, en droeg het naar het dorp, en dan naar de breede, wachtende rivier.
- De wind zelf zegt nooit iets, kwam het berkje. De wind zegt, wat wij denken....
- Dat kan waar wezen, nikte stil een varen.
- De wind is dom, ging 't berkje voort. Hij heeft geen ziel.... Soms, vroeger, voor
hij mijn hoofd gebroken had, heb ik wel eens gedacht, dat ik hem iets hoorde zeggen;
maar dan merkte ik later, dat hij eigenlijk zei, wat ik dacht.... Dat doet hij bij
iedereen... Hij zegt wat wij denken... anders niet....
- Wat is dat witte, dat daar over de heilanden komt aanglijden? vroeg de paddestoel.
- Dat is de avondnevel; die komt ons toedekken.
Over het zandpad kwam langzaam een eenzame man. Zijn kinderlijk-onschuldige
oogen, stil-open in zijn gezicht, keken naar het dartele beekje, en gleden over den
paddestoel en bleven even poozen bij de hout-wond, die de jongen had gemaakt in
den boom. Een klein, grappig-springend konijntje kwam langzaam uit het donkere
larix-bosch.
De man bleef onbeweeglijk staan, om het konijntje niet te verschrikken; zoodat
het vlak bij hem kwam. Toen lachte hij even, kalm, zooals maanlicht door nevel
lacht.
Het konijntje ging weer in 't bosch, en de man wandelde langzaam verder.
- Die doet geen kwaad! zei de paddestoel; en dat is toch een mensch....
- Dat meen je maar, vertelde snel 't beekje. Dat is een dichter.... Ik heb dat in het
dorp hooren zeggen, door twee mannen, die hem uitlachten, toen hij voorbij ging.
- Waarom lachten die hem uit?
- Dat weet ik niet!...
Het knorrige sparretje morde weer iets.
- Och... zei 't berkje. Ik geloof dat men altijd lacht als men iets niet begrijpt.... Als
ik mijn hoofd nog had, zou ik geloof ik veel begrijpen; daarom lach ik nu ook maar
niet....
- Dank je voor je beleediging, spartelde boos het beekje, dat nogal eens lachte.
- En ik! glom rood, de anders zoo vroolijke paddestoel, die een beetje in de war
was, van al de dingen die hij hoorde.
- Och... zei weer 't berkje. Je kunt het niet helpen dat je zoo bent. Je moet je dat
maar in geen geval aantrekken. De lieve God heeft ons allen anders gemaakt.... Als
ik mijn hoofd nog had, zou ik alles beter begrijpen; nu weet ik niet veel... en denk
daarom maar niet.... Wees maar tevree, paddestoel: je bent mooi en vroolijk! Goede
nacht!
- Mijn plan is wakker te blijven, bromde de paddestoel. Mijn leven is veel te kort
om er wat van te verslapen.
- Mijn leven is lang; maar ik vind het te mooi en te vroolijk om te slapen! murmelde
't donker wordend beekje. Ook heb ik geen tijd. Verderop, het groote water, wacht
me. En dan moet ik straks de maan en de sterren spiegelen.
- En voor mijn gezelschap dienen, en mij opvroolijken, zeide de paddestoel, nu
weer lustig.
- Nu ja! lachte 't beekje; dàt weten we!
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Laag aan den horizon kwam, statig als een gouden gondel, de wassende maan
langs den diepen, blauwen hemel glijden, waar de engelen gaatjes in gemaakt hadden,
om op de aarde te kunnen kijken.
De menschen noemen dat sterren; maar ze weten zoo weinig....
Als de nacht zijn zwart gordijn hoog boven de aarde spant, kunnen de engelen er
niet doorheen kijken; en maken kleine, ronde raampjes, waardoorheen wij dan even
de hemel-glorie kunnen zien schitteren. Ze mogen niet groot wezen, die ruitjes, want
de lieve God wil niet, dat de menschen in den hemel zullen kunnen kijken. Ze zouden
zich dan nog eenzamer en verlatener voelen op de donkere nacht-aarde, dan ze nu
al soms doen... en nog afgunstiger wezen op de engelen....
Want de lieve God weet wel, dat alleen de droeven 's nachts vaak waken, en naar
den hemel opzien....
De gelukkigen slapen.-
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De paddestoel, hoe pedant hij ook was, kon toch maar niet de gedachte uit zijn hoofd
verdrijven, dat de menschen wel heel machtig moesten zijn; en hij verlangde er erg
naar, eens wat meer van hen te weten. Zij, die zoo alles durfden, en deden, schenen
er toch niet voor zijn plezier te zijn; hij had daar tenminste nog niets van gemerkt....
Wil je me, voor ik dood ga, naar de menschen brengen? vroeg hij 't
vlug-voortspartelend beekje, dat donker langs de nu sombere heidekanten morrelde.
- Jawel! als ik je maar los kon maken uit de aarde!
- Wees toch wat stil, mompelde dof het donkere mos. Ga toch slapen...
- Ja! gonsde het pluimgras. Je houdt ons ook wakker.
- En 't beekje dan?
- Dat zijn we gewoon; dat hooren we niet meer.
De maan verdween juist achter het doodsche dennebosch, dat angstig-zwart tegen
de lucht afstak; en 't werd nu waarlijk ongezellig-donker vond de paddestoel.
Hij keek even naar de flikkerlichtjes boven, en ging toen ook maar slapen.
Het knorrige sparretje dacht aan het verre bosch waarin het thuis hoorde, en sliep
niet. Heel zacht zei het zijn verlangen door den kalmen nacht....
Het beekje bleef luchtig voortijlen, nu en dan iets mompelend dat niemand verstond,
dan weer zacht lachend als het een star spiegelde, of heel even tril-bevend, als het
een bang-vallend boomblad opnam en wegdroeg.
Den volgenden morgen, voor de zon over het larix-bosch heen keek, was de
paddestoel al wakker.
Er hing een dik, wit waas over de aarde, dat overal kleine kraaltjes achterliet, toen
de zon het voortjaagde.
Nu werd de paddestoel pas mooi! Hij schitterde of hij in diamanten was gevat.
Van zijn glad, geel-rood vlak gleden de droppels af, en bleven flonkerend in de rondte
hangen. Alleen de witte kraaltjes waarmee hij bezet was, hielden wat schitterdroppels
vast. Ook aan den witten sluier, rond zijn fijnen stengel, hingen juweelen; en zijn
vroolijk, rood gezicht glom van vreugde.
Het beekje, heerlijk schitterend in 't eerste licht, wist van weelde niet wat het doen
zou. Het kuste de vochtige land-kanten, en zong dartel en lief-lokkend van de vroolijke
zonmorgen, en 't heerlijke leven! En alles schitterde en vonkte van frisch licht op
vochtige, brosse boomen en landen.
Toen kwamen over het pad langs het beekje twee menschen: een jonge man en
een meisje.
Ze hielden elkaar omarmd; en diep-in blikten hun oogen, of ze uit den hemel
kwamen, en hun gelaat straalde, of ze allen glans, daar opgevangen, meedroegen
langs de aarde.
Waar de twee beekjes bijeen kwamen, bleven ze staan. Zwijgend weidden hun
oogen over de schitterend-frissche landen, waar teer-paars de Erica waasde.
- God... hoe mooi is toch het leven... zei zacht de jonge man, alsof hij tegen zichzelf
sprak, In ons dat wondere geluk, en om ons dat alles zoo innig mooi! Die wijde,
blijde aarde... voor ons.... Het heele heerlijke leven... voor ons. Alles voor ons....
En de oogen van het meisje, met een diepe straling er in, antwoordden hem.
Toen gingen ze langzaam verder, hun voeten zacht neerzettende, om door geen
klank te ontwijden, de plechtige, godsdienstige stilte van den morgen.
- Zijn dat òòk dichters? vroeg de paddestoel, verwonderd dat ze geen kwaad deden.
- Neen, antwoordde 't beekje; maar ze worden wel uitgelachen net als een dichter....
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De paddestoel, die wel pedant was uit onwetendheid, maar niet dom van aanleg,
vroeg, nieuwsgierig naar 't antwoord van 't berkje, dat altijd 't zelfde zei, en toch
telkens iets anders:
- Waarom zouden ze lachen, berkje?
Het berkje liet van zijn puntige blaadjes een paar stralende tranen in 't water
plonsen, die de beek vlug meedroeg.
- Och... als ik mijn hoofd maar had, zou ik alles beter begrijpen! zei 't droevig. Nu
weet ik, dat ik toch niet ver denken kan,
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en ook niets begrijpen.... Daarom lach ik nooit... maar de menschen, die lachen,
hebben wèl hoofden....
De paddestoel dacht na. Wat die twee menschen, die geen dichters waren, en toch
geen kwaad deden, gezegd hadden, bleef in zijn vroolijk, rond hoofd naklinken.
De een zei: De wijde, blijde aarde... voor ons...! Alles voor ons...! dacht hij. Nu
zou ik toch wel eens willen weten....
Tusschen 't vochtige mos, vlak bij den paddestoel, was een plekje zwarte aarde,
waar niets groeide; en terwijl de paddestoel peinsde, kwam een heel klein, spits, roze
kopje voorzichtig uit den grond boren. 't Was een wormpje.
- Hoorde je dat daarnet? vroeg het, met een dof, vettig stemmetje.
- De heele aarde voor hen! 't wormpje lachte spottend in zijn klein, roze gorgeltje.
En zij, met al hun drukte en praats, zijn er voor mij en mijn vrienden.
- Wàt zeg je! riep gespannen de paddestoel.
- Natuurlijk! lachte 't wormpje, koddig zich kronkelend, terwijl het heelemaal uit
de aarde kroop. Ze zijn er alleen om ons, wormen te voeden, als ze dood zijn....
En grappig zijn roze ring-lijfje uit en intrekkend, verdween hij tusschen 't vochtige
mos.
Van verbazing sprong een groote barst in de mooie, roode paddestoel-rondte.
Toen begon hij hartelijk te lachen.
- Nu dacht ik nogal! riep hij uit, dat het mogelijk was dat ik me vergiste, en dat
alles er om hèn was, en niet om mij.... Maar nu komt het uit, dat ik gelijk heb gehad.
Alles is er om mij!... Om mij!... Ik zie het immers!
- Je weet zooiets pas als je dood bent! waarschuwde het berkje ernstig. Veel begrijp
ik niet, want ik ben mijn hoofd kwijt, en kan niet denken; maar ik merk al een poos
zoo rondom mij heen, dat we pas na onzen dood ergens voor dienen....
- Wat een dwaasheid! riep de paddestoel, nu heelemaal zeker. Sta ik hier niet als
een koning? Is het zachte mos niet mijn troon? Glijdt het beekje niet om mij hier
voorbij? Liggen voor mij de mooie hei-landen niet uit? Gaat de zon niet voor mij
op? Ligt de aarde niet....
Misschien zou de paddestoel nog lang zijn vroolijk gesnoef hebben vervolgd,
wanneer de kleine jongen en het meisje van gisteren niet voorbij waren gekomen.
- Kijk! onze mooie paddestoel is gebarsten! riep de jongen, en sprong op de
vooruitspringende punt land. Wil ik hem eens laten varen?
't Meisje knikte, en keek toe, hoe de paddestoel van zijn steel werd gelicht, en
voorzichtig op 't vlak van 't beekje werd gelegd.
- Kijk hij huppelen! riep ze.
De jongen sprong weer terug, en bleef toezien, hoe 't beekje op haar schittervlak
met den paddestoel speelde, en hem wegdroeg....
- Zij helpen mij! juichte de paddestoel. Ze dienen mij! Nu zie ik het pas goed! Zij
zijn er óók om mij....!
- Je hebt in elk geval je zin, murmelde het beekje. Nu goed kijken; straks komen
we waar ze wonen.
De paddestoel was erg in zijn schik. Hij gleed tevreden mee; en toen hij langs
groote huizen-paleizen van menschen kwam, lachte hij, denkende aan hun
machts-vertoon... en aan 't kleine wormpje....
Eindelijk bracht het beekje hem in een groot, breed water, dat blank lag te klateren
in 't licht van de schitterend-groote zon.
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Daar stierf de paddestoel; en toen hij dood was, wisten de kleine larven en insecten
die hem tot voedsel namen, te vertellen, waarvoor hij geleefd had....
Hijzelf stierf vroolijk, rood-opziend in 't jolige daglicht, wetende, dat 't tóch gauw
met hem gedaan zou zijn geweest, en altijd nog meenende: dat de heele aarde om
hem bestond, en dat zijn leven een groote gebeurtenis was geweest.
MARIE MARX-KONING.
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Mijn liefde.
Door Evangeline.
Mijn Liefde is als een roze in de ochtenddauw,
Die rein omhoogbloeit in de koele lucht.
Mijn Liefde is als een blanke duivenvlucht,
Die schittert hóóg in 't zonneblinkend blauw.
Mijn Liefde is vredig als een zwijgend meer;
De witte wolken droomen zacht, zacht voort,
In 't spieglend water, dat geen rimpel stoort;
Het zilvren wilgenloof hangt roerloos neer.
Mijn Liefde is als een koel, beschaduwd graf.
Daar rust nu al mijn leed, mijn zorg, mijn druk.
En door een wereld, vol van licht Geluk
Leidt nu mijn Liefde me, als een sterke staf.
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Minnebloem.
Door G. van Hulzen.
(Gedicht in proza).
Een schoone bloem schonk mij een schoone
vrouw, een bloem ontloken nauw' tot leven.
Ze lispelde, ‘heb lief en leef,’ neeg en
verdween - en met mijn bloem alleen,
bleef ik in heimelijk beven....
't Was een bloem van adem-teere zuchten,
geluwd in zachte, zwoele luchten. Uit bladerkroon
look het aroom, een wonderdroom van
zoete geuren; aan kelkekrans een weerschijne
glans, 'n sinfonie van weeke kleuren.
Het aroom omgeurde, be-roerde, bedwelmde
mij, - en kleurenpracht verstikte, dreef zinnenmacht
boven rein vereeren. Als van 'n fel-gespannen
boog glom een glenster door mijn
oog: de verlangsdrift van heet begeeren.
En mateloos èn roekeloos van liefdesdrang,
prangde ik de maagdlijk-teere roos vol dronke
vreugd aan het vurig zinnenlijf, en joelde
luid, in roes van minfestijn: mijn schoone
bloem, ge zijt de mijn'!
Ik streelde in wilde weelde mijn reine
roos. Maar 't bladerkroos, te broos voor 't
wilde klemmen aan mijn borst, ontviel. De
kleurendroom ontweek, verviel; aroomigweek
en glanzen gingen mede. Ontbladerd
lag ze wreed vanééngereten.
Een enkel bladerke bleef, toen de bloemedroom
verbrak, heel en alleenig aan de steel.
Het scheen ongedeerd, nog zijïg-fijn, fluweele
zacht van kleur. Maar zoo alleen, deed 't niet
veel - deez'-één, nu kleur en samenhang
ontbrak.
Het geurde nog, maar eén bladerke is geen
bloem, een enkele tint geen kleur, geen
weeldedroom; alleen 't ongerepte weeft kleur
en geur tot-één. In narre drift rukte ik dat
alleene blad nu ook nog van de steel.
De wind nam het blaêrke mêe, in vrêe,
suisde zuchtend zacht de droeve minneklacht:
Wie lief heeft moet liefde geven, in liefde
winnen en niet overheeren! Aroom en droom
en kleurenpracht dreef heen - en mij verbleef
'n doornentak, de bladerlooze stele.
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Het verboden boek.
Door J.H. Speenhoff.
No. 1.

Dichter Casimier, die reeds vijf en dertig jaren onbekend was, stond na rijp beraad
van zijne schrijftafel op en verliet zijn studeerkamer met het eerste deel van zijnen
roman getiteld: ‘Het verboden Boek’ onder den arm.

No. 2.
Hij ging haastig naar zijnen ouden vriend Professor Peter om dezen geleerden man
zijnen arbeid te laten lezen. De Professor, die juist
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bezig was zijne dienstbode te berispen, ontving Casimier hartelijk.

No. 3.

Onverwijld begon de verstrooide maar geleerde heer Professor te lezen en las maar
door tot het nacht werd. Toen zijne echtgenoote hem kwam halen voor het avondeten
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en zooals gewoonlijk de hand drukte, bemerkte zij dat de duim koud was en
vervolgens dat haar man zich had dood gelezen.

No. 4.
De weduwe ontstelde hevig, keek naar de schrijftafel en greep het noodlottige boek.
Even als haar rampzalige echtgenoot begon zij te lezen en las den geheelen nacht
door

tot den volgenden morgen, en toen zij haar hondje wilde uitlaten en reeds buiten op
het bleekveld stond, werd zij plotseling met een ijselijken gil krankzinnig, hetgeen
hare dochter bemerkte.

No. 5.
Het lieve meisje zag hare moeder wegsnellen zonder nog dadelijk den omvang van
het onheil te kunnen berekenen. Zij nam het boek op en begaf zich naar den
boomgaard, waar zij zich reeds na de tweede bladzijde met een koude vleeschvork
doodde, uitroepende:
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‘'t Is schande.’ Dit hoorde de oude dienstbode in de verte.

No. 6.

Toen deze trouwe ziel de jongejuffer doorboord zag neerstorten nam ook zij het
onzalige boek op en begaf zich naar de weide. Nauwelijks had zij een dozijn
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bladzijden gelezen of zij hing zich op met drie stroppen aan een wilgentak en juist
toen zij den laatsten adem had uitgeblazen kwam een eerlijk man te laat om haar te
redden.

No. 7.
Gevolgd door zijnen zoon ging de eerlijke man den burgemeester en den diender
halen, die weldra op de plaats des onheils stonden,

omgeven door vele nieuwsgierige burgers, die van alle kanten kwamen aansnellen.
Na gemeen overleg besloot de politie metterdaad op te treden. Zij sprong over den
tuinmuur.

No. 8.
In den tuin vond zij de dochter, de meid en het boek. De burgemeester nam de dochter
op en gevolgd door den diender, die de meid en het boek droeg, begaf hij zich naar
de woning van Professor Peter, waar een nog treuriger schouwspel hem trof. Toen
de waan-
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zinnige moeder het boek zag, geraakte zij nog verder buiten zich zelve.

No. 9.

Middelerwijl kwam dichter Casimier eens bij zijnen ouden vriend Professor Peter
oploopen, om over zijn eerste deel te spreken. Maar nauwelijks was hij binnengetreden
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of een hevige schrik beving zijn hart, want de gade des Professors klaagde hem bij
den burgemeester aan, die zich op staande voet van Casimier meester maakte. Hij
werd weggevoerd na met de lijken te zijn geconfronteerd.

No. 10.
In de gevangenis betreurde Casimier zijn onbezonnen roman. Hij had nimmer bevroed

dat de invloed van zijne werken zoo groot zou zijn. Na langen tijd getreurd te hebben
nam hij zich voor om kalm zijn straf te ondergaan, te meer toen hij hoorde dat zijn
boek druk verkocht werd, dat zijn naam gevestigd was en dat de kritiek de doodelijke
passages had verklaard.
J.H. SPEENHOFF.
Rotterdam.
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Van de redactie.
Lentelektuur.
- Er zijn nog altijd duizenden en duizenden menschen, die het mooi der dingen niet
kunnen zien, dan wanneer het is geprijsd. Hun oogen-genot moet duur wezen. Ze
zijn, in onze voorloopig nog kapitalistische maatschappij, heel nuttig; want hun steun
heeft de moderne kunst hoog noodig. Als men niet rekenen kon op menschen zonder
ontwikkelden smaak, die nieuw moois kochten, omdat het duur is, zouden er heel
wat minder groote kunstenaars in hunne allereerste behoeften kunnen voorzien. Van
de menschen met echt schoonheidsgevoel alléén kan de kunst niet leven. Ze zijn te
zeldzaam en de minsten hunner zijn vermogend. Een prachtig woord dat ‘vermogend’
voor ‘rijk aan geld’! Vermogend is toch voornamelijk de mensch met genie, talent,
kennis.... Vermogend héét de mensch die, al is hij dom, over ettelijke tonnen gouds
kan beschikken. Zoo wil het de ironieke taal, die zoo'n fijn onderscheid maken doet
tusschen vermogen en vermogens. 't Meervoud moet er wezen om uit te drukken wat
iemand kàn; 't enkelvoud is voldoende om aan te duiden wat iemand hééft.
Geen huiselijke kunstweelde zonder geld. Maar de hoogste schoonheid daarbuiten
voor allen: voor den armen dichter, den ‘onvermogenden’ kunstenaar, den
gevoelsmensch in sjovele kleêren. Bij de schoonheid onder uw voet, naast uw pad,
boven uw hoofd, in het verre verschiet vóór u, mijlen achterwaarts ook weêr, haalt
geen rijkelui's-woning vol weeldepraal.
Doch die praal dringt zich op en de Natuurweelde wacht, bescheiden, op een blik
vol liefde, op een gemoed, dat begrijpt, op een ziel, die zich zoekt te verbinden met
het Eeuwige, waartegenover de grootste kunstenaar ootmoedig de begrensdheid van
zijn kunnen erkent; maar de domste materialist fier durft stellen zijn eigen moois,
door hem alléén bezeten, voor tonnen gouds gekocht door een breede reeks van
‘vermogende’ voorouders en door hem zelf.
Zooveel mogelijk menschen en kinderen wijzen op het moois, door geen rijkaard
te ommuren, door geen maatschappij te onteigenen, is ten zegen zijn aan duizenden,
is weelde geven aan armen, is troost verschaffen aan menschen met behoefte aan
oogenweelde, maar die geen enkel etsje het hunne mogen noemen.
Kunnen die dan niet alléén zien, kunnen die dan niet genot smaken zonder hulp
van vreemden?
Ten deele. Men moet worden opgeleid tot genieten: van kunst vooral, van
natuurschoon toch ook. Wat den niet voorbereiden mensch opvalt is het groote: een
meer, een berg, een stroom, een bosch. De meerderheid ziet uit zichzelf weinig
bijzonderheden, omdat zij die niet zoekt, ze niet verwacht of niet acht. We dienen te
leer te gaan bij de kinderen. Die hurken neêr in het gras en bewonderen de halmen;
die kruipen langs bermen om van bloemenschoon te genieten; die klouteren in boomen
om zich te laten wiegen in omlooverde schommelstoelen, mooier dan er staan op de
heerlijkste verandah's der rijke menschen. Snel vervreemdt de wordende mensch van
de Natuur. 't Is erg kinderachtig te spelen met halmen, te liggen turen naar bloemen,
te klimmen in boomen, te kruipen langs bermen. Een mensch wandelt heel statig of
hij fietst, heel netjes, door lanen en langs dijken. Een blik op de boomen, een blik
over de velden en weien... dat is voldoende. Weldra vergeet hij dat één stap buiten
het gewone spoor hem weelde kan schenken, dat hij zich met één uur, doorgebracht
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aan den zoom van het bosch, misschien meer en in elk geval zekerder genot kan
beloven dan met lang ronddolen door zalen vol moderne ‘kunst’, dat zoo'n welbesteed
uur hem in staat kan stellen oneindig beter de wàre kunst van den schilder te
waardeeren, dan tal van uren, doorgebracht met staren naar schilderijen, zonder te
kennen iets van het eindeloos verscheidene, dat is het karakter van ons, Nederlandsch
landschap.
Ergens in het dagboek van de gebroeders de Goncourt, vindt men een zeer
merkwaardige, kenschetsende uitspraak. Zij zagen het landschapsmooi alleen in een
schilderij. 't Was buitengewoon dàt zij het dáárin dan toch zagen; dat zij het
getransponeerde konden
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waardeeren zonder veel te gevoelen voor het directe. Die bekentenis teekent den
stedeling, gewoon dat men hem het schoone thuis brengt, het omlijst en ophangt in
een zaal, een kamer. Maar de minsten zijn zoo uiterst gevoelig. Zij kunnen misschien
genieten van een kleurenharmonie; zij zullen zeker niet diep gevoelen het karakter
van een kunstwerk, indien zij niet hebben leeren waarnemen het karakter van het
landschap zelf.
Veel meer is er nog. Wat weet men van vorm en kleur, indien men niet zelfstandig
weet te bewonderen die eindelooze reeksen van vormen en kleuren in de Natuur?
Neem het meest elegante voorwerp van kunst-nijverheid en zet er een handvol
bloemen naast. Ge zult zien waarom de kunstenaar niet maar eenvoudig moet
kopieeren; maar ge zult ook zien waarop zijn streven moet gericht wezen, in welken
zin de Natuur leermeesteresse is der kunst en waarom haar altijd ver vooruit, waarom
nooit meer dan te benaderen. Want in de Natuur is de ziel van den Allerhoogste, in
het kunstvoorwerp maar iets der ziel van den hoogen mensch; de Natuur geeft zich
geheel in een geheel, alle kunst is maar fragmentarisch, daardoor zooveel nader tot
ons, doch daardoor ook zooveel verder van het eeuwig-schoone, door geslacht op
geslacht bewonderd en toch door geen sterveling ooit te gevoelen. Want niet alleen
de kennis van de geheimenissen der Natuur zou ons dooden; het gevoelen ook met
volle sensatie van der Naturen-heerlijkheid zou een mensch het leven kosten. Onzer
blindheid danken wij 't, dat wij midden in al die pracht nog kunnen bestaan.
Er is een lofwaardig streven om kinderen en menschen wat nader te brengen tot de
Natuur. We hebben lang nagenoeg uitsluitend door de natuurwetenschap het nuttige
leeren zien aan onze kinderen. Vooral moesten zij leeren van de knapheid der
menschen, die dronken waren van verbazing over zichzelf dat zij stoomwerktuigen
hadden gemaakt en al aardig wat doen konden met de electriciteit; terwijl de
scheikunde en de chemische technologie wonderen deden verwachten. Maar nu
worden de jonge menschen méegenomen naar buiten, nu krijgen ze schooltuintjes
en mogen ze aquariums hebben en planten-boeken. De Natuur in gaan ze. Nog wel
nuchtertjes, met wetenschappelijke bedoelingen, doch daartegen kan niemand iets
hebben. De hoofdzaak is dat ze leeren waarnemen; het komt er voor hun
schoonheidsgevoel niet eens zoo heel veel op aan met welk doel en 't is juist wàt
goed dat niet op schoonheid in de eerste plaats gewezen wordt, want dan zouden we
misschien een geslacht krijgen van neuswijze aesthetici. Hoe minder gepraat over
schoon op school hoe beter. Maar voor het schoonheidspeurende kind gaat niets
verloren, dan - misschien - een vaardig determineerdertje van in 't wild groeiende
gewassen. Het zal vergeten de meeldraden te tellen van een bloem of te letten op de
bladstelling van een boom of op den vorm der voeten van een kikvorsch. 't Zal zitten
‘Suffen’, naar 't oordeel van zijn kameraadjes, die rupsen vangen of kikker-eieren in
een flesch doen of waterlelies ontwortelen of een hagedis met welbehagen in hun
zakdoek rollen. Maar het zal de ziel voldrinken aan al die Natuurweelde, voor 't eerst
aanschouwd, het zal zichzelf leeren zien, nu het eenmaal opmerken heeft geleerd en,
mocht het de namen uit de boekjes niet kunnen onthouden, het zal zelf namen
bedenken voor die duizenderlei planten en dieren, waarover de leeraar zooveel
wetenswaardigs vermeldt, dat het niet hoort.
Van een jongentje weten we, opgegroeid in eenzaamheid, droomerig en traag
ontwakend ten leven. Het zat uren aan uren heelemaal verscholen in een rietschoot,
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aan den kant van een erg gewoon slootje. En aan ‘natuurkennis’ had het nooit gedaan.
Toch noemde 't alle planten en dieren bij namen: de riethalmen, de dodderbloemen,
de verschillende vlinders en vogels... al wat het zag. En, later zich die namen
herinnerend, vond hij ze kenschetsend, vaak veel juister, dan de ware en van het
wezen der Natuur wist hij als kind niet minder dan toen hij heel knap was geworden
in de plant- en dierkunde, voor zoover hem die werden onderwezen. Zoo zou het
ook een hedendaagsch kind kunnen gaan op excursie met een leeraar en wij verbeelden
ons dat de
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leeraar allerminst het op wat anders lettende kind dit kwalijk nemen zou. Om de
natuur is het te doen; niet om de wijsheid.
Echter wordt deze niet door ons versmaad. Wij willen er alleen maar op wijzen
dat natuurstudie, zooals men die thans beoefent met kinderen ook een prachtig iets
mag heeten voor hen, die er niet toe kunnen komen in het mooie bloempje een mes
te zetten of voor hun genoegen salamanders en kikvorschen op te kweeken in een
peardrups-flesch.
Daar is nu een voorbeeld genoemd, naar aanleiding waarvan nog even wat dient
gezegd.
Men doet nogal aan verzamelen en proeven nemen met de kinderen. Ook op dieren.
Zooals men dit doet volgens de boekjes, die wij op het oog hebben, is daartegen niet
veel bezwaar. Men laat rupsen, hommels, vlinders, libellen, sprinkhanen enz. vangen,
maar ook voedsel strooien voor de vogels en nestkastjes voor hen ophangen. Doch
de leeraar zal toch wèl doen door met allen nadruk de kinderen te verbieden tot andere
dan de aanbevolen proefnemingen over te gaan. Als men eenmaal aan 't vangen is,
komt men er licht toe allerlei dieren van hun vrijheid te berooven en is zoo'n dier
eenmaal thuis gebracht, dan is voor sommigen de verleiding nogal groot om er eens
wat mêe te ‘spelen’ of er proeven van niet onschuldigen aard mêe te nemen. We
zullen maar liever geen voorbeelden noemen. Ook ouders mogen wij wel aanbevelen
een waakzaam oog te houden op de dierentuintjes in huis der op excursie gaande
kinderen.
Nu de boekjes, die ons dit voorjaar werden toegezonden.
Het goedkoopste, dat iedereen wel kan aanschaffen voor zijn kinderen, is Op
Excursie! Jaarboekje voor Natuurvrienden, door P. Teunissen, 3de jaargang (April
1901 - April 1902) uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck, te Amsterdam. Het is
bestemd voor leerlingen van Kweek- en Normaalscholen, Hoogere Burgerscholen,
Land- en Tuinbouwcursussen. Het doel van den samensteller is niet geweest ‘de
natuursport in de hand te werken, die met veel beuzelarijen den tijd doodslaat, doch
alleen een deugdelijken grondslag te leggen, waarop de leeraars en onderwijzers
kunnen voortbouwen’. 't Is een uitmuntende handleiding om te leeren waarnemen.
Opgegeven worden feiten, waarop men moet letten in de verschillende maanden en
werkzaamheden, die men daarin met vrucht verrichten kan. Lijsten van bloeiende
planten, trekkende of zingende vogels enz. vindt men ook in dit nuttige werkje. Voor
eigen waarnemingen zijn gedrukte lijsten klaar gemaakt; terwijl modellen van
waarnemingen keurig uitgewerkt worden gegeven. Jammer dat de heer Teunissen
van Excursie sprak. Waarom zoo'n stadhuiswoord?
In denzelfden geest werd bewerkt het mooie Wandelboekje voor natuurvrienden door
E. Heimans en Jac. P. Thijsse, de welbekende schrijvers van een heele reeks
voortreffelijke boekjes: Van Vlinders, Bloemen en Vogels, In Sloot en Plas etc. etc.
nu al uit zes deeltjes bestaande (mêegerekend In het Bosch) en van nog andere
populaire werkjes over Natuurkennis. Van dit Wandelboekje verscheen reeds een
tweede druk (4e tot 6e duizendtal!) Het is rijk geïllustreerd en bevat ook nog een
kleine flora in atlas-vorm, waarmêe de gewone wilde en verbouwde planten van ons
land bepaald kunnen worden.
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Maand na maand, worden wij meêgenomen langs dijken en wegen, langs sloot en
plas, op de heide en in het duin, in het bosch, in parken en tuinen, op den akker, in
de weide, in den moestuin en zelfs de kleine tuintjes worden niet vergeten. Dit
voortreffelijke boekje bevat beknopte maar duidelijke beschrijvingen van een groote
menigte planten en dieren met enkele bijzonderheden omtrent de levenswijzen. Met
het atlasje zal niet iedereen dadelijk zonder hulp overweg kunnen, maar kinderen en
ook wel groote menschen kunnen gemakkelijk iemand vinden, die hun ééns goed
wijst hoe het moet worden gebruikt en dan weet men 't voor goed. (Uitgaven van W.
Versluys, te Amsterdam.)
Van geheel anderen aard zijn de boeken van K. Siderius Plantentypen: het eerste
deel handelt over Vo o r j a a r s b l o e m e n , het tweede over M e i b l o e m e n en het
is zeer te wenschen dat de schrijver en de teeke-
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naar zullen voortgaan met hun zoo flink begonnen arbeid; want zij gaven goed werk,
dat de belangstelling verdient van een groot publiek.
De heer Siderius beschouwt de behandelde planten om te wijzen op haren vorm
in verband met het doel van haren bouw. Hij vertelt daarom uitvoerig van de wijze,
waarop zij zich voeden en voortplanten en verklaart eenvoudig, zeer bevattelijk,
waartoe de organen dienen, die hij den lezer doet waarnemen. Keurig uitgevoerde
détailschetsen zijn tusschen den tekst opgenomen, wat het nut van deze boeken
verhoogt; maar het mooie er van vindt men in de voortreffelijke groote afbeeldingen
in kleurendruk (dadelijk op den steen geteekend) voor deel I door Nieuwenhuis en
Klaver, voor deel II door Klaver alleen. Elk deel bevat er zoo vijftien en een zestigtal
penteekeningen tusschen den tekst.
Vijftien typen van Meibloemen... vèèl is dat zeker niet; maar zulke boekjes mogen
niet te duur worden en de oplaag is niet groot te maken in Nederland. Laten we dus
dankbaar wezen voor wat we krijgen. De heer Klaver doet vooral zien, wellicht
zonder opzet, van de bloem het stijlmotief, meer nog dan het uiterlijk karakter van
de plant. Zoo is van zijn madeliefje elk blad mooi uitgeplooid en 't geheel lijkt tamelijk
zwaar, hetgeen ook van pinksterbloem en klaproos kan worden gezegd, zelfs van de
appelbloesem dient het getuigd. Doch tot haar volle recht komen boterbloem,
koolzaad, wilde kastanje.
Wat wij bedoelen komt duidelijk uit op het plaatje, waar vergeet-mij-niet naast
smeerwortel staat afgebleeld. Die grove smeerwortel met vierkanten behaarden
stengel en bloemen, die heelemaal niets teêrs hebben, is prachtig geportretteerd. Haar
portret is bijna ‘geflatteerd’; wij bedoelen daarmeê dat men den smeerwortel niet
vaak zoo mooi vindt als op dit prentje. Daarentegen is het vergeet-mij-nietje er veel
minder goed afgekomen dan men zou wenschen. 't Lief-teêre ligt er niet in, allerminst
in de bloempjes op zichzelf beschouwd, en ook niet in 't geheel. Blaadjes en stengels
zijn in de natuur ook niet fijn, maar toch van tengerder uiterlijk, door dien heel zachten
tint van groen, dan op het plaatje. In een heuschen gouden-regen-bloemtros vinden
we eveneens meer van dat ijle en toch royale in pracht dan op de afbeelding; maar
deze leert ons weêr zoo heelemaal het nut zien van den bloemenvorm en tevens het
decoratie-motief, dat er in ligt.
Wat hier werd aangestipt houdt geene afkeuring in. Het doel van den heer Klaver
was vóór alle dingen samen te werken met den schrijver. Deze wil het waarom der
bloemvormen doen begrijpen; de teekenaar had dus allen nadruk te leggen op de
constructie en veel minder zich te bekommeren om het karakter van het afgebeelde
plantje of het voorgestelde fragment. Hij moet dus de bloemen anders laten zien dan
een oog, op bloemenpracht verzot, al dat lentemoois beschouwt.
Een nieuwe ‘Schoolmeester’. - De menschen willen toch zoo heel graag lachen!
Vooral indien ze in menigte bij elkander zijn. Let maar op, telkens wanneer ge uit
de komedie gaat in dichte drommetjes. De meeste behagelijkheid voelt ge om U
heen, als er flink gelachen is. De eischen, aan lachstukken gesteld, zijn veel lager
dan die, waaraan ernstige werken moeten voldoen; wij bedoelen nu de eischen van
het ‘uitgaand publiek’. In zijn eentje, wil de, voor ontspanning lezende mensch wel
ontroerd worden. Maar de klacht over gebrek aan lachlectuur is algemeen onder de
vermaaklezers. Het grappige genre wordt versmaad door de meeste vaderlandsche
schrijvers en uit het buitenland komt ook al niet veel. Is het zoo erg min zijn
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medemensch te vermaken? Met deze vraag naderen wij het gebied der dorre
kunstfilosofie. Over de minder-waardigheid van het komische als literair
kunst-element valt lang te praten. Maar 't luisteren naar zulk soort van bespiegelingen
zou den lezer van deze bladzijden misschien gauw vervelen. We laten de quaestie
rusten, ze wordt er niet minder om voor bespiegelaars, die lijvige boekdeelen
ontwerpen.
Men schrijft nog wel boeken, die moeten doen lachen; maar dat zijn daarom nog
geen vroolijke boeken. Geestigheid is geen vroolijkheid. 't Heeft er niemendal van!
De meest
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algemeen gewaardeerde geestigheid is volstrekt niet van vroolijken aard; doch ironiek,
sarcastisch. De caricatuur beheerscht de geestige romanletterkunde nagenoeg geheel
en al, gaat ook naar de planken. De voortreffelijke moderne lachstukken, die met
kunstwaarde, zijn ironiek of geven caricaturen. Fransche auteurs hebben in dit genre
mooi werk geleverd, maar niemand zal beweren dat het louter vroolijkheid is.

Vroolijk! Het schijnt zoo heelemaal onmogelijk. zoo volstrekt in strijd met de
levensbeschouwing der kunstenaars, vroolijk werk te leveren, dat maar zeer enkele
begaafden daar wel ereis lust in krijgen. Ze laten het over aan letter-nijveren, die niet
in de eerste plaats vragen: wat heb ik in mijn ziel; maar: wat verlangt de boekhandel
en het schouwburgpubliek.
En toch duizenden snakken naar opvroolijking!
Vandaar dat men telkens en telkens wêer grijpt naar oudere werken.
Maar dikwijls wordt men dan toch teleurgesteld. De vroolijkheid van een ouder
geslacht werkt lang niet altijd aanstekelijk op ons. Het gebeurt zelfs dat ze onzen
goeden luim verstoort door de manier, waarop zij is uitgedrukt of door de personen
en gebeurtenissen, die haar hebben opgewekt. Wij onderscheiden veel fijner nog
tusschen voor ons ‘echte’ - dus meê te voelen - en voor ons ‘valsche’ vroolijkheid,
dan tusschen echte en valsche droefheid. Dat de maatstaf verandert weten we allen.
Sentimenteel is lang niet meer zooveel in de twintigste eeuw, dan zoo werd genoemd
een goed kwart eeuw geleden. Meer ouds ontroert nog dan er ons ouds nog vroolijk
maakt.
Tot dat weinige, heusch nog vroolijk makende uit vroeger jaren behoort het boek
van den Schoolmeester. 't Is wel zeer opmerkelijk, daar - op het eerste gezicht - de
Schoolmeester alleen heeft gemaakt parodieën. Het zijn dan ook parodieën en
parodieën, die totaal verouderd zijn, omdat er door wordt bespot een akeligheid in
de Letteren, die wij jaren en jaren lang reeds achter ons hebben en die nog niet bezig
is weêrom te komen. Maar wat er aantrekkelijks in die gedichten van den
Schoolmeester is ligt heel veel dieper dan de aardigheid der parodie. Het aantrekkelijke
is de vroolijkheid, de jolige fantazie, dat is de voor ons nog altijd echte, de op ons
nog immer aanstekelijk werkende vroolijkheid van dien grooten spotvogel, van dien
arend onder dat gedierte. Vergelijk hem eventjes bij Van Lennep. Die schreef
vermakelijkheden; vermakelijke spraakkunst, vermakelijke geschiedenis... maar,
och, zoo heelemaal van harte moeten we toch niet om hem lachen. Hij is niet vroolijk
genoeg in zijn dolheid; althans, nu we vergelijken, op verre na niet zoo als de
Schoolmeester. We kennen geen lach, die zoo helder en zuiver over onze lage landen
heeft geklonken in de heele negentiende eeuw als de zijne. En in onze dagen
inspireerde nog de Schoolmeester een componist van groote gaven, Wagenaar, die
de Schipbreuk op parodieerende muziek zette en later (April 1901) een komische
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opera ten gehoore bracht, waarvan de buitengewone muzikale verdiensten door alle
kenners in Nederland hoogelijk werd geroemd.

Het procédé van den Schoolmeester is eenvoudig. Daarom werd hij juist klassiek en
meteen, op eigen gsbied, onnavolgbaar. Wie
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een soortgelijk effekt wil bereiken, moet hem niet nadoen. Zijn groote kracht ligt
hierin, dat hij spontaan vindt en schitterend duidelijk kan uitdrukken precies het
tegenovergestelde van hetgeen men zou moeten verwachten dat hij te zeggen had.
Hij is d e meester van den ‘contresens’, welk woord we hier niet in ‘onzin’ mogen
verhollandschen. Wel degelijk het contra, het tegen in, weet hij weêr te geven, aldoor,
met een rijkdom van vinding, die al grooter blijkt, naar mate men met meer aandacht
zijn gedichten leest. Het bijwerk is nog 't mooiste. Als ge maar het kleinste versje
neemt, kunt ge 't al zien. De Leeuw, bijvoorbeeld.
Een leeuw is.... Gauw zet hij dat prachtige Nederlandsche stopwoord van Jan en
Alleman ‘eigentlijk’. Een leeuw is... een dier, verwacht ge. Mis: een leeuw is iemand.
Nu gaat hij sollen met het dier. Grooter dan die... van een reus (!!) - zijn van den
leeuw... de kaken, de klauwen? Mis! Zijne oogen en zijn neus! Van zijn klauw moet
wat heel ergs worden meêgedeeld. Daarom juist zegt de Schoolmeester dat hij er
‘geweldig gauw’ mee is... etc. etc. etc. Ge kunt u zelf met het opsporen van dien
zekeren regelmaat in den contresens van den Schoolmeester kostelijk vermaken.
Aanleiding daartoe zal kunnen zijn de nieuwe uitgave van zijn werk door de
Uitgeversmaatschappij Elsevier.
Van de gedichten van den Schoolmeester geldt, wat op alle klassiek geworden
boeken toepasselijk is. Iedereen kent ze, iedereen denkt ze te bezitten en altijd blijken
nog duizenden zonder exemplaar. Die koopen 't dan wel eens, bij gelegenheid, als
de algemeene aandacht wêer op het klassieke werk wordt gevestigd. Dat is eenige
jaren geleden al gebeurd door Wagenaar met zijn Schipbreuk-cantate; dat gebeurt
nu nog eens weêr door ander werk van een niet-letterkundige, dat door den
Schoolmeester is geinspireerd.
Vroolijkheid trekt vroolijken aan. En de vroolijke teekenaar Doncker, wiens
Avonturen van dokter Mol in breeden kring de aandacht wekten, werd natuurlijk
aangetrokken door den Schoolmeester. Hij ging aan 't werk en

leverde een schat van prentjes, die de nieuwe uitgave kostelijk illustreeren.
De hoogstbegaafde, die muziek maakte bij de Schipbreuk had op Doncker voor
dat hij de eerste was, die zoo iets ondernam. Onze teekenaar heeft een voorganger.
De plaatjes van De Vries! Wie kent ze niet? Kostelijk zijn ze in hun droog-komiek
‘doen’ zoo in menigte tusschen den tekst. Maar 't kan ook nog anders gedaan worden,
met meer eigen fantasie nog: niet losser van het woord en niet losser van den geest;
maar minder aan de werkelijkheid herinnerend, door dat wij gehouden worden in
een wereld van dolle fantasie. Het zóó te doen heeft Doncker beproefd. We weten
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van den jongen teekenaar zelf dat hij genoten heeft onder 't werken, haast in elken
regel een motief vond voor een illustratie, zich moest beperken, natuurlijk, voor de
uitgave, doch voor zich zelf niet uitscheiden kon. 't Was zóó prettig! Gelukkig zien
we dat in zijn werken, dat vroolijke voor eigen rekening, al heeft Doncker zijn
uitteraard dolle fantasie bij dit eerste groote ondernemen wat ingehouden, naar diende,
want hij moest illustreeren maar; geen album met humoristische teekeningen op
motieven uit den Schoolmeester had hij te geven.
Hoe hij is geslaagd kan men natuurlijk niet opmaken uit het kleine aantal proeven,
die we hierbij doen afdrukken; maar die geven toch eenigermate een denkbeeld van
Donckers' manier van werken. Tot de zeer aardige vondsten mogen wel gerekend
worden het prentje (ons eerste) van ‘Mevrouw, veel hebbende van een stekelvarken’
uit
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altijd in de contramine (pag. 69), de olifant in de wieg (91), het prachtige ‘paard van
Trooie’ (pag. 96) ons tweede en ons derde prentje en de prachtige manier, waarop
de koe wordt behandeld door den slager ‘die haar onbarmhartig vermoord en de huid
afstroopt’ (pag 101). Bij deze staaltjes moeten wij 't laten. Er zijn er zoo een groot
aantal. Kostelijke figuurtjes weet Doncker te bedenken, die dieren en menschen
moeten voorstellen, vooral rusiemakende menschen treft hij kostelijk. Hun gegrim
doet hem bepaald schaterlachen. Zoo zijn vroolijke kunstenaars: het ergst leelijke
zien ze lachwekkend en dat moet hun wel vroolijk houden ook!

Nieuwe boeken.
Schetsen en novellen, door ANNA GERMONPREZ, vult het bundeltje no. 23 der
Duimpjes-uitgave bij Victor Delille, te Maldeghem. 't Zijn negentien stukjes,
waaronder ‘novellen’, die aantrekken door iets heel persoonlijks, kort en met een
waardeerbare meesterschap over den vorm uitgedrukt. Anna Germonprez kent ‘den
buiten’ en heeft haar land lief. Van die liefde voor natuurschoon getuigt zij in kleine
schetsjes, waaronder enkele, die minder gelukkig van compositie zijn. Waar zij
menschenleed schildert is de schrijfster doorgaans beter. We rekenen tot het zeer
goed geslaagde uit dezen bundel L e i e s c h u i m e r s , 't verhaal van een schipper,
wiens vaartuig, met tarwe geladen, vast raakt en gaat zinken. Lang vraagt hij vergeefs
om hulp bij 't lossen. Eindelijk komen er mannen. Maar ze helpen den armen schipper
niet: zij gaan plunderen.
‘Van het dorp, dat sliep, streken zwart en begeerig, als heete gieren op het slagveld,
heele zwermen plunderaars neer - en de schepels der arbeiders vulden de zakken der
dieven.... Aan den gouden berg tarwe, er in woelend met de handen, kort oplachend
van voldane gretigheid, van bevredigde, schrokkige gulzigheid, hurkten zware
gestalten neer, als dieren, kruipend met den rug omhoog en vullend, vullend al wat
gevuld kon worden.... En voort, immer voort, langs de lage oevers van vrede en
nachtelijke rust, al over de hooge brug, die galmde en deunde, werd gedragen, werd
weggesleept, naar het dorp aan den overkant, naar de andere dorpen in de gapende
duisternis.
Machteloos stond de schipper... rechtopstaande op zijn verbrijzelden bodem, in
het licht van de lantaarn aan den mast, met gekruiste armen over zijn zwoegende
borst en den mond verwrongen van toorn en vertwijfeling, slingerde hij hun den kreet
na, waarmeê hij hen schandvlekte: ‘Ah! roovers, roovers!’
Oók uit Vlaanderen kwam Marioline, door Dirk de Vos, met platen door Edmond
van Offel. Wij bespreken dit boek later met In eigen sfeer, door Johanna van de Heide
en het van jeugd tintelende Phaëton en de dwaas door Jan Apol, een boek om te
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lezen... maar niet voor iedereen, vol fantazie, nog ongebreideld en getuigend van een
beschrijvingstalent, waarvan zeer veel te wachten valt.
We vestigen nog even de aandacht op het altijd goed geredigeerde en belangwekkende
tijdschrift voor fotografie, het cosmopolitische Camera Obscura (tweede jaargang)
en op een lijvig Fotografisch jaarboek onder redactie van J.J.M.M. van den Bergh.
't Bevat vele formules, tabellen en raadgevingen.
F.L.
De directie deelt nogmaals mede, dat naar hare Prijsvragen ook kunnen mededingen
niet-inteekenaren op het maandschrift.
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[Deel XXII]
Inhoud van Deel XXII.
Bladz.
ANTIEK NEDERLANDSCH GOUD- 655
EN ZILVERWERK, door F. EVERTS.
Met twintig illustratiën
BALLADE, door HÉLÈNE
LAPIDOTH-SWARTH

641

BAMBILENINO, door S. LOUIS
LEIPOLDT

784

BOUWMEESTER, LOUIS, door HENRI 809
DEKKING. Met tien illustratiën
BRIËT, ARTHUR, door P.A. HAAXMAN. 511
Met twaalf illustratiën
BRINK, Prof. Dr. JAN TEN, door F.L.

580

DESPINOZA, BENDICTUS, door W.
MEYER. Met twaalf illustratiën en
handteekening

735

EEN DOCHTER DER VAN HAREN'S, 676, 755
door S. KALFF. Met drie illustratiën
EEN HUIS NIET MET HANDEN
GEMAAKT, door J. EIGENHUIS

553, 625

EEN INCIDENT, door FRANS
HULLEMAN

568

EPITAPHIUM, door W.F. GOUWE

716

ERBARMEN, door MARIE DE NEGRI

480

GEDICHT, door JOH. W. BAKKER

573

GEDICHTEN, door JOHANNA W.
BAKKER

643

GEDICHT, door JOHANNA DIEPENHORST 618
GEDICHTEN, door EVANGELINE (JOH. 473
W. BAKKER)
GRAFMONUMENTEN, DE, DER
542
ADMIRALEN PIET HEIN EN TROMP,
door C.F. GIJSBERTI HODENPIJL. Met vier
illustratiën
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HART NIBBRIG, F., door P.H. VAN
583
MOERKERKEN JR. Met twaalf illustratiën
HOLLANDSCHE, DE, MEESTERS IN 549, 621, 693, 765, 839
DE ERMITAGE TE ST. PETERSBURG,
door MAX ROOSES. Met vijf illustratiën
HOLLANDSCHE MUSICI IN DEN
VREEMDE, door Dr. J. DE JONG. Met
drie illustratiën en handteekening

748

HOUTEN, BARBARA VAN, door PH. 799
ZILCKEN. Met dertien illustratiën
IETS OVER FINLAND EN FINSCHE 518
HUISINDUSTRIE, door L. LACOMBLÉ.
Met twee-en-twintig illustratiën
IN LEIPZIG EN BERLIJN (Het vierde 634
internationale Uitgeverscongres, Juni
1901), door J.A. WORMSER. Met acht
illustratiën
IN ‘VILLA FRISIA’ BISSCHOP'S
WONING, door Mr. EDUARD VAN
TSOE-MEIREN. Met dertig illustratiën

457

LANGS DE OOSTZEE, door
GEERTRUIDA CARELSEN. Met twintig
illustratiën

525, 593

LEEUWEN, Mr. W.F. VAN. door Mr.
J.G. SCHöLVINCK. Met portret

605

LOOY, JAC. VAN, door G.H. MARIUS. 439
Met twaalf illustratiën
MAARTJE, door W. VAN EERDBEECK.
Met vier illustratiën

696

MOORSCH KOPERWERK, door PH.
ZILCKEN. Met een illustratie

752

NACHT, door JOHANNA W. BAKKER

717

ONZE OUDE HAVENMEESTER, door 606
JOHAN. Met vijf illustratiën
SCHEVENINGEN, Een zeedorp en een 664
badplaats, door LEO FAUST. Met
zeventien illustratiën
SENTINA, door J. CLANT V.D.
MIJL-PIEPERS (HOLDA)

768, 842

SOEST, L.W. VAN, door P.A.
HAAXMAN JR. Met twaalf illustratiën

727

SPREEKWOORDEN, door J. DONCKER 427, 751
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STERVENDE POES, door LEO FAUST

497

TWEE SONNETTEN, door EDWARD B. 571
KOSTER
VACANTIE-INDRUKKEN UIT
820
NOORD-BRABANT, door J. EIGENHUIS.
Met elf illustratiën
VAN DE REDACTIE, door F.L.

500, 580, 645, 718, 791, 858

VAN GOTELINDIS, door POL DE MONT. 448
Met zeven illustratiën
VLAAMSCHE, DE, MEESTERS IN DE 477
ERMITAGE TE ST. PETERSBURG,
door MAX ROOSES. Met een illustratie
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Alphabetische lijst der medewerkers.

BAKKER, JOHA. W.

GEDICHTEN

Bladz.
573, 643, 717

CARELSEN,
GEERTRUIDA

LANGS DE OOSTZEE

525, 593

DEKKING, HENRI

LOUIS BOUWMEESTER

809

DIEPENHORST,
JOHANNA

GEDICHT

618

DONCKER, J.

SPREEKWOORDEN

472, 751

EERDBEECK, W. VAN

MAARTJE

696

EIGENHUIS, J.

EEN HUIS NIET MET

553, 625

HANDEN GEMAAKT

EIGENHUIS, J.

VACANTIE-INDRUKKEN UIT 820
NOORD-BRABANT

EVANGELINE

GEDICHTEN

473

EVERTS, F.

ANTIEK NEDERLANDSCH
GOUD- EN ZILVERWEEK

655

F.L.

VAN DE REDACTIE

500, 574, 645, 718, 791,
858

F.L.

Prof. Dr. JAN TEN BRINK

580

FAUST, LEO

STERVENDE POES

497

FAUST, LEO

SCHEVENINGEN, EEN
ZEEDORP EN EEN
BADPLAATS

664

GIJSBERTI HODENPIJL, DE GRAFMONUMENTEN
C.F.
DER ADMIRALEN PIET
HEIN EN TROMP

542

GOUWE, W.F.

EPITAPHIUM

716

HAAXMAN JR., P.A.

ARTHUR BRIËT

511

HAAXMAN JR., P.A.

L.W. van SOEST

727

HAVERMAN, H.J.

PORTRET VAN MR. W.F.
VAN LEEUWEN,
BURGEMEESTER VAN
AMSTERDAM

tegenover bladz. 605

HOLDA (J. CLANT V.D. SENTINA
MIJL-PIEPERS)

768, 842

HULLEMAN, FRANS

568

EEN INCIDENT
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JOHAN

ONZE OUDE
HAVENMEESTER

606

JONG, Dr. J. DE

HOLLANDSCHE MUSICI IN 748
DEN VREEMDE. OSCAR
RAIF

KALFF, S.

EEN DOCHTER DER VAN
HAREN'S

676, 755

KOSTER, EDW. B.

TWEE SONNETTEN

571

LACOMBLÉ, L.

IETS OVER FINLAND EN
FINSCHE HUISINDUSTRIE

518

LAPIDOTH-SWARTH,
HÉLÈNE

BALLADE

641

LEIPOLDT, C. LOUIS

BAMBINELINO

784

MARIUS, G.H.

JAC. VAN LOOY

439

MEYER, W.

BENEDICTUS DESPINOZA

735

MOERKERKEN JR., P.H. F. HART NIBBRIG
VAN

583

MONT, POL DE

VAN GOTELINDIS

448

NEGRI, MARIE DE

ERBARMEN

480

ROOSES, MAX

DE VLAAMSCHE MEESTERS 477
IN DE ERMITAGE TE ST.
PETERSBURG

ROOSES, MAX

{DE HOLLANDSCHE
MEESTERS IN DE
ERMITAGE TE ST.
PETERSBURG}

549, 621, 693, 765, 839

SCHÖLVINCK, Mr. J.G. Mr. W.F. VAN LEEUWEN

605

TSOE-MEIREN, Mr.
EDUARD VAN

IN ‘VILLA FRISIA’,
BISSCHOP'S WONING

457

WORMSER, J.A.

IN LEIPZIG EN BERLIJN

634

ZILCKEN, PH.

MOORSCH KOPERWERK

752

ZILCKEN, PH.

BARBARA VAN HOUTEN

799

Platen buiten den tekst.

HAVERMAN, J.

PORTRET VAN MR. W.F.
VAN LEEUWEN

Tegenover bladz.
605
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ISRAËLS, JOZEF

‘LANGS VELDEN EN
488
WEGEN’, REPRODUCTIE IS
AUTOTYPIE NAAR EEN
SCHILDERIJ

ISRAËLS, JOZEF

‘EEN ARBEIDER’,

780

REPRODUCTIE IN
AUTOTYPIE NAAR EEN
SCHILDERIJ
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KINDEREN NAAR EEN SCHILDERIJ
EIGENDOM VAN MEVROUW DE WED H.J.M. ROODENBURG - TAK TE AMSTERDAM.)
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Jac. van Looy.
Door G.H. Marius.
De van Looy-tentoonstelling in het begin van dit jaar in Arti et Amicitiae te
Amsterdam gehouden was voor velen onzer een openbaring. Er spreekt een kracht
uit het werk van dezen alleenstaande, die men in het onophoudelijk concessies vragen
van het maatschappelijk leven, te zelden aantreft. Wel kenden wij hem al lang als
een habiel schilder van het uiterlijke der dingen, evenals hij dat uiterlijke zoo heerlijk
vóór ons kan zetten in den bronzen val zijner woorden, maar toch, de indruk vooral
in de laatste jaren, was te ongelijk, dan dat we ronduit gezegd naar zijn werk
verlangden.
Het was verleden jaar aan ook bij de opening van het nieuwe gebouw van ‘Voor
de kunst’ in Utrecht dat wij, nog onder den indruk van die monumentale beschrijving
van grasmaaiers op een langen heeten zomerdag, die ons in den rythmischen weerkeer
hunner bewegingen een aandoening gaf niet ongelijk aan die van een Parthenon-fries,
een schilderij van hem zagen, inférieur stellig aan wat hij vroeger maakte, wel moesten
toegeven dat de schilder in den schrijver was ondergegaan, en meer nog, dat zijn
schilderkunst zelden over die rythmische rust beschikt had welke zijn proza tot zoo
schoone plastiek maakt.
Maar het werk van Van Looy kan men eigenlijk niet op tentoonstellingen leeren
kennen, kan men althans niet tegelijk met de Haagsche school naar waarde schatten.
Om den schilder Van Looy recht te doen zou men dan ook allerminst moeten beginnen
om hem bij de meesters der Haagsche school te vergelijken: bij de kwaliteiten van
atmosfeer, van toon, van innerlijkheid, van intiemheid waarmede een Jozef Israëls
zijne figuren weet te omspinnen, zouden de figuurstukken van dezen schilder ons
wat opdringend, wat rauw en vooral wat weinig innerlijk voorkomen; bij een schilder
als Jacob Maris vergeleken, zoude men bij hem al te zeer dat evenwicht missen, die
evenmaat ook, welke kleur en lijn gelijkelijk aan den luister van het licht
ondergeschikt maakt, of die ook, in diens intérieurs de kleuren onder den rustigen
invloed der
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ZELFPORTRET VAN DEN SCHILDER.

kameratmosfeer, zonder hunne intensheid te verliezen, tot een savoureuse harmonie
maakt; terwijl de groote kracht, die wij bij Van Looy bewonderen, vergeleken bij
een werk van Breitner uit diens Haagsche periode ons allicht te academisch zou aan
doen; of ook zijne beelden van het Amsterdamsche straatleven vergelijkend bij die
van Izaäc Israëls weer wat al te stabiel zouden lijken omdat men daarin te zeer dat
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beweeglijke, dat vluchtige van het oogenblik zoude missen.
Maar Breitner en Izaäc Israels zijn zonen der Haagsche school voor wie het licht
de lijnen oploste, terwijl Van Looy vanaf de academie altijd de vorm als doel der
kunst zag. Het impressionisme dat ten onzent zoo rijk opbloeide, bleef hem ten
eenenmale vreemd, en zelfs of liever allerminst in zijn landschappen vindt men een
spoor van deze in haar kracht zoo meeslepende kunstuiting.
Maar, en hier ziet men het afgezonderd standpunt dat deze schilder inneemt, omdat
hij niet tot de Haagsche school behoort is hij even weinig een van die schilders, die
in reactie tegen het impressionisme, in het verleden zoeken naar die tijden waarin
de lijn expressiever, de vorm sprekender en de menschelijke figuur, het menschelijk
gezicht de hoofdzaak was; is hij allerminst van hen die de wetenschap in de kunst
overbrachten. Zeker zijn lijn is niet suggestief, zijn compositie

KRABBEL, GEDAAN IN SPANJE (UIT JAC. VAN LOOY ‘PROZA’, 1STE DRUK).

niet verfijnd maar, juist in dat bij wijlen wat zwaarwichtige accentueeren of liever
versterken der lijn, is ook een kracht, te sterker daar, waar hij er zijn geconcentreerd
licht mee versterkt.
Want wel weinige zijn de schilders, die een straatscène zooals de Dans tot een zoo
superbe geheel kunnen doorvoeren, weinige zijn de schilders, die in een van licht en
donker zoo compleet schilderij het mouvement konden vasthouden even weinig
conventioneel, even levend, even instantané, wat de actie aanbelangt, als men in een
krijtkrabbel kon wenschen.
Hoe koen gegrepen die uitdrukking van genotzucht, te opvallender in de kleurige
vrouwen van Israel dansend bij het straatorgel in de Jodenbuurt in dien dollen zwijmel
van rondzwierende vrouwen, in een roes van kleurig geschreeuw; hoe meesterlijk
als expressie daarvan, als beweging, als lichtverdeeling, een meesterstuk dat men
een enkel maal bij een Daumier hoort vergelijken. Ik wil niet zeggen dat de
vergelijking juist is, Daumier beschikte over een monumentale kracht welke in onzen
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tijd te vergeefs haar weergade zoekt; maar toch, in het uitbeelden der figuren, in het
doorvoeren der types om het lichte middelpunt dat het orgel is, de zoo uitmuntend
waargenomen actie van het schuifelend dansen op de ziellooze ryhtmiek van een
straatorgel, van de schorre lach der toeschouwers, geeft aanleiding tot deze
vergelijking.
Een jaar of tien geleden geschilderd, geëxposeerd ik meen op de Internationale
Keuze-tentoonstelling van den Haagschen kunstkring, werd het eenige jaren later
nog eens door den schilder onder handen genomen en was het zooals men het dit
jaar op Arti kon zien, waar bijna ieder getroffen was door de doorwerkte
kleurbehandeling, door de savante lichtverdeeling en door de meesterlijke actie.
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‘DANS’ NAAR EEN SCHILDERIJ
In het bezit van Mevrouw de Wed. K.F. Manus, Amsterdam.

Men heeft Van Looy verweten dat zijn kunst niet innerlijk was.
Niemand zal dit tegenspreken.
Maar wat Manet, deze meester in de kunst van het schilderen, - ofschoon een
vergelijking hier allerminst op zijn plaats zou wezen, - ons te aanschouwen gaf is
toch ook uitsluitend het uiterlijke der dingen, zij het ook dat deze in zijn plein air, in
zijn zeegezichten, in zijn stillevens vooral ook, een gevoeliger oog bezit voor een
uiterlijken glans van het leven.
Van Looy zoekt niet den glans; hij zoekt nauwelijks de kleur, want waar hij deze
heeft kon men ze barok noemen; hij zoekt types, hem treft het moeilijk weer te
gevene, hem prikkelt dat wat eigenlijk niet uit te drukken is zooals de roodverlichte
‘show’ in the Empire, de Loie Fuller in haar prismatische kleuren intens als
edelsteenen, hem treft in een schilderij als Dans de glimmige aangezichten, de bijna
automatische beweging om het orgel dat een lichtkring vormt, hem treft het leelijke
eer dan de harmonie; hem treft vooral het mouvement en het licht die hij gaarne
samen laat vallen, hem treft de type meer dan de expressie, zooals hem in
Oranjefeesten het glorieuse feest van kleur, die zwijmel van oranje en wit opgelost
in het clair obscur van de fond, een orgie van einde van feesten, treft door de dolte;
zooals hij in het Wonderkastje met een magisch weergegeven kiekkastje waardoor
het prachtige bruine knaapje betooverd schijnt, alleen dat vasthoudt als middelpunt,
als doel, en de vertooner van dat Wonderkastje niets anders is dan een bijkomstige
figuur; zooals hem in het superbe Avondbrood alleen treft een enorme opvoering van
twee blauwen tegen de kleurige gezichten en het felle rood in den fond, wijl hem
niet het dagelijksche, maar het bizondere pleegt te treffen.
Voor hen die niet van individualisme houden maar vóór alles de kracht zien in
aaneengeslotenheid zal een artist als Van Looy
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altijd te veel apart staan om naar waarde geschat te worden; en om dezen schilder
bij de een of andere school onder dak te brengen zou niet gemakkelijk gaan.
Het is waar, de laatste jaren heeft men scherper lijnen getrokken om de voelingen,
de gelooven en de esthetika's; en zoo een schilder niet schildert om de stemming of
om het licht, zoo hij ook niet schildert om den vorm en de lijn, of weer, zoo hij de
expressie van het menschelijk gelaat op te lossen aan anderen overlaat en alle verfijnde
psycologie hem vreemd is en dus noch de weelde van kleur, noch de stemming, noch
het naar binnen gekeerde zijn deel is, dan zal het al spoedig blijken dat zoo iemand
alleen staat en niet begrepen wordt dáár waarin zijn kracht dan wel zit.
Maar voor ons zou zijn verdienste als concepieërend kunstenaar dan ook juist
gelegen zijn in het aanvaarden eener werkelijkheid, die gedeeltelijk door de types,
gedeeltelijk door een zekere mate van groteskheid zijn artistenoogen pleegt te treffen,
in zoover hij, zooals het straatleven zich aan hem vertoont de figuurschilder is, die
in zijn genre een gedeelte van datzelfde groote stadsleven vasthoudt, waarin Breitner
en Isaäc Israëls ondanks hunne figuren, landschapschilders bleven, schilderend
evenzeer zonder innerlijke beweging hun Amsterdamsche straattypes, alleen
vermooiend ze door den zilveren glans van Amsterdam's atmosfeer, - waar Van Looy
het genre der historieschilders in het moderne leven overbrengt.
Nu zou men, en niet zonder recht, kunnen zeggen dat voor het moderne voelen,
noodig om het moderne leven in zijn oneindige wisseling weer te kunnen geven, Van
Looy die beweeglijkheid van geest ontbreekt welke daartoe vereischt is en waardoor
b.v. de Franschen zoo onovertroffen het Parijsche leven van den diepsten tot den
luchtigsten kant hebben weten te grijpen. Het is ook waar dat die nerveuse verfijning,
die het moderne meebrengt, hem vreemd bleef, dat de groote invloed der
symphonische muziek met haar overweldigenden rijkdom van gevoelschakeering
even weinig tot hem scheen door te dringen als de omlijnder muziek van Wagner.
Het is waar, Van Looy's straatepisoden rijen zich niet aaneen tot een peinture de
moeurs, ze zijn, hoewel vastgehouden momenten, niet de schakels uit het
onophoudelijk wisselende dagleven der groote steden, overal hetzelfde, overal
aansluitend in de eenheid van het leven en hoewel direct daaraan ontleent zich
behoudens de Dans en een enkele andere niet meer aansluitend aan de beweging van
het leven dan om eens een geriskeerde bewering te maken, Rembrandt's Nachtwacht.
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Toch is er ook hier juist in de kracht van deze persoonlijkheid een eenheid te vinden
en de draad welke al zijn schilderwerken bijeen houdt of liever aaneenrijgt is zijn
Feesten dat deze groote prozaschrijver in het Tweemaandelijksch Tijdschrift sinds
jaren vervolgt. Als Feesten zijn deze straatfeesten te zien, als feesten voor de oogen
van den schilder, als feesten voor de bewoners eener duffe buurt de komst van een
draaiorgel, als feesten voor de straatkinderen het Wonderkastje, als roes van feesten
de Oranjefeesten, als feest van kleur het Avondbrood, als feest voor het overladen
intellectualisme de oogenbekoring van het Empire en de Löie Fuller, als intrede der
Feesten, de beide meisjes in den stoel, als feesten ook het geweldige Feest van den
oogst van de maaiers, als feest de tak appelbloesem waarin de kleur en de reflexie
der lucht voor het eerst beweeglijkheid vertoonen, feesten die bloeiende bloembedden,
feesten zooals de Vlag, zooals in al zijn zwarte krijtteekeningen waarin hij zijn
indrukken even forsch en picturaal weet vast te zetten als in zijn monumentaal proza.
Jacobus van Looy werd den 12den September 1855 te Haarlem geboren. Van af zijn
vijfde jaar werd hij opgevoed in het Burgerweeshuis van die stad, dat hij op zijn elfde
jaar verliet om als letterzettersleerling bij de firma A.C. Kruseman te beginnen. Na
twee jaar verliet hij dit vak en kreeg werk bij een rijtuigschilder waar hij tot zijn twee
en twintigste jaar bleef. Op de burgeravondschool ontving hij teekenonderwijs van
Goteling-Vinnes en later aan dezelfde school van den bloemschilder D.J.H. Joosten.
Deze kunstenaar had veel vriendschap voor zijn jongens, die welke aanleg of leerlust
toonden, liet hij Zondags bij zich aan huis werken, hij was daar altijd in zijn atelier
van jongens omringd. Het was vooral op diens aandringen dat invloedrijke ingezetenen
van Haarlem, Regenten van Haarlem's weeshuis en Bestuurderen van Teylers-stichting
hem bij het verlaten van het weeshuis in staat stelden
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de lessen aan de Rijksacademie te volgen, toen nog onder beheer van den
historieschilder De Poorter.
Van Looy verhuisde toen naar Amsterdam, doch genoot vóór dien tijd nog eenige
maanden geregeld onderricht van den figuurschilder H.J. Scholten, conservator van
Teylers-stichting en nog verscheidene jaren daarna stond deze kunstenaar hem bij
met raad en daad.
Van Looy heeft nog het voorrecht gehad
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de antiekklasse door te maken onder leiding van den schilder Allebé en later toen
deze directeur geworden was kwam hij, na op de schilderklasse onder den
historieschilder B. Wijnveld gewerkt te hebben, weer als loge-leerling direct ouder
leiding van den heer Allebé.
In 1883 verkreeg hij de Prix de Rome en bereisde als gevolg daarvan gedurende
twee jaar Italië en Spanje, waar hij de museums bestudeerde.
Deze biografische bijzonderheden danken wij aan Mevrouw van Looy-van Gelder.
Men zon allicht, bij het zien hoe Van Looy zich geheel onder invloed van den
schilder Allebé gevormd heeft, kunnen besluiten om de verklaring van zijne wijze
van werken te willen vinden bij die van zijn leermeester, een vergelijking, die met
den aard van het werk zelf, die met de opvatting slechts weinig, maar toch in de
behandeling niet heelemaal zonder reden zou wezen.
Zeker, wij weten heel goed dat Van Looy's werk niet het précieuse, dat delicate
van toets, de magnifieke factuur, het mozaiek-achtige en bijwijlen ook weer dat
volgeloopene,
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heeft dier altijd zeer verzorgde kleine schilderijtjes, ware kabinetstukjes van den
meester, dat van deze weinig te vinden is in de meestal levensgroote, dikwijls wat
ruw gehouwene, wat fragmentarisch aandoende figuurschilderijen van Van Looy,
maar toch is er iets in het compacte, in de keuze van het typische, in de vaste
verfbehandeling ook, in de intensheid der kleur welke hier weinig den directen invloed
van het licht in het zoeken van het, laten wij het het groteske noemen, ondergaat, dat
men bij deze beide schilders terugvindt.
In het groote schilderij Reizigers met het jongentje met de harmonica in slaap
gevallen in een derde klasse wagen waar men over de leuning heen in den fond
allerlei figuren nog ziet, in het modellé van dien kop, in de Slapende jongen zoo
krachtig gemodelleerd, in de zelfportretten ook, is iets waarin men de academie,
maar waarin men ook in de delicatere
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gedeelten iets van zijn leermeester weervindt en daarboven heelemaal den oorsprong
zou moeten zoeken in de Amsterdamsche periode die aan de Haagsche school vooraf
ging.
Er moet wel een groote kracht zijn uitgegaan van den schilder Allebé, om
tegenover, of liever naast de Haagsche school in vollen bloei, een kring van jonge
schilders te vormen, die nagenoeg allen, lang nadat zij zijne lessen genoten hadden,
buiten de principes der Haagsche school voortwerkten, ja zich steeds meer van haar
verwijderden. Allen zonder onderscheid d.w.z. de krachtigen onder deze jongen
bleven onder dien invloed, en de groote bekoring, de harmonische schoonheid,
evenmin als het succes dezer school hadden overweldigenden invloed op deze
leerlingen. Maar zoo als zij toch na dien tijd uiteengeloopen zijn, zich bewogen
hebben in verschillende richtingen, zoekend in het verle-
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den, in andere landen, in tijden waar de expressie der lijnen de bovenhand had, in
die tijden van de vroege Renaissance waar het individueele meer op den voorgrond
stond, - zoo is toch in dit uiteenloopen, geloof ik, dat hoe anders ook, de principes
van den meester het zuiverst in Van Looy behouden bleven.
Afgezonderd staat Van Looy, buiten elke beweging, zijn kracht en zijn zwakheid.
Afgezonderder misschien nog en te minder begrepen misschien naar de mate dat
zijn schilderkunst te nauwer verbonden is met zijn woordkunst. Voor hem zelf één
omdat beide uit één voeling komen maar daardoor voor anderen misschien
onvolkomen. Zijn woord beschikt over een plastiek welke wij bij wijlen zoo
monumentaal voor ons zien, dat zijn schilderwerk in het missen van die epische rust
ons kon tegenvallen, omdat niet alleen de toetsen kleur niet zoo mooi naast elkander
staan als de woorden en ook, omdat wij, misschien iets averechts, het monumentale
in het woord zoo zeer waarderend, het nerveuse innerlijke bewogene in de
schilderkunst ongaarne missen.
En toch, of wij eens niet beginnen met te eischen, wanneer wij eenvoudig aannemen
de krachtige uiting van een enkelvoudig schilder, vrij van onzekerheden als van
raffinementen, dan komt er uit zijn werk op een tentoonstelling als die in Arti een
groote kracht tot ons.
En voor ons die maar al te vaak in het uitbloeien eener school de routine van het
sentiment in de plaats gesteld zien van het zuiver gevoelde, voor ons, die in de nasleep
welke den roem pleegt te volgen, de kleuren, den toon en de sujetten uitgeput zien
tot in het uiterste, voor ons is het werk van dezen buiten de routine staanden schilder,
die zich ver hield van de platgetreden wegen, van den smaak van het publiek en van
den kunsthandelaar, is juist zijn niet voegen bij de heerschende schilderwijze van
zijn tijd, juist dat onafhankelijke voortgaan zonder omzien, juist dat sterke individueele
tegelijk met een enorm uitbeeldingsvermogen van het uiterlijke der dingen en daar
tegenover het zoeken
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naar een felheid van kleur, naar sterke effecten, naar kleurcombinaties die hij
misschien nog langen tijd behield, na dat hij uit Spanje teruggekeerd was, een
belangwekkende figuur in de Nederlandsche schilderkunst en litteratuur van zijn tijd.
Den Haag, April 1901.

Van Gotelindis.
Door Pol de Mont.
Heel lang, meer dan twaalf volle eeuwen geleden, toen Pippijn de Korte Meier van
Haspengouw was en de vrome monnik Willebrordus de bewoners van Kennemerland
en Oost-Friesland en van de nog nauweliks ontgonnen Kempen bekeerd had, zat de
kleine blonde Gotelindis vóór het venster van de lage, donkere smidse, en
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zag met verwonderde ogen op naar de duizend goudlichtjes, die een vóór een boven
haar hoofd ontvlamden, en luisterde naar het zwevende gezang van de klokken, die
vertelden van het wonderbare Jezuskindje, dat door engelen op de aarde was
gebracht....
Haar broertjes en zusjes waren al lang gaan slapen, en zij zat noch maar half
ontkleed vóór het venster, het enige, dat licht doorliet in de donkere smidse, en als
het licht van de sterren haar oogjes verblindde, zag ze even een poosje naar de stille
witte wereld, die als in slaap aan haar voeten lag.
Het huisje van de smid Radegais lag op een eenzame uithoek, een lage heuvel vlak
naast de ruwgebouwde vestingmuur van het Frankiese stadje, dat de kerstnacht gehuld
had in mousselien van sneeuw, die neerrafelde in half bevrozen trossen en bloemen
van de strooien daken en de houten riggels van vensters en deuren.
Vlak vóór haar, over het bospad tussen de dennen, stroomde de zacht golvende
glans van een heel klein lampje, dat haar vader vlak boven de deur van de stal had
opgehangen, en in dat schijnsel zag ze donkere gedaanten bewegen, gestalten van
buren, die naar het stadje gingen, om de kerstmis te horen in de kleine kapel.
De maan zeilde statig voort langs de hemel en de pinkelende sterren waren heel
licht.
De velden lagen als wit fluweel, schitterend van kristallen tussen de wilgen, en in
elk van de huisjes beneden in het dal brandde de lichtjesboom en verguldde met
zachte gloed de heel kleine, in lood gevatte ruiten.
En zachtjes, al maar zachtjes door zongen de klokken, de mooie nieuwe klokken,
die pas door de bisschop gezegend waren en hoog in de klokkentoren van Ludike
waren opgehangen; en als de wind ze zachtjes klagend in de richting van hun huisje
woei, dan was 't haar of ze in de wolken stemmen hoorde, stemmen die wonderlieflike
liederen zongen en uit de verte door andere stemmen beantwoord werden.
Andere kinderen, jongens en meisjes, met welke zij overdag al eens speelde, en
die door een rondreizend priester, een volgeling van Willebrordus, waren gedoopt,
hadden haar gezegd, dat heel ver daar van daan, heel ver in het Oosten, waar de zon
's morgens in goud achter de bomen verrees, in deze nacht een kind werd geboren,
en telkens weer, door alle eeuwen heen, elk jaar geboren zou worden, tot heil van
de mensen en ook van haar.
En ter herinnering aan het kleine kindje, dat, in dat verre land in het Oosten, in een
stadje, dat Betlehem heette, geboren werd, toonde men in deze wondere
Desembernacht in al de kerken van de nieuwe leer een klein popje van was in een
houten kribje met een krans van lichtjes eromheen.
En de kinderen van het dorp hadden haar ook verteld, dat, wanneer nu al meer dan
700 jaren geleden dat kindje niet was geboren, - een arm klein kindje in het hooi van
een stal, - de mensen nooit in de hemel konden komen, waar het kindje speelde met
blonde engelen en zijn moedertje zat naast de troon van God.
En ze voegden er bij, hoe de priester hun had gezegd, dat in de nacht, toen het
kindje geboren was, er een grote ster in het Oosten was verschenen, die langzaam
voortreisde langs de fluweelblauwe lucht, tot ze stil hield boven een kleine stal, waar
men door de reet van de deur een osje en een ezeltje zien kon en een mooie vrouw
met goudblonde haren, die zich heenboog over het kind in de krib.
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En boven het huisje schoven dan de wolken vaneen, en om de randen heen kwamen
kleine kindergezichtjes gluren en zongen met hun hoge, blijde kinderstemmen:
‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.’
Dan opende zich de deur van de stal, en als men, zich op de tenen heffend, naar
binnen gluurde, zag men in de krib het beeldschone kindje, veel mooier dan dat wat
ze nu in de kerk aanbaden, met een wondere schijn van licht om het hoofd.
En vóór het kribje knielden herders, eenvoudige mannen uit de velden, en later
kwamen er drie schitterende koningen in lange slepende glansgewaden, die kostelike
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geschenken brachten, goud, wierook en mirre, aan het blonde kind.
***
Eigenlik had ze nooit recht kunnen begrijpen, wat de kinderen verhaalden. Haar
vader, de smid, diende de oude goden: Heimdael met de horen en Woden de Machtige
en Balder met de zonneogen, en boven zijn leger hing de uitgebleekte schedel van
een paard en boven zijn deurpost twee groote ijzeren paardenhoeven, om de boze
geesten te weren in de nacht.
Maar Gotelindis hield niet meer van de oude goden. Ze hoorde liever van het
blonde kindje, dat nu met de engeltjes speelde en geboren was in een stal.
En telkens als de kinderen haar het kerstverhaal deden, ontwaakte in haar een groot
verlangen, om naar Bethlehem te gaan en het wondere wichtje te zien.
Hoe zou ze het heilige stadje vinden, waar het kindje met de lichtkroon geboren
was?....
Maar had niet de ster de koningen geleid elk jaar, zonder ze ooit te laten verdolen?
Kon diezelfde ster ook nu haar niet geleiden naar dat kleine hutje in dat verre land?
En ze zag op, als zocht ze de ster aan de donkerblauwe, fluweelzachte hemel, waar
de gouden lichtjes al flauwer blonken als witte vlokjes in sluiers van mist.
Kom, ze wilde het kleine ezeltje zadelen, dat achter de smidse in het haveloze
stalletje aan de kribbe stond.
Ze sloop naar buiten op haar bloote voetjes, nam haar kleine sandalen in de hand,
en nu zag ze een grote heldere ster, die met vijf wijd uitstaande puntige stralen als
een zon blonk achter haar vaders huis.
En die wondere ster scheen te zweven in glans. Als een lichtend spoor trok ze langs
de hemelen en in de mooie, bevende laai was 't haar, of ze slanke gedaanten
ontwaarde, heel blank, heel rein, bijna een met de wolken, die als schaapjes dreven
in de hemelwei. Buiten, uit de kleine stal, klonk 't klagelik ‘hia’ van Bodo, haar
ezeltje, een

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

klein grijsgrauw diertje op lage pootjes, waarmee haar moeder het ijzer, dat haar
vader gesmeed had, de zware lansen, zwaarden en schilden, driemaal in de week
naar de wapensmid bracht.
En 't was haar, of die heldere ster voor haar alleen door het kindje was gezonden,
om haar te wijzen, waar zijn kribje stond.
Nu hing ze haar roodwollen manteltje om, strikte 't kleine mutsje van bont om
haar krullen, maar eer ze binnenging in de stal, zocht ze haastig haar liefste speelgoed
bijeen, een rateltje en een houten heiligen beeldje, dat ze van een buurmeisje gekregen
had, haar sijsje in zijn houten kooitje en haar allerliefste wit konijn.
Dat was, buiten moeder en vader, al het liefste wat ze op aarde kende!
En na nog wat appels en noten in haar schortje te hebben gebonden, sloop ze in
de stal en maakte het ezeltje los.
Haar ouders en zusjes lagen rustig te slapen, en heel zachtjes sloop ze op haar
bloote voetjes, want vader en moeder mochten het niet weten, dat zij zo alleen op
reis naar het kerstkindje ging.
Het was noch niet heel laat in de nacht, niet later dan negen of tien uren, maar
koud was het, vinnig koud. En toen ze het ezeltje zadelen wou, kon ze eerst bijna
haar handjes niet bewegen en moest ze lang met
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haar adem haar vingertjes warmen, eer het harde leêr door de gespen wou.
Toen zette ze haar voetje in de beugel, en vlug, met een wipje, sprong ze in het
zaal.
En ze reed op haar ezeltje voort door de sneeuw, die met goudvonkjes schitterde
onder de sterren.
En telkens hoorde ze het kleine klokje, nu ver, ver weg over de lichte landen, waar
de maan al hoog aan de hemel stond, met een kring van licht als een kroon in de
wolken.
Het stadje droomde aan haar voeten en langzaam, één voor één, zag ze meer en
meer goudschitterende sterren pinkogend lachen door de sneeuw, die in dichte vlokken
om haar hoofdje begon te vallen.
Ze trok door dicht besneeuwde velden, over hillen en heuvelen, door kleine
onaanzienlike dorpen, eigenlik noch niets dan gehuchten: een paar hoeven, omgeven
door wat kleine hutten en stulpen, waar ze door de rode schittervensters de gloed zag
van de lichtjesboom; en telkens als haar ezeltje struikelde en de hevige kou haar
dreigde te bevangen, gaven die lichtvenstertjes haar nieuwe moed.
En de witte vlokjes daalden neder als donsjes uit de vleugelen van engelen, dichter,
telkens dichter over haar.
De hoge bomen bogen de takken, die zachtjes kraakten onder de witte last, telkens
als de wind ze even schudde.
De huisjes doken weg in de vacht, als onder een zachte, warme deken. Alleen een
klooster in de verte, rank en blank met

slanke torens, dat naast een bevrozen meertje lag, blonk hoog op de heuvel met
glinsterende vensters, waar in ieder ruitje een zonnetje scheen.
En altijd dichter vielen de vlokjes. Het meisje reisde verder door een zee van wit,
een eindeloze vlakte van ongerept wit.
En de vlokken warrelden neer als pluimpjes, als donsjes, als kleine fijne ijskristallen
en maakten de ogen van het ezeltje blind.
Zo dwaalden ze over heg en steg, en de weiden werden éen met de vale wolken,
waar de maan in verdween bloedig rood als een zon.
Gotelindis hield de ogen gesloten. Ze dacht, dat ze nu wel spoedig zou sterven.
De kou verstijfde haar kleine voetjes; haar vingers lieten de teugels vallen en ze kon
de gouden ster niet meer zien.
Maar in haar oren droomde het teerzoete gezang, en toen ze het hoofdje op de
borst liet vallen en rode vlammen vóór haar ogen dansten, hoorde ze op eens een
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zachte stem, die heel, heel zacht in haar oren trilde, zonder dat zij de woorden kon
verstaan.
En plotseling stond ze vóór een heel hoge hille, waar al de bomen en struiken
onder de sneeuw lagen bedolven, geheel wit van ijzel in de manenacht.
En toen ze de ogen geopend had, want een vreemde slaap hield haar loodzwaar
gevangen, zag ze, dat er een jongetje naast haar ging en haar ezeltje bij de teugels
had genomen, dat nu voetje vóór voetje de berg besteeg.
Het was een heel vreemd, heel tenger kind, met fijne, licht blonde haren. Een lang
blauw kleed hing neer op zijn voetjes en hij had een klein, buigzaam takje in de hand,
waarmee hij de rug van het ezeltje streelde.
‘Gaat gij ook naar Betlehem?’ vroeg hij zacht
Het meisje knikte beschroomd met het kopje. Ze was noch te veel van koude
bevangen, de kou en vermoeienis van die heel lange tocht.
Maar vol vertrouwen hief ze
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haar gezichtje op naar de kleine jongen, die het ezeltje verder voerde aan de toom....
***
Noch altijd was 't een landschap van sneeuw en ijs. Maar de zon verrees langzaam
achter de bergen. Als een reuzenballon hing ze tussen de bomen, die zachtjes
fluisterend de sneeuw deden stuiven, die neerritselde op de harde grond.
Ver in de lucht, naar het Zuiden toe, dreef een vlucht zwaluwen boven hun hoofd.
En zachtjes, bedachtzaam stapte het ezeltje verder en deed de metalen klokjes
rinkelen, die aan een koordje hingen om zijn hals.
Zo langzaam, al hoger, bestegen ze de berg.
En eensklaps, waakte of droomde het kind? 't Was of het landschap begon te
veranderen, of er een zachter koeltje woei en de sneeuw van de bomen begou te
smelten, zacht neer te schuiven met vochtige klompjes langs de stammen, en alsof
aan de takjes knopjes begonnen te zwellen. Het winterlandschap was plotseling
verdwenen, en ze zagen vóor zich een lieflike weide, een vlakte met geurige
lentebloemen en 't jonge, frisse voorjaarsgroen.
Gotelindis was van 't ezeltje gestegen. Het jongetje bond het vast aan een boom
en dadelik begon het tevreden te grazen en knabbelde gulzig aan de kleine plantjes,
die overal tussen de stenen ontsproten, terwijl de kinderen te voet hun weg volgden,
Gotelindis met het slapende konijntje op de arm, terwijl het jongetje het sijsje in het
kooitje droeg.
Zó, hand in hand, bestegen ze de bergen...Toen ze zó een poosje langzaam waren voortgegaan langs de steil afhellende
zoomen, kwamen ze eerst aan een zone van madelieven, teerwitte bloempjes met
sneeuwwitte blaadjes en tipjes van purper om hartjes van goud.
Ze groeiden tussen de spleten van de bergen in de schaduwen, met kopjes gesloten
en purperen puntjes tussen kransjes van brons.
Een weinig verder, waar de stille, peinzende maan, vaagbleek noch boven de top
van de rotsen hing, hadden ze hun donswitte kroontjes geheel ontplooid en lagen als
sterren op de schelpenblaadjes.
Terwijl het licht hoger uitsteeg boven de bomen, boven de bergen en de
bloemenzee, traden ze uit de madelievenzone, die als een gordel de gehele bergkruin
omsloot, door een vlakte van sleutelbloemen, krokussen en anemonen, die wedijverden
in goud met het goud van het licht.
En het bloemenkleed lag tussen de bomen,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

453
hoge groene, zwijgende sparren als een veld van goud in een lijst van smaragd.
Toen, door een bosje van oleanders, die als rode kapellen op het windje zweefden,
terwijl de glans van de morgenzon zo verblindend was geworden, dat Gotelindis de
ogen moest afwenden van haar licht, kwamen ze in een veld van witte leliën, louter
reinwitte, blanke leliën met oranje draden en stampers van goud.
Door de verrukkelike geur voelden de kinderen zich als gedragen, en zachtjes op
het zoele windje kwamen aangezweefd bijen en kevers en goudblauwe vlinders en
verborgen zich in de harten der bloemen.
Weer, langs lage heesterstruiken, bloeiende jasmijn en rooskleurige vlier kwamen
ze in een veld van rozen, bijna louter witte rozen, van het reinste wit van de affodil
tot de teedere vleeskleur van de agaat.
***
Plotseling, terwijl ze de kleine voet behoedzaam op de bloemen zette, was het haar,
of ze de grond voelde wijken..., of ze op vloeiend water trad....
Daar lag een wijd meer tussen fluisterende halmen, het blauw van de golfjes
versmeltend tot zilvergrijs, waar het wegkabbelde in het blauw van de lucht.
En hoge lisbloemen bloeiden op de zomen, en ierissen bogen de hoofdjes voorover,
om de kopjes te spiegelen in het zonnige nat.
‘Ik ben angstig,’ zei het heidenmeisje; ‘ik durf niet op het water te gaan.’
‘Wees niet bang. Het water zal je veilig dragen. Geef mij de hand en ik breng je
naar de overzij.’
En nu eerst zag ze, dat ze wandelden op het teer azuurblauwe luchtgewelf, waarin
de sterren bloeiden als gouden madelieven, en ze zette de voetjes op de wolken, die
aan 't eind van 't meer op het water rustten.
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Zo traden ze voort langs de lichtblauwe lucht, waar de rode wolkjes als schaapjes
weidden en het meisje bukte zich naar de sterrenbloemen en stak ze in een tuiltje
vast op haar borst,
‘Waarom doe je dat?’ vroeg de kleine jongen, die haar zachtjes voortleidde bij de
hand en de plekjes wees, waar de mooiste bloemen bloeiden.
‘Ik wou een ster voor het kindje plukken, deze mooie grote met het gouden hart
en ze aan het lieve jongetje in het kribje geven, als ik hem mijn andere geschenkjes
breng.’
‘Heb je dan noch andere geschenkjes gebracht?’ vroeg het kind. ‘Bewaar je die
misschien in je schortje?’
‘Ja,’ knikte ze met een blij gezichtje, trok hem naast zich op een grote, donzige
wolk met nevelig tere, goudrode randen en liet hem haar schatten in haar schortje
zien..: het rateltje met het heiligenbeeldje, een mooi gekleurde bonte bal, een koperen
handband in de vorm van een slang en het kleine hoefijzer van brons, dat ze met het
vorig feest van de zonnewende van haar grootmoeder uit Sassenland gekregen had.
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‘Is dat het liefste, wat je op aarde hebt?’ vroeg het jongetje.
‘Nee, 't liefste is mijn wit konijntje,’ zei ze en drukte het diertje zacht aan haar
hart.
‘Wat jou 't liefst is, zal 't kindje zeker ook wel het liefst vinden! Ik denk wel, dat
wij het nu gauw zullen zien.’
‘Maar weet jij de weg noch wel?’ vroeg 't meisje. ‘Ik zie de ster niet meer boven
ons hoofd, de wondere ster, die mij van huis af geleid heeft, tot waar mijn ezeltje in
de sneeuw verdwaalde.’
Het jongetje lachte even, en zei dan: ‘Zie eens boven je hoofdje.’ En hij schoof
met zijn handjes de wolken vaneen... En zachtjes scheidde zich de lucht, en hoog
boven hen in teerdoorschijnende ethergolven stond aan een tweede hemel, een hooger
gewelf noch, de grote, gouden komeet, noch glanziger, noch schitterender dan te
voren....
Zó wandelden ze voort door de lichtblauwe lucht, en toen ze weer een heuvel
hadden beklommen, - een berg van fijne, doorzichtige wolken, die zacht zwevend
om hun voetjes vervloeiden, - zagen ze opeens een schitterend lichtgroene plek als
een grote smaragd in de verte liggen....
‘Zie,’ zei 't jongetje, ‘dáar, dáar is Betlehem!’
‘Ik zie het noch niet,’ klaagde het meisje; ‘ik zie alleen iets, dat helder glinstert
als een schitterende edelsteen.... En héel ver zie ik een lichtje flikkeren, maar het
stalletje met het Jezuskindje kan ik niet zien.’
‘Heb maar geduld,’ zei de kleine jongen, en hij hief zijn handje omhoog naar de
grote komeet, die in het onpeilbare lucht-diep stond te stralen. En zie, daar beschreef
ze een glinsterende boog, zweefde langzaam voort naar de groene plek en bleef staan
boven een huisje met een puntig rood dak, waarrond de linden zacht fluisterend
ruisten....
‘Dáár is het,’ zei 't jongetje; ‘zie, daar is Betlehem!’
En het meisje zag een heerlik landschap, schoner dan ze ooit gezien had, zelfs in
haar dromen.
Tussen lage heuvelen verrees een lichte stad van witte huizen met rode daken,
waar blijde mensen door de straten wandelden en allen zich spoedden naar die ene
plek waar een klein stroogedakt huisje stond tussen zachtruisende linden en zwarte,
ernstig-zwijgende pijnen.
En in die stad was alles héel blond, héel licht.
En ze zag kleuren in de klare nacht, zo helder als had de zon geschenen, maar toch
zweefde de stad tussen lichte wolken en bloeiden de sterren tussen bloemen in.
En rustig straalde de grote komeet; héel vast, heel stil stond ze veilig te branden
boven het lage, kleine huis, waaromheen ze weer het zachte lied hoorde ruisen, dat
ze van daar in haar hutje op de heuvelen had gehoord.
Maar nu ook begon ze de woorden te verstaan:
‘Ere zij God in de hoogste hemelen en op aarde!’
‘Kom,’ zei het jongetje weer, en trok haar voort bij de hand. En verder traden zij,
schoorvoetend, snel toch in hun zonderling begeren, tot ze vóór het witte huisje
stonden en voorzichtig klopten aan de lage deur.
En toen die geopend was door een engel, een vriendelik jongetje met grote
sneeuwblanke vleugels, zagen ze het kindje in zijn kribje liggen.
En met een luide kreet viel Gotelindis met gevouwen handjes aan zijn voeten neer.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

‘O kindje, o wonder kindje,’ zuchtte ze zacht.
En het jongetje stond achter haar en lei zijn handje op haar schouder.
En toen Gotelindis de ogen opende, toen ze eindelik uit haar verwarring ontwaakte,
zag ze de wanden van het huisje wijken en het dak werd één met de blauwe lucht.
Maar tussen de engelen in witte kleren, die hosianna juichend het kindje omringden,
zag ze opeens een schaar van armen, van oude mensjes en kleine kinderen, die alle
met bleke, van pijn verwrongen gezichten hun armen uitstrekten naar de krib, opdat
het kindje hen genezen zou....
En zij brachten allen hun geschenken aan het kindje en legden ze om het kribje
neer.
En het osje en het ezeltje keken met vrome oogjes naar alles wat hij gekregen had.
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Gotelindis keek verlegen om naar het jongetje, dat was gaan staan tussen de reien
van engelen en dat ze nu nergens meer vinden kon. Zou zij ook haar geschenkje
durven geven? Ze hield het rateltje in de hand en streelde de vacht van het witte
konijntje, dat rustig op haar schouder lag te slapen met zijn lange oren naar omlaag.
Eindelijk ontdekte ze haar jongetje tussen de engelen en vriendelik lachend knikte
hij haar toe. Maar zeldzaam, 't was net of hij groter geworden was, of ze hem telkens
een beetje zag groeien.
Toen voelde ze haar handje vatten door een zachte, warme vrouwehand, en toen
ze omkeek, zag ze in de vriendelikste ogen, die ooit uit een mensengezicht gestraald
hebben.
En een tengere, blonde vrouw, die op haar knieën bij het kribje had gelegen met
een glans van licht om het gouden haar, nam het arme, schuwe heidenmeisje bij de
hand en voerde haar tot bij de krib.
En het kindje greep met de handjes naar het speelgoed.
En toen ze nu aarzelend, blode, het rateltje en de armband vóór zijn voetjes gelegd
had, streelde hij met de handjes het witte konijntje, dat Maria op zijn bedje zette en
woelde in het korte zijzachte haar.
Toen, terwijl ze allen zich verdrongen, de arme zieke kindertjes en Maria en de
engelen, om naar het witte konijntje te zien, begon een zingklokje in de verte te
kleppen, en 't was als antwoordde er een andere klok, die plechtig sloeg twaalf zware
slagen, héel diep en krachtig, dreunend ver, ver de wolken langs.
En zie! Tussen de blauwe lichte lucht, waar als grote bloemen de sterren bloeiden,
schoten plotseling wel honderd torens omhoog en uit wel honderd Gotiese kerken
rees een gedommel van klokken, een orkaan van gezang, een bruisen van orgels als
't ruisen van de zee.
De klokken zongen het aloude lied, dat het meisje, toen ze noch thuis was in de
donkere smidse, voor het eerst in die wondernacht vóór het venster en later, toen ze
met het jongetje in de hemel wandelde, gehoord had.
‘Ere zij God! Hosiannah! Ere zij God! Ere zij God!’
En toen alles weer zweeg, vroeg de Maagd bij de krib, de tedere vrouw met de
roodgouden haren, die als een sluier om het kindje zweefden, dat ze uit het kribje
genomen had:
‘Wie is er nu wel in deze heilige nacht, nu mijn kind is geboren, van Noorden of
Zuiden het verste gekomen, om mij en mijn kind in zijn kribje te zien?
Die 't verst is gekomen van allen die kwamen, hij kere niet weer naar de
onherbergzame aarde; - hij wone in mijn hemel bij mijn kind en bij God.’
Toen trad er een blonde jongeling vooruit en voerde Gotelindis door de reien naar
voren.
Hij geleek op Balder, met zijn stralend gelaat; op de schitter-schone zonnegod van
wie haar vader zoo vaak verhaald had, de mooie god van het weerkerend licht, van
wie ze in lichtnachten in de Lente gedroomd had....
Zijn lange lichte lokken zweefden over een kleed van teer gebloemde witte zijde
en op iedere pen in de brede schacht van zijn wieken glansde blauw en purper het
vederoog van een pauw.
‘Balder,’ murmelde ze zacht en stak de handjes uit van groot verlangen.
En de engel sprak:
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‘Deze hier was het... Zij kwam uit het Noorden, waar in de ijskoude Winter de
blaadjes bevriezen en de sneeuw de dode bloempjes dekt.’
En toen ze haar handje, verbijsterd en verward, liet wechglijden in de zachtwarme
hand van de jongeling, toen zag ze op en herkende het gelaat van het jongetje, dat
ze, toen ze verdwaald was, in de sneeuw had ontmoet.
Maar helemaal gelukkig was Gotelindis toch niet, toen ze in de hemel bij Jezus mocht
wonen. Ze had haar ezeltje graag bij zich gehad, dat ze aan die boom had
vastgebonden, maar ze durfde niet meer naar
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hem vragen, omdat het maar een heidens ezeltje was.
***
Toen Radegais de smid naast zijn vrouw Fastrade in de vroege Kerstmorgen
ontwaakte, lag de koude nachtnevel noch over de landen en alleen een teer lichtrode
schijn in het Oosten tekende de vage lijn van de horiezon af.
Hij stond op en nam zijn grote lantaarn, om naar het vuur in de smidse te zien, en
volgens zijn gewoonte van elke morgen opende hij even de deur van het aanbelendend
kamertje, om te kijken of Gotelindis noch sliep.
Maar het bedje was leeg en koud, en zijn kind was nergens te vinden en over de
vloer lag haar speelgoed verspreid.
En angstig-haastig riep hij zijn vrouw en samen zochten ze overal, door het huis, in
de hof, op de deel, in de stal, waar het ezeltje, Bodo, en het konijntje waren
verdwenen, en hieven het licht hoog boven de glinsterende sneeuw. Maar het spoor
van haar voetjes zagen ze niet, alleen de vier slanke hoefjes van het ezeltje tekenden
duidelik een pad in de glinsterende sneeuw, wijder uiteen op de effen kruin, dicht
ineen gedrongen op de helling van de heuvel, zich langzaam verliezend onder de
zwart fluwelen bomen, die de toppen bogen onder de last van de sneeuw.
En angstig-ademloos volgden ze 't flauwe spoor over de gegloriede bergtoppen,
door de noch duistere dalen, tot ze eindelik in een bosje van slanke berken het noch
levende ezeltje wedervonden, gebonden aan een boom, tot aan zijn pootjes in fris,
geurig hooi bedolven, en naast hem het verstijfde lijkje van hun kind.
Haar hoofdje op haar arm, als lag ze te slapen; haar voetjes onder de sneeuw bedolven,
waarin ze zacht, als in een bedje rustte....
En in de kleine teerwitte handen, die ze licht aan de toppen gevouwen had, hield
ze

een zeldzaam schitterende bloem, een lichtende ster met zilveren blaadjes....
Maar het speelgoed, dat ze mee had genomen, was nergens te zien.

In ‘Villa Frisia’, bisschop's woning.
Door mr. Eduard van Tsoe-Meiren.
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Het moet een eigenaardig geslacht zijn geweest, de ouders van de menschen, die nu
bij en over de zeventig zijn.
De jongsten hunner waren in den Franschen tijd geboren, de meesten hadden dien
medegemaakt, velen hadden hun jeugd doorgebracht onder het ancien-régime.
Toen de zeventigers van nu in lange kleeren rondgedragen werden, - dat is hun
overkomen - en men eindelijk tevreden in vrede dacht te leven, ontdekten de
Vlamingen, dat zij eigenlijk Belgen waren, en wilden zij met alle geweld in het
Fransch geregeerd worden.
Het geslacht, dat omstreeks 1830 om de baker stuurde, had heelwat ondervonden
en op maatschappelijk gebied allerlei medegemaakt, - eigenlijk meer dan het dragen
kon.
Het schijnt wel, dat het ietwat moede was.
Het hijgde naar rust.
De maatschappij was door elkander gehotst. Allerlei toestanden van vroegere
tijden waren opgeruimd of te niet gegaan. Wat er aan
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herinnerde voldeed niet meer aan behoeften. Het jongste verleden riep geen
aangename herinneringen op, integendeel. De samenleving was bezig te bezinken.
Dat was al.

PIJPENHUISJE.

Zoo was de omgeving, waarin de menschen uit die dagen verkeerden, grappig
smakeloos.
De Lodewijk-stijlen waren met de Groote Omwenteling in het achterspit geraakt;
de style-Empire was verbannen, tegelijk met den Imperator. Wat overgebleven was
uit den tijd die daar tusschen lag, deed blozen. Menig portret is vernietigd geworden,
toen meisjes en jonge vrouwen zich niet meer konden voorstellen, dat mama in haar
tijd zóó luchtig gekleed was geweest, sandalen zonder kousen en ringen aan haar
teenen had gedragen.
Voor zoover er artistieke neigingen waren, vonden die voldoening in den roman,
die pas herleefd was. De romantiek gaf den bouwstijl een klein vleugje van Gothiek,
- een doodgeboren stumpertje.
Men had alleen oog voor deftigheid.
Kleeding, huisraad, meubelen, alles was degelijk, stijf, deftig, - maar heel, heel
leelijk.
Men had mahoniehouten meubelen, glimmend gepolietoerd en met was glimmend
gewreven. Men had gestukadoorde zolderingen, men had een overvloed van bloemen
- in beeltenis. Vloerkleeden met bloemen, behangselpapier niet bloemen, stoelzittingen
met bloemen, geborduurde pantoffels met bloemen, sigarenkokers met een geborduurd
ruikertje er in. Men was op het stuk van versieren het spoor geheel en al kwijt, en
leefde tevreden en gelukkig, zelf smakeloos gekleed, in een smakelooze omgeving.
Dat bleef zoo jaren, tientallen jaren. De zuigelingen van het jaar '30 waren er in
opgevoed en wisten niet beter.
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Hun ouders hadden het oude opgeruimd en zij zetten dat bedrijf voort. Hun
voorgeslacht had, om de afgrijselijke mahoniehouten meubelen te kunnen bergen,
het oude huisraad van de hand gedaan; zij zelf ruimden de oude huizen op. Zij waren
de mannen, die de oude stadspoorten sloopten en met zelfvoldoening naar de vier
gegoten ijzeren gaslantaarnpalen keken, die gewoonlijk verrezen op de plek, waar
zulk een oud middeleeuwsch gebouw geprijkt had; zij besmeerden eikenhout met
verf, staken gaspijpen door geschilderde zolderingen, vervingen puntdaken door
platte lijstjes, beplakten gobelins met behangselpapier, en begingen allerlei wandaden
in de onschuld huns harten.
Het was in de drie eerste vierendeelen der XIXe eeuw een heerlijke tijd voor de
enkele uitverkorenen, die smaak in mooie dingen hadden.
Het ging hun als de zeelieden uit het sprookje, die in het goudland terecht kwamen,
waar men een gouden badkuip kon inruilen tegen eenig oudroest, tot volkomen
tevredenheid van beide partijen.

ZILVEREN WATERSTOOF IN DEN VORM VAN EEN KERKBOEK.

De Leeuwarder schooljongen, die later de schilder Bisschop zou worden, was er
zoo een. Op zijn tiende jaar sloeg hij al zijn slag

OUD-DELFSCH.
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op de rommelmarkt, als hij er kans toe zag. Toen hij een jaar of acht ouder was,
voerde de fortuin ook hem naar het goudland.
Met zijn leermeester Schmidt en zijn medeleerlingen in de edele schilderkunst
trok hij naar Dongen, een dorpelijk dorpje in Brabant.
De menschen daar waren arm. Zij hadden geen geld om mede te doen met de
mode. Gewitte zolderingen, platte lijstjes, mahoniehouten huisraad, al die kostbare
narigheden waren hun te duur. Zij deden het maar met de ouderwetsche dingen, die
zij zelf of hun voorzaten voor een prikje in stad gekocht hadden, met de afleggers
van de steêlui, die met hun tijd waren medegegaan Zoo hadden

ZILVEREN SCHOTEL, NEDERLANDSCH-INDISCH WERK.

zij allerlei moois: gesneden eikenhouten kasten, Delfsch aardewerk, heerlijke
binnenbetimmeringen, - allerlei fraaie en karakteristieke dingen, die zij - wat het
mooiste van al was - in het geheel niet waardeerden. Dat konden zij niet Zij aten wel
pasteikorsten; maar het was alleen uit gebrek aan roggebrood.
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GEWICHTENHUISJE.

Zij waren geen haar beter dan de steêlui; het liefst zouden zij die in alle dingen
hebben nagevolgd: in hun deftigheid, stijfheid en smakeloosheid, als het hun maar
mogelijk ware geweest.
Met opgetogenheid verkochten zij aan Bisschop en zijn kameraden wat zij gaarne
wilden kwijt wezen en waar niemand ter waereld geld voor wilde geven, dan alleen
deze jeugdige schilders.
Zoo geschiedde het, dat de prijzen laag waren.
Het atelier van Bisschop en de ateliers van zijn vrienden geraakten vol met hetgeen
de kunstnijverheid had voortgebracht in de roemruchte XVIIe eeuw en wat nu, in
een tijd, die te gaarne die der vooruitgang wilde wezen om den blik naar achteren te
kunnen werpen, zoo goed als waardeloos was.
Hadden Bisschop en zijn vrienden in plaats van ateliers, pakhuizen gehad en waren
zij, in plaats van
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kunstenaars, speculanten geweest, zij zouden thans schatrijk wezen.
Want langzamerhand is er verandering gekomen in den smaak en in de waardeering
van hetgeen het voorgeslacht heeft nagelaten.
Toen men zich bewust werd, hoe smakeloos de omgeving was, waarin de menschen
der XIXe eeuw verkeerden, had men niet dadelijk nieuwe dingen bij de hand die
voldeden aan den herlevenden kunstzin. Het bestaande werd hoe langer hoe meer
veroordeeld en terwijl de kracht om iets nieuws te scheppen ontbrak, werd het
verledene weder in eer hersteld.
De stukken van Molière waren steeds gespeeld in het costuum, dat op het oogenblik
der opvoering in de mode was. Eerst toen de heerschende mode bepaald leelijk was,
kwam men er toe terug te keeren tot de dracht uit den tijd des schrijvers. In 1829
werd te Parijs, in het Théatre Français, de Misanthrope voor het eerst in costuums
uit den tijd van Lodewijk XIV opgevoerd.
Zooals het op het tooneel ging, ging het ook in de samenleving. Bouwmeesters,
niet in staat een nieuwen stijl te scheppen, werden oudheidkenners, verdiepten zich
in de werken hunner voorgangers en waren meer of min gelukkige herstellers van
beschadigde bouwwerken of meer of min handige navolgers. Bij gebrek aan een
eigen stijl, werkten zij in alle stijlen die er geweest waren.
Zij brachten de menschen aan het verstand, dat een renaissance kamer renaissance
meubelen vereischt en dat stoelen in de mode van Lodewijk XV geen goed figuur
maken in een gothische zaal.
Zoo onstond de lust naar echte oude meubelen en huisraad en daardoor de handel
in oudheden
In de steden kwamen groothandelaars en

EEN HOEK VAN DE HUISKAMER.

winkeliers in antiquiteiten op. Het platteland werd en wordt doorkruist door
kooplieden, die overal rondsnuffelen of er iets van hun gading is en die zich zelfs
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niet ontzien over de ondergordijntjes naar binnen te gluren, om een blik te kunnen
werpen in de huiskamer van den kleinstedeling, waar misschien iets te vinden is voor
den handel.
Vooral Engelland was en is nog een goede
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‘afnemer’, zooals dat in winkeliers-Nederlandsch heet, maar toch wel bereid om
goed te betalen ook, als het afnemen niet recht mogelijk is.

TROUWKOFFERTJE.

Jaren lang heeft het oudheden ingevoerd. De eikenkasten, die Bisschop in zijn tijd
nog voor een appel en een ei kon krijgen zooveel hij er maar hebben wilde, zijn
vertimmerd tot wandbekleedingen in Engelsche kasteelen en buitenhuizen. De oude
meubelen uit een later tijdperk, latafels en kabinetten uit de 18e eeuw, die nu op
verkoopingen onder den hamer komen, worden in den Jordaan te Amsterdam, door
schrijnwerkers, die er hun vak van maken en zich ‘Antiekwerkers’ noemen, met in
verf gekookt vlierhout ingelegd om er domme Engelschen mede te verschalken, die
zulke meubelen, vooral als zij er overigens maar goed verwaarloosd en vervallen
uitzien, als ‘real old Dutch furniture’ waardeeren.

SCHOENMAKERS-MAATSTOK.

Zoo worden de koperen melkemmers, die de boeren sedert de oprichting der
boterfabrieken niet meer noodig hebben, te Amsterdam veranderd in gedreven
plantenkuipen, die bij honderden naar Engelland worden uitgevoerd.
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ROUAANSCH AARDEWERK.

Want wil de handel de Engelschen en Amerikanen blijven bedienen met het leveren
van Hollandsche oudheden, dan moeten die tegenwoordig voor de gelegenheid
vervaardigd worden. Het jachtveld is leeggestroopt. Er zijn niet veel oudheden meer
in bijzonder bezit, en hetgeen er nog over is, wordt meestal in eere gehouden of op
prijs gesteld.

VENETIAANSCH GLAS.

OUD-DELFSCH.

In Bisschops tijd was dat anders. Juist wat hij gaarne wilde bezitten, was nergens
iets waard. Niet alleen in Brabant, ook in Friesland wist hij op allerlei dingen beslag
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te leggen, en het gebeurde hem wel, dat hij een oudhedenhandelaar van beroep
gelukkig maakte, door hem voor een paar gulden het een of ander af te koopen, dat
tegenwoordig evenveel gouden tientjes waard is, als hij er kwartjes voor betaald
heeft, maar waar in dien tijd zelfs een winkelier in oudheden geen weg mede wist.
Men had in die dagen nu eenmaal geen oog voor die dingen. Men legde spoorwe-

STOKBEURS.
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MARIA MET HET KINDJE, HOUTSNIJWERK OMSTREEKS

1500. AFKOMSTIG UIT EEN KERK TE BREDA.

gen aan, bouwde stoombooten, vond, - grootgebracht bij een vetkaars, achtereenvolgens allerlei olielampen, stearine kaarsen, lichtgas en booglicht uit,
bespande heel de aarde met telegraafdraden, was heel erg wetenschappelijk, maar
had minder kunstzin dan een naaktloopende wilde.
Zoo kon Bisschop in 1854, voor de kapitale som van vijf guldens Nederlandsch
Courant, van den antiquaar Schwaab een fraai gesneden eikenhouten koorbankleuning
koopen, afkomstig uit de Groote Kerk te 's Gravenhage.
Het zou wel merkwaardig wezen als men de Heeren Kerkmeesters, die dat stuk
hebben opgeruimd, nog eens ter verantwoording kon roepen. Winstbejag kan hen
niet tot dit wandalisme gedreven hebben. Maar wat dan wel?
Niet alléén in den Spaanschen tijd heeft de beeldenstorm gewoed en het is de vraag
wat er nu nog over zou wezen van al de kunstschatten die toen vernield zijn, als die
dolle storm nooit was opgestoken. Men denke aan het Oxaal uit de domkerk te 's
Hertogenbosch, dat in het South Kensington Museum prijkt.
Zoo kan men bij Bisschop een aardig gesneden Mariabeeldje vinden, afkomstig
uit een kerk te Breda. De XVe eeuwsche houtsnijder heeft de Moeder Gods met
ongeëvenaarde kinderlijkheid afgebeeld in de gedaante van een kraamvrouwtje uit
zijn tijd, dat met het kindje in den arm en een gebedenboek in de hand, in een
bedstede, door kussens gesteund, overeind zit.
Ook de Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hebben de kerken niet met rust
gelaten. Na den beeldenstorm is de wapenstorm gekomen. Zelfs het blasoen van zulk
een echt Nederlandschen held als Piet Hein, den eenigen admiraal wiens roem nu
nog langs de straten wordt uitgegalmd in een lied, dat, dank zij zulk een hartverheffend
ding als de Zilvervloot voor de geldaanbiddende Nederlanders is, bij het volk bekend
bleef, - is in den Keezentijd uit de Delfsche kerk, waar hij begraven ligt, verwijderd
en eindelijk bij Bisschop terecht gekomen.
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Wie eenig verstand van rebussen heeft, kan dat wapen dadelijk lezen en begrijpen
dat de Admiraal, die het zich aanschafte, in het geheel geen feudale neigingen had.
Als zijn zoon Willem zou heetten, was vaders wapen niet goed meer bruikbaar.
Alleen op Piet Hein zelf en op niemand anders kan die ‘piet’ op een ‘hein’ing
toepasselijk wezen.

KOORBANKLEUNING, AFKOMSTIG UIT DE ST. JACOBSKERK TE 'S GRAVENHAGE.

Naast dergelijke overblijfsels van het godsdienstig en openbaar leven van het
voorgeslacht bevat het huis van Bisschop ook menige herinnering aan verdwenen
zeden en gewoonten.
In vroeger tijd was het in Friesland gebruikelijk, dat de vrijer als onderpand van
trouw, bij wijze van een Gods- of Goos-
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penning aan zijn meisje een trouwpenning gaf, bestaande uit een aantal nieuwe
geldstukken, scheepjesschellingen, gewoonlijk in een doek geknoopt en daarom ‘dy
Knotte’ geheeten. Bij het overreiken zeide hij:
Wotte, sa wotte,
Der heste dy knotte.
Wotte't neat dwaen,
Dan kanste im weêr jaên.

Dat is te zeggen: Wilt gij, daar hebt gij de knotte. Wilt gij niet, dan kunt gij hem
weerom geven.

WAPEN VAN PIET HEIN.

Het overrijken van die trouwpenning en het opzeggen van dat rijmpje bekrachtigden
blijkbaar oudtijds een sedert niet meer begrepen rechtshandeling. Zulk een
knottendoek behoorde fraai geborduurd te wezen. Op die welke hieronder is afgebeeld,
staat te lezen:

KNOTTENDOEK EN TROUWKOFFERTJE.

Anno 1666.
godt groet u liefste tot alder eer
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ghi sit min liefste naest godt den heer
min ooghen mogen u verliese
maer min hert en sal geen ander
Pitter Sibrens.
Voor het slotwoord was geen plaats meer. Pieter Sybrands heeft waarschijnlijk wel
begrepen dat zijn meisje het er wel zelf bij zou vinden. Op ‘verliezen’ rijmt ‘kiezen’.
Omstreeks een eeuw later raakte in Friesland de knottendoek buiten gebruik en
werd vervangen door het Hollandsche trouwkoffertje, dat gewoonlijk een twintigtal
zilveren ducatons, op hun kant gezet, bevatten kon.
Voor het exemplaar dat hier tegelijk met den knottendoek is afgebeeld, heeft
Bisschop meer dan eens een bod van f 1000 gehad.
Op vrijen behoort trouwen te volgen, en dan dient het jonge paar in zijn huishouden
te worden gezet.
Blijkens de versiering is de vuurstolp, op bladzijde 464 afgebeeld, ontworpen om
tot een huwelijksgeschenk te dienen. Het is een klokvormig stuk aardewerk, voorzien
van een oog om het te kunnen aanvatten, en dat daarachter een klein schoorsteentje
heeft. Het diende om het des avonds in den haard over gloeiende turven te plaatsen,
die, zoodoende slechts karig van lucht voorzien, zachtjes bleven smeulen en den
volgenden dag weer gebruikt konden worden om den haard aan te maken. De overige
kolen werden des avonds ten doofpot verwezen.
Van dit soort huisraad bezit Bisschop een zeer fraai stuk, van aarde gebakken en
afkomstig uit Friesland.
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SCHOUW, OP DE HAARDPLAAT EEN VUURSTOLP.

Rijk met bultwerk versierd, en, niettegenstaande de grove grondstof en groote
afmeting, zonder fout uit den oven gekomen, strekt het der Friesche
pottenbakkerskunst uit het begin der XVIIIde eeuw tot eer. Of het Makkumer,
Workumer of Leeuwarder werk is, is onbekend. Het zal wel een proefstuk zijn,
volgens het jaartal in 1717 vervaardigd en waarop de tegenwoordige eigenaar met
reden trotsch mag zijn. Kolen worden er overigens niet meer in gedoofd, - omdat er
geen turven meer gebrand en geen doofkolen meer gebruikt worden.
Want anders zou dit fraaie stuk waarschijnlijk nog dienst doen - wanneer mevrouw
Bisschop kans zag een keukenmeid te hebben, die evenveel zin voor mooi huisraad
heeft en er even voorzichtig mede weet om te gaan als zij zelve en haar echtgenoot.
Want het aardige van de villa Frisia in de Scheveningsche Boschjes is, dat men
van heel het huis zou kunnen zeggen, dat het een Museum is, wanneer een Museum
uit den aard der zaak niet zulk een afgrijselijk ding ware, dat het een schimp zou zijn
er Bisschops woning mede te vergelijken.
Een Museum is een noodzakelijk kwaad, zooals een kerkhof dat is, en evenals dit
een bewaarplaats van dooden. De dingen, die er in bijgezet zijn, mogen schoon en
kostbaar wezen, zij hebben afgedaan. Zij worden niet gebruikt, maar bewaard; zij
nemen geen deel meer aan het leven; zij zijn dood, opgezet, gebalsemd.
In Villa Frisia is dat anders. Dingen uit de XIXe eeuw zijn er niet veel, noch
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in, noch aan, noch op het huis. Zelfs de vlaggestok is een antiquiteit.

Maar alles doet dienst, en wanneer er iets is, dat dit niet doet, dan is het in opstand
en protesteert tegen de dwaasheden van dezen tijd en tegen zijn gemis aan eerbied
voor het schoone, het eigenaardige, het schilderachtige.
Boven den ingang tot Bisschops werkplaats hangt een gesmeed ijzeren uithangbord
in den vorm van een palet. Het doet u daar onwillekeurig blozen, overtuigd als gij
zijt, dat gij zeker de domheid zoudt hebben te ginnegappen, als het hing waar het
behoort: aan den voorgevel. Als gij het ziet, zijt gij den schilder dankbaar, dat hij het
maar aan de blikken der voorbijgangers onttrokken heeft, die nu zonder malle
opmerkingen te maken hun weg vervolgen kunnen.
Om Villa Frisia te kunnen betreden, hebt gij aan te schellen, aan een tamelijk
gewonen schelletrekker. Binnen gekomen, kunt gij naast de deur een fraaien, ouden,
smeedijzeren schelletrekker zien hangen, die mede op en neer wipt als gij zijn
nieuwmodischen kameraad daar buiten in beweging brengt. Zoo is ook zelfs hij in
leven gebleven om te getuigen, dat de menschen in zijn jeugd zulk mooi werk
maakten, omdat zij het gebruiken konden, terwijl wij, nieuwlichters, hem achter slot
en grendel moeten houden en een prul in dienst moeten nemen, dat geen andere
verdienste heeft, dan dat het voor schendende handen bewaard blijft, omdat het nu
eenmaal een prul is en altijd blijven zal.
Vader Cats zou dit geval, met een woordenboek vol stoplappen, toegepast kunnen
hebben op menigeen, die ‘om zijn rechtschapenheid algemeen geëerd en bemind
wordt’, zooals de krant gewoon is te verklaren bij zooveeljarige jubilea.

TROUWKASTJE, MET VOORSTELLINGEN VAN 'S MENSCHEN LEVEN: GEBOORTE, HUWELIJK EN STERVEN,
IN PERGAMENT, STROO EN STEENTJES. HOLLANDSCH WERK VAN OMSTREEKS 1630.
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GESNEDEN EIKENHOUTEN TAFEL.

In Villa Frisia zit men op oude stoelen en loopt men op oude tapijten.
Er moest een wet zijn, dat zindelijke Hollandsche huismoeders alleen oude tapijten
mochten gebruiken. Zij zijn heel mooi en volkomen bestand tegen den tand des tijds
- wanneer zij maar niet worden uitgeslagen. Daar kunnen alleen heel akelige, leelijke
karpetten tegen, die, door de armen van een paar koppige vrouwen bewogen, een
helsch leven maken, juist in den tijd dat gij slapen moet of werken wilt. Oude tapijten
voor iedereen zouden een weldaad wezen.
Als er in Villa Frisia iets moet opgeborgen worden, geschiedt dat in een of andere
oude kast, die op zich zelf een lust voor de oogen is.
Op bladzijde 465 is er een afgebeeld, die volgens overlevering Hollandsch werk
is. De paneelen zijn versierd met figuurtjes, saamgesteld uit gekleurd stroo en
beschilderd pergament, een waar wonder van kunstvaardigheid en fijnen smaak, dat
een hedendaagschen kastenmaker moet doen twijfelen aan den vooruitgang aller
dingen, zijn eigen ambacht niet te vergeten.
Grappig is het somwijlen om Villa Frisia's huisheer te hooren vertellen, hoe hij
zich in zijn meubeltjes heeft gezet.
Bij Pander, bij Forttmann, bij Mutters, bij Arts and Crafts en dergelijke Haagsche
winkelzaken is hij waarschijnlijk nooit geweest.
Hij ging elders te markt.
Bij een boer in den omtrek van Leiden vond hij bijvoorbeeld het fraaie meubel in
den tuin staan, dat hiernevens gelichtprent is.
Die zonderlinge plaatsing moge het, wie weet hoe lang, aan de verschrikkingen
van het vaderlandsche klimaat hebben blootgesteld, het kon er tegen. Het ziet er nog
uit of het pas de werkplaats verlaten heeft. Zelfs het beeldhouwwerk heeft niets van
zijn scherpte verloren.
Een andermaal ontdekte mevrouw Bisschop op het eiland Ameland een slachter,
die sedert jaren een fraaie eikenhouten kast misbruikte tot een bergplaats voor reuzel
en vet.
De eilander was niet weinig verbaasd, dat de vreemde dame hem voor dat verachte
meubel de kapitale som van vijftien gulden bood. Toen de kast te huis bezorgd was,
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bleek hij zelfs gewetenswroegingen gehad te hebben over de afzetterij, waaraan hij
zich schuldig waande. Blijkbaar om zijn geschokt geweten gerust te stellen, had hij
er ongevraagd een fraaie messingen draaitreeft in verborgen, in den vorm van een

SNIJWERK VAN DE TAFEL.
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IN HET ATELIER.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

468

ATELIER VAN MEVROUW BISSCHOP.

visch, die alleen het geld wel waard is, en nu, op de rechte plaats bij den haard
bevestigd, dienst doet als het noodig is.
Marmeren schoorsteenmantels met een ‘pendule met coupes’ zijn in Villa Frisia
niet te vinden. Zij zijn er uitgebroken om plaats te maken voor mooie, oude,
Hollandsche schouwen. Behangselpapieren hinderen er ook niet. De muren zijn er
òf betimmerd met oud eikenhout, òf gewit. Op die witte vlakken hangen dan
schilderijen, of gobelins, of Delfsche tegels, of het een of ander, afkomstig uit het
grijs verleden, dat zijn dagen van smaad en verwaarloozing heeft gehad en nu weder
- en met recht - in eere hersteld is.De meeste schilders leven als gewone menschen. De tijden dat zij fluweelen buisjes,
geruite broeken, lange haren en breedgerande flambards droegen zijn voorbij. Zij
pronken nu met cylinderhoeden, even alsof zij makelaars zijn; leven in gewone
huizen, en hun vrouwen richten die in, zooals Jan en Alleman dat doet. Alleen 's
mans werkplaats, zijn atelier, geeft wel eens blijk van andere neigingen. Op zijn best
is het er
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ietwat rommelig, maakt het den indruk van een slecht voorzienen winkel van een
uitdrager, die wat ongelijksoortig goed heeft overgehouden.
In villa Frisia bestaat er overeenstemming tusschen het atelier en het overige
gedeelte van het huis, en omgekeerd.
Bisschop heeft zijn woning geheel en al gemeubeld met dingen, die hij gaarne
schildert, en hij schildert graag wat hij er dagelijks om zich ziet.
Op zijn schilderijen kunt gij zijn meubels vinden, in zijn huis vindt gij de
voorbeelden, waarnaar hij geschilderd heeft terug, niet als atelier-stillevens, maar
als huisraad.
Wat moet die man zijn inboedel liefhebben!
Wees meer dan rijk, laat uw woning meubelen door de een of andere firma, die
op een goeden dag met een paar tapissières voor uw deur komt en in een paar uur
allerlei kostbare tafels en stoelen en kasten en wie weet al niet wat binnendraagt en
rangschikt zooals dat behoort, en zooals mannen van het vak, die het weten moeten,
dat doen kunnen.
Dan zult gij ergens zelf iets nederzetten, een stoel misschien, die heel leelijk is en
erg ongemakkelijk bovendien, maar die u meer waard is dan heel de kostbare
leverantie van de firma, omdat die stoel een deel van uw leven vertegenwoordigt,
omdat gij er uw vader in hebt zien zitten, of omdat gij zelf haar altijd hebt gebruikt,
of omdat gij haar zelf gekocht hebt van het eerste geld dat gij verdiend hebt, of om
een andere dergelijke reden, die maakt dat gij haar lief hebt, - terwijl heel de rest u
zóó onverschillig laat, dat gij bereid zijt die straks op te ruimen voor iets anders,
misschien niet eens iets beters.
In villa Frisia zijn geen leelijke en tevens ongemakkelijke stoelen, zooals uw stoel,
en heeft bovendien ieder ding zijn geschiedenis.
Het verhaalt van de dagen, toen Bisschop zijn tijd ver vooruit was in goeden smaak
en

GOBELIN MET EEN VOORSTELLING VAN DE VIJF DWAZE MAAGDEN. DUITSCH WERK VAN
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in waardeering van het schoone, ook al was het ouderwetsch, zooals de menschen
toen zeiden. Het verhaalt van bezitters, die het versmaadden en minachtten, en hoe
de tegenwoordige eigenaar het weder herstelde in eere. Het verhaalt van de dagen
toen er nog niet zulke groote zaken bestonden als die van uw
meubelmaker-behanger-stoffeerder, die aanneemt uw geheele huis te meubelen en
die met stoom werkt en er een fabriek op nahoudt; maar van vervlogen tijden, toen
bescheiden werklieden, die er niet aan dachten dat nu juist zij het braafste en
belangrijkste deel der samenleving vormden, mooi werk leverden, omdat zij schik
in hun ambacht hadden en zij niet hadden geleerd hun ingeboren schoonheidsgevoel
geweld aan te doen.
Ziet eens, daar op het atelier staan twee spinnewielen. Een is er uit den tijd, toen
de treeplank nog niet in gebruik was en het wiel met de hand gedraaid werd. De
Amelander, die het maakte, heeft er heel wat vernuft en kunstvaardigheid aan ten
koste gelegd. Hij heeft er gedeeltelijk een zeewijf van gemaakt, en met die
gemakkelijkheid, die alleen eigen is aan menschen die geen moeielijkheden kennen,
omdat zij die niet kunnen voorzien, de menschelijke en dierlijke vormen van dit
gedrocht verbonden met de eigenaardige deelen van het spinnewiel.
De man, die het maakte, heeft bepaald genot in zijn leven gehad, toen hij er mede
bezig was. Zoo spreekt zulk een oud werktuig van huisvlijt, dat zelf een voortbrengsel
van huisvlijt is, tot den beschouwer in geheel andere taal dan het mooiste stuk uit de
meubelfabriek, dat denken doet aan steenkoolroet, aan smeerolie, aan numero zooveel
uit het modellenboek, en aan een troep norsche, ontevreden fabrieksarbeiders,
loonslaven en loonkiezers.

IN HET ATELIER.

Daar is nog een ander spinnewiel, dat twee jaar geleden nog dagelijks gebruikt
werd door een oud vrouwtje te Lippenhuizen in Friesland. Het stelt een leeuw voor,
wel wat windhondachtigmager en hoog op de pooten. Het vliegwiel heeft een zeer
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breede velling en daarbinnen een opengewerkt gedeelte, waarin het eigenaardige
figuur, dat

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

471
den Frieschen houtsnijder zóó lief is, dat hij het bijna aan al zijn werk aanbrengt.
De stoof op den voorgrond, waarschijnlijk een werkstuk waarmede een Friesche
binnenschipper zijn anders ledige winteravonden heeft veraangenaamd, vertoont
hetzelfde snijwerk.
Onder den schouw staat een Friesch zomerstandijzer, kunstig uit hout gesneden,
en doet daar naar behooren zijn plicht: de getuigenissen van den wintertijd voor het
oog te verbergen.

EEN WAND VAN DE EETKAMER.

Het schoorsteenvalletje van gobelin, met het wapen der maagschap Bicker, heeft
zeker eenmaal gehangen in de woning van een patriciër, die misschien wel een
Burgemeester, Schepen, Raad of Vroedschap van het machtige Amsterdam was.
Wilt gij nu bijgeval eens rustig kijken naar wat er op den ezel staat, schuif dan die
gordijnen toe, waarmede het ruime atelier als het ware verkleind kan worden.
Het zijn fraaie gobelins, waaraan niets ontbreekt. Welk een weelde, niet waar,
schuifgordijnen van echt gobelin!
Zij hebben gediend tot ondergrond voor een papieren behangsel, en Bisschop heeft
die fraaie en kostbare stukken ten geschenke gekregen van iemand, die er toch niets
aan had.
Aan den anderen kant van het atelier, in de muurkasten achter de eikenhouten
betimmering, zoudt gij allerlei stukken kunnen vinden van de volkseigen Friesche
dracht. Daar zijn karpoetsen, zooals de jeugdige schaatsenrijder op de schilderij, die
daar op den ezel staat, er een op het hoofd heeft; daar is al wat de schilder noodig
heeft om Hindeloopers en andere Friezen op het doek te doen leven, zooals hij hen
gekend heeft in zijn jeugd, toen elke fatsoenlijke Friezin nog een ijzer droeg.
Zoo vertelt in Villa Frisia ieder ding zijn eigen verhaaltje, is aan alles een
geschiedenisje verbonden, en kijken Bisschop en zijn vrouw hun omgeving met heel
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andere oogen aan dan gij, die in alles den raad van een groote firma of bekend
bouwmeester hebt opgevolgd, wel kunt denken.
En toch, het volmaakte is op aarde niet te vinden.
Villa Frisia moet een groot nadeel hebben, dat kan niet anders.
Wie daar dagelijks in verkeert, te midden van allerlei mooie, karaktervolle, geestige
dingen, wie daar gewend geraakt aan rust voor de oogen en geen gelegenheid heeft
zich aan te passen aan een omgeving waar-
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GESNEDEN SPIEGELLIJST, AFKOMSTIG UIT EEN OUD HUIS TE SCHIEDAM.

van het grootste deel, - zooals in de meeste binnenhuizen - hinderlijk is; zoo iemand
moet zich onaangenaam gevoelen wanneer hij eens anders woning betreedt.
Wie verstandig is, ga nooit voor langen tijd in Villa Frisia te gast, want dan is hij
voor goed ontevreden geworden met zijn eigen hebben en houden en met dat van
zijn vrienden en kennissen.
Het ergste is, dat het hem onmogelijk is het voorbeeld van Bisschop ook maar op
bescheiden wijze na te volgen. Dat gaat niet meer. De tijden, waarin dat kon, zijn
voorbij.
Daarvoor moet men omstreeks 1830 geboren zijn en zijn tijd een goede halve
eeuw vooruit zijn geweest.

Spreekwoorden.
Door J. Doncker.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

473

Gedichten.
Door Evangeline. (Joha W. Bakker).
I.
Mijn Vogelijn.
Daar floot een vroolijk vogelijn
Wel in mijn blijden kindertijd;
Het zong in lieve zorgloosheid
Bij regen en in zonneschijn.
Niet immer mag het zomer zijn....
De stormen kwamen ijlings aan,
Mijn bloemen zijn van koû vergaan;
Toen vloog ook heen mijn vogelijn.
O bange tijd vol zorg en pijn!
O eindelooze winternacht!
Was 't wonder zoo ik weende en dacht:
‘Het is wel dood.... mijn vogelijn....’
Toch lichtte een nieuwe lenteschijn!
Toch is de hemel opgeklaard!
Weer geuren bloemen in mijn gaard....
Waar blijft nu toch mijn vogelijn?
Hoe simpel was zijn liedekijn!
Wel zingen and're, hoog en schoon,
Maar 't is een vreemde weeke toon....
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Waar mag mijn kleine vogel zijn?
Klop niet zoo luid, arm harte mijn,
Ik kan niet duid'lijk hooren meer....
O God, het keert wel nimmer weer!
't Is dood.... voorgoed.... mijn vogelijn....
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II.
- Gekerkerde vogels, die langzaam versmachten, Zijn al mijn gedachten, mijn smarteklachten,
Mijn droeve zangen van bang verlangen,
Diep, diep in mijn donker hart gevangen.
Waar zijn nu de handen, de langverbeiden,
Die zouden bevrijden uit dit wreed lijden,
Dit leven van wachten, in dagen en nachten,
Of iemand wil komen mijn pijn verzachten?
Aan menschen wil ik geen hulpe meer vragen;
In hoogheid zal 'k dragen mijn leed zonder klagen.
Tot U, God, alleene mijn ziele vlucht henen!
Voor U wil ik knielen.... en bidden.... en weenen....
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De Vlaamsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Peeter Neefs en de Kerkschilders.
Een eigenaardig bijvak in de Nederlandsche schilderschool vormen de Kerkgezichten.
Het komt op in de zestiende eeuw, leeft voort heel de zeventiende door, en herbloeit
in de negentiende eeuw in de werken van een onzer grootste moderne schilders.
Wanneer wij zeggen, dat het ontstaat in de zestiende eeuw drukken wij ons niet
geheel nauwkeurig uit: men treft binnengezichten van kerken aan in de werken der
oudste Vlaamsche schilders, die bij voorkeur hunne godsdienstige tooneelen in
gewijde plaatsen lieten spelen. Jan van Eyck's Maria troont in den beuk van een
Romaanschen tempel in de Madonna van kanunnik van der Paele, en tusschen de
kolommen van een gothiek bedehuis in zijn altaarstukje uit het Museum van Dresden;
Roger van der Weyden beeldt zijne Zeven Sacramenten af onder de gewelven van
een weidsche middeleeuwsche kerk en Memline geeft een gelijk gebouw tot
achtergrond aan zijn Huwelijk der H. Catharina in het St. Jans-Gasthuis te Brugge.
De meesters der oudste Renaissance werden die overlevering niet geheel ontrouw;
de werken van Bernard van Orley en van Gossaert van Mabuse zijn opgesmukt met
een overvloed, soms met een overdaad van bouwkundige sieraden. In de tweede helft
der zestiende eeuw heeft de splitsing plaats: de rijke stoffeering verdwijnt, de heiligen
verlaten de gewijde plaatsen en leven onder de open lucht, in het onbeperkte ruim.
Men schildert kerken voor hen zelve, als hoofdzaak; er komen kunstenaars, die er
een eigen vak van maken.
Zoo deden de Hendrik van Steenwijck's, vader en zoon, voortkomstig uit het
Hollandsche dorp, waarvan zij den naam dragen en voor korteren of langeren tijd in
Antwerpen gewerkt hebbende; hen volgden in de zuidelijke Nederlanden Peeter
Neefs vader en zoon, en Lodewijk Neefs. Tot deze bepaalt zich de groep der eigenlijke
kerkschilders uit de Vlaamsche School. Onder de Antwerpenaars vindt men er nog
wel een enkelen, dien men in hunne rij zou kunnen scharen: wij bedoelen Antoon
Gheringh, die in de tweede helft der zeventiende eeuw jaar in jaar uit het
binnengezicht der Jezuïetenkerk, de marmeren kerk zooals men ze noemde, op doek
bracht en herhaalde.
De Vlaamsche kerkschilders uit de zeventiende eeuw vatten hunne taak op zooals
de oudere meesters het deden; zij waren fijnschilders en wat hen aantrok was het
weergeven der duizende bijzonderheden van het gebouw en der fraaiigheden van de
stoffeering. Zij schijnen allen leerlìngen te zijn van een meester in de doorzichtkunde,
van een Vredeman de Vries bijvoorbeeld, die zijne lessen in verf en kleur overbrengen.
Zij schilderen niet eens ware kerken zooals zij ze gezien hebben, maar stellen ze
samen, vinden ze uit naar den eisch van de effekten, die zij willen teweeg brengen.
De Hollandsche schilders doen het anders. Aan hun hoofd staat Peeter Saenredam,
geboren te Assendelft in 1597. Hij schildert vooreerst of teekent ter plaatse de kerken,
die hij wil afbeelden. Tal van zijn schilderijen dragen opschriften aanduidende de
plaatsen, welke zij verbeelden, en den datum, waarop zij gemaakt werden. Ik voeg
er eenige bij de reeds bekend gemaakte. Op een teekening in het British Museum las
ik: ‘Anno 1661 den 31en May heb ick Pieter Saenredam dese teeckening in de kapel
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binnen Alckmaer begonnen en den 1en Juny voldaen.’ Op eene andere in dezelfde
verzameling schrijft hij: ‘De St. Jans ofte groote Kercke in 's Hertogenbosch in
brabant van mij Pr. Saenredam 1632 den 1en Juli aldus naar 't leeven geteeckent.’ Op
een schilderij in het Museum te Innspruck staat op een zerk gebeiteld ‘Reensche
Kerk Pieter Saenredam dit met schilderen vollendt den 30en April 1655.’ Hem was
het niet meer te doen om het keurig trekken van de miniatuurachtig fijne lijntjes, om
het oplossen der problema's van het perspectief; hij ging leven in den tempel, ademde
er de lucht van in, liet zich doortrekken van den geest, die het gebouw bezielt en
trachtte den ontvangen indruk weer te geven. Hij deed met minder
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machtige poëzie en zwakker techniek wat Bosboom in onzen tijd met hoogeren
kunstzin uitvoerde.
Hem volgden Emanuel De Witte en Hendrik van Vliet twee meesters in het vak,
Gerrit Houckgeest, Isaac van Nickele, Hans van Baden, Antonis Delorme, Hendrik
van Streeck, om nog niet te spreken van de schilders van gebouwen van allerlei aard,
die in Zuid- en Noord-Nederland werkten, zooals Dirk van Delen, Willem van
Ehrenberg, Job en Gerrit Berckheyde, Jan van der Heyden en anderen meer. Van
meestal deze kunstenaars bezit de Ermitage uitmuntende stukjes en geen museum
ter wereld bestaat er waar men ook dit deel der Nederlandsche kunst beter bestudeeren
en de schilders met elkander vergelijken kan. De ouderen verschillen van de jongeren
doordien de eerste zich vooral toeleggen op verzorging van de bijzaken en op
keurigheid van uitvoering, terwijl de lateren losser schilderden. De beste onder hen
geven de werking van het licht met goed gevolg weer, terwijl de mindere nuchtere
afbeeldingen van ziellooze lijnen en vlakken leveren.
De kerkschilders uit de familie Neefs behooren tot de oudere groep. Zij zijn drie
in getal; Peeter, de vader, Peeter en Lodewijk de zonen. Peeter, de oudere, werd
geboren te Antwerpen, vermoedelijk in 1578, in 1609 werd hij als meester ontvangen
in de Sint-Lucas-Gilde; den 30en April 1612 huwde hij Maria Louterbeens. Van zijne
vijf kinderen werd het tweede, Lodewijk de schilder, geboren den 22en Januari 1617
en de derde, Peeter, de jonge, den 23en Mei 1620. Men houdt hun vader voor een
leerling van Hendrik van Steenwijck den oudere en zoo het al weinig waarschijnlijk
is, dat hij persoonlijk lessen ontving van zijnen voorganger, die te Antwerpen in
1577 als meester ontvangen werd en rond 1603 te Frankfort stierf, zoo valt het toch
niet te betwijfelen, dat hij hem trouw navolgde in de keus zijner onderwerpen en in
hunne uitvoering. Wij weten niet met juistheid wanneer hij stierf, maar daar wij
zijnen naam nog aantreffen in een notarieele akte van 26 Februari 1656 en Cornelis
De Bie hem in 1661 onder de overleden kunstenaars noemt, moet hij tusschen die
twee datums gestorven zijn.
Van Peeter Neefs, den jongere, weten wij behalve den datum zijner geboorte
bijzonder weinig; de Liggeren der Lucasgilde vermelden hem niet; wij vinden in de
parochieboeken van St. Jacobs het huwelijk aangeteekend van een Peeter Neefs met
een Maria Neefs, op 8 Augustus 1649 en vermoeden, dat het hier onzen schilder
geldt, maar zekerheid bezitten wij niet over dit punt. Van Lodewijk Neefs weten wij
nog minder, zoo mogelijk. Het museum van Dresden bezit een Binnengezicht van
O.L.V. kerk te Antwerpen, geteekend Frater Lodevicus Neeffs An. 1648 en D. j.
ffranck in. et f. wat te beduiden schijnt, dat de kunstenaar in een klooster was getreden.
Wat wij wel weten is, dat alle drie de Neefs'en hoofdzakelijk kerkgezichten
schilderden en dat zij het in zoo volkomen gelijkaardigen trant deden dat zij van
elkander niet te onderscheiden zijn. De twee Peeter's plachten hunne werken met
hunnen naam te teekenen en voegden er zeer dikwijls het jaartal der uitvoering bij.
Zoo bezitten wij stukken gedateerd van 1604 (Stockholm), 1605 (Dresden), 1636
(Amsterdam, Florence, Cassel, Madrid), 1637 (Rijsel), 1644 (National Gallery,
Londen), 1646 (Weber te Hamburg), 1651 (Gent), 1652 en 1653 (Schwerin), 1654
(den Haag), 1658 (Turijn en Dresden), 1660 (Paleis Corsini te Rome en Meiningen),
1675 (Kasteel van Feldsberg). Dit laatste stuk is het eenige, dat onbetwistbaar aan
den jongeren Peeter moet toegeschreven worden; die van 1604 tot 1637 komen op
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rekening van den vader; voor die van 1644 tot 1660 wijzen de datums niet uit door
wie van de twee, vader of zoon, zij geschilderd werden. De eenige toetsteen, die
wellicht met nut kan aangewend worden om uit te maken aan wie de stukken uit dit
tijdperk dienen toegeschreven is de wijze waarop zij onderteekend zijn. Met de
vrijheid van spelling, welke in dien tijd heerschte schrijven de Neefs'en hunnen naam:
NEFS, P. NEEFS, PEETER NEFS, PETRVS NEFS, P. NEFFS, P. NEEFS, PEETER NEEFFS,
PEETER NEEffS, Peeter neeffs en Peeter Neefs. Op de stukken met de oudste datums
vinden wij al de ver-
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schillende schrijfwijzen, de twee laatste uitgezonderd. Deze treffen wij enkel aan op
stukken van 1651 (Gent), 1652 en 1653 (Schwerin), 1654 (den Haag), 1658 (Dresden).
Dit schijnt te leiden tot de gevolgtrekking, dat de vader zijn naam schreef in
Romeinsche hoofdletters en de zoon in kleine Italieken. Voegen wij er bij dat de
stukken geteekend op deze laatste wijze eenigszins minder keurig van uitvoering,
grover van penseeling, minder doorschijnend van licht en doodscher van uitzicht
zijn, zoodat de zoon als kunstenaar voor den vader zou moeten onderdoen, Ook de
zeer weinige gekende werken van Lodewijk tellen onder de zwakkere schilderingen,
die den familienaam dragen; zij zijn bleeker van toon en doffer van licht.
De Neefs'en schilderden uitsluitend binnengezichten van gothieke kerken, zij
maken slechts uitzondering, voor een enkel onderwerp namelijk Sinte Pieter in de
Gevangenis. De oude van Steenwijck was hen hierin voorgegaan; evenals zijne
volgelingen beeldde hij den apostel af in een onderaardschen kerker om aldus
gelegenheid te vinden spitsbogige gewelven te schilderen bij lamp of toortslicht
gezien.
De Ermitage van St. Petersburg bezit zes stukken van Pieter Neeffs, alle zes
kerkgezichten. Datgene welke het No. 1198 draagt en waarvan wij eene afbeelding
hierbij laten gaan, geeft een goed denkbeeld van den familietrant. Eene gothieke kerk
wordt zoo voorgesteld, dat de toeschouwer eenigszins van ter zijde een doorzicht
heeft op den middenbeuk en links en rechts het oog kan laten doordringen in de
lagere beuken. Aan de pilaren en tegen de wanden zijn beelden, schilderijen en altaren
vastgemaakt; kroonluchters en lampen dalen van de gewelven neer; het koor is
gescheiden van de beuken door een portiek met beelden versierd; in de groote ruimte
zijn een gering getal personages verspreid, waarvan de meeste met heel andere dingen
dan met bidden bezig zijn. Door de groote ramen dringt een blauwgroen licht door,
lichtgrijs zijn de muren, waarop dit licht valt, donkergrijs de zijden, die tegen den
dag gezien worden. Het stuk moet aan Peeter den oude worden toegeschreven, evenals
vier van de vijf overige. Het No. 1200 onderscheidt zich door een krachtige
lichtwerking waarin afwisseling wordt gebracht door het kaarslicht, dat op het altaar
brandt. No. 1201 is vooral treffend door een rijk perspectief. No. 1202 is bleeker van
toon en licht; ik houd het voor een werk van den jongen Pieter, des te meer daar het
een handteeken in Italieke letters draagt.
Op dit laatste stuk leest men ook de handteekening D.J.F. Franck, dat is ‘de jonge
Frans Francken.’ Het is de naam van den kunstenaar, die gewoonlijk in de werken
van den tweeden Neefs en ook wel in die van den vader kleurrijke figuurtjes
schilderde.
Van No. 1201 vermeldt de catalogus van de Ermitage, dat het een binnengezicht
geeft van de O.L.V. Kerk te Antwerpen en van vele andere stukken wordt hetzelfde
bevestigd. Ik beken, dat ik nooit de ware O.L.V. Kerk van Antwerpen weergevonden
heb in de schilderijtjes van een der Neefs'en Het lijkt er altijd wel aan, maar het is
nooit de nauwkeurige afbeelding. De machtige halle der kathedraal zijner geboortestad
trok zeer natuurlijk den schilder aan; in zeven beuken is de ruimte verdeeld, een
ongemeen rijk spel van lijn en licht leveren de gewelven en pijlers, zeer hoog in het
midden, veel lager aan beide zijden, op; even rijke stof bieden aan den kunstenaar
de kruisbeuk met zijne hooge bogen en zijn hoogeren koepel boven de doorsnee,
evenals de ommegang rond het hooge koor niet zijne kapellen van velerlei afmeting
in het voorste deel en waaiervormig geschaard achter het hooge altaar. Studiën hebben
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de Neefs'en hier gemaakt, maar die studiën verwerkten zij in hun atelier en versmolten
zij met die welke zij van elders meebrachten. Noch den vorm der zuilen, noch dien
der ramen, noch die der altaren volgden zij trouw; zij bouwden kathedralen of stelden
er samen naar hunne fantasie en versierden en verlichtten ze op dezelfde wijze.
Voor hen was een kerk een kostelijk iets, een kunstig gevaarte van zuilen en
vlakken en bogen en gewelven, waar licht en schaduwe hun grillig spel drijven.
Hunne kunst bestaat erin de duizende lijnen, die daar getrokken worden door de
onderdeelen van het gebouw
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netjes weer te geven, de bogen elkander te laten doorsnijden, holten en uitsprongen
recht duidelijk te laten uitkomen, het licht te laten vallen met volle kracht in den
grooten beuk en het te laten afnemen in verschillende richtingen, het weer eens te
laten ophelderen in de zijkanten, aan het uiteinde eener opeenvolging van gewelven,
het te voorschijn te laten komen tusschen de pijlers onder de verre bogen. Zij moesten
dit verdwijnen en verschijnen, dit verdooven en heropflakkeren, dit glijden door de
ruimte en dit rusten in de stille kapellen plezierig vinden en hun werk getuigt van de
pret, die zij er in vonden. Niet de godgewijde plaats is voor hen de kerk, waar de
hoofden zich buigen en de handen zich vouwen onder den indruk van het geweldige
gebouw en bij het overwegen der grootheid van Hem, die daar wordt aangeroepen.
Zij hebben nooit weggedwaald in onbestemde gepeinzen wanneer de orgelklank
dreunde onder de gewelven of de stem van de koralen steeg altijd hooger, hooger
op. Zij voelden niet de doordringende poëzie van het grijze bedehuis; alleen het
uiterlijke trok hen aan: de prachtige schouwplaats met haar kostelijk decoratief en
de gemoedelijke tooneeltjes, die er vertoond worden: een aristocratische kanunnik,
die een mooie dame met haren cavalier aanspreekt, een oud moedertje die het hondje
der voorname lieden naar zich lokt, een heer die een bedelaar een almoes geeft en
meer andere. Zij verwereldschen de kerk, zij geven ze weer in hare stoffelijkheid.
Maar zij doen dit dan ook met virtuositeit; de oude Neefs in het bijzonder is een
meester van het penseel en dezen titel, den hoogsten voorzeker dien hij najaagt,
verdient hij rijkelijk. Zijne schilderijtjes zijn wonderen van uitvoerigheid zonder
hardheid, van ontleding aller bijzonderheden gepaard met samenvatting van den
algemeenen indruk; zijn licht wisselt af van plekje tot plekje en altijd toch, zoowel
in de bruinste schaduwen als in de felste klaarte, is het malsch en doorschijnend. Er
is leven niet enkel in zijne personages, blijheid niet enkel in het uitzicht van het
tooneel, maar er is beweging in zijn kleur en in zijn dag, die beide bruin van toon
zijn. De verf is emailachtig gelegd; het werk ziet er miniatuurachtig uit en toch is er
spel en wemeling in overvloed; men ziet niet alleen tusschen de pijlers door, men
zou er ook kunnen tusschen doorgaan. Behagelijk is het te zien hoe goed op de kleine
oppervlakte van doek of paneel de groote ruimte, de wijde verschieten weergegeven
zijn, hoe alles op zijne plaats staat en hoe elk deeltje zijn eigen fraaiheid en waarheid
bijdraagt tot de aantrekkelijkheid van het geheel. De Neefs'en waren nooit moe de
kerken te schilderen en de bevoegde liefhebbers zoowel als het groote publiek hebben
na twee en halve eeuw zich nog niet moegekeken aan de honderde stukjes, die zij
voortbrachten.

Erbarmen.
Door Marie de Negri
Ouders had Krukkemie van Voerendonk niet gekend; als alle steun in 't weeënwichtig
leven had ze haar krukjes maar.
In den zaligen oertijd, toen ze noch van voelen noch denken wist had een booze
geest het onvast flikkervlammetje van haar levenslicht aangeblazen tot 't oplaaide in
fellen, taaien krachtegloed. Die booze geest van haar leven had haar onder vreemde
menschen gebracht, beter van bouw en slechter van inhoud dan zij, of eigenlijk had
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dit de burgemeester van Voerendonk gedaan waaronder 't Hucht, klein klompje
schamele huizen aan den heirand opeengepakt, behoorde; toen hij 't deed kon de man
van een afwijkenden vorm onder de linnen deklapjes van den zuigeling niet weten
en van een gehalteverschil bij een of ander menschenvat had hij nog minder
vermoeden. En al had hij dat alles en nog wat geweten, wat had hij beters kunnen
doen, dan hij deed: 't wicht in den kost bij een ziekelijke weduwe, die te veel kinderen
had en te weinig brood: tien voor een waren hiermee gebaat. Mie alleen niet; de acht
kinderen van de weduwe hadden acht stemmen om haar lui en lomp te schelden, toen
haar kleine beentjes slap onder haar weken
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in plaats van stijf stappend te staan als die van andere kinderen blij om 't loopen
leeren, en zestien armen hadden ze en zestien kloeke, rappe beenen vooral, om Mie
op zij te dringen, als de broodpap werd opgeschept in één groote trog voor allen.
Valsche Mie, dan sloeg ze soms haar vlijmscherpe nageltjes naar hen uit, van nijd
en van honger. Brak er een scherf in den Jobsboedel van de weduwe tot voortaan
geheel onbruikbare scherfjes, barstte een van het achttal uit in brulgeluiden om de
plaagzucht of boosheid van een ander, dan schoot de schrale vrouw met het norsche
rimpelgezicht toe en in trillende schrikwoede sloeg ze los op Mie, de eenige, die niet
uit den weg kon, om haar subiete zenuwvlagen te ontkomen.
Toen zij haar krukjes kreeg, ging het wel beter met kleine Mie, vooral toen zij op
't denkbeeld kwam, die bij voorkomende gelegenheden als stok of steen ter
verdediging te gebruiken. Zij huilde nu zelden meer van verbeten woede, zooals
vroeger, al scholden de menschen in 't dorp ook satansche meid of helleveeg, al
voelde ze 't ook als brandende schandepijn van binnen, dat men haar Krukkemie
ging noemen. Liefst trok ze de hei maar op, waar geen menschen kwamen. 't Was er
leelijk en kaal als overal; alleen in de lucht was het mooi, als de zon scheen of 's
nachts helder de maan of in nog grooter duister al die mooie lonkende sterretjes. Dat
had de Lieve Heer boven bij zich gehouden. Zij lag er soms stil van haar terpje naar
op te droomen, en had er wel heen gewild, als zij maar zeker was geweest, dat Die
daarboven ook heusch van haar hield en beter was dan de menschen. Zij kon dat niet
altijd gelooven, want zij geloofde de menschen niet, ook niet die in de kerk. Zij
zeiden dikwijls allerlei dingen, om er anderen of ook soms om er God in te laten
loopen. Zou Hij alles merken? ook weten, wat menschen dachten, als ze 't andersom
zeiden. Tot die vreemde gedachten kwam ze in haar eenzaamheid; ze had dan zooveel
tijd om alles weer na te gaan, wat er gezegd en gebeurd was en daar zij instinctmatig
geen vertrouwen had in al die menschen, die zij haatte, verdacht ze meestal hun
woorden en daden, onthield ze, vergeleek ze onderling en dikwijls vond ze dan
leugen; of ze maakte er een passende verklaring op, die hun nooit tot eere strekte.
In stil verzet haar kaken klemmend onder de leer, dacht ze 't hare over Hem, die
haar had gemaakt, die alles wist en alles kon.... als 't waar was.... Och liever dacht
ze maar anders, zooals 't zachtjes opkwam in haar wonde ziel, als de kalmte der
blauwe luchtenhei er in balsemde:
‘Och goeie Heer, als je eens wist, hoe ik ben terecht gekomen: je bent zoo ver, je
kunt het niet zien, he? En je hoort niet, wat ze van je lasteren, lieve God, dat 't alles
je schuld is, want dat je zelf alles wil en weet en doet. 't Is niets, hoor, ik zal het wel
onthouden tot den dag van 't gericht, als je komt; 'k zal alles dan nog weten - o, want
ik weet nog al wat ze me deden, van voor ik krukken kreeg, van voor ik ooit van jou
hoorde, lieve Heer! Ik kan er toch niets van vergeten. Als je maar zeker ééns komt
voor 't groote oordeel, - of, als ik dan toch maar zeker, zeker wist, dat je iets beters
voor me klaar hebt dan dit akelig leelijke hier op aarde. 't Deed haar goed, met Hem
te praten, die wel nooit een weerwoord had maar dan ook niet schold. Ze kon alles
uit zeggen zonder dat er een in de rede viel: min schepsel, laag kavalje, gemeene
krukkemied, houd je snater toch! - Toch zei ze hem veel onaangename dingen, omdat
ze er weinig mooie wist en zelden in vredige stemming was. Zij kon niet vinden, dat
Hij veel moois had gemaakt. Waarom de valsche menschen Hem zoo prezen? Zeker
dat ze bang van Hem waren, of van Hem hebben moesten altijd meer. Zelf wist ze
niet, in hoever ze Hem verantwoordelijk stelde; haar kinderdenken sloot niet en
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tusschen de tochtreten van inconsequentie ademde ijzige weifeling over haar kleine
ziel.
Zooveel dingen had ze willen vragen.... aan wie? Ze was schuw van de menschen,
ook van die haar geen kwaad deden, als de pastoor van de kerk, en die zei, dat ie het
wist: God hield van alle menschen als een vader van zijn kinderen. - Als hij van Peer
en Klaaske, van Floris en Jaantje hield en van moeder Horris, och, en van iedereen,
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dan gaf hij immers niet om haar, dan wou ze nog liever, dat het praatjes waren en
hij niet bestond.
Op een kouden dag laat in den winter, den twaalfden winter van Krukkemie, stierf
de aamborstige weduwe aan haar oude hoesten bloedkwaal. Zij lag stuiptrekkend op
het eenige bed in de vunzig vuile kamer en de blauwe rook van het versch gesprokkeld
hout in den haard dikte aan tot een waas van beklemming. Haar bleek-doode handen
weerden het dek, plukten aan 't gore lijfgoed, dat haar borst scheen te benauwen;
haar oogen staarden stil stijf naar de deur, terwijl zacht gelijkmatig de dood borrelde
in haar keel. Een korte stuiptrek, een bang groot opslaan van de grijze oogen, - toen
was het gedaan.
Drie kinderen jammerden in een hoek, ze waren bang; een kleine jongen schoof
langs den muur ver van 't bed, met verstolen loering van zijn schrikbleek gezichtje
daarheen, en slipte de deur uit. Toen hij buiten was, lachte hij van verlichting en zette
't op een loopen, dat hard naklonk in het hutje van de doode: “Ze is dood”, ging hij
aan zijn broeder en zusters zeggen, die werkten in de fabriek. Luid huilende naar
hun voorbeeld stapte hij weinig later met het oudere drietal weer binnen. Toen wist
Krukkemie pas heel zeker, dat vrouw Horris nu stil en stijf was voor altoos; zij
ademde diep op en wiegelde zacht doend met haar klepperige krukjes naar buiten.
Het Hucht lag leeg en stil als uitgestorven. In de verte droomden de huisjes en
hoeven rondom de kerkespits van Voerendonk als een vreedzame kudde schapen,
waartusschen loomt de herderstaf. De kerk, de pastorie en eenige schrale
boerenhoeven met hier en daar een groezelig koffiehuis en een winkeltje van garen
en band, komenijswaren, baai en ongebleekt katoen vormden het eigenlijke dorp op
beteren bodem gelegen dan 't Hucht, dat er een goed kwartier vandaan was gebouwd.
De Huchters waren een ander volk, meer met de stadsverdorvenheid behept, zei de
pastoor; zij hielden weinig gemeenschap met den Voerendonker; in den loop van het
jaar heerschte er meestal vijandige vrede, die in den kermistijd het masker afwierp
en naar messen trok. Het Hucht was de gevreesde, de gemeden wijk van het dorp.
In twee gladde lijnen van gelijkheid stonden een tiental arbeiderswoningen broederlijk
tegenover elkander. Achter de lage deurtjes in slot, de groezelig slappe gordijntjes
leefde dag aan dag de sombere stilte van wezenloosheid. Vrouwen en mannen sjokten
vóór zessen met den tragen gareelstap van afgerichte menschen naar de fabriek; en
't was avond, als zij hongerig en slap van de dagtaak terugkeerden naar die doode
huisjes met hun norsche toegeveltjes van den dag.
De onbewuste roeping van den Huchter lag in het duizendoogig somber gevaarte
op een half uur afstands nabij de stad gelegen, de groote hongerige menscheneter.
Daar werd hun aller leven gemalen tot één lompen vorm, één looden kleur. Gulzig
werd er den nieuwaankomeling het al te vurige bloed uit de aderen gezogen, dat zijn
schitterende schelmenoogen dof en moe gingen staan, zijn veerende jongensgang
sjouwerig gedrukt werd als die der anderen. En toch, ook die weer teelden weldra
en kweekten nieuw leven voor de fabriek en leerden hun kinderen haar als hun eenig
heil te beschouwen. Ook de vrouwen waren bruikbare werktuigen in den dienst van
den duizendoog. Zij zaten in lange rijen over manden gebogen te pluizen, te lezen;
en in den schafttijd waren zij nu en dan het belangwekkend middelpunt, waaromheen
de mannen en jongens lummelden. Uit hun midden werd gewoonlijk de keuze gedaan
van de moeders voor het volgend geslacht, dat aan den veeloog moest geofferd
worden.
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Kort na zijn moeders dood deed Peer Horris zijn keuze. Hij was de oudste van liet
nog overige zestal. Twee waren sinds vaders dood hun moeder bij hem voorgegaan,
onwillig nog brekend uit hun broos bestaan, dat toch als beste uitzicht een schriele
hongerstilling bood in vast werk op de stadsfabriek. Het vijftal, dat zich trots alle
ontbering en ellende aan 't leven had weten vast te houden, trok nu in een andere hut,
niet beter, niet slechter, elk in afwachting van zijn tijd. Peer Horris trouwde zijn
uitverkorene, Jaska, in hetzelfde voorjaar nog. Zij was een bleeke, opgezwollen
werkster, ouder, en van
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nog zwakker, ontaarder geslacht dan hij. Zij bleven in 't oude huisje wonen en hielden
Krukkemie.
Peer had er moeite voor gedaan bij den burgemeester en 't voordeeltje was hem
gegund. Jaska bleef werken op de fabriek: alleen zij, die niet meer of nog niet konden,
bleven achter. Krukkemie zou nooit iets kunnen; niemand dacht ook aan haar, het
verwilderde kleine gedrocht, dan om te schelden of vloeken.
Als Peer en Jaska 's morgens in schemerige vroegte uittrokken naar hun werk, of het droog was of regenweer, ook al woei er Noorderstorm of broeide een onweer
in de lucht, - werd Krukkemie buiten het huisje gesloten: men kon haar nooit
vertrouwen en de buurlui deden ook zoo met hun hond.
Krukkemie stapte mee naar buiten, loom hangend over haar houten stutten, die ze
hoog moeielijk over den dorpel tilde. Het slot knarste valsch, Peer en Jaska gingen.
Dan klikten de krukjes vlug twee driemaal over den steenen drempel en smoorden
als gedempte zuchten in den rullen veldweg, die langs de hut naar een stukje
aardappelland liep. Daar was een beekje de grens van den ontgonnen grond; tusschen
de ijle takken van wat eikenhakhout gluurden geel de brem, zachtpaars de bloempjes
van erica met haar grauwgrijs gestruik. De weg daarheen was niet lang en als er
zomer was aan de lucht, dan stapten de krukjes hem welgemoed over, doken
voorzichtig in de doorgaans lage beek; een aanzet, een zwier en dicht ineengedrongen,
hoog op de helpende krukjes sloeg kleine Mie naar den heikant over, waar ze veilig
was, alleen. Niemand zag het, hoe ze daar neerbonsde, log en lomp, languit, als de
Oosterling, die zijn aarde kust. Het deed geen pijn, het was heerlijk aankomen op
vrijen bodem; het was een morgengroet, haar eenige.
Bij goed weer was de natuur een heerlijk thuis; maar niemand wist beter dan zij,
hoe weinig mooie dagen er zijn, hoe ontelbaar veel dagen van regen en storm, van
kou en mist, die te leven niet waard zijn; want zij leed onder elk van die dagen of
het een straf was voor haar alleen. Alle menschen hadden berging; ze stonden tusschen
een beschutting van dikke muren, warm geademd door de groote alles-kracht in hun
fabrieken; of ze hadden een eigen huis, een hutje maar en als de oude rinkelruitjes
het hier en daar hadden afgelegd, dan weerde geel papier op hun plaats den storm
van buiten; als er geen pannen den regen keerden, dan lag er warm een dekking van
mos gespreid boven de leemen muren en natuur zelf verfrischte ieder voorjaar den
glanzig groenen hoed van 't huis.
Een kort eind stadwaarts verwijderd van de arbeiderswoningen was het kinderasyl,
een hut, niet grooter dan de andere. Het was als een pakhuis van meestal
verwaarloosde kinderlichaampjes. Een groot ijzeren ledikant, goor en vunzig
gestoffeerd stond in de lengte langs een muur van het ruime vertrek; het kon als 't
moest zes zuigelingen bergen, drie aan drie als kleine tegenvoeters in hun pakje
lompen tegen elkaar aangedrukt. Maar zelden ging de nering zoo voorspoedig. Ook
oudere kinderen werden opgenomen, tot zij den leeftijd bereikt hadden, dat zij voor
kleine karweitjes konden worden gebruikt in de fabriek. Houten bankjes rijden voor
de grooteren langs de muren; een hoop kleffig zand lag in een hoek; om de kachel
hield een ijzeren hek de wacht, dat tevens practisch diende, om er natte doeken over
te drogen.
Toen de zomer om was en Krukkemie met moeite en gebrek ook den herfst was
doorgekomen, toen alle dorre blaren waren ter ruste gegaan, toen de grond 's morgens
hard en de hei wit beijzeld wakker werd, toen kon het vrije zwerversleven van
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Krukkemie niet langer duren. Een afdakje was nu geen beschutting meer als zomers
bij onweer of slagregen; en op een morgen bij bar weer trok het meisje de stoute
schoenen aan en klopte bescheiden aan dat herbergzaam oord. Nog eens, want een
schreeuwerige stem, die zij binnen hoorde bevelen, had zeker haar aarzelend tikje
overstemd. De kinderbewaarster, een hoekige vrouw met vierkante gebaren deed
open:
“Wat mot je?”
Een paar nieuwsgierigen hingen aan haar rokken, gluurden naar buiten en zetten
aanstonds een keel op:
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“Hoe! hoe! de Kruk!”
En de kleintjes, die de k nog niet machtig waren, stemden in koor:
“Truttemie! Truttemie!”
“Nou, wat mot je?” herhaalde het mensch ongeduldig, de deur al half toekierend
om den wind; “mot je de menschen afzetten, wat verkoopen soms, luiwammes, alla
dan?”
Smeekend zagen de bruine oogen van het dakloos wicht op naar de vrouw:
“Ik wou er in” bad ze met aandrang.
Maar de kinderbewaarster beduidde haar snibbig, dat ze wel bijna voor niets, maar
Goddank nog niet geheel gratis tobde: drie stuiver in de week!
Wie zou dat voor Mie betalen? Zij wist van geen geld. Zij balde in wanhoop haar
kleine kleumvuisten, en het: “O” dat ze uitstiet, trilde van wraak. Daar was oproer
in haar eenzaam zieltje, niet om 't gemis van dat geld, maar omdat zij niet was, als
al die anderen, omdat zij niet werken kon, omdat zij elk ander leven, van een uit het
dorp, graag had gewild, behalve het hare. Tegen de deur, die voor haar schraal krukkig
figuurtje was dichtgeslagen, drukte zij zich aan. De pui er boven gaf een weinig
beschutting tegen 't barre weer, want de drempel was droog. Maar zoo koud was het
daar, zoo snerpend, vlijmend koud. In haar armen, slap hangend van de hooggeperste
schouders over de krukken heen, in haar kleine opkrimpende vingers verstierf
langzaam alle gevoel. Uit den grond rees alles doortrekkende waterkou op, die dampte
in 't rond. De regen begon nu te kletsen, meeren en geulen plassend op den ongelijken
bodem, waartusschen eilanden, kapen, landtongen en vluchthavens uitstaken. Belletjes
borrelden op de plassen, stralen gutsten van de daken en de vinnige Noordwest joeg
het vallende water als stof voor zich uit.
Het was niet veilig meer in Mie's wijkje. IJzige druppels sloegen tegen haar
blauwkoud kleumgezicht; wat deed dat een pijn! Zij wendde het hoofd op zij; in haar
onbeschutten hals vielen vrieskoud de dikke, haastige druppels.
Daar in dat huisje tusschen de boomen, die het zomers heel aan het gezicht
onttrekken, zou misschien wel een veilige wijk voor haar zijn. Dorst ze maar....
Vrouw Kamp woont er; in 't dorp noemen ze haar Tanneke de Heks; een boos wijf
is het, door ieder geducht. Zoolang Krukkemie weet heeft ze er gewoond, altijd
alleen, heel alleen. Ze heeft een koe en een geit en een varken bij tijden en een stukje
aardappelland; voor alles staat zij alleen - een duvelswijf was die Tanneke Brand,
zeiden de dorpenaars. Het bijgeloof van haar tooverij was zoo ingeworteld in het
volk, dat niets van haar afkomstig door een der dorpenaars zou worden aangeroerd.
Geen Huchter liet zich met haar in en zij scheen geen mensch ter wereld noodig te
hebben.
Krukkemie keek begeerig naar het huisje... binnen muren te zijn.... onder dak....
In haar keel, onder haar oogen krieuwelde het van medelijden met haar zelve, van
verlatenheid, van kou en pijn; strak bleef ze uitkijken naar het bergzaam gebouwtje,
zoo'n veiligheid, tot haar oogen branden van ingehouden tranen. Kom, ze zou maar
durven, alleen onder het afdakje maar, tegen dien ijselijken regen beschut; zij vatte
een kloek besluit en tripte met korte zuig- en plasgeluidjes op haar krukken er heen.
Het was een zware tocht, op tegen den wind, bij iederen stap een kruk uit den
zuigenden, zoemenden modder gerukt met hopeloos wringen van haar verstijfde
lichaam op en neer. Het water gutste over haar heen, sijpelend af van haar druipende
haren, haar kleumkoud paars neusje, haar klapperende kin. Toch was het nog verder
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dan zij had gedacht. Voor zoo'n afdakje was de moeite te groot; daar had je geen
warmte van. Ze zou dan maar stil in den stal zien te glippen; misschien had ze den
tocht wel niet ondernomen, als ze 't vooruit zoo had ingezien en dan met dien stillen
schrik voor de rimpelige oude tooverheks. Dan was ze haast nog liever stil geleund
gebleven tegen de dichte deur, die iets als van warmte gaf in haar rug met een
berustend laten doen van regen en kou en wind, met in doffe onverschilligheid de
afwachting van het opengaan van die deur, het wijken van haar steun, het klapperend
geklik van de onmachtige krukjes
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op den harden vloer en vlak den dreunenden bons na van haar hulpeloos hangend
lichaam. Zou het dan uit zijn geweest voor goed? Zou je zóó dood kunnen vallen?
Toen zij na zachtjes de houten klik van de staldeur te hebben opgelicht, onhoorbaar
met haar krukjes binnensloop en de warme levenslucht van het vee haar tegemoet
dampte, vervloog weer in eens die zwarte gedachte. Bij 't dichtworstelen van de deur
tegen de giering van den wind, hadden hengsels en slot toch gekraakt en Krukkemie's
hartslag had een tik stil gestaan van schuwe vrees, maar toen er niets bewoog en geen
verontrustend geluid kwam uit het huisje, herstelde ze zich. Langs de groote bonte
koe, die rustig stond te herkauwen streek ze onbevreesd; daar was het het warmst en
aarzelend bleef ze staan. Zij legde haar half bevroren handen langs den hals van het
dier, dat over zijn gansche lichaam warmte dampte; met zijn groot starend goedig
oog, keek het haar dom vragend aan en loeide eens, als om zich van een stoof of een
kachel te doen onderscheiden. Achter het schot, waartegen zij wiegelend leunde,
knorde een vetgemest zwijn, dat eerst rustig had liggen ronken. Het hief zijn stompen
moddersnuit nieuwsgierig omhoog en uit twee kwebbelende schoorsteentjes blies
heete adem naar boven. Na de eerste heerlijke weldoening van warmte begon het bij
Mie te prikkeltintelen eerst in de toppen der vingers, in ooren en neus; dat werd als
een felle brand, waarom ze wel huilen kon. Maar al de pijn werd in hetzelfde
oogenblik vergeten, want de deur tusschen woonhuis en stal ging open en de
gedrongen uitgemergelde figuur van Tanneke Brand tripte den stal in. Zij droeg een
zware trog met varkensvoer hoog opgestapeld. Zij hield onafgewend het oog er op,
om niet te storten van haar slabberigen overvloed. Met wat knieënstootjes werkte zij
zich langs het luie varken naar den voerbak heen. Onhoorbare mompelingen prevelde
haar bezige mond; druk bedrijvig gingen haar handen, tot ze een dor onderdrukt
kuchje hoorde en over de schutting heen op half gedraaiden hals een druipnat hoofd
haar zag aanstaren met groote bange herteoogen.
Ieder lijntje lag plotseling roerloos in het oude gerimpelde mummelgelaat. Stil
hingen de handen, stil stond de grillige bocht van haar kromvergroeid figuur. Dat
was een veeg teeken, stilte in dat beweeglijk oud vrouwtje. Daar moest in haar hoofd
een verstijvende verwondering en verontwaardiging gaan: een vreemde eend in de
bijt! vreemd volk op haar gebied! Geen lijntje bewoog... De stilte maakte den tijd
hoorbaar. 't Was een meesterlijk schilderij, een stuk leven aan den wand, 't waren
verzoutzuilde menschen; een Hans-en-Gretel-hokje uit 't wassenbeeldenspel, 't was
een effectmoment in het werkelijke, levenstooneel; - toen rees de hand op, de groote,
grove, bedrijvige hand van het kleine gebogen vrouwtje; op en neer in duidelijke
trilling wees een forsche roodgekorven wijsvinger naar de binnenstaldeur, de deur
naar het huis en de rollende basstem van het vrouwtje beval: “er uit!”
Arme Krukkemie was nog zoo onder den eersten indruk van haar schrikverstarring;
zij loenste loerend van de eene deur naar de andere als een dol gejaagde kip, die een
vleugelslag links en een rechts probeert.
“Er uit?!” klonk het toen weer met verheffing van de oude knoersstem, op een
toon, die een of ander “òf ik” als vervolg moest doen aannemen.
De krukjes klikten al, daar ging ze, het hart heel onder in de kloppende krukjes.
In de deur, die aanstond, bleef ze even stil: Gezellig geraas van water, geknap van
brandend hout, een lekkere harslucht als flauwe kerkewierook, geglans van koper
en glimmende haardtegels, stemmend tot een groot warm thuisgevoel kwam uit het
kleine kamertje. Armoe met een glimp van vroegere welvaart en een glans van
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helderheid, straalde als sprankels weelde. Zij zag, aarzelend vóór het drempeltje alles
in een wazigen schijn van heerlijkheid, die haar oog besloeg.
“Vooruit!” dreef de oude.
Daar schampte een krukje langs den dorpelkant - een bliksemschrik - een rauwe
gil....
Toen kleine Mie daarna weer de oogen opsloeg, bestreek een gloeiende hitte haar
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linkerwang; zij zat bij den vlammenden haard; een wasemwolk steeg op uit haar
natte plunje. Liefst was ze weer aanstonds in zalige droomen verzwijmeld: armen,
die haar omvatt'en, gevouwen handen, steunend haar moeden rug en dichtbij in
sprakeloos mededoogen die treurende oogen van een moedergezicht. Vreemd!....
neen, die waren het toch niet, die konden het niet zijn, die stalen oogen van Tanneke
Brand, die ongedurig door de kamer waarden. Zij lagen koel besloten in de diepte
hunner kassen en talrijke spoortjes groefden er rimpelig heen. Een kelderkou ging
uit van dat steenen gelaat, zwaar geplooid en gevoerd; van den neus tot de verre
mondhoeken waren streng en hard ingeëtst twee lijnen als halve manen, wier schaduw
duister streepte over de lange mondspleet met zoo dunne lippen, dat zij schenen
ingetrokken binnen den breeden tandeloozen mond. De onderkaak begon zijn werking
weer, zijn rustloos zwijgend gewriemel. De vlammen knetterden door de knappende
takken, het water stoomde er boven; in ieder tegeltje glom een vlam. De oude vrouw
kwam scharrelen om den haard, haar korte stijfkromme armen strekkend naar den
waterketel en opeens barstte ze uit:
“Op zij dan toch! je zit me in den weg! wat heb je hier te maken? wat kijk je zoo
leeg? ken je niet op zij gaan? ken je niet wat uitvoeren? wat werken voor den kost?
Daar!” en ze wees naar de blankgeschuurde tafel aan het raam, waar een bak
ongeschilde aardappelen naast een ketel water stond. Hulpeloos zag het meisje naar
haar krukjes om.
“Dom schaap, daar liggen ze immers! waar kijk je mee? je hebt ze er zelf
neergegooid. Maar kleine Mie verroerde niet: hoe kon ze haar onmisbare steuntjes
gaan halen. Dat scheen de oude toch in te zien; hoofdschuddend met zware zuchten
kwam ze er eindelijk mee aandragen.
“Ala dan, maak je dan ook op en voer wat uit. - Kèn je niet werken?” vroeg ze
schamper, toen het meisje op haar nieuwe plaats bij 't venster zat, werkeloos starend
met bange oogen: “Ken je ook niet praten soms?”
Ja, praten kon ze wel, maar met zooveel angst in 't hart toch maar heel zachtjes.
“Ik ken niet werken,” fluisterde ze, “ik heb het nooit geleerd.”
“Zoo” - de oude stem klonk zacht gedempt, “zoo, en wil je wel wat leeren?”
Of ze wel wou? Plechtig knikkend met groote begeerige oogen beaamde de kleine.
“Komaan dan.” De oude scharrelde uit de rammelende tafella een wiedmes te
voorschijn en schilde vlug een aardappel voor, zij die het zestig jaar lang had gedaan.
Als één los, lang slingertje viel de schil in een grillig figuur op de tafel; één, twee,
werden een paar oogen uitgepikt:
“Zoo!” zei de oude, die uit den aard der zaak beter aardappelen schilde dan
onderwijs gaf, en ze duwde haar leerling het mesje in handen.
Het was een heel moeielijk werk voor die ongeoefende kindervingers: zij schilden
te langzaam, te dik, te ongelijk, te vuil, te afgebroken.
“Het staalt er nog lang niet op”, zuchtte de oude na een poos; “maar ik heb wel
beters te doen dan stil te staan. Doe je best er op; als je schadelijk schilt, zal ik je wel
krijgen.” Zij dreigde met haar wijsvinger en daalde het drempeltje af naar den stal.
De deur bleef aanstaan achter haar en weldra hoorde men binnen het zuigend
melkgeluid en het kletteren der dunne straaltjes in den emmer. Nu en dan plonste er
als een triomfslag daartusschen een klaargeschilde aardappel in het water en dan
telkens lachte de schilster even met de tanden op de onderlip en een optrekken der
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smalle schoudertjes, alsof het iets grappigs was dat luidruchtig werk van haar en half
niet mocht. Maar er lag een blijde glans van trots over haar spits bleekgezichtje.
't Ging wel heel langzaam; de oude vrouw was al lang weerom en dribbelde
ongedurig om de tafel heen, kennelijk haar ongeduld uitend. Eindelijk sprak ze het
uit in ronde woorden:
“Is 't Godsmogelijk! hoe oud ben je, deern?”
“Twaalf jaar”, zei Krukkemie zonder van haar moeielijk werk op te kijken.
Twalef jaar.... in haar herinnering ging het vrouwtje na, hoe het toen met haar was
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gesteld: twalef jaar.... Daar stond een huis aan den boschkant en het kwam haar voor,
alsof daar immer de zon had geschenen, of er altijd witte bloempjes groeiden op het
mos om de boomen, of er altijd vogels zongen in de hooge toppen, van heinde en
ver elkanders slag beantwoordend.
Twalef jaar! God, hoe levenslang was dat geleden!
“Toen ik twaalf jaar was,” zei ze haperig, maar haar stugge aard kwam in opstand;
wat had een wildvreemd kind er bij noodig, dat zij zoo vroeg, zoo jong en onervaren
hulpeloos de slechte wereld was ingestuurd? Wat zou zij voelen voor het versleten
verhaal van lang geleden miserie: een man gevallen bij Antwerpen, waar er velen
vielen; een zieke zwangere vrouw door 't onverwacht bericht krankzinnig een viertal
kinderen daken broodeloos. Zooveel ellende was er in den lande, zooveel gebrek en
zooveel rouw! Een mensch van twaalf jaar moest zich zelf daarbij helpen.
Krukkemie had haar werk volbracht. Glunderig keek ze over den vollen ketel heen
naar het wezenloos strakke gezicht van haar gastvrouw; onmiddellijk druk kwam de
onderkaak weer in actie, geluidloos stil rumineerend al het gewezen levensleed.
“O, het een voor het ander, werk genoeg!” zei ze, toen Krukkemie beduidde, dat
haar werk was afgeloopen. Ze droeg een mand kastanjes aan, wilde en tamme door
elkaar, die uitgezocht moesten worden.
Een wilde, een tamme’ lichtte ze toe, ze vluchtig opnemend en langs haar vingers
weer in de mand latende glijden. Gelukkig kende Mie de kunst dezen keer.
De oude kookte den pot; er kwamen twee borden op tafel, alsof het altijd zoo
geweest was. Het was een nooit beleefde heerlijkheid voor kleine Mie; allerlei
ongekende dingen gaven een verfijnden smaak aan het gewone aardappelgerecht: er
was niemand, die bij elk stukje haar vork volgde van het bord naar den mond en
terug; zij at voor 't eerst de vrucht van zelfverrichten arbeid. en die schrale vrucht
was gedrenkt in een saus, zóó vet, zóó dik en zóó bruin, - zóó moesten rijke lui eten!
In onverbroken zwijgen verliep de maaltijd.
‘Ga nu’ beval de gastvrouw, toen de vaten waren gespoeld en de borden netjes op
het rekje stonden boven den schoorsteen; ‘ga nu’ en ze wenkte haastig met haar vrije
hand een streng gebaar: ‘het dorp heeft er niet mee noodig.’
Krukkemie had iets willen zeggen; ze had het bedacht, toen ze zoo heerlijk warm
en volop zat te eten, maar bij dat norsche gebaar, dat koude gelaat waren alle warme
hartewoorden in haar hart gestold en als een weggejaagde vreemde kat sloop zij het
huisje uit.
Vrouw Brand had voor het vertrek van haar beschermeling een ongelukkig
oogenblik uitgekozen, althans als 't haar gemeend was, dat het dorp niet met hun
vriendschap te maken had. Het werkvolk van de linnenfabrieken kwam juist in
groepjes den weg af naar het dorp, moe van 't daggesloof, langzaam sjokkend als het
veldvee, dat met hangende koppen stalwaarts keert. De regen had opgehouden, een
vroege maan glimlachte koudbleek over de duisternis.
Klikklik, klikklik, Krukkemie stapte juist den drempel over; een paar hoofden
loomden op, en een uit het werkvolk schold onverschillig voor zich heen:
Luiwammesen!
Watte? was dat die dondersche meid van hen? moest die bij die oude tooverkol
oploopen? ze was zeker niet sacrediens genoeg van der eigen; daar zou ze van lusten
dan; ze zouden haar die kuren wel afleeren. Al zijn leven, je hebt ze dan nog in den
kost; je houdt het mormel per gratie Gods en dan heb je er dat van. Afwisselend
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hielden Peter en Jaska het troepje met de uitingen van hun verbolgenheid bezig, die
zijn oorsprong vond in hun bijgeloovigen angst voor Tanneke de heks.
De krukjes zeulden onderwijl door den modder en bereikten met moeite den
straatweg, waar 't eenzaam huisje harer nieuwe beschermster een heel eind vandaan
was gelegen. Toen zij het hoekhuis van de lange lage rij arbeiderswoningen bereikte,
waar Peer en Jaska woonden, zag zij 't geflikker van de vlammen al door de ruitjes.
Jaska legde vuur aan; een walmend petroleum-
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lampje midden op de tafel poogde 't vertrek te verlichten: zij waren er dus. Argeloos,
zich zelve geen kwaad bewust stiet ze de deur open en stapte binnen. Daar kwam de
volle storm haar al tegen.
‘Waar ben je geweest? geen leugens, hoor! jou satansche meid! Hebben we dat
aan je verdient, dat je gaat konkelen met die duivelsche feeks, dat slechte
vrouwspersoon, dat van den satan bezeten is. Watte? durf je soms nog te zeggen van
niet?’
‘Zei ik wat?’ barstte de kleine uit; ‘ik zee ommers niets; 'k wist wat ik liever dee!
Ik wil het gerust weten, waar ik geweest ben; der steekt niks geen kwaad bij, maar
gullie, leelijke....
De laatste woorden waren reeds overstemd door een nieuwe losbarsting der
huisvrouw, die de haar toegeworpen scheldwoorden nu geheel overschreeuwde:
‘Valsche krukkenmeid! gemeen kanalje, mot je me in m'n eigen huis bescheiden,
zal ik je eens zeggen wat je ben? zal ik het je eens precies zeggen?’
De volle laag van schimp en schande, maar half begrepen, kletste neer op het
kleine ding, dat in een hoek over haar krukjes hing gedoken, stil bedacht op tegenweer
voor 't geval de woorden eens tot daden mochten overgaan. Maar zoover kwam het
niet. Honger maande Jaska midden in haar stortvloed van smaadredenen aan haar
vrouwelijke plichten; zij sloeg aan 't werk, druk razend nog! hijgend tusschen haar
woorden en eindelijk met sproeiend ongeduld porde ze haar man op, die heen en
weer slungelde met een pijp in zijn mond. Hij vond, wat zij vond, alleen vond hij
niet dien rijkdom van woorden.
Ja, Tanneke wàs een tooverheks, wàs een gemeene vrouw.
‘Waarom?’ vroeg het kind, onwillig aan te nemen.
‘Waarom? waarom?’ schokschouderde hij. ‘Wel, umdat ze-n-en kind het gehad
en geen man. ‘Dáárom.’
‘Dáárom?’....
‘Ja dáárom, dáárom! en dáárom blijf je der vandaan, als je bij fatsoenlijke menschen
in huis woont en je zet er geen voet meer, begrepen?’
Het kind gaf geen antwoord.
‘Begrepen?’ en de man knelde ruw haar spakigen arm, dien hij schudde.
‘Au! lamelos! lamelos!’
Jaska kwam toegeschoten: ‘Watte! ondankbaar wurm! aardwurm! naar je nest;
we moesten je ook nog den kost geven! beschimmeld brood is te goed voor je,
mormel! naar je nest, zeg ik je; en zij dreef en schopte tot Krukkemie in haar eigen
hokje verdween. Voor 't oogenblik was ze gered en honger had ze niet, dank zij de
gulheid van Tanneke, de gemeene vrouw.
Een kind en geen man; wat Krukkemie al dacht, ze kon er geen aanknoopingspunten
voor vinden in haar hoofd en zij, die geloofde of verwierp op eigen hoog gezag vond
geen termen, om aan dat ruw gesproken vonnis waarde te hechten. Jaska, dat was
een gemeene vrouw, dat was een.... heerlijk, in haar moede hoofd vloeiden terug al
de aangehoorde scheldwoorden van zooeven en in stilte zei ze ze na, haat uitspuwend
over de menschen. En al zeggend, na de vermoeienissen van haar eersten werkdag
in het leven, al zeggend stil plezierig voor zich uit, zooveel leelijks sliep ze in.
Traag kroop het licht binnen, toen kleine Mie den volgenden morgen ontwaakte.
Licht al! met een schriksprong kwam zij overeind; niemand die haar gewekt had!
Het huis was leeg.... hoe nu? zij hadden haar binnen gelaten! Zij kleedde zich vlug.
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De zon lachte weer buiten. Ze kon wel eens naar de hei gaan kijken; 't was zoo helder
aan de lucht; dan naar Tanneke toe en werken.
De vlammen van haar werkvuur sloegen uit door haar bruine kijkers. Hoe heerlijk
ruim was dat gevoel van iets te kunnen en nuttig te mogen zijn. En dan, misschien
zou ze het wel eens durven vragen van een kind en geen man en een gemeene vrouw
zijn. Misschien later eens, nu nog niet. Zij was gekleed en rinkelde aan de voordeur....
wat ging die stroef! Zou ze 'm moeten tillen? Zou die vastgevroren zijn? Op eens
weet ze beter, ze hebben haar opgesloten, de valschaards!
Wacht maar! Zij wringt en zij beukt, geen
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mensch die het hoort; zij gilt om hulp: “Brand! brand!” met volle keel. Niemand. Zij
rukt het venster open, dat de ruitjes rammelen; zij meet den sprong en tranen van
machtelooze woede wellen in haar oogen, als zij zichzelf bekent, dat haar misvormde,
krachtelooze beenen niet durven, niet kunnen.
Dan barst ze uit in wanhopig geschrei: God! God! wat een valsch geplaag! wat
schrikkelijk heeft ze het toch! Hoe haat zij iedereen, iedereen! Als die bui wat bedaart,
merkt ze dat een ijzige kou uit die heldere lucht door 't open venster naar binnen valt.
Dan maar weer toe; en zij zit er achter te gluren op den stil verlaten weg naar de
effen toe-huisjes van tegenover. Zij denkt hoe het nu zijn zou, als ze was zooals
iedereen en dat ze dat nu nooit worden zal.... of in den hemel wel.... als er een is....
Wat zou er boven dat blauwe zijn? de werkelijke hemel? zoo licht als de sterren, die
kijken door de gaatjes van een zeef, die de menschen al hemel noemen, en 't is dan
nog maar de vloer er van. Wat moet het er schitterend zijn! Zij stelt hem zich voor
als de kerk in 't oneindig groot; maar de pilaren zijn er als kolommen schitterend
water, helder doorschijnend. Er is geen grond maar blauwe ruimte, daar je in zweeft;
het licht ïs vloeiend goud; en waar je maar wil fladder je heen; 't is oneindig ver zóó
naar alle kanten. En alle heiligen in schitterende kerkekleuren lachen je toe. En God,
die er boven zweeft, lacht. En overal is het warm.... Zij bibbert.
Moet ze hier zitten zonder vuur in de kou? Ze scharrelt rond naar turf en hout en
zwavelstokken; dan het kunststuk om er vuur van te krijgen dat hielp een uur
voorbijgaan. En toen er een warme gloed in het kamertje straalde, ging de tijd veel
gauwer. Kleine Mie troostte zich met de bundeltjes sprokkelhout, die Peer laatst
Zondag voor de heele week had verzameld.
Op den tijd van het rijke aardappelmaal van gisteren ging stil geniepig een worm
aan 't knagen van binnen en Krukkemie bedacht, dat ze van morgen geen brood had
gekregen. Zij onderzocht alle holen en gaten en vond een restje broodpap haar schamel
misgund deel van den vorigen avond; het maakte haar ijzig van binnen, maar zij at
het heel; het kwam haar toe en ze had er honger naar.
Toen Peer en Jaska kwamen sloop Krukkemie naar haar afgeschoten hok en hield
zich slapende. Zij wachtte met kloppend hart, wat er nu wel gebeuren zou; maar er
gebeurde niets en den volgenden morgen ging haar vroeger leven zijn gang, of de
buitenaf gebeurtenissen dier twee tusschendagen er niets mee hadden te maken gehad.
Alleen keken Peer en Jaska nog valscher en geniepig zonder woorden of reden kreeg
ze nu en dan een duw gevaarlijk voor haar wankel evenwicht.
Haar eerste gedachten, toen zij weer vrij en verlaten buiten stond was wel naar
vrouw Brand te gaan, waarnaar ze gisteren zoo verlangd had, maar nu ze vrij was te
gaan, kwamen er heel andere vreemde gewaarwordingen van angst en verzet in haar
op. Toen ze gisteren zoo voor 't venster in de lucht had zitten kijken, had ze ineens
weer gezien het oude zachte rimpelgezicht in moederlijke liefde over haar
heengebogen, het visioen van haar wegzijn na dien val.... en zóó was ze aan Tanneke
blijven denken. Nu was alles weer werkelijkheid: guur en ruw waren de trekken van
het nummelend gezicht, hard en grof die roodgekorven handen, schril en barsch de
gebroken-test geluiden van haar stem. Geen vriendelijk woord was over haar mond
gekomen den ganschen dag geen één. En daar de zon weer lachte trok het
zwerversleven en wenkte de hei. De wind van gisteren had al het gevallen water daar
al verwasemd; het was er korrelig droog en rul. De dag was mooi en zacht als zelden
in November; de lucht was grillig klein-wit-bevolkt met opkomende schapenheiren
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aan den horizont, die aandreven en verstrooid werden over de groote blauwe wei en
zich dan vormden in de fantasie van den toeschouwer tot wonderlijke dingen. En als
die ijsbergen, die tooverpaleizen, die monstertronies in de wolken, zoo vreemd werden
er denkbeelden geboren over nooit bedachte dingen in den altijd bezigen geest van
het werkelooze kind.
Waar had Tanneke Brand dat kind vandaan? Had ze het gestolen, dat ze daarom
een ge-
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meene vrouw was? En waar hadden anderen de kinderen vandaan? Gaven die er geld
voor? Neen, want de allerarmste hadden er meer dan hun lief was. De pastoor preekte
soms in de kerk, dat ze des Heeren zegen waren en moeder Horris zei, dat ze een
bezoeking waren van God. Daar had je 't weer, dat de menschen er niets van wisten
en maar wat kletsten over hun lieven Heer. Zou die er zich heelemaal wel mee
bemoeien? - Wat was het mooi en statig in de lucht, en op eens moest ze weer denken
aan den hemel. Ja God zou zich wel met de menschen bemoeien; hij zou ze wel zien
en wel zegenen en ook wel bezoeken, ochheer, zooals hij haar deed. En plotseling
zacht gestemd vouwde ze haar handen als in de kerk tot een onbedacht spontaan
gebed: “Lieve Heer, voor mij zou het zegen zijn; ik heb niemand om lief tegen te
zijn; stuur mij een kindje, maar zonder man.” - Och zij had er niet bij te verliezen,
men schold haar toch al gemeen. En als ze dan goed bij Tanneke had werken geleerd,
wou ze graag ook alleen met het kind in een huisje wonen en met die vreeselijke
menschen niet meer te maken hebben, als Tanneke zelf. Ja, morgen moest ze weer
flink aan 't werken gaan.
Vol van die nieuwe gedachten bezag ze alle dingen met een ander oog: de blauwe
lucht, de witte wolkjes, het grauwgroen fijn heidekruid, het water van kristal en de
glimmende kiezeltjes op zijn bodem; een ongekende mooie harmonie zong in haar
ziel, haar kleine ontluikende vrouwenziel.
“Zoo, onnut wezen,” luidde 's avonds de onvriendelijke begroeting, waar heb je
uitgehangen?’
‘Buiten!’ zei Krukkemie droogjes.
‘Zoo buiten! Ben je niet bij de tooverkol geweest of belieg je me weer?
Mie loog nooit, dat had Jaska kunnen weten; even kwam nu toch de lust in haar
op, het voor dezen keer eens te doen, te plagen, dat ze er wel was geweest, maar och,
't was haar te min, daar! Zij zweeg maar nam zich dubbel voor, morgen toch heusch
naar Tanneke te gaan; en toen ze wakker lag te denken in het holzwart van haar
afgeschoten hok, dat vroeger een afdak was geweest en nu gebrekkelijk met leem
en planken was dichtgebouwd, zuchtte ze diep over dezen verloren, vermorsten dag.
Hoe had ze haar volgend bezoek nu zoo moeielijk gemaakt; zoo tobde ze, tot slaap
berouw verjoeg.
Het was een moeielijke tocht den anderen morgen, en alle moed moest eerst bijeen
gegaard, eer kleine Mie het klopje waagde aan het heksenhuis.
De welbekende verroeste stem riep: Binnen’ en toen de deur geopend werd,
vervolgde de oude vrouw met den rug naar hàar bezoekster gekeerd zonder omzien:
‘Zoo ik dacht dat het je niet bevallen had; ben je er nu toch weer? vooruit dan maar
aan je werk.’ Haar duim wees over haar schouder heen naar het plekje bij het raam
aan de blankgeschuurde tafel, waar het mandje ongeschilde aardappelen, de ketel
water en het wiedmes lagen alsof ze al dien tijd op haar hadden gewacht.
Een blos van trots en blijdschap kleurde de wangen van het kind, dat er werk op
haar te wachten stond; haar onbeholpen koude vingers beefden van gretigheid,
graaiend naar den diksten gladsten aardappel uit het mandje. Het leek haar al vlugger
en beter te gaan dan den eersten keer, en groot was haar ontmoediging, toen de oude,
vluchtig woelend door de schillen, bits bemerkte:
‘Dacht je, dat ik geen varkensvoer genoeg had? Eikels en wilde kastanjes in
overvloed.’ en zelf, zoo dun als papier een schilletje afkronkelend: ‘Zoo!’
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Krukkemie was in een harde school. Te midden van haar zelftevredenheid zóó
teleurgesteld, zóó vernederd te worden! Zij deed nu weer langzaam voorzichtig en
het duurde lang.
Toen kwamen er wortels, die ze schrappen leerde; dat was eerst moeilijk werk!
en uien, die op een vreemde, vernuftige manier op zijn gauwst in heel kleine stukjes
moesten worden gesneden. Ongekende tranen sproeiden op in de vurige bruine oogen,
geen tranen uit den treure, geen tranen om heerlijkheid, echte, onvervalschte
rechtstreeksche tranen van werk, waar je om lachen kon, terwijl ze vielen.
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Toen het eten te koken hing, nam Tanneke haar breiwerk op en kwam aan 't venster
tegenover het meisje zitten en zij zette haar schorre stem schrap, om 't geklapper van
de naalden te overstemmen:
‘Alle miserie kan worden geweerd of verlicht; alleen voor die niet werken wil,
blijft het leven een hel,’ leidde ze in, wat ze het meisje te zeggen had en lang overdacht
had in zwijgen.
‘Ik wil graag werken,’ zei het kind in protest.
‘Waarom kwam je dan niet?’
‘Ze zeien, dat het niet mocht.’ Een blos van schaamte schuimde haar naar 't hoofd
om de halfheid van waarheid, waarin zij zich redde.
‘Waarom niet mocht?’
‘Omdat.... omdat.... men niet bij waarzeggers en toovenaars te rade mag gaan,’
zei de kleine angstig in half gefluister en ze liet er onmiddellijk verontschuldigd op
volgen:
‘'t Staat zoo in den catechismus, daarom zeien ze het!’
Er kwam geen antwoord; maar het oude verfrommeld gelaat verschrikte het kind
niet, als het veel deed, schoon het nu toch heel ernstig en onbegrijpelijk was. Alleen
de stilte was zoo bang en, moed vattend, vertrouwelijk, prikkelend tot een weerwoord,
vroeg het kind zachtjes: ‘Is wel?’
De naalden klepperden niet meer; het breiwerk lag roerloos in den schoot der oude
en roerloos stond haar beweeglijk mummelgezicht.
‘Ik zal je een verhaal doen,’ zei ze met een stem die van een ander leek. ‘Daar was
nog eens een meisje, dat heel eenzaam en heel ongelukkig was op de wereld. Heel
vroeger had ze het goed gehad, veel menschen om haar lief te hebben: die waren
allen van haar weggenomen. In plaats daarvan kreeg ze toen een schitterende
omgeving van hooge menschen; ze zag dingen zoo prachtig mooi, als je niet droomen
kunt; ze hoorde woorden, niet om te bedenken: alles was vreemd en verwonderlijk
en vloeiend van overvloed; en toch kon het haar niet voldoen. Die stijve groote
menschen telden haar als het stof onder hun voeten; het wemelde om haar en toch
was ze alleen. Zij zag of hoorde niet meer het schoon, dat toch werkelijk was: zij
werd blind en doof van verlangen. Zij bad God alle dagen met heel haar ziel, zij bad
en zij bad, zij smeekte hem met al haar lieve, dringende woorden, want zóó kon het
niet blijven.... zij wilde er alles voor doen.... er kwam geen verandering. Toen eindelijk
na heel lang wanhopig wachten is zij den duivel gevolgd die wenkte vol beloften....
Het had er eerst niet veel van, maar toch hield hij woord.... hij gaf haar een groot,
groot geschenk.... waarvan ze later wel eens dacht, dat 't ook van God kon gekomen
zijn....
‘Een kindje!’ blies Krukkemie, haast ademloos van spanning.
Er ging een schok door het dorre gekromde lichaam; het grijze hoofd boog op, de
diep gezonken oogen staarden wijd naar het meisje.
‘Wat weet jij van het leven? Wat weet jij van een kind? verweet ze hartstochtelijk.
‘Ik wou maar zeggen,’ dat was de zachte vreemde toon weer van haar stem, dat God
òf de duivel zoo betrekkelijk is bij ons menschen. Wie zal het uitmaken van ons die
hen niet zien, niet hooren, niet kennen. Wij praten anderen na en dat noemen wij
gelooven.... Ik wou maar zeggen, dat Tanneke de heks bij wie je te rade komt, na
ongelukkig te zijn gebleven, al bad je tot God, je iets geven wou, om het zure leven
mee te verzoeten: dat is werk.
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Het laatste woord stelde Mie toch te leur, maar nogmaals verzekerde ze met haar
ernstig trouw gezichtje, dat ze o zoo graag wou leeren werken. En van dat oogenblik
was vast de bond gesloten, de stille bond der zwakken, om 't leven baas te blijven.
Elken morgen als het dorp was leeggestorven, stapte de gebrekkige achterblijfster
naar 't eenzaam huisje van haar helpster heen. Zij leerde alles; nooit ging het vlug
genoeg naar den zin der oude, die haar eigen leeftijd vergeten scheen. Want er was
een andere tijd gekomen en aan dien hingen al haar gedachten, al haar herinneringen;
dat waren de twintig jaren, dat het groote geschenk had geduurd; toen was het als al
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het andere wreed van haar genomen en zij was gebleven, of ook alles stierf in haar,
alles behalve het beeld van haar Leo. Als een heiligdom stond het gansch alleen in
haar wijde hart en elke dag zette een edelsteen bij aan den goudglanzenden schrijn,
die hem omgaf. Hij was zoo goed, zoo groot, zoo edel geweest, haar Leo. Hij had
aan haar leven waarde gegeven door dat korte febrile leven van hem. Soms had ze
't zich bloedig verweten, zijn leven te hebben geboren, gekweekt en gelengd, want
hij was toch een verschoppeling onder de menschen. Hij had geen gezondheid gekend,
geen vriendschap, geen aanzien, geen kans op geluk. Arme jongen! hij had van zijn
moeder een ziel geërfd, die honger en dorst had, een ziel niet een onbewust streven,
dat onherroepelijk gedoemd was te stikken in den modder van zijn schandestaat. En
toch had zij hem gevoed, verpleegd, had zij hem jaren aan den dood betwist, vechtend
met een waanzin van jaloersche liefde om zijn teer behoud. 't Had alles niet mogen
baten. Tientallen van jaren moest zij weer alleen het leven dragen, alsof zij een
maaksel was van ijzer of van steen, een rots van graniet, eeuwig ten spot van de
stormen, een rouwpyramide, berekend op 't verdelgingswerk van den tijd. Zij had
zich in haar huisje opgesloten met een eigenzinnig verlangen naar dood zijn, met
een onoverwinnelijke wereldverachting, krom van 't slooven voor dat kind, oud van
verdriet, grijs van zorg, en de wereld, die den smaad, gemist te kunnen worden en
voorbijgegaan, niet duldt, wraakte haar kluizenaarsleven en noemde haar heks.
‘Zij is een tooverkol; ze kan je aan den duivel verkoopen en het grootste kwaad
met je doen. Denk je dat we....’ gewoonlijk stokte de reden van Jaska in een halve
bedreiging, want angst en eigenbelang vochten in haar een steeds onbeslist blijvenden
strijd. De tooverheks werd haar nachtmerrie; zij was in een staat van hevige
prikkelbaarheid; soms droomde ze, dat haar huis een rondedans deed door de lucht
of als een pijl geslingerd werd naar de onderwereld; den volgenden dag moest het
pleegkind van al die saturnaliën het gelag betalen. Soms kwam ze nog tintelend van
een slag bij Tanneke gevlucht en vertelde, schor van woede, wat men haar, weerlooze,
weer misdeed.
‘Het was je beter nooit geboren te zijn’, gaf de oude als schamele troost.
‘Waarom ben ik geboren?’ vroeg het kind eens terug, haar kleine ziel in opstand.
Waarom? Waarom komt een boom uit een pit? Waarom zijn er muizen en rupsen
geschapen? Waarom zijn de nachten donker? Waarom heeft Leo in lijden geleefd?
Moet gij aan God de wet stellen, kind? Wie zegt, dat Hij je schiep voor je zelf? Leo
heeft Hij voor mij gezonden, het arme lam, zoo geduldig heeft hij geleden, zonder
hoop, zonder een straaltje vreugd in zijn leven.
‘Maar ik?’ hield de kleine aan, overstelpt door dat wanhopig gevoel, dat zij dan
toch geheel overtollig was in de wereld. ‘Voor wie dan?’
‘Voor mij misschien’, zei het vrouwtje met moedige zelfoverwinning; toch maakte
't haar korrelig en ze liet er onmiddellijk een straffe berisping op volgen. Maar 't ijs
was gebroken tusschen hen en langzamerhand bij kleine, kleine proefjes, leerde
Krukkemie Leo kennen, den eenig altijd goeden mensch, waarvan zij immer hoorde.
En ook zij zette op 't braakland van haar hart een altaartje voor hem op.
Het was een bar koude winter, weken duurde de vorst. Het huisje van vrouw Brand
was bij die barre kou heel moeielijk warm te stoken. De oostenwind scheen haar
schoorsteen niet te bevallen en bovendien waren er vele kerven en reten in de
ouderwetsche muren en gaapte de deur met een breede spleet. En het vroor zoo hard,
dat Tanneke stroo bond om de stammen der jonge kastanjes achter haar huisje, dat
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hun jeugdig sap niet bevriezen mocht. ‘Een mensch z'n bloed zou stijf worden van
binnen’ zei ze telkens, haar handen wrijvend, die stijf en pijnlijk van levenloosheid
waren, haar beenen reppend, die den dienst wilden weigeren. Meer en meer kromde
haar hoekig kort figuur naar den grond en in haar rug knoerste het valsch bij ieder
zelfvergeten bewegen.
‘Met 't zachte weer zou 't wel weer schikken’, dacht ze, maar toen de dooi inviel,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

493
den eersten morgen zonder bloemen op de ruiten, vond kleine Mie haar meesteres
in 't bed-alkoof, verstard en krimpend van de pijn.
‘Wie haalt er den bosdokter van de fabriek?’ vroeg het kind in nood.
‘Geen dokter’, weerde de oude, ‘ik wil wel dood en al wou ik niet, dacht je, dat
ze je 't leven konden geven. Leo is toch gestorven.’
Wiegelend boven haar krukjes, stond ze besluiteloos wat te zeggen, wat te doen?
Toen vroeg de zieke zwakjes: ‘Weet je nu, waar je goed voor ben?’
Krukkemie knikte en ging aan den arbeid. Zij deed nu alle werk alleen; het
loopwerk, het vegen, het schoonmaken van den stal waren moeielijke oefeningen
voor haar en zij verzon er allerlei middeltjes op. Het stemde haar vroolijk dat alles
gereedelijk ging, zonder norsch gebrom en telkens onder 't werk door kwam er een
straatlied of een orgeldeun in haar hoofd op, die ze gauw smoorde in haar keel. Het
was een heerlijke voldoening te kunnen denken, dat ze nu dan toch ijselijk noodig
was, hoe moest dat anders gaan?
Eentonig gekreun klonk uit de bedstee; de zieke weigerde alle eten; dat ontstelde
het kind weer. Kon zij dan niets doen? Niet helpen tegen de pijn?
‘Moeder Horris kookte kruiden’, zei ze ‘en toen dat niet meer hielp, liet ze den
bosdokter komen.’
‘En moeder Horris is dood gegaan, dat kan ik zonder den bosdokter’, zei de oude
halsstarrig, ‘maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Dacht je, dat je zoo gauw dood
ging? Leo voelde het komen. Nu is het gedaan, zei hij 't laatste uur voor zijn dood;
toen had hij vijf jaar als een martelaar geleden en als een held.
Beiden dachten na aan Leo, de hoogste volmaking. Het was voor de zieke een les
die opgegraven lijdensgeschiedenis van haar zoon: zonder klagen, zonder morren,
zonder ooit recht of rekenschap te vragen van zijn Lotsbestuurder, was hij een
langzamen folterdood gestorven, vóór ooit met volle borst geleefd te hebben. Het
kreunen zette niet weer in en bij de beklemmende stilte besloot Mie na volbrachten
arbeid maar te gaan.
De ziekte en stijfheid bleven duren, hoe zacht het weer ook werd. De zon kwam
nu al op, als 's morgens het dorp uittoog naar den arbeid en op haar krukjes stapte
de jonge versmade kracht naar haar eigen werk met een weeë smachting naar
lenteadem, als het gouden rood voor haar opsteeg in zachte zwelling.
Wat blies de wind voor een lied op zijn machtigen hoorn? Wat floten de vogels
voor oude melodie? Wat gieterde de beek zoo bekende tonen? Dat was de harmonie
der natuur, die slapende vragen en zwijgende zuchten wakker riep. Het blij geglans,
dat om de binnenwarmte in den voorbijen winter om 't helder geblink van 't koper
en de tegels aan den haard, om den gegunden maaltijd, om 't trotsch gevoel van
werken kunnen haar vroeg ernstig gezichtje had verhelderd, bleekte op als de maan
bij 't weerkeeren der lentezonnesteking. Haar verlangen ging uit naar 't oude stil
liggen denken met onbewust een weeë zoetheid van wachten.... waarop? waarop!
Droevig peinzend kwam ze dan in het oude dompige molmige huisje van ziekte
aan en sprak niet, uit vrees het huilen in haar binnenste te verraden.
‘Ga maar weer vagabonden naar de hei’, zei de oude eens ongeduldig, de reden
dier somberheid gissend.
‘Vagabonden?’ vroeg het kind op een toon van verwijt.
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‘Heb je er soms ooit iets uitgevoerd? Je kon je vingers niet bewegen toen je bij
me kwam. Je zou er toch bezems hebben kunnen snijden en binden. Maar dat zat er
niet in.
Bezems snijden en binden.... kleine Mie had er werkelijk nooit aan gedacht en nu
schaamde ze zich; maar sterker dan schaamte rees er een nieuwe gewaarwording in
haar op, al deze dagen reeds onbewust rondgedragen en plotseling scherp gevoeld
als een vreeselijke ontdekking van komend lijden. Zij had niet naar werk gesmacht,
dàt was het niet, dat wàs het niet, dat kon haar ijlte niet vullen, dat kon haar bijstere
zucht niet voldoen, dat kon het groote, ontzaglijke zwartspook van haar leven niet
meester worden. En op eens viel het haar weer in wat ze gedacht had in haar
vertrouwde slaap-
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hok den avond van dien dag, dat Tanneke Brand haar voor het eerst een verhaal had
gedaan: Daar was eens een meisje.... het wonderlijk sprookje van het groote geschenk
dat van God of den duivel kwam. Daar was geen sprake in van werk, van werken.
Hoe was het ook weer? Zij smachtte, zij kon het niet dragen zoo.... vroeger had ze
het beter gehad, veel liefde om zich heen; die was van haar weggenomen. Liefde!
In haar vroeg rijpende hersens, die voor het gansche stil en traag gebleven lichaam
steeds alleen werk hadden gedaan, ging een licht op, dat koud scheen over den
eeuwigen winter, die er zou duren in haar verongelijkt hart.
Sinds bleef zij haar werk doen, stil gelaten, met dat schrijnend hunkeren van
binnen, waarvoor geen lediging was. Nooit kwam de gedachte meer bij haar op aan
prettig eigen werk, dat haar wachtte. Nooit zag zij meer op naar het blauw en het
goud, dat zwom aan den hemel met die zoete verwachting, dat het in haar ziel zou
plonsen en wegwasschen het vuil en het roet, dat er kleefde om de menschen. Want
de hemel kon het niet en aan de doode dingen was het niet gegeven: de menschen
alleen stichten leven en dood bij elkander van binnen.
Toen gebeurde het vreeselijke.
In een zoele voorjaarsnacht werd arme Krukkemie uit haar heerlijk verloren liggen
in pijn- en gedachtenloozen sluimer gewekt door rauwe verscheurende kreten. Haar
eerste beweging was, haar ooren te stoppen, om dat ijselijke weg te weren, maar het
gillen drong langs de versperrende handen, het sneed door haar angstig afgewend
hoofd, het drong haar in merg en been, den slaapsoezel uitdrijvend voor klare
wakkerheid.
Het was het gebrul van een varken dat het mes op zijn keel voelt gezet; toch was
het meer menschelijk geluid. Vermoordde hij haar? wat kon er voor vreeselijks
gebeuren. Zij tastte in doodsangst naar haar krukjes op zij van den stroozak en waagde
zich naar het alarm.
Stommelend door het duister, vaagde haar hand naar de deur.... het wild geschreeuw
hield in en instinctmatig door den terugslag getroffen bleef ook het kind bewegingloos
in gespannen verwachting. Door de reten van de slecht sluitende deur zag ze nu een
flauwen schijn van licht en na even een ge. stommel in zwijgen hoorde zij een
onbekende stem, die sprak op gedempten toon; zij verstond de woorden niet, maar
een heesche klaagtoon zette in met huilen en zij hoorde haar naam tusschen vloeken.
Zij kon zich later de volgorde der dingen niet meer herinneren; alles gebeurde zoo
schielijk in hetzelfde moment: de deur werd ingetrapt en als een wild getergd beest
schuimbekkend en met bloedig gebalde vuisten stoof Peer haar te lijf.
‘Jou schuld is het, jou schuld!’ brulde hij en hij vloekte met een wreedheid in zijn
stem, die haar als laatste gedachte gaf, dat 't nu dan toch met haar gedaan zou zijn.
Met een vreeselijk gevoel van over haar gansche lichaam gekneusd te zijn kwam
ze bij uit een zalige verdooving. Wat was er dan toch gebeurd? O, en ze was op haar
hoofd gevallen, daar gloeide en bonsde het; zij was geschopt en getrapt. Wat had ze
dan toch gedaan om zóó mishandeld te worden! Het voelde aan, alsof alles gebroken
was.... zou ze nu doodgaan? Toen kwam er iets vochtigs aan haar lippen, zij sloeg
de oogen op en zag dat een vreemde vrouw, over haar gebogen, haar een kommetje
water te drinken voorhield, en zij dronk met groote gretige teugen, want in haar keel
brandde het. In de nevenkamer was gestommel; daarbij kwam alles weer duidelijk
terug in den geest van het kind: het rauwe gillen, hoe ze toen was opgestaan en
ademloos stond te luisteren aan de deur. En toen: 't is jou schuld, jou schuld! had hij
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geroepen en haar half dood geranseld. Ze greep naar de handen van die vreemde
vrouw, die haar weer verlaten wilde en vroeg met aandrang! ‘Wat is er dan toch
gebeurd?’
‘Het kind is geboren, een arm klein jong, dat geen beenen heeft, ochheer!’ zei de
onbekende. ‘Slaap jij maar weer; jij kunt het toch niet helpen, stakkerd.’ En zij ging;
ze moest naar het kind.
Zonder beenen.... zonder beenen!.... nog erger, nog ellendiger dan zij! Groote God,
hoe vreeselijk! en ze zeiden dat het haar schuld was? haar schuld?....
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Het was alles meer gedacht dan gevoeld in haar; zij had een onweerstaanbare behoefte
om te vragen, dat men haar verlichten, haar verklaren zou, uit te hooren, wat niemand
zei, al prevelde ze het al zachter kwijnend gevraag: haar schuld?
Toen kwam er in de verte een lichte verschijning, die opging als de maan in
middernachtelijk duister en naderend langzaam wies tot een schitterende bundel van
licht en middenin lang en slank, een bekende figuur. Dat was Jezus, zooals zijn beeld
was gebrand op 't glas van een kerkeraam midden boven 't hoofdaltaar. Hij droeg
dezelfde rood en blauwe kleeren met de slanke plooien, waaronder zijn witte voeten
uitschreden, onbedekt; maar bovenal had hij hetzelfde mooie kalme liefdegelaat, den
vredelach, die balsemtrek van mededoogen; zijn armen waren uitgestoken, tonend
de blanke palmen zijner uitgestrekte handen, kom, zie mij, heb mij lief!
‘Leo!’ fluisterde het meisje.
Toen ging de glorie tanen, maar de man bleef dezelfde; alleen de oogen zagen
droevig en duister, die heerlijke oogen van licht. Er zweefde een zacht, slechts half
bedoeld verwijt in, dat geen krenking beduidde en geen wederdroefenis stichten
wilde, een nieuw en grooter, inniger medelijden dan te voren. Zij las het duidelijk
en had willen schreien al de tranen van haar leven; maar zij was zich zelve niet en
bleef stil, terwijl de Man haar handen vatte en sprak van het groote geschenk. Eens
had zij dat immers begeerd met al de vurigheid van een spontanen wensch; eens had
zij immers gebeden....
Met een sprong vloog zij overeind: Een kind zonder beenen.... zij gebeden.... zij
gewenscht! God! God!
Het heerlijke licht was weg met den geur en de warmte, die het had meegebracht.
Er was niets meer, niets dan in het komende morgenlicht de vreeselijke bewustheid
der dingen, de drukkende onbegrijpelijkheid van wat waarheid was.
Met haar verpletterende gedachten als een vreemd iets van binnen, lag ze te
luisteren naar belangelooze morgengeluiden: kwetterende musschen, een hond die
blafte, 't gekraai van hanen uit de verte in tweegesprek of 't openen van een voordeur,
die weer dichthengelde en daartusschen als een korte, schrille toon 't geklets van vuil
water, naar buiten geslingerd; de roestige ketting van een put in de buurt, die knierste
al op en neer; 't gestommel van haastige menschen; en eindelijk de groote uittocht,
stampend langs het huisje op den harden straatweg, lang naklinkend uit de verte.
Zij lag steeds onbeweeglijk, alsof er van haar nooit meer iets uit moest gaan, alsof
de dingen zonder haar toedoen aan haar gebeuren zouden. Er waren nu weer stemmen
in de kamer naast haar hokje, ééne; die huilerig klaagde, één ongewone, die nu en
dan iets zei, meest korte woorden. Haar lage toon was hier en daar verstaanbaar....
‘helpen?.... zoo goed?.... slaap.... nog een kraamvrouw en toen heel duidelijk: nu tot
van middag dan; dan mot je ook wat geslapen hebben.’
De ringetjes van de beddegordijn schuurden over de ijzeren staaf, de deur gaf twee
geluiden, en lang was het stil. In die kalmte vond Krukkemie haar gedachten weer;
uren kostte het haar, eer ze met zich zelf tot een besluit was gekomen.
Zou Jaska slapen? zij legde het oor tegen den dunnen leemwand, maar hoorde
geen geluid. Zij zette haar handen schrap, om zich op te richten en onderdrukte met
moeite een schreeuw van pijn; zij was als lam geslagen; haar rug scheen gebroken;
dat herinnerde aan wat er dien nacht met haar zelf was gebeurd en dat in haar denken
was ondergegaan bij zoo oneindig veel erger verschrikking. Zij bond haar kousen
onder de krukjes en kleedde zich zittend op haar stroozak. Moeielijk kwam ze op de
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been, maar de proef gelukte: onhoorbaar zacht als boosdoende menschen slopen de
geschoeide krukjes over den harden vloer. Voor zij de deurklink oplichten kon moest
zij even rusten; het was of de adem stikte in haar keel; in korte tempo's vreesachtig
voorzichtig werd de deur geopend. Daar lag een sombere roerlooze stilte over het
kamertje; vóór de bedstee met gesloten gordijnen stond een ijzeren schommelwieg
in onbeweeglijk evenwicht. Een rimpelig klein, rood kaalkopje
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stak boven de dekentjes uit. Arm klein onnoozel ventje van vloek! Nu voelde hij
zich niet te beklagen; nu was hij niet minder nog dan een prinsje, op dons gevleid.
Hij had geen vermoeden, hoe vreeselijk het leven is voor zóó misdeelden.
Maar later - later! Arm klein wanstaltig wezentje, waar moest hij zich bergen voor
wat er hem wachtte aan valsche kwelling, bespotting, verlatendheid en knagende
onvrede met zijn lot?
Tusschen een gapende reet van de beddegordijn had Krukkemie een kijk op Jaska,
die sliep. Om haar open mond, over haar gansche bleeke gelaat, dat nauwelijks afstak
bij de goore beddebedekking, lag sterker dan ooit die lijdende kwijnende trek van
alles-om-'t-even.
Levenszatheid grooter dan eenige boosheid in haar, grooter dan eenige smart.
Zij sliep; nu kon het gebeuren; en, hangend in haar werkschort, waarvan zij de
uiteinden tusschen de tanden klemde, bracht ze het korte stompje vleesch, dat leven
wilde, maar zeker niet zou willen, als het wist hoe vreeselijk een ramp het uit
natuurdrift begeerde naar buiten. Daar scheen de zon. Het Hucht was leeg en doodsch.
Een stemmetje in haar schoot gaf lijmerig ongenoegen te kennen.
‘Stil maar, lieverd, zoet maar, 't is zoo gedaan.’ Maar het ventje zet een keel op;
het hangmat-genot schijnt hij niet te begrijpen. Hij komt eerst tot bedaren, als ze
samen zitten aan den waterkant achter het aardappellandje; daar laat hij zijn hoofdje
vertrouwd in haar handen en gaat weer slapen op haar knie. Onder de schelle stralen
der zon blinken de rustige wimperhaartjes als goud en op zijn kopje, dat kaal leek
binnen, donst het, donst het van goud. Wat is hij lief hier in den zonneschijn, die
lacht op zijn bolle mollige wangetjes. Hoe vriendelijk stompt zijn neusje licht naar
boven; hoe fijn spits staan zijn oortjes, als luisteren ze.
Ja, luister maar, kleine, kleine jongen! Hoor je ze? Ja, dat is ze je schuldig 't waarom
van zoo vreeselijk een daad en dat geeft ze je nu met haar heele ziel.
‘Jij bent van die arme vervloekte menschen, die niet voor zich zelf in de wereld
komen; dat wist je niet, wel? maar misschien voor een ander. Maar voor die andere,
lief klein wezen, hoef jij niet te leven in lijden, verschoppeling van iedereen. Zoo
vreeselijk lang kan het leven duren, denk eens aan Tanneke Brand, en die is nog niet
dood. Misschien kom je straks bij God; dan moet je hem zeggen, dat Hij mij verkeerd
begrepen heeft. En als een ongelukkig mensch als troost alleen een nog ongelukkiger
schepsel kan krijgen, - ik geloof, dat Tanneke 't zoo denkt - zeg Hem dan, dat ik er
van heb afgezien; dan moet Hij er geen meer sturen. Arme, lieve schat, wees niet
boos, ik heb het niet geweten, ik kan het niet helpen, heusch! Wees niet bang, ik wil
je maar goed; het is zóó gedaan.
Zij nam hem in haar armen en bukte over 't water heen, dat stil lag als verstijfd
van schrik. Voor de ijle blauwe lucht afstekend zag ze toen hun beider beeld, en bij
die lucht en die hei en dat water met zijn schoone blinkende kiezeltjes op den bodem
stond haar voor den geest, hoe ze dit alles eens zoo heel mooi en heerlijk had gezien
na haar eerste verlangen om het kindje. Hoe ze gedacht had hier met hem alleen in
een huisje te wonen en gelukkig te zijn. Dat gaf haar nu met een schok de gedachte,
hem rustig te hebben en houden voor haar. En aanstonds als helper in nood stond
een tweede denkbeeld op, dat gaf haar een zwakke, heel zwakke hoop: als het eens
beter kon worden! als het eens aangroeien kon.
Zij had hem alweer op haar schoot en haastig, het ademen vergetend wrong ze
zijn winseltjes los, haar handen verstrikkend, gauw, gauw. Daar kwam zijn bloote
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lijfje, akelig afgestompt te voorschijn en besloeg haar met een opzweependen afschuw.
Nooit zouden er beenen aan dat lijfje kunnen groeien, zoo min als zij ooit loopen
zou, zoo min als Leo weer levend kon worden. Zij greep naar het wangedrocht, bang
om haar eigen zielestrijd, bang te weifelen in 't opperst oogenblik.
Het kind dreinde weer; zij plonste het onder, trok het terug in wanhoop, zijn
erbarmlijk schreien smorend tegen haar borst.
‘Leo is dood! Leo is dood!’
Eerst was het een roep, spontaan uit haar hart gevloeid, nauw zelf begrepen in dit
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oogenblik van zinverbijsterende spanning.
Leo is dood! Leo dood, al wat er groot en goed en edel was! Toen werd het een
kracht, een overheerschende macht, die haar handelen deed. Leo dood, wie kon er
te leven begeeren? Zij duwde het kleine lichaam van haar knieën, het rolde langs
haar slap hellende beenen in de beek; het dreef, het schreide nog. Toen haalde ze 't
weer met bei haar krukjes en hield het onder. Zij voelde in haar handen, hoe het
teedere vleesch meegaf onder dien druk en slaakte een langen, krijschenden gil.
Dat was al. De lucht bleef van lauw leven vervuld. Aan de beek krieuwelde de
kikvorschenteelt in ontelbare levensvermenigvuldiging, kwaakten grootsprakig weer
op de herrezen vluchtelingen voor winterkou. Tusschen het sprietig jong geschoten
groen tjirde in onnabootsbaar hooge klanken het lied van den krekel, rechts? links?
waar? En de nieuwgeboren bijtjes kwamen aangezoemd luchtig en vluchtig de teere
roze kelkjes bezoekend en onbewust de zaadjes helpend levenzwanger stof te worden.
Leven broeide de lucht; leven kwaakten de kikvorschen; en de larven wachtten
leven; hoog bazuinden 't de krekels uit; leven brachten de bijtjes; leven smachtten
de zaadjes. Leven! leven! leven!

Stervende poes.
Door Leo Faust.
Voor Loulou.
In de anders zoo stille straat, stonden enkele menschen bij elkaar. Een loopjongen
van een mantelmagazijn zat schrijlings op zijn grooten houten doos; een dienstmeisje
hing, zonder te praten, aan den arm van een soldaat, een mandje in haar andere hand
en de eene punt van haar fel-witte schort opgeslagen; een man met kwitanties, had
z'n hoed naar achteren geschoven, en bewoog zenuwachtig telkens z'n zakdoek over
't voorhoofd en den slappen, rossigen knevel; en de wagen van een leesgezelschap
stond, verlaten, midden op de groote-steenen. Ook waren er nog drie kinderen, twee
jongetjes en een meisje, die, ontzet en met groote oogen, zich naar voren zochten te
dringen.
‘Zou-d-ie noù dóód zijn?’ fluisterde het meisje, bedeesd, aan het eene jongetje,
het oudste, dat zij bij de hand hield.
‘Hij haalt nog adem, geloof ik,’ zei haar broertje twijfelachtig.
Maar het jongste kereltje was op de manteldoos geklommen, en kraaide nu luid:
‘Hè, jo, hièr ken je zoo lekker zien!’
‘Zal je d'r wel-is af gaan, kwaje rakker!’ dreigde de loopjongen, zich omdraaiend.
‘Gauw! As de bliksem?’
En met de eene hand steunend op de kist, greep hij met de andere naar de twee
kleine beenen.
Het kereltje sprong er af, met een opzwaai van bei z'n armpjes.
‘Jij zit d'r toch óók op!’ klaagde hij onnoozel.
‘Ik hóor d'r bij; dat zie je wel.’ Met fierheid wees hij naar z'n pet.
Op de stoep van een huis, donker afstekend tegen het weeke blauw van het
hartsteen, lag, nauw ineengerold, een zwarte poes. Onbeweeglijk, gedrukt in den
hoek van de deur en den post, bewoog alleen het kleine lijf snel en schokkend op en
neer, bij de telkens weerkeerende, hijgende ademhaling. Zijn zwart haar was vuil en
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dof, plekken van de huid schemerden grijs er door, en over 't midden van den rug,
liep een breede, gansch-kale ruggestreng. In de zijden plakte het op elkaar, en was
het wollerig en verward, als een vlok vuile grauwe watten. Het dier hijgde, met een
zwak geluid, en bij iederen volgenden schok, waaronder het gansche lichaam trilde,
beurde zich met moeite het arme, afgeleefde lijf weer hóoger op. Zoo lag de poes op
den hardsteenen drempel van het heerenhuis in die anders zoo stille straat, en
bekreunde zich niet om de wreede menschen, die het schouwspel van zijn dood
stonden aan te zien.
Eensklaps ging ruw de voordeur open. Een heer in hemdsmouwen vertoonde zich.
‘Zeg is, as jelie nou niet opdonderen daar, dan.... D'r is hier nìks te zien, nìks! Niks
dan een dooie kreng!.... Kom, allà, maak dat jelie wegkomt! - En ga jìj naar je moeder,
daar deê je beter an.’ Hij pakte
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het sidderende meisje bij haar schouder, en duwde haar naar achteren. ‘Verdoemde
luilakken; dat lanterfantert en niksnostert maar, de godganschelijke dag!’ En tot den
loopjongen, die rustig bleef zitten op z'n doos: ‘Kom, schiet wat op! - Gà je nou
haast, voor den....’
‘Jij....,’ begon de jongen.
Maar de ander stoof het huis uit, den kop naar voren, met wòedende oogen, de
vuisten gebald achteruit:
‘Wel verdomme!’
Allen stoven weg. - De kinderen drukten zich, hand in hand, tegen de deur van 't
naaste huis. En de loopjongen nam heel laconiek zijn doos op, deed den riem over
den arm, en wandelde weg. In de verte, op den straathoek, trok hij een neus, en
tweemaal tergde hij:
‘Boè! Bullebak! leelijke bullebak!! - Trek je jas uit!’
Toen allen waren afgedropen, ging de ander, rood van woede, weer naar z'n huis.
De poes was, bij 't zoo plotseling opengaan van de deur, iets omvergerold, de gang
in. Toen hij dit bemerkte, gaf hij 't beest 'n schop, met de punt van zijn pantoffel,
zoodat het midden op het trottoir terecht kwam, en mompelde:
‘Kom, vòrt jij!’
Daarop sloeg de deur weer dicht.
Sidderend slopen de drie kinderen uit hun schuilhoek. De poes lag nu, als een kalf
of een dood paard, op zijn zij, met uìtgestrekte pooten, midden op de stoep in de zon.
De oogen waren dicht, twee kale, schilferige plekjes vertoonden zich er onder. Weer
lag het dier onbewegelijk, alleen het gehijg bewees dat hij nog leefde. De rug was
gekromd, maar bij iedere ademhaling zocht hij zich krampachtig te strekken, terwijl
de pooten stuiptrekkend trokken en de witte voetjes ineen-krompen. En telkens hoorde
men weer dat klagelijk geluid, - was 't gekreun, was 't gepiep? - minder onmerkbaar
nu.
Het kleinste jongetje streek zachtjes met het handje over 't samenklittend haar en
de kale ruggestreng.
‘Arm poesje! arm poesje!’
‘Zou-d-ie nu geen dorst hebben?’ zeide het meisje.
Haar kleinste broertje knikte wijsgeerig, en de oudste liep weg, zonder iets te
zeggen - en kwam na een poosje terug, zijn leeren pet vol water.
‘Kom, poesje, wat drinken hebben?’ vroeg de kleinste vent. En hij beurde met bei
z'n handjes den kop van 't beest boven de pet.
‘Mot je nou niet drinken, arm poesje. 't Is lèkker!’
Het meisje maakte haar vinger nat en hield die tegen den bek van 't beest. Toen
kwam een klein, wit-roze tongetje uit den zwarten snoet en likte den droppel, die
gleed van haar vinger. Zij herhaalde dat, meerdere malen, en telkens voelde zij, dat
kleine droge tongetje schuren langs haar vinger. Tot op eenmaal het dier luid nieste,
met een hoog opheffen van zijn kop en een schokken van het heele lijf, zij schròk er
van; toen wou hij niet meer.
Een slagersjongen met een groote teenen mand, en heelemaal in 't wit, had hierbij
toegezien, een gemeenen glimlach om z'n mond. Toen de poes niet meer drinken
wilde, vroeg hij, met een stem wreed van hardheid:
‘Van wie is die kat? Van jou?’
Het meisje haalde haar schouders op en haar wenkbrauwen.
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‘Weet niet,’ sprak zij zacht.
Het beest hijgde nu minder. De witte voetjes waren ontspannen, en van tijd tot tijd
openden de oogjes zich even, knippend, en glimmend in het doffe haar als zwarte
gitten of kralen. Maar het kreunen verhief zich nog, regelmatig, uit zijn borst.
‘Zou-d-ie niet is 'n stukje vleesch lusten?’ zei de jongen, en scharrelde wat in z'n
mand.
‘Hè, laat mìjn 't 'm geven!’ smeekte zacht het meisje.
Hij gaf haar, met zijn gemeenen glimlach, een klein, rood stukje mager vleesch.
‘Dat is te gróot, voor inééns,’ zei de oudste jongen. Het kleinste ventje streelde de
poes maar al over zijn rug, en trok zacht den afgevreten staart door zijn knuistjes.
‘Geef hier,’ glimlachte de slagersjongen. En hij haalde een groot dolkmes uit z'n
zak en sneed het vleesch in heele kleine stukjes.
Het meisje nam er een en hield het 't dier tegen den bek.
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‘O! dat is toch zoo heerlijk!’ zong haar stemmetje. ‘Eet maar, arm poesje, eet dan!’
De kleine oogen gingen open, licht snuivend trilde het neusje en bewoog heen en
weer.
‘Je mot 't in 't water doopen. Dan eet-ie 't wel,’ zei de slagersjongen. En een van
de andere stukjes in de pet nat makend, nam hij de hand van 't meisje weg en drukte
het druipende vleesch ruw tegen den zwarten snoet, dat het water eraf liep. Het dier
proestte. Maar toen verscheen weer het witroode tongetje en likte zich over den neus.
En de jongen drong het vleesch, tusschen de twee rijen tandjes door, naar binnen,
met zijn dikken, stompen vinger.
‘Zie je wel,’ sprak hij. ‘Noù lust-ie 't wel.’
De poes trok de pooten tegen 't lijf. Traag en bij tusschenpoozen begonnen de
kaken te kauwen. Maar het hijgen hield steeds aan; en het kreunen werd luider, het
deed denken aan een zaag. En met groote moeite slikte eindelijk het dier, twee, drie
malen.
‘Arm poesje! arm poesje!’ murmelde het jongste kereltje gedurig, terwijl zijn
kleine vingertjes nog altijd het beest, werktuigelijk, streelden. Maar zijn zusje verbood
hem:
‘Je moet niet zoo an z'n lijf zitten, Wim, dat vind 't dier vervelend! Heb 't lekker
gesmaakt, poes? Wou je nòg 'n stukje? Ja, lik jij de vrouw maar, hoor; de vrouw zal
je bèst beter maken, waar, poes?’
De slagersjongen had wéer een stukje nat gemaakt.
‘Laat ik 't 'm geven!’ smeekte zij nogmaals.
Hij reikte het haar.
En het dier, als wist het, wie het hem gaf, nam het ditmaal aan met graagte.
Toen gebeurde er iets ongeloofelijks.
Terwijl hij weer langzaam kauwde, nu en dan een poosje ophoudend, richtte de
poes zich onzeker overeind. En hij stond. Een groote, schurftige plek was op de zij,
waarop hij gelegen had. Wankelend rekte hij zich zeer voorzichtig uit.
Het meisje klapte in de handen, en ontzet riep haar broertje juichend:
‘O! kijk is!!’
‘Nou zal-d-ie lóópen ook,’ zei de slagersjongen. En weer een stukje doopend in
de pet, hield hij het 't beest voor den neus, een pas achteruit gaand, wanneer hij wilde
toehappen. Behoedzaam zette de poes een poot vooruit, daarna den anderen, heel,
heel behoedzaam. Hij wankelde. Maar toch bleef hij staan. En hij liep.
De kinderen làchten van plezier.
Hijgend liep hij, en kreunend. Zijn buik zwol bij iedere ademhaling op, en slonk
weer onder een zagend gekreun. De vuile, haarlooze staart sleepte langs den grond.
Toen ze zoo op het andere trottoir gekomen waren, aan den overkant, kreeg hij
het stuk vleesch.
Nu liep de slagersjongen hard weer naar de eerste stoep terug. En op zijn hurken
zittend, riep hij:
‘Poes! poes! poes!’
Een nieuw stukje vleesch tusschen de vingers.
De poes keek eens om, en zag langzaam in 't rond, alsof iedere beweging hem
moeite kostte en pijn. Toen draaide hij zich om.
‘Poes! poes! poes!’ riepen de kinderen.
En daar kwam hij.
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Voorzichtig en waggelend, met nu-en-dan blijven stilstaan en rondkijken, kwam
de poes weer terug naar de stoep.
Het meisje sprong op-en-neer, juichend in de handen klappend, en haar broertje
kraaide. - Het oùdste ventje zat maar aldoor stil te peinzen.
Enkele menschen waren weer stil blijven staan.
‘Hij zal loopen as 'n háás!’ zei de slagersjongen.
Langzaam, naderde de poes. Hij stapte het trottoir op, één voor één tastend met
de pooten. En liefkoozend gaf het meisje hem weer een stukje vleesch.
Maar de jongen was alweer naar den overkant gevlogen.
‘Poes! poes! poes!’ riep hij.
Het dier scheen echter niet te willen. Zichtbaar vermoeid, legde hij zich weer op
z'n kale zij, onder 't loozen van een diepen zucht.
‘Poes! poes! poes!’ schreeuwde de jongen. ‘Geven jelie 'm is 'n afzetje, daar!’
‘Kom, poes, je krijg vleesch,’ zong angstig het meisje, ‘heùsch, je krijg vleesch,
- àrm poesje.’
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Toen werd er eensklaps driftig tegen de ruiten geklopt van het heerenhuis achter de
kinderen hun rug.
Bij dat geluid, trilde een schok over 't lijf van 't stervenszieke dier. Hij stond op.
Wankelend richtte hij zich weer overeind, net als den éersten keer.
De jongen zat aan de overzij op z'n hurken op den rand van het trottoir, 'n stukje
vleesch tusschen de dikke, stompe vingers.
‘Poes! poes! poes!!’ schreeuwde hij weer.
En het beest zette zich in beweging. Hij daalde de stoep af, alsof hij niet meer zien
kon, en, telkens tastend, in de lucht, vóór het neerzetten van een poot, stak hij de
straat over.
Maar toèn, gebeurde er iets afschuwelijks.
Luide-ratelend kwam een equipage met twee paarden den hoek van de straat om
snellen. En eensklaps - hoè, wisten ze niet - zagen de kinderen de arme, àrme poes
geschopt worden en gegooid, en omgewenteld, door de kletterende hoeven der
paarden. Een kreunend gekrijt, als van een kind dat huilde, klonk hun één oogenblik
in de ooren. Toen zweeg het stil. Het beest werd òpgeschopt, viel neer met een smak,
en twee wielen gingen erover. - En het rijtuig daverde verder.
Dat alles in minder dan 'n seconde.
De slagersjongen wierp het stukje vleesch weg, en lachte. Met zijn bloed-bevlekte
schort wischte hij het zweet van z'n gezicht.
Maar de kinderen grepen, alle drie tegelijk, elkaar instinctmatig bij de hand, en
vluchtten vandaar.
‘O!’ slokte het smartelijk uit de keel van 't jongste ventje.
Zij hoorden de voordeur opengaan, achter hen, maar zij zagen niet om.
Het meisje huilde. Luider en luìder klokten de zenuwachtige snikken op, diep uit
haar boezem.
Haar kleinste broertje perste zijn lippen op elkaar.‘Dàt zal ik aan de politie vertellen!’ zeide hij eensklaps. En hij herhaalde het nog
eens, luider het roepend, met half-omgewend hoofd, naar den overkant, waar de
slagersjongen, een deuntje fluitend, wegliep, de geel-teenen mand weer over zijn
arm.
‘Dàt zal ik aan de politie vertellen!’
Hij schreeùwde het uit.
Maar het oùdste ventje liep stil en peinzend voort. Plooien trokken zich om zijn
oogen, en een bittere trek lag over zijn mond.

Van de redactie.
Zola en Emants. - Travail inwijding.
I.
We zien het leerdicht, in den vorm van strekkingsroman, een nieuw tijdperk van
bloei beleven. Over wereldvrede, het vrouwenvraagstuk, socialisme... komen
tendentieuze verhalen in menigte. Enkele worden gretig gelezen, worden
wereldbekend, beantwoorden misschien eenigermate aan hetgeen de schrijvers van
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den invloed hunner boeken hebben verwacht, want die verwachting is doorgaans
heel groot. Het boek zal de wereld hervormen!
Een pas weder in ernst beoefend genre van strekkingsroman trekt nu de aandacht.
Wij bedoelen den toekomstroman. De schrijver van een roman-betoog gaat uit van
de stelling dat wereldkennis bron van wijsheid wezen moet en dus levenservaringen
naar een bepaald plan en met een bepaald doel gerangschikt in een verhaal kunnen
dienen tot voorbeeld, waarschuwing, spiegel der romanverslindende menigte. Evenals
de pleiter uitgaat van het feit om te komen tot een conclusie en de moralist moet
geven de vruchten van zijn waarnemingen tot staving zijner beweringen omtrent
praktische zedenleer, zoo kan toch de romanschrijver immers ook dienstbaar maken
aan een zedelijk doel de uitkomsten zijner waarnemingen van het werkelijke leven.
Dat is de redeneering.
Zij kan worden vervolgd.
Met de gegevens van het tegenwoordige kan ik, door mijn verbeelding, mijn logisch
denken, mijn kracht van schildering opbouwen een werkelijkheid der toekomst. Ik,
romanschrijver, weet van der menschen nooden en eigenschappen genoeg en van
hun streven voldoende, om u te kunnen schilderen een toestand, die er nog niet is,
maar die komen
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moet, omdat hij ligt in de ontwikkelingslijn der menschheid. Ik, getrouw waarnemer
van werkelijkheid, als een natuurkenner, een naturalist, volgens een wetenschappelijke
methode werkend, kan doen als de astronoom en voorspellen den loop - niet van de
sterren; maar van der menschen ontwikkeling. Ik ken de wetten, ik ken dùs de
toekomst.
Emile Zola, de ‘naturalist,’ die meent volgens de methode der natuurwetenschap
waarnemingen te hebben gedaan en de uitkomsten daarvan gebruikt, verandert dus
niet van richting door een toekomstroman te schrijven. Hij trekt de richtingslijn van
zijn denken maar door tot in 't oneindig verlengde. Hij is de sociale astronoom, die
den ondergang van 't kapitalisme voorspelt. Trouwens, hoe Zola daarover denkt
wisten wij vóór dat zijn nieuw boek, Arbeid, verscheen.
Door de gansche Rougon-Macquart-serie heen, schettert zijn aanklacht tegen de
bezitters, tegen nijveren zoowel als leegloopers, tegen grondeigenaars, fabriekbezitters,
mijn-exploitanten, kroegenbazen, winkeliers, magazijnhouders.... Wie geld bezit
heeft macht en wie macht heeft, maakt daarvan misbruik om anderen te onderdrukken
of zichzelf beestachtig genot te verschaffen. Een vaak voorkomend gezegde van
Zola, die gaarne zich herhaalt, is dan ook dat onze (kapitalistische) maatschappij
‘rot’ is.
Dat de meester ook nog eens een roman met socialistische strekking schrijven
zou, kon worden verwacht door allen, die wel wisten hoe 't met de zuiver objectieve
waarneming van Zola was gesteld; maar dat hij 't zou doen gelijk hij 't gedaan heeft
in zijn jongste voortbrengsel kon niemand eenige jaren geleden denken.
Zola is hard achteruitgegaan, na de Trois Villes, waarvan het laatste deel niet met
het eerste kan worden vergeleken. Die ongelukkige serie Les quatre Evangiles, even
lawaaierig van titel als hol van inhoud tot heden, is een ergernis voor hen, die den
krachtigen schrijver hebben gewaardeerd; een pijnigende teleurstelling voor de velen,
die den man van het J'accuse gaarne hadden zien grooter en grooter worden.
Als kritieken op de zedelijke en maatschappelijke toestanden in Frankrijk, onder
en na het tweede Keizerrijk, mogen de werken uit de Rougon-Macquart-serie van
groot belang heeten. Maar bij kritiek had het moeten blijven. Waar de naturalist Zola
wil gaan opbouwen, wegwijzen, prediken, ploft hij neêr met holle rhetorica, wordt
hij erger dan vervelend: het sermoen van den naturalist klinkt valsch en wekt geen
vertrouwen, geen geloof. Fécondité, dat griezelige boek, bewees het al. Na ons
geruimen tijd te hebben gesleept door de meest weerzinwekkende achterhoeken van
Parijsche verdorvenheid, waarvoor men geen namen wil noemen, anders dan in
wetenschappelijke werken, zou hij ons de toekomst, het ideaal openbaren. L'évangile
de la Fécondité.
Uitgaande van een zeer betrekkelijke economische waarheid, dat de gemeenschap
door het toenemen van werkkrachten moet worden gebaat, gaf hij een vizioen van
een vruchtbare familie, begaafd met het talent om rotsen in akkers te herscheppen,
om een groot stuk woeste wereld te maken tot een aardsch paradijs....
't Was of hij daar had gestaan voor 't ledig en het had trachten te vullen met
gedrochtelijke fantasieën, toen hij de overtuiging erlangd had in zich niets ànders te
hebben, voor de menschen, die hij een blijde boodschap brengen zou. Geen
strekkingsroman kàn leêger zijn en als moraliseerend boek erger mislukt dan
Fécondité. Want het optimisme aan 't slot is zoo geheel en al ongemotiveerd, zoo
tergend in tegenspraak met hetgeen de arme menschheid dag aan dag waarneemt dat,
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wie der menschen groote vruchtbaarheid een vloek achten mocht, argumenten zou
kunnen ontleenen aan het slot van Zola's roman.
Hoe is de meester gekomen tot dien bombast?
Duidelijk is het te zien: 't ontbrak hem aan kennis, de grond zakte weg onder zijn
voeten zoodra hij de Parijsche wereld, die hij zoo door en door kent aan den leelijken
kant, verliet voor het onbegrensde land der Utopia-fantasie. Wonderen moesten
gebeuren en wie der menschheid, tot leering, niets anders kan voorspiegelen dan een
maatschappij, bloeiend door het wonder, het zich maar altijd weer herhalende mirakel,
overtuigt niemand.
Toch werd in Travail dezelfde methode
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toegepast. Zij is dan ook wel heel eenvoudig, heel gemakkelijk in 't gebruik. Men
behoeft met haar, om een socialistischen staat der toekomst prachtig voor te stellen,
niet anders te kennen dan het vlug gebruik van een of ander sociologisch
woordenboek. Want met woorden, woorden, woorden bevredigt men immers de
dorstenden naar rechtvaardigheid en stoffelijk en zedelijk welzijn?
De taak was mooi voor een overtuigd ‘collectivist.’ Wie eenmaal ‘het’ boek
schrijven zal, waarin een denkbeeld wordt gegeven van de inrichting der socialistische
of collectivistische... laten we maar zeggen niet-kapitalistische maatschappij er in
slaagt in plaats van wazige droombeelden, bestaanbaar te achten toestanden te
schetsen, mag rekenen op de bewondering der geheele beschaafde wereld. Wij zullen
dan menschen ontmoeten die griezelen van zulk een heilstaat, maar niemand zal den
stouten droomer voor minder dan een genie houden.
Doch om zoo een taak te vervullen, dient men een voortreffelijk socioloog te
wezen, niet alleen, maar ook de hooge gaaf der phantasie te bezitten, die vage
voorstellingen doet omzetten in duidelijk geziene werkelijkheid. Geheel eerlijk dient
de gedroomde Staat gegeven te worden, zóódat de mogelijkheid van zijn eenmaal
komen volmaakt bewezen is. Alleen zùlk een boek kan troost schenken aan
overtuigden.
En indien nu de dichter begint met een naturalistische beschrijving te geven van
den kapitalistischen staat - wat maakt hij zich daardoor dan het werk moeilijk! Want
de lezer, die hem tot de grens van werkelijkheid en phantasie gevolgd is, heeft het
recht te eischen, dat even nauwgezet, evenzeer in bijzonderheden, met evenveel
kritisch vernuft het niet-bestaande worde gegeven als hem de schrijver 't bestaande
liet zien. Volgt maar een niets beduidende schets op de ver doorgewerkte schildering,
dan zal terstond de twijfel in hem post vatten; dan zal de lezer moeten gevoelen, ook
al wil hij nog zoo graag geloven aan den toekomstigen staat, dat de hand van den
gids, die er hem heen zou leiden onvast wordt en zijn voeten glijden over vreemde
velden; dan zal hij misschien niets ontwaren, gelijk een, die schouwt in volkomen
duisternis. En de voor suggestief aan te nemen woorden van den gids kunnen dan
enkel uitwerken dat hij ongeduldig wordt. Of de leider al buldert dat zijn land zoo
mooi is en de menschen er zoo gelukkig leven, niemendal kan 't baten; want de arme
zoeker roept: - Gids! ik zie geen land, ik zie geen werkelijkheid, slechts hoor ik 't
holklinken van uw stem in den duisteren nacht en voel ik het sidderen uwer hand,
het wankelen uwer gansche gestalte. Achter ons ligt misschien akelige waarheid;
doch hier is niets dan uw onvervulde belofte.
Travail, nu, begint als een naturalistische roman. Er komen zelfs louter bekende
motieven voor in de eerste hoofdstukken. De symboliek daarin moet kinderachtig
heeten.
Te Beauclair is een werkstaking geweest, in de ijzermijnen der firma Qurignon.
Die mijnen heeten L'Abime (symboliek!) Twee heeren zijn er eigenaars van: Delaveau
en Boisgelin. Nu is 't werk wel hervat, maar de arbeiders blijven dreigend. Een
anarchist - Lange - houdt opruiende toespraken. De burgers, akelig bang, zouden
wel gaarne op het volk laten schieten. 't Zijn allen dan ook Pot-Bouille-burgers: de
firmanten, die hun werklieden uitzuigen: de een om rijk te worden, de ander om de
vrouw van zijn medevennoot zooveel geld te kunnen geven als zij maar eischt, en
op welken grond zij kan eischen begrijpt de lezer. De onder-prefect en de
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burgemeester... de heele bourgeoisie is ‘rot.’ Maar ze zal ten ondergaan; want Luc
Froment is bezig plannen te maken om alles in Beauclair te veranderen. De tijdgeest
is met hem. Die verschrikkelijke bourgeois moeten het aanzien dat hun kinderen in
't geheim omgaan met die van werkmenschen om samen pret te maken. Ja, achter in
de tuinen der kapitalisten, verbinden zich arme meisjes met rijke jongetjes en arme
jongetjes met rijke meisjes en later zullen ze trouwen met elkâar; want liefde (ik
moest liever zeggen ‘natuurdrift’ met een paar daverende bijvoeglijke naamwoorden
ervoor) want liefde geeft niemendal om de veeten tusschen Kapitaal en Arbeid. De
vermelding van dit feit wordt tot refrein in het boek en dat refrein
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heeft natuurlijk hier een symbolische beteekenis.
Terwijl de kinderen over tuinmuren klouteren, bestudeert Luc Froment Fourier en
nog andere anti-kapitalistische schrijvers, op wier werk hij kritiek uitoefent. Ook
gaat hij gaarne een praatje houden met den anarchist Lange, die een bekwaam en
artistiek ontwikkeld pottenbakker is, leeft met een vondelinge en droomt van
dynamietbommetjes in aardewerk, bij huizen van bourgeois nêergelegd. Die Lange
is dus wel een sympathieke figuur!
Nog met meer menschen redeneert Luc Froment. De man houdt van onderzoeken.
Hij gaat gaarne naar den mijnbezitter Jordan. Deze, vooral ingenieur, zoekt naar een
middel om de hoogovens te vervangen door smeltkroezen, waarin het metaal door
electriciteit zou worden gezuiverd. De mijn van Jordan is geen ongeluksmijn en heeft
dan ook geen naren naam: La Crêcherie (symboliek) heet Jordan's bezitting. En
daarom gaat Luc Froment den ingenieur vragen: om de heele Crêcherie en niet enkel
om de mijnen; maar om nog vijfhonderd duizend franken daarbij. Froment wil er
een la mine aux mineurs-plan mee verwezenlijken. Jordan gelooft niet aan het succes.
Bovendien, de man heeft een zuster, aan wie mijn en kapitaal mee toebehoort. De
zuster vindt heel goed dat Lucas mijn en geld maar neemt. Zoo zijn dan Afgrond en
Bakermat aan 't concurreeren.
Lukas doet wonderen met de bezittingen van zijn vriend Jordan, naar we in het
Tweede Boek van Travail vernemen. Zola, die enkel maar verbazend knap dient te
wezen in technische wetenschappen, mijnexploitatie, economie enz. om waar te
maken den plotselingen bloei van de Bakermat, laat een modelfabriek uit den grond
opschieten. De arbeiders werken bij Luc Froment in hooge zalen, wonen in lieve
huizen, waarin badkuipen staan onder warm en koud-waterkranen. Acht uur werkens
blijkt voldoende en niet eens behoeft de Bakermat-werkman voortdurend hetzelfde
te doen. Hij kan verschillende onderdeelen van zijn vak leeren en dan beurtelings
het een en ander verrichten. De kinderen krijgen onderwijs volgens een nieuwe
methode. Evenals te Campuis, laat men jongens en meisjes bij elkander zitten.
Natuurlijk spreken de sales bourgeois te Beauclair daar kwaad van, maar gezegd
moet worden dat de Regeering 't Froment niet lastig maakt. Zij laat hem doen wat
hij wil. Natuurlijk zijn er coöperatieve winkels aan de Bakermat verbonden, benevens
een ziekenhuis, een kraaminrichting enz. enz. Door die winkels worden menschen
van Beauclair erg benadeeld. 't Laat zich hooren! En natuurlijk wil men Froment
ruïneeren. 't Spreekt van zelf dat men dit zal trachten te doen door hem in een
eindeloos proces te wikkelen; want dat is immers juist wat voor de bourgeois met
hun klasse-justitie! Doch de klassen-justitie geeft Froment gelijk, waarom de burgerij
zóó nijdig is, dat Lukas met steenen wordt gesmeten en bloedend thuis komt. Erger
nog overkomt hem, nadat ook hij zich heeft vereenigd met een vrouw uit de
arbeiderswereld, Josine Ragu, die echter al getrouwd is. Haar man steekt hem een
mes tusschen de schouders; doch Lucas geneest. Burgerbloed en werkmansbloed
worden vermengd in de Crêcherie en alles wordt nu prachtig, zóó prachtig dat Zola
er van gaat doorslaan, in het Derde Boek.
L'Abîme gaat ten onder, een der firmanten komt in la Crêcherie, drie vrouwen
beminnen Froment, doch hij blijft trouw aan Josine, die hem mooie kinderen schenkt,
terwijl de zuster van Jordan de scholen bestuurt en Suzanne Boisgelin hem wêer op
andere wijze behulpzaam is. We krijgen nu allerlei beschrijvingen. Zola vertelt hoe
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vrije huwelijken worden gesloten in de Crêcherie, hoe al meer en meer rijke meisjes
met geweld jonge arbeiders willen nemen tot man en gaat dan wonderen vertellen
van de toegepaste wetenschap. Jordan heeft een middel uitgevonden om electriciteit
over te brengen zonder verlies van arbeidsvermogen; hij heeft de hoogovens
vervangen door electrische smeltkroezen... de arbeiders drukken maar op knopjes;
de machine doet de rest. En nog nog veel meer zal de wetenschap doen. Zonnewarmte
zal worden vastgelegd in een toren, men zal dan naar welgevallen de temperatuur
kunnen regelen, electriciteit zal stroomen door den staat als water door een wereldstad
van heden, men zal naar welgevallen edelgesteenten kunnen
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maken... de heele wereld wordt één mechaniek, één werkplaats, één societeit, één
trouwpartij.
Alles wordt even eenvoudig. Men produceert maar op. Als de heele wereld
collectivistisch leeft, Broeder- en Wetenschap heerschen, dan gaat alles vanzelf. Ook
het vraagstuk der zedelijkheid is dan uiterst eenvoudig:
‘Er zijn geen slechte hartstochten in het menschelijk wezen, er zijn enkel krachten,
want alle hartstochten zijn bewonderingswaardige drijfveeren; men moet die enkel
maar dienstbaar weten te maken aan het welzijn der gemeenschap.’ Nu, dat gaat óók
heel gemakkelijk!
‘Wat is de Begeerte, veroordeeld door de godsdiensten, de Begeerte, die het
ascetisme eeuwenlang getracht heeft te vernietigen als een schadelijk gedierte... is
die niet de levende vlam der wereld, de hefboom, die de sterren in beweging brengt,
het voortschrijdende leven?... Er zijn geen wellustelingen, er zijn enkel vlammende
harten, die 't eindelooze droomen in de vreugd der liefde.
Er zijn geen gierigaards, nijdigaards, leugenaars, gulzigaards, luiaards, trotschaards,
wangunstigen... er zijn enkel menschen, wier krachten men niet heeft weten te leiden.
Van een gierigaard maakt men een econoom, van driftkoppen, trotschaards en
wangunstigen maakt men helden, die alles over hebben voor wat roem. Iemand een
hartstocht ontnemen is hem moreel invalide maken.... 't Is nog wonder dat de
menschheid heeft kunnen leven onder den druk dier doodende godsdiensten, die
sedert zoovele eeuwen alles gedaan hebben om den mensch in het schepsel te
dooden....’
Dat, volgens de overtuiging van den ‘naturalist,’ dan toch ook de godsdienst niet
van buiten-af in den mensch gekomen kan zijn en dus zelf wortelen moet of zal
hebben geworteld in het wezen van den mensch, wordt door den ‘wetenschappelijken’
man niet bedacht.
En zoo is er veel doordraverij in dit werk, dat voor de anti-kapitalistische
strekkings-letterkunde van geener waarde moet zijn (tenzij bloot om den naam van
den schrijver) daar Zola van de groote vraagstukken, die hij behandelt, niet op de
hoogte blijkt en zijn werk vol is van snorkende naïveteit.
Als verschijnsel is, naar wij in den aanhef van dit artikel zeiden, Travail
merkwaardig; niet omdat er Zola's Socialistische overtuiging uit blijkt of er nog eens
heel duidelijk zijn haat tegen bourgeoisie en kapitalisme uit spreekt, want dat zijn
bijzaken, die ons hier heelemaal niet aangaan; maar omdat Travail bewijst het
noodlottige van dusgenaamde wetenschappelijke methoden toegepast in zaken van
kunst. 't Is geen overweldigend droombeeld geweest, dat Zola had van de maatschappij
der toekomst en dat hij daarom schilderde, omdat hij moest, omdat het vizioen van
den anti-kapitalistischen heilstaat hem niet los liet. Neen. Hij heeft Arbeid gemaakt
en een heilstaat geprakkizeerd met behulp van papiertjes vol aanteekeningen uit niet
grondig gelezen boeken.
Toch komt het voor den kunstenaar op de vizie aan; alléén daarop, als hij in de
kunst van schrijven reeds meester is geworden.

II.
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Bij den naturalist Emile Zola niet meer dan rhetorica in gezwollen stijl, bij den kalmen
waarnemer Marcellus Emants enkel realiteit, gezien met den wil om haar zoo zuiver
mogelijk te geven, om vooral in het werk niets anders te leggen dan de resultaten
van directe waarneming. Schuchter houdt deze kunstenaar zich zoo ver mogelijk
achteraf in zijn werk en dat het tòch zeer persoonlijk is, dat men niet eens een geheel
hoofdstuk ervan behoeft te lezen om te weten dat men met Emants te doen heeft,
bewijst enkel nog weer eens de waarheid dat vanzelf de echte kunstenaar komt in
zijn werk, dat hij wezenlijk niet met groot geschreeuw midden in zijn bouwsel behoeft
te gaan staan om uit te roepen wat hij wrochtte en wat hij meent met zijn gewrocht
te bereiken.
Emants haat alle strekkingskunst en hij heeft meer dan eens betoogd waarom die
valsch moet heeten en kinderachtig, maar ook heeft hij meenen te kunnen vaststellen
dat de Nederlanders over 't algemeen uitsluitend romans met een strekking kunnen
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mooi-vinden, dat zij met de andere geen raad weten. Hij had heden ten dage kunnen
wijzen op den bijval, waarmede een Hilda van Suylenburg werd begroet in Nederland
en een Die Waffen nieder door de gansche beschaafde wereld. Van die schrijvers,
die het beginsel getrouw blijven dat het letterkundige kunstwerk evenzeer recht heeft
van bestaan om zichzelfs wille als een mooi schilderij, een beeldhouwwerk, een
artistiek sieraad van welken aard dan ook, zei Emants dat zijn landgenooten geen
raad met hen weten, ‘omdat zij niets aantoonen, niets verkondigen willen, niets laten
zegepralen, niets doen tuchtigen, noch op de lachspieren, noch op de huilspieren
werken.’ Dan gaat hij voort: ‘De auteur, die niet alleen trouw weergeeft, maar
bovendien oordeelvellingen over lief- en boosheid, uitroepen van bijval en deernis,
betuigingen van goed- en afkeuring inlascht, of de aanschouwde waarheid verwringt
om een meening uit te lokken, medelijden op te wekken, goedkeuring te verkrijgen,
gebruikt onartistieke hulpmiddeltjes welke eenmaal den indruk zullen maken, dat
hij of zijn publiek zich nog op een laag, kinderachtig standpunt bevinden. Eerst
wanneer het lezend publiek aan den artiest den zuiveren eisch stelt: geef mij een
breederen, intenseren indruk van een brok leven dan ik zelf in staat ben te krijgen,
wek door uw woorden scherp en krachtig al de kleuren, al de lijnen, al de geuren, al
de smarten, al de vreugden, al de driften, al de gedachten op, waaruit deze indruk is
samengesteld; maar laat dan ook den dominee wat des dominees, den schoolmeester
wat des schoolmeesters is, verschoon mij dan ook van uw goed- of afkeuring, symof antipathie, lief- of boosvinderij, idealiseering of andere vervalsching... eerst dan
zal de stroom der onbeduidende vertellingen schraler beginnen te vloeien.’
Op het geven van een stuk werkelijkheid komt het aan.
Nu spreekt het wel van zelf, dat hetgeen voor den éénen schrijver de werkelijkheid
is, allicht niet zal wezen de realiteit van een anderen schrijver of voor den lezer. Want
geen twee zelfstandig waarnemende en oordeelende menschen staan tegenover de
feiten in denzelfden toestand, in dezelfde omstandigheden. Zij zien verschillend,
omdat zij geheel verschillend gevoelen, omdat de indruk, door eenzelfde gebeurtenis
of eenzelfde verhaal op verschillende menschen gemaakt, nooit dezelfde is, en wel
allerminst bij die uiterst gevoelige naturen, die door de kracht der reactie van
indrukken zich voelen gedrongen tot schrijven. Emants heeft dus niet de meening
kunnen vooropstellen dat de schrijver geeft een stuk werkelijkheid zóó dat allen
daarin een spiegelbeeld aanschouwen van het leven naar hunne manier van zien;
want dat is eene onmogelijkheid; maar hij heeft geëischt dat de schrijver met
volkomen eerlijkheid zou geven wat hij zag, zooals hij het zag en niet wat hij zou
willen zien en zooals hij dat meent te moeten voorstellen om aan een geliefkoosde
stelling een schijnbaar resultaat van objectieve waarneming tot bewijsgrond te geven.
Dit alles wordt hier gezegd, omdat men het over de rechten en plichten van den
romanschrijver nog lang niet eens blijkt te zijn, vooral echter omdat Emants roman
een stuk werkelijkheid zóó geeft, als duizenden bij duizenden in Nederland het zeker
niet zouden zien. Men spreekt vaak van ‘grooter intensiteit’; maar wij meenen te
mogen veronderstellen dat het woord slechts gedeeltelijk weergeeft, wat men wil
uitdrukken.
De grootere intensiteit is, dunkt ons, niet eens het voornaamste. Wij kunnen een
stuk leven zeer intens waarnemen (bijvoorbeeld indien we brand hebben in ons eigen
huis) en dan later van een dergelijke ramp lezen, zonder van dien brand uit het boek
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‘intenser’ indruk te krijgen dan we ontvingen van dien in onze eigen woning. Geen
enkel schrijver zal er in slagen den indruk van 't gebeuren te overtreffen. Maar hij
geeft dan ook van de werkelijkheid een geheel anderen. Hij wedijvert niet met het
leven in 't veroorzaken van intense gewaarwordingen; maar zijn streven is de realiteit
te doen zien als méér dan een samenstel van feiten, die beurtelings oorzaken en
gevolgen zijn. Hij vat samen, hij overziet, hij geeft ons den indruk van het gebeuren
in oorzaak en gevolg te begrijpen.
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Hier nu, is theoretisch de groote moeielijkheid. Want hetgeen de romanschrijver voor
ons overziet en hetgeen hij begrijpt en dus, verklaart, ons voor oogen voert, is voor
den lezer maar een willekeurig ver gaand fantazeeren.
De lezer heeft geen middel tot contrôle. Hij moet aannemen wat de schrijver hem
geeft als waar gebeuren, als heusch bestaande menschenkarakters en uit de manier,
waarop ze zijn weergegeven alléén kan hij zich een oordeel vormen omtrent de meer
of minder waarschijnlijke juistheid van waarneming èn wedergave.
Nu komen menschen met eenige ondervinding er toe nooit meer te twijfelen aan
de juistheid van een bloot beweren omtrent gebeurtenissen en personen in romans.
Op zekeren leeftijd, als men niet van de wereld afgezonderd heeft bestaan, weet men
wel dat alles gebeurt en dat er geen karakter kàn worden beschreven of er is wel een
model voor te vinden; zij het dan achteraf. Maar de eenvoudige vermelding, zelfs de
schildering is niet voldoende. Wij moeten de menschen zien als reëel, voelen genieten
en lijden; wij moeten hen in onze ziel voelen leven.
En aan welke eischen de schrijver moet voldoen om dàt van den lezer gedaan te
krijgen; aan welke voorwaarden de lezer moet voldoen om dit te kunnen wedervaren....
Wij zullen niet trachten op deze vragen hier een antwoord te geven. Maar zeer zeker
mag de schrijver evenzeer eischen stellen aan den lezer als de lezer veel eischen mag
van den schrijver. Dat niet iedereen geniet van een boek bewijst evenmin tegen den
kunstenaar als dat niet een ieder Beethoven waardeert of in verrukking is te brengen
door de kunst van een Botticelli.
Emants, nu, stelt eischen aan zijn lezers, waaraan niet ieder gewoon beschaafd
mensch beantwoordt. Hij eischt de grootst mogelijke belangstelling voor het
geacheveerde in zijn teekening en een flinke onverschilligheid omtrent het meer of
minder ‘sympathieke’ van zijn personen, het meer of minder boeiende van zijn
‘verhaal.’ Zoo vraagt een schilder van Stillevens ook met meer aandrang belangstelling
voor zijn schilders-qualiteiten dan de schilder van genrestukjes, historische doeken
en dergelijke.
Voor knollen en pieterselie maakt men zich niet warm. Voor Emants' personen
uit Inwijding zullen vele romanverslinders den neus ophalen, ‘'t Komt er niet op aan’
zal de schrijver betoogen. ‘Ge hebt maar te vragen: Zijn ze er, mijn menschen? Zijn
ze in het boek, levend, duidelijk levend, wààr in hun doen en laten, wààr volgens
mijn teekening van ze?
Zoo duidelijk zegt Emants wat hij poogde te geven: “in de volgende bladzijden
heb ik mij tot taak gesteld eenige doodgewone menschen een poosje voor den lezer
te doen leven, en wel zóo, dat hij niet alleen hen zou zien bewegen en hooren spreken,
maar ook aan hun denken en gevoelen deel moest nemen.
Of die taak goed volbracht is, weet ik niet. Trouwens... dit hangt ook van de lezer
af.”
Geen verhaal dus: een poosje zullen doodgewone menschen voor ons leven.
Theodoor van Onderwaarden is pas gepromoveerd als het boek begint en wordt
commies-griffier van de Tweede Kamer als het boek eindigt. In den tusschentijd is
hij de minnaar geweest van een cocotte, die hèm hartsliefde heeft geschonken, maar
ook het leven verbitterd door haar volstrekt ongegronde jaloerschheid en achterdocht.
In de teekening van alle menschen, die hij voor ons doet leven, is Emants
voortreffelijk geslaagd. Of het doodgewone menschen zijn - durven we niet beslissen.
Dat zal de éen wèl, de ander niet vinden, naar gelang hij in aanraking is gekomen
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met minder of met meer edelaardige schepselen. Emants heeft zeker geen
uitzonderingsindividuen gekozen, maar wij meenen dat hij wel wat aan den lagen
kant het midden (doodgewone) heeft gezien. Ter zake doet het weinig. De groote
verdienste van den schrijver is dat hij met geduld en zeldzaam talent gedane
observaties trouw heeft verwerkt in zijn boek. Ironiek is het hier en daar, doch niet
met opzet. Het temperament van dezen realist brengt nu eenmaal mede dat hij
voornamelijk die bijzonderheden waarneemt, die door haar, tot op zekere hoogte,
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onderling contrasteeren, den indruk maken van met ironieke bedoeling toch naast
elkander te zijn gesteld, waar de schrijver ze gezamenlijk noodig heeft om zijn tafereel
te voltooien. Zuiver waargenomen zijn ze alle.
Maar zal men zich niet achterdochtig stellen tegenover het gegeven? Kan men
niet in de keuze dààrvan wat zien van een strekking, een betooglust?
Geen schrijver ontgaat dàt gevaar. Hij is echter enkel verantwoordelijk voor hetgeen
hij van zijn onderwerp heeft gemaakt en allerminst voor datgene, wat men in zijn
gegeven zal kunnen zoeken buiten hem om. Zeker, men kan en men zàl een soort
van Rekening-Courant gaan samenstellen om die den schrijver voor te leggen als het
bewijs dat hij tòch wel degelijk een strekking heeft gelegd in zijn betoog. Immers,
alle “bourgeois” in dezen roman zijn niet minder antipathiek dan die uit de romans
van Zola! En tegenover die gezeten burgers en geëerbiedigde burgeressen staat, in
haar afzondering van “gemeene vrouw” Tonia, de vrouw, die zich verkoopt, met haar
dwaasheden, haar onbeholpenheid, haar ruw-zijn, haar toomelooze jaloerschheid,
als de ware, de minst bedorvene, de edele van hart en de fijn voelende, Tonia - niet
de Nana, die verwoest en wreekt, maar de rampzalige, die ten onder gaat door het
egoïsme, het afschuwelijk wreede der burgermaatschappij.
Emants mag op zijn beurt vragen: heb ik der waarheid ergens te kort gedaan? Zijn
er niet vrouwen, die men “slecht” noemt, maar die in haar paria-bestaan blijken geven
van meer waarheids-zin, meer gevoel, meer goedheid, meer waardigheid nog dan
aanzienlijke dames, wier praktische moraal slechts door omstandigheden van die der
diepst verachte menschen verschilt? Zijn er niet bij duizenden mannen als mijn
Theodoor van Onderwaarden? En is de verhouding tusschen hem en Tonia door mij
zoo voorgesteld dat men ze zielkundig onmogelijk moet vinden? Is die Theodoor
nog niet in vele opzichten een trouw en goed minnaar van zijn zoo erg kostbare
minnares? Maar alle dagen hoort ge van zulke “heeren” en nog meer van mannen
met heel wat erger cynisme.’
Over de ironie in dit boek hebben we al terloops gesproken: het is de ironie van
iemand, die zich voortdurend geweld aandoet om zich te beheerschen, die niet wil
uitbulderen in toorn, die niet wil ontroeren door grove effekten, maar die, in zijn met
opzet onbewogen blijven, enormiteiten neerschrijft in kalmte-woorden en daardoor
juist scherpe ironie geeft.
't Zou zeer de moeite waard zijn Zola's kenschetsingen van bourgeois, zoo breed,
zoo lyrisch vaak, zoo grof, maar indrukwekkend, te vergelijken met die in het boek
van Emants waarin, als uitkomsten van al die erge dingen, waardoor Theodoor werd
‘ingewijd’ in 't maatschappelijk leven, wordt aangeteekend: ‘Liefde... echte of
onechte... geen pest zou hij angstiger schuwen dan de domheid van daaraan toe te
geven.’ Dat is òòk een effekt! En dat, waar Emants even samenvat, aan het slot, de
resultaten van Theodoors eerste ondervindingen als meerderjarige: ‘Toch kwam hij
- dit werd met genotvolle melankolie door hem vastgesteld - niet helendal ongelouterd
te voorschijn uit deze inwijding tot zijn maatschappelijk leven. Een vergoelikend
oordeel over de fouten van anderen bleef er hem uit bij: het oordeel van iemand, die
zich verbeeldt de mensen bij ervaring te kennen, wijl hij terug kan zien op een
geschiedenisje, in zijn stille binnenkamer, niet zonder pedanterie, door hem betiteld
als... zijn levensroman.’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Een boek van Jeugd. Wij vestigden er reeds even de aandacht op. Thaëton en de
dwaas, door JAN APOL, uitgegeven door de firma Valkhoff en Co., is zoo'n echt boek
van jeugd, waarin het jonge talent davert en stoeit als een kind op een wijd veld vol
bloemen, een boek vol prachtwoorden, die opspatten gelijk in de zon diamantende
droppels van een dartel zwemmer, een boek, waarin geen maat is en geen strengheid
van compositie, waarin wel leelijks nog is en grofs en aanstellerigs - de titel van ‘een
weg tot het leven’, bijvoorbeeld is aanstellerig -, doch een boek vol rijkdom van taal,
niet verkwistershanden uitgestrooid, uitgesmeten door een, die niet rekent en niet
weegt wat
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hij geeft en niet vraagt of hij goed geeft en verstandig. Toch niet zóó dol, dat boek,
als menig ander vol pretentie, een boek met een kern.
Rijk is hij, die jonge kunstenaar Jan Apol, wiens naam in verband met den titel
van zijn eerste boek, doet denken aan een pseudoniem, maar 't niet is. Omgekeerd
kwam misschien de titel af op den naam. Rijk is hij en wanneer wij al die woorden
voelen gaan over ons heen, voelen ook wij de frischheid van 't heerlijke bad. We
vragen niet waarheen we drijven. Dat vraagt niet hij, die stoeit in opjuweelend water.
't Komt er allerminst op aan. Is 't een weg tot het leven? 't Is een bad in klanken, 't is
een gaan door 't rijk der ongeteugelde fantasie, een rennen op een zonnepaard, dat
op hol is door 't luchtruim. Wie de dwaas moet heeten: Thaëton, de eenzame jongeling
of de lezer, die heel ernstig dit boek begint als een sermoen... we vragen 't niet. We
gaan meê; we willen jong zijn met den jongen schrijver, wiens groote gaven zeker
zullen worden besteed aan beter, degelijker werk, later, als de tijd daarvoor gekomen
zal zijn. We zullen wachten. Een vroolijke groet nu gebracht aan Jan Apol. Een
juichend Welkom!
F.L.

De geschiedenis van Nederland in onzen tijd, door J.A. de Bruyne, leeraar
aan de H.B.S. te Zierikzee - Schiedam - Voorburg. J. Odé, 1891-1901. Vijf
deelen.
Een uitvoerige bespreking van dit merkwaardige boek valt buiten het kader van dit
tijdschrift. Mochten wij niettemin door een eenvoudige aankondiging enkele onzer
lezers opwekken zich het aan te schaffen, het zou ons van harte verheugen. Een
Vaderlandsche geschiedenis van onzen tijd ontbrak. Rengers' Schets eener
parlementaire geschiedenis voorziet in dat gemis natuurlijk slechts gedeeltelijk. Een
boek als Een halve eeuw (uitgave van het Nieuws van den Dag) heeft zeker blijvende
waarde, maar is toch voor een historisch werk niet los genoeg van het
gelegenheids-karakter, dat zijn verschijning bij de troonsbestijging van Koningin
Wilhelmina eraan gaf.
Het werk waaraan meer dan tien jaren gearbeid werd, behandelt Nederland's
geschiedenis van 1848 tot 1888. Het begint en het eindigt met een groote
Grondwetsherziening. En dit duidt tevens aan, dat de parlementaire geschiedenis
hoofdzaak is geweest. Zij beslaat de overgroote meerderheid der eenige duizenden
bladzijden, waaruit het werk bestaat en men duizelt bij de gedachte aan al de
redevoeringen en bijlagen, die voor haar samenstelling moeten zijn doorgeworsteld.
Toch is het eenigszins jammer, dat de parlementaire geschiedenis een zoo
overheerschende plaats in de vijf deelen inneemt, omdat hier Rengers' boek sinds
1893 reeds een goede gids is.
Het werk is geschreven in een eenvoudigen, helderen stijl, met een eerlijk streven
naar onpartijdigheid, waarbij echter des schrijvers' liberale overtuiging duidelijk
uitkomt. De drie laatste hoofdstukken over: De voorbereiding der
Grondwetsherziening, haar behandeling en haar voltooiing, gezamenlijk ruim 200
bladzijden beslaande, geven een beknopt en zeer leesbaar overzicht der voorstellen
en beraadslagingen en voorzien daarmee in een bestaande behoefte.
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Tal van hoofdstukken zijn aan de koloniale geschiedenis gewijd. Over staat en
kerk en godsdienstig leven vindt men een hoofdstuk in deel I, over de stoffelijke
welvaart in deel III, uitnemend voortgezet in deel V, waar de ‘drie enquêtes’
behandeld worden; over het buitenlandsch beleid in deel III; doch dit alles bijna altijd
in verband met de parlementaire gebeurtenissen, Kunst en wetenschap moeten het
met een ‘bijlage’ in het laatste deel stellen.
Aan een werk als dit, dat niet verschillende onderwerpen afzonderlijk behandelt,
maar chronologisch den loop der parlementaire zaken volgt, mocht geen personenen zaakregister ontbreken. Het is daarom te hopen, dat dit alsnog zal worden
samengesteld. Slechts betrekkelijk weinigen zullen de vijf deelen achtereenvolgens
uitlezen, maar juist om zekere perioden uit de geschiedenis der veertig jaren na te
slaan is dit werk van zoo hooge waarde en daartoe is een register noodig.
Wij wenschen den schrijver met de totstandkoming van zijn omvangrijken arbeid
hartelijk geluk en hopen, dat zijn boek in veler handen kome.
P.V.D.
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Arthur Briët.
Door P.A. Haaxman jr.
Arthur Briët behoort tot die gelukkig nog breede rei Hollandsche kunstenaars, die
er niet tegen op zien een zeer langen oefentijd door te maken vóór zij zich wagen
aan eigen zelfstandig werken naar eigen smaak en inspiratie. Even als zijn tijdgenooten
de Josselin de Jong, Rink, Haverman, Arntzenius, getroostte Briët zich dien harden
leer- en studietijd in academie en in werkplaats, onder leiding van geschoolde
meesters, ten einde zich door kennis van het métier en door het leeren overwinnen
van de moeilijkheden der techniek, ik zal niet zeggen bekwaam te maken, maar om
rijp te worden voor het persoonlijk voelen in de kunst. Dat op die manier veel geleerd
wordt, dat later als overbodige ballast weer over boord geworpen kan en moet worden,
dat veel moet worden afgeleerd of liever op zij gezet, dat men met inspanning zich
eigen heeft gemaakt, ik zal het niet tegenspreken. Maar men moet dien weg afleggen,
evenals voor de algemeene ontwikkeling van het individu onmisbaar is het oplossen
van algebraïsche vraagstukken ten einde het logisch denken te bevorderen. De knapste
kop zal echter verlegen staan als men hem later weer die zelfde vraagstukken ter
oplossing voor legt. Zoo is het ook met de vooroefening van den artist. Ik heb nog
nooit een kunstenaar van beteekenis, die er langs dien moeilijken weg gekomen is,
hooren beweren dat zijn studiejaren als verloren tijd zijn te beschouwen. In tegendeel,
van die zijde is mij altijd verzekerd - en was dat niet het geval, dan zou toch hun
werk het daghelder aantoonen - dat de beginselen degelijk bestudeerd en grondig
gekend moeten zijn alvorens men in staat is een waarachtig kunstwerk voort te
brengen.
Arthur Briët 's vorming is een overtuigend bewijs van die stelling. Toen ik een
tiental jaren geleden voor 't eerst met zijn werk kennis maakte, lag de academische
invloed er nog vlak boven op. Uit zijn figuren spraken nog te veel het model en de
conventioneel academische pose. Ook de manier van schilderen verried in de coquette
kleuren en het ietwat peuterige in de behandeling den invloed van den leermeester.
Maar evenals in de eerste proeven van een Jacob Maris

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

ARTHUR BRIËT.

en een Jozef Israëls, waren in de eerste schilderijen van Briët de sporen duidelijk te
zien van een jong talent, dat langs dien uitvoerigen en nauwgezetten weg, bij ijverig
volharden het doel zou bereiken.
In die dagen dat ik het eerste schilderij van Briët zag in den kunsthandel van
Grolman te Utrecht - de voorstelling van een boerenbinnenhuis, zeer uitvoerig
behandeld, met een jonge vrouw bij de wieg van haar kind -
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werd er juist in Den Haag een tentoonstelling gehouden van werken van de drie
Marissen Daar waren een paar stukjes uit Jaap Maris' eersten tijd, en ook een koetje
heet uit de vroege jaren van Willem. Met welk een liefdevolle zorg voor het modélé,
voor het bestudeeren der eigenaardigheden van de vacht van het dier, van het licht
in den stal, was dat geval van den jongen Willem Maris geschilderd. En met hoe veel
piëteit voor de uiterlijke dingen was dat moedertje van Jaap, bij de wieg van haar
kind in slaap gevallen, in alle bijzonderheden waargenomen en met scherpen blik
geschilderd. Welnu, dat eigenaardige cachet droeg ook het eerste werk van Briët, en
't zou mij niet verwonderen of over eenige jaren zal dat zelfde groote verschil, dat
de latere werken van de Marissen onderscheidt van die hunner eerste periode, ook
waar te nemen zijn in de uitingen van onzen Nunspeetschen artist. Maar men zal er
altijd de vroegere degelijke studiën in herkennen.
Toen ik dezer dagen Briët in zijn landelijke woning te Nunspeet bezocht, werd ik
verrast door de groote evolutie in korten tijd in zijn werk tot stand gekomen. Naast
den scherpen waarnemer der uiterlijke dingen had zich de colorist ontwikkeld, waartoe
veel zal hebben bijgedragen het zien van de voorwerpen in hun natuurlijke atmosfeer
en belichting. Ten einde hier des te meer in op te gaan, heeft Briët in de onmiddellijke
nabijheid van zijn villa een atelier laten bouwen, waarvan een gedeelte is ingericht
als arbeiderswoning, precies zooals de menschen daar wonen, slapen, koken,
wasschen, eten - soms met de kippen en de varkens - alles in één enkel vertrek, zoo
artistiek-rommelachtig mogelijk, maar verschrikkelijk indruischende tegen de
bepalingen van de woningwet. Van uit zijn atelier heeft hij een schilderachtig mooi
kijkje op die schuur met haar vochtigen,
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steenen vloer, rieten dak, schouw met vuurplaat, allerlei gerij aan den wand, twee
bedsteden voor de geheele familie. De artist is op die manier uit en thuis, volkomen
vereenzelvigd met de streek en hare bewoners die hij bestudeert, kortom hij is in zijn
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knollentuin. Van daar de intimiteit, het natuurlijke en innig vertrouwelijke in zijn
jongste kunstwerken, die van tijd tot tijd op onze tentoonstellingen te zien komen.
Maar ook maar van tijd tot tijd, want Briët is niet spoedig tevreden over zijn werk.
Hij is er dikwijls het eerst bij om het af te keuren, en het gebeurt vaak, dat hij zijn
werk op een tentoonstelling gezien hebbende, daarin fouten ontdekt en weer van
voren af aan begint.
Na deze inleiding laten wij hier eenige aanteekeningen volgen uit het leven van
dezen noesten werker.
In 1867 te Madioen op Java uit Hollandsche ouders geboren, verloor Arthur Briët
een jaar later zijn vader, die daar predikant was. Zijn moeder keerde met haar eenig
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overgebleven kind drie jaar later naar Holland terug; zij vestigde zich eerst in den
Haag, en na hertrouwd te zijn, te Utrecht, waar Briët tot zijn 17e jaar school ging.
Daar ontving hij de eerste lessen in het teekenen van den in die dagen bekenden
Utrechtschen meester Jozef Hoevenaar. Zijn talent voor illustreeren dagteekent reeds
van de schoolbanken. Met zijn schoolmakker Walter Opzoomer, den sedert overleden
zoon van prof. Opzoomer, gaf hij een anecdotenblaadje uit: de Humorist. De meeste
illustraties in dat vlugschriftje waren van Briët. Maar dit waren slechts de
preliminairen voor zijn ernstige studiën, die eerst goed in 1884 begonnen, toen hij
naar Antwerpen ging en daar gedurende vier jaren de Academie bezocht. Reeds aan
het einde van het eerste jaar verwierf hij den eersten of uitnemendheidsprijs voor de
teekenklasse. Vooral zijn
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compositie-teekening voor dit eerste examen werd geroemd. Onder zijn vrienden
had de jonge Briët weldra een zekere reputatie als knap karakterteekenaar, en de
zucht naar eigen, zelfstandige studie deed hem toen reeds uit den band springen en
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de academie-modellen afwisselen met schetsen en karikatures uit de straat.
L'enseignement de la rue trok hem soms meer aan dan de teekencolleges naar wel
levende, maar meestal ziellooze modellen. Een intieme expositie van zijn
academie-werk onlangs op een gezelligen Zaterdag-avond in Pulchri Studio gehouden,
gaf een interessant kijkje van zijn kloek werken en streven in die dagen. Daar was
onder anderen een blad met studiekoppen, die mij om de geestvolle behandeling zeer
boeiden. Antwerpsche typen uit Briët's leertijd, zooals Dudley Hardy, Coppens,
Livens, Herbert Hunt, Hobbe Smit, Henneman en Ratinks staan op dat blad
karaktervol uitgebeeld. Daar waren ook bladen met dierstudiën (paarden en ezels),
met interieurs, reisherinneringen uit Parijs, België en Holland, Zwitserland; maar
daar waren, onder de menigvuldige karakterkoppen, vooral een zelfportret en een
forsch portret in houtskool van zijn academie-vriend Fl. Arntzenius, die wel het meest
uitmuntten in persoonlijke eigenschappen.
Bij 't beschouwen van deze zeer eigenaardige collectie teekeningen uit Briët's
Antwerpsche periode, vertelde mij een zijner vrienden en tijdgenooten menig pikant
voorval uit die dagen. Een daarvan mag ik, als getrouw biograaf, hier niet verzwijgen,
omdat
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daaruit ten duidelijkste blijkt Briët's wijsgeerigen aanleg. Het herinnerde mij de
zonderlinge eigenaardigheid van den beroemden franschen graveur François, die
zijn eigen pantalons maakte, waarvan het gevolg was dat die altijd veel te kort
uitvielen. Naar de reden van die gewoonte ondervraagd, zei François eens tegen een
vriend: gij kunt immers ook niet velen dat een barbier uw gelaat inzeept en daarom
scheert gij u zelf, welnu ik kan niet dulden dat een kleermaker mij aan mijn beenen
friemelt, en daarmeê uit!
Diezelfde beroemde graveur, tot lid van het Institut de France benoemd, zag zijn
voorganger begraven met groot ceremonieel vertoon. Op de baar lag zijn gepalmde
rok en pantalon, staatsiedegen en steek.
‘Daar gaat mijn pak,’ zei François tot een vriend, en den volgenden dag ging hij
naar het sterfhuis en verzekerde zich den eigendom van het staatsiekleed zijns
voorgangers. De pantalon was hem nu toevallig veel te lang.
Welnu, met Briët, die in Antwerpen zelden voor een levend modejournaal kon
doorgaan, is ook zoo iets gebeurd. Op een morgen in de teekenklasse komende, werd
hij door een homerisch gelach begroet. Briët had een broek aan, die hem niet verder
tot aan de kuiten reikte. Hij had die broek van een hollandschen collega, die weer
uit Antwerpen vertrok, voor een paar frank overgenomen. Dat dit kleedingstuk nu
ook nog precies van maat zou zijn, kon men voor zóó weinig geld toch niet
verwachten. Het is een feit, dat Briët de broek een paar maanden lang netjes heeft
afgedragen.
Van het ‘antiek’ kwam Briët in de schilderklasse, waar toen Charles Verlat zijn
inspireerend onderwijs gaf. De jonge Hollander genoot de hooge onderscheiding dat
Verlat met zijn werk ingenomen was en hem zelden oversloeg bij het geven van zijn
correcties, die intusschen wel eens deze schaduwzijde hadden dat de meester met
een enkele brutale en rake veeg den leerling het geploeter van een heelen morgen
totaal ongedaan maakte. Op een paar potten verf kwam het echter niet aan. Het was
geen angstvallig schilderen in dien tijd, maar een dagelijks weerkeeren van breed
aansmeeren en raak modelleeren in de verf, en dat in een wedstrijd met vele knappe
élèves met steeds meer opvlammend hartstochtelijk vuur. Briët borstelde er dus maar
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dapper op los, en hoewel zijn aangeboren vrijheidszin wel eens in botsing kwam met
het strenge toezicht van den surveillant en een paar dagen congé daarvan soms het
gevolg waren, werden over het geheel genomen die academiejaren gekenmerkt door
groote regelmaat en volharding in den arbeid. Briëts aansmeren van studies naar
levensgroote naakt-
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modellen deed soms denken aan den Claude uit l'Oeuvre van Zola.
In 1888 had hij het succes, bij het jaarlijksch concours (van de hoogste klasse)
twee eerste prijzen te behalen, voor het schilderen van een studie naar naakt en eene
naar gekleed model, en tevens ontving hij een eerste medaille voor teekenen naar
levend model. Reeds bij den aanvang op de schilderklasse was het Briët's streven
om sterke lichteffekten te maken, wat, gepaard met zijn flink teekenen, zijn studies
steeds kranig voor den dag deed komen. Drie er van werden uitverkoren voor het
archief van de best gekeurde schilderstudies, die in dien tijd nog tot leering van de
élèves in de schilderklasse werden opgehangen.
Middelerwijl, in 1886, had Briët met succes medegedongen naar de koninklijke
subsidie, ingesteld door wijlen Z.M. koning Willem III, en had hij het geluk die beurs
vier achtereenvolgende jaren te behouden. Na afloop van zijn Antwerpschen studietijd
begaf hij zich dan ook naar Parijs, waar hij zelfstandig werkte en behalve naaktstudies
en studiekoppen, eenige kleine genrestukken schilderde, o.a. een getiteld: Javaansche
danseressen op de wereldtentoonstelling (1889), dat bij de firma Goupil in den Haag
geëxposeerd, later door vrienden van den heer Freiwald te Parijs aangekocht en dien
heer werd aangeboden.
Van Parijs uit ondernam hij met een Engelschen collega een kunstreis door Italië
en bleef verscheidene maanden te Napels en op Capri, waar hij vele kleine werken
maakte, meest landschappen met figuren. Na kortere bezoeken aan Rome, Florence,
Venetië en andere Italiaansche steden, en vervolgens aan München, keerde hij weer
naar Parijs terug. Omstreeks dezen tijd behaalde hij den eersten prijs in een concours
voor een reclamebiljet (voor een Levensverzekerings-maatschappij te Utrecht),
waarvoor P. de Josselin de Jong en
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M. Bauer tot de juryleden behoorde.
Hoewel een afstammeling van een Fransche familie, was Briët te veel Hollander
om zich op den duur in Parijs thuis te gevoelen. Hij maakte er wel kennis met artisten
van naam,
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van wie vooral Munkacksy en zijn werk grooten indruk op hem maakten, maar de
kunstuitingen van de meeste jonge Fransche artisten konden hem op den duur niet
boeien en hij verlangde weer naar de Hollandsche beemden en ruime luchten. Er
kwam echter eerst nog een tusschenperiode door een oponthoud in Vlaanderen, waar
hij in een dorp nabij Mechelen een poos samenwerkte met een onlangs overleden
Antwerpschen collega, Evert Larock. Zoo kwam Briët in aanraking met den te
Mechelen wonenden Alexander Struijs, met wien hij een intieme vriendschap sloot
en onder wiens invloed hij een Vlaamsch binnenhuis schilderde, dat door de
commissie voor de koninkl. subsidiën in 1892 op de tentoonstelling te Amsterdam,
voor H.M. de Koningin-Regentes werd aangekocht. Hij had nu zijn genre gevonden,
dat hij verder ging beoefenen in Noordbrabant, in dorpjes op de hei, waar hij een rijk
studieveld vond in de schamele verblijven van de arbeidersbevolking. Ook het
landschap boeide hem hier in hooge mate, evenals later op de Veluwe, zoodat hij bij
afwisseling zijn domicilie nu hier dan daar vestigt. Uit zijn eersten
Noord-brabantschen tijd trok zeer van hem de aandacht, op een tentoonstelling te
Middelburg, een schilderij: ‘Strooper van zijn tocht teruggekeerd’, dat in de
verzameling van een Middelburgsch liefhebber overging. Voor het bestudeeren van
zijn model woonde hij geruimen tijd in het nederig verblijf van den strooper midden
op de heide, wel een bewijs hoe nauwgezet en veeleischend Briët in zijn kunst is.
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Eenigen tijd daarna trad hij in 't huwelijk en vestigde zich in het dorp Nunspeet op
de Veluwe. Hoe hij zich daar heeft ingericht heb ik boven reeds geschetst. Zijn eerste
Nunspeetsche schilderij (een ziek meisje op den schoot harer moeder) was een
volledig succes in de Hollandsche afdeeling der Antwerpsche wereldtentoonstelling
van 1894, waar het gemedailleerd werd en de schilders Roelofs, Mesdag en anderen
hun instemming met zijn werk betuigden. Dit schilderij werd het volgend jaar te
Berlijn aangekocht. Niet minder gelukkig was hij aldaar in 1896 met zijn ‘bijbellezend
vrouwtje’, dat het eigendom werd van den Duitschen Staat. Een omvangrijk doek:
‘Koffiedrinkers’ zag Briët in 1899 op de Internationale tentoonstelling te München,
gekocht voor het museum te Maagdeburg. In hetzelfde jaar genoot hij wederom de
onderscheiding dat de commissie voor de koninklijke subsidiën een zijner schilderijen
‘jonge moeder bij de wieg van haar kind’ aankocht, ditmaal voor de particuliere
collectie van H.M. de Koningin.
Den nog jeugdigen artist mocht verleden jaar een niet minder schoon succes te
beurt vallen met zijn schilderij: ‘Huiselijke bezigheid’, dat op de wereldtentoonstelling
te Parijs een medaille ontving en bovendien voor het Luxembourg-museum werd
aangekocht. Met slechts zeer weinige Hollandsche artisten, o.a. Mesdag, deelt Briët
de eer in dat eerste van Frankrijk's musea voor moderne kunst vertegenwoordigd te
zijn. Tot de eerste aankoopen, dezen zomer op de Internationale Tentoonstelling te
München, behoorde zijn inzending ‘Huiselijke arbeid’, een schilderij met twee figuren,
vrouw en kind in een mooi verlicht intérieur.
Briët's talent uit zich niet eenzijdig. Hij is op zijn tijd, als hij zich geïnspireerd
gevoelt, een even gelukkig beoefenaar van het landschap als van het genre of het
portret. Nog onlangs werd door de firma van Wisselingh
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& Co. te Amsterdam - Londen, de hand gelegd op Briët's landschap: ‘Het dorp Elspeet
bij sneeuw’.
Waar vele schilders, vooral onder de jongeren, in hun werk voorkeur voor een
bepaalde richting, leermeester of beroemden tijdgenoot toonen, waardeert men in
Briët steeds een eigen keuze, een persoonlijke opvatting der dingen. Wel oefende
een tijd lang Alex. Struijs invloed op hem en erkent hij zelf dat de colorist Breitner
hem tot vernieuwde krachtsinspanning geprikkeld heeft, maar nabootsing van een
ander's karakteristieke eigenschappen is hem altijd een gruwel geweest.
Arthur Briët is nog pas in het begin van zijn loopbaan. Zijn aanvankelijk succes
wettigt het vermoeden, dat hij mettertijd plaats zal nemen onder de illustratiën van
de Nederlandsche schilderschool.

Iets over Finland en Finsche huisindustrie
Door L. Lacomblé.
In het afgeloopen voorjaar vertoefden eenige Finsche vrouwen in Nederland, die
belangstelling hebben trachten op te wekken voor hun land, door in verschillende
steden, Haarlem, Utrecht, den Haag en Amsterdam producten van daar ginds ten
toon te stellen, die eenigszins een denkbeeld konden geven van hetgeen de bevolking
van het natuurschoone Suomi weet voort te brengen op gebied van kunstnijverheid,
meer in het bijzonder van huisindustrie, zooals die als eene natuurlijke behoefte van
het volk beoefend wordt. Het is naar aanleiding van deze tentoonstellingen, daartoe
ook opgewekt door de edele beweegredenen van bovenvermelde Finsche vrouwen,
dat ik het een en ander over het land en deze voortbrengselen van kunst wil
mededeelen. De schetsen, die dit artikel illustreeren, zijn vervaardigd naar voorwerpen
welke op die tentoonstellingen te zien waren en moeten dienen ter verduidelijking
van het weinige dat ik over Finland en zijne bevolking zal zeggen.
Finland heeft lang behoord tot die landen, waarin wij Europeesche Westerlingen
zoo goed als geen belang stelden en het is eerst in de laatste jaren, dat West-Europa
zich tot het dichterlijke Suomi, het land van de duizend meren aangetrokken heeft
gevoeld en zijne belangstelling is gaan toonen in de aangelegenheden van daar ginds.
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De bijzondere ligging van Finland, zich uitstrekkende tusschen 60 en 70 N.B., de
eigenaardige formatie van den bodem, de geschiedkundige gebeurtenissen, die in
het land plaats grepen, zijn alle factoren welke hunnen invloed hebben doen gelden
op de cultuur van het land, en waarmede rekening gehouden moet worden bij de
beoordeeling van zijne kunstproducten. Zoo zullen wij beter nog de pogingen
waardeeren van hen, die onder veel ongunstiger omstandigheden dan wij zich hebben
kunnen ontwikkelen.
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Bovendien zullen genoemde factoren beter bestaande toestanden verklaren, die in
zoo nauw verband staan met de voortbrenging van bepaalde producten van
kunstnijverheid, waarmede wij ons meer in het bijzonder zullen bezighouden.
Het schijnt, dat reeds in het steenen tijdperk relaties hebben bestaan tusschen
Finland en Zweden, af te leiden uit den vorm der steenen voorwerpen gevonden in
het Z.W. van Finland, alsook door de overeenkomst, die de daar zich bevindende
‘cairns’ of graftombes vertoonen met de ‘tumulus’ van midden Zweden en Norrland,
ook de enkele bronzen voorwerpen in Finland gevonden, wijzen door hunne
ornamentatie op bepaald Vikingschen invloed. Weinig is omtrent de geschiedenis
uit deze tijden bekend, alleen zijn legendarische herinneringen bewaard gebleven en
in dichtvorm tot ons gekomen door het epische gedicht de Kalewala. Van eene
eigenlijke geschiedenis van Finland is eerst sprake na de komst van Erik den Heilige,
Koning van Zweden, die

FIG.

10.
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FIG.

7.

in 1156 in Nyland landde, om het Christendom te gaan verbreiden onder de
Heidensche Finnen. Van dien tijd af werd Finland het aambeeld, waarop beurtelings
de naar macht strevende Zweedsche koningen en de roofzuchtige Russische Czaren
eeuwen lang geslagen hebben. Het werd het tournooiveld waarop de Zweden en de
Russen hunne geschillen beslechtten; doch niet dat van ridders, maar van woeste
horden, die het land plat liepen, de bevolking uitmoordden, de steden in brand staken.
Het is te begrijpen, dat onder dergelijke omstandigheden van eene rustige ontwikkeling
en eene geleidelijke cultuur geen sprake kon zijn; wat er voor de ontwikkeling van
het volk gedaan werd, kwam meer uit Zweden, dat eigenlijk zelf nog niet bogen kon
op groote beschaving. Per Brahe, die in de eerste helft der 17e eeuw uit Zweden
kwam en als stadhouder van Finland den naam heeft verkregen van landsvader,
stichtte de universiteit van Åbo, de eerste in het land, en later naar Helsingfors
overgebracht.

FIG.

1. FINSCHE BEDDESPREI 1798.

Terwijl in dien tijd in ons land eene schitterende schilderschool krachtig
voortbrengt, en de bevolking op elk gebied eene energie ontwikkelt, waardoor zij
zich zelf overtreft, is Finland nog in diepe rust. Het schijnt alsof de menschen sinds
eeuwen aan den langen winterslaap gewend, die hen tot inertie doemt, zich eerst heel
langzaam aan dezen verlammenden invloed gaan onttrekken om ten slotte op het
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einde der 19e eeuw een gelijken rang te gaan innemen naast andere kleinere staten
en toonen in zich eene innerlijke kracht te bezitten, die slechts gunstiger voorwaarden
eischt om daarmede de hoogste ontwikkeling te bereiken.

FIG.

8.

Sprekende over deze cultuur moeten wij wel in het oog houden, dat deze zich
eigenlijk ontwikkelt langs de kusten van de Bothnische en Finsche golf, te midden
van eene bevolking van Zweedsche afstammelingen, wel is waar ook gemengd met
de eigenlijke Finnen, en dat daarnaast nog eene boerenbevolking leeft in het
middengedeelte van het land, die niet geheel aan deze cultuur deelneemt en lang nog
heel oude gebruiken en zeden bewaart, heel lang nog vast blijft houden aan oude
tradities. Terwijl op het oogenblik in Finland, schilders als Axel Gallen, Ero Järnevelt,
Edelfelt, Westerholm, Ahlstedt en vele anderen, werk produceeren, dat naast het
beste mag staan wat in andere landen in dezen tijd wordt voortgebracht, waren in
het midden der 18e eeuw de schilders nog met een lantaarntje te zoeken; een hoogst
enkele naam van een beeldhouwer of portretschilder uit Zweden stammende, ver-
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FIG.

2. FINSCHE BEDDESPREI 1792.

vult de rol van vertegenwoordiger eener schilderschool, die eigenlijk dien naam niet
verdient. Deze jeugdige en krachtige verschijning van een schilderschool in dezen
tijd, ontstaan om zoo te zeggen door bevruchting van de kunst uit den vreemde,
voornamelijk uit Frankrijk, dient wel als een bijzonder verschijnsel te worden
geconstateerd, omdat deze school nu moet blijken sterk genoeg te zijn, om eene
verdere cultuur in die richting te kunnen dragen. Het is waarschijnlijk aan de energie
van die mannen dan ook gedeeltelijk te wijten, dat in Finland de impulsie tot
ontwikkeling grooter is geworden (een verschijnsel dat wij bij ons in den lande ook
hebben kunnen waarnemen bij de Haagsche schilderschool van '70); dat meerdere
bekendheid wordt gegeven van hetgeen Finland wenscht en wil; dat ook een tak der
volkswelvaart, de huisvlijt en huisindustrie, grooten steun heeft gevonden bij een
zeker intellectueel deel der bevolking, dat inziet, dat voornamenlijk door de
bevordering der welvaart van den boerenstand en door bescherming van zijne
huisindustrie ook de algemeene welvaart van het land bevorderd wordt en zijne
innerlijke kracht versterkt.
Behalve de vereenigingen: Finska handarbetets vännor en Finlands allmänna
Slöjd-förening, die de bevordering van de volksindustrie behartigen, bestaan in
Finland nog een 68tal scholen waar onderwijs gegeven wordt in slöjd, aan
boerenjongens en meisjes. Tot beter begrip van het hier voorafgaande, dienen wij
even na te gaan onder welke omstandigheden de boerenbevolking leeft, wat eigenlijk
de beteekenis is van de reeds eenige keeren genoemde huisindustrie. De groote
uitgestrektheid van het land, de hoogst eigenaardige meerenformatie en de overal
weelderig tierende bosschen, de vooral in het noorden zich doende gevoelen lage
wintertemperaturen zijn zoovele oorzaken, waarom de bevolking, voor zoover die
niet in steden woont, vrij ver uit elkaar in de overige deelen van het land verspreid
leeft. Bijaldien het verkeer slechts langs de kuststreken en met eene enkele
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gelegenheid naar het midden van het land door middel van spoorwegen plaats heeft,
leeft de bevolking nog geïsoleerd en is elk individu min of meer aan zichzelf
overgelaten, en moet hij bijgevolg zooveel mogelijk voorzien in eigen behoeften.
Nog vrij lang heeft het aartsvaderlijk familieleven bij de Finnen bestaan, waarbij
kleine groepen van menschen als groote families te zamen leefden, waarbij de oudste
zooveel als het hoofd, de raadgever en bestuurder was. Deze toestanden zijn evenwel
langzamerhand in de 19de eeuw verdwenen. Het grondbezit is verbrokkeld geworden,
en elk individu heeft zich op zijn eigen stukje land afgesloten van het
gemeenschappelijk samenzijn en tracht door eigen arbeid zooveel mogelijk te voorzien
in de meeste zijner behoeften. Tot voor 50 jaar was de huisindustrie om zoo te zeg-
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gen de eenige produceerende werkkracht in Finland: de vrouwen sponnen de wol
van eigen schapen en het vlas en de hennep van eigen bouwgronden, zij weefden
grof en fijn linnen, beddetijken, grove wollen stoffen, tapijten, dekkleeden enz.,
vervaardigden hare eigen kleêren en vaak ook die van hare mannen.

FIG.

11.

De mannen zelf bouwden hunne huizen, vervaardigden de weefgetouwen voor de
vrouwen, het overige huisraad, sleden, karren, booten, zij maakten zelf hun bier en
brandewijn. Nadat de spoorwegen gekomen zijn, en ook in sommige plaatsen
fabrieken, spinnerijen, weverijen zijn opgericht, en bijgevolg ook winkels, die de
waren verkoopen, is de taak van den boer en de boerin wel wat verlicht, doordat het
hun nu gemakkelijker werd gemaakt, om zich sommige benoodigdheden door aankoop
te verschaffen, waardoor hun heel wat arbeid uit de handen genomen werd. Ofschoon
er nu fabrieken

FIG.

3. FINSCHE BEDDESPREI 1774.

FIG.

15. FRAGMENT MESSING BUIKRIEM.
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zijn, heeft de boerenbevolking toch niet hare huisindustrie laten varen; zij is voor
haar eene levensbehoefte, want hoezeer het ook in den aard van het individu ligt toe
te geven aan gemakzucht, hij gevoelt dat zijn energie en kracht alleen door arbeid
bewaard kan worden en dit bewustzijn spoort hem aan tot werken. Wat zouden de
boeren moeten doen gedurende de lange winters, die half September aanvangen om
aan te houden tot half Mei? En bovendien, ook in den zomer, wanneer de boer naar
zijn land is, en de vrouw alleen tehuis, zal zij te midden van de haar omringende
stilte behoefte gevoelen haar spinnewiel te laten snorren en daarin eene afleiding
vinden.

FIG.

6.

Sedert de vroegste tijden waren het spinnen en weven takken van huisindustrie,
die in Finland trouw beoefend werden; in het Kalewalagedicht wordt van weven op
verscheidene plaatsen melding gemaakt en ook de bepaald Finsche benamingen voor
verschillende zaken op het weven betrekking hebbende, wijzen er op, dat reeds voor
de komst van de Zweden, deze industrie bij de oude Finnen bekend was. Zooals reeds
vermeld, wordt tegenwoordig zooveel mogelijk de bloei van deze huisindustrie
bevorderd en terecht, want deze arbeid, die niet alleen intelligentie en smaak, maar
ook veel geduld vereischt, houdt den geest wakker en verschaft den mensch de zoo
noodige afleiding, daár, waar hij anders licht onder
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den indruk zou komen van de hem omgevende stilte der eenzaamheid.

FIG.

12. MODERN FINSCH TAPIJTJE.

De Finsche boerinnen weven niet alleen de gewone linnen of wollen stoffen ter
aanwending voor kleeren, ofschoon minder dan vroeger, maar houden zich ook veelal
bezig met het weven van tapijten, dienst doende als wandbekleedingen of als
beddespreien en dekken, portières en die in het algemeen ook bij de bewoners der
steden als huishoudelijk artikel of ook wel als luxe-artikel toepassing vinden.
Het weefsel heeft veel overeenkomst met de Smyrna tapijten; de hier afgebeelde
bedspreien en wandtapijten, zijn niet alleen opmerkelijk door hunne ornamentatie,
maar zijn bovendien fraai van kleur. Soms is de rand goudachtig bruin met zachtroode
ornamenten. de bloemen zijn heel licht blauw met chocolaadbruine contourlijnen;
het middenvak is blauwgrijs, de hertjes zijn zachtrood, het schild en de overige
figuren geelbruin in verschillende nuanceeringen (fig. 1). Ook is de buitenkant wel
blauw met matgele en roode strepen, de tweede rand is zacht rood, terwijl de ruiten
saamgesteld zijn uit bruin, geel en lichtblauw; het middenvak is donkerbruin, het
vierkantje groen met rooden rand, de figuurtjes roodachtig (fig. 2). Op een ander is
de rand blauw, het zigzag-ornament goudachtig geel, het middenvak heeft een roode
fond, waarop de verschillende figuurtjes afkomen in lichtrose, lichtgroene, blauwe
en gele kleuren en hier en daar eene sterkere noot van diep bruin (fig. 3). Elders heeft
het tapijt een rooden grond: het middenvak bestaat uit eene groene ruit met blauwe
driehoeken, de twee andere paneelen vertoonen een zwarte fond met S-vormige roode
ornamenten (fig. 4).
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FIG.

4. FINSCHE BEDDESPREI 18DE EEUW.

Deze tapijten dragen de jaartallen 1798, 1792 en 1774, zij werden als beddespreien
gebruikt en door de bruiden voor haar huwelijk vervaardigd; de figuurtjes van een
mannetje en een vrouwtje wijzen op die gebeurtenis en de verdere figuren, die in het
tapijt geweven zijn, als: ganzen, koeien, honden, hertjes, gestyleerde kerstboompjes
verraden de gedachten, die de weefster gedurende haren arbeid bezig hielden en hoe
zij die motieven met een bepaald gevoel voor decoratief schoon wist toe te passen
in haar werk.
Tegenwoordig worden nog dergelijke tapijten vervaardigd, doch zijn evenwel
somberder van kleur; veelal vertoonen nu de motieven der nieuwere weefsels
geometrische figuren (fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10), die veelal af te leiden zijn uit het
zoogenaamde hakkros-ornament (fig. 11), wat hetzelfde is als het svastica-ornament
bij de Chineezen en Indische volken. Tot de meer moderne weefsels behoort het
tapijtje door Gallen ontworpen,
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(fig. 12) eene kleurencombinatie vertoonend van blauw, groen, bruin en lichtgrijs.

FIG.

13. HOUTEN BOTERVAT.

Zooals reeds ter loops werd opgemerkt houdt de Finsche boer zich in zijne vrije
uren bezig met het in hout vervaardigen van de huishoudelijke zaken, die hij in zijn
bedrijf noodig heeft; doch behalve deze vervaardigt hij ook voorwerpen, waarbij hij
zich tevens toelegt om deze te versieren met ingekerfde ornamenten, die hij ook soms
kleurt en welke voorwerpen dan afzet vinden in de steden en min of meer als
luxe-artikelen beschouwd moeten worden. Van dergelijke voorwerpen zien wij
afbeeldingen in fig. 13 en fig. 14, zij zijn opgesmukt met roode, gele, blauwe en
groene kleuren; uit een ethnografisch oogpunt hebben deze voorwerpen minder
waarde, doordien zij versierd als zij daar zijn, niet bepaald dienst doen bij het bedrijf
van den Finschen boer, doch in vorm wel overeenkomen met bij het bedrijf
gebruikelijk vaatwerk.

FIG.

9.

De Finnen dragen veelal een mes aan een gordel, bevestigd ter linkerzijde van het
lichaam. In Österbotten zijn deze gordels sierlijk bewerkt en van messing vervaardigd
(fig. 15); een gevolg van het dragen van deze messen is eene belangrijke
messenindustrie; de centra van deze huisindustrie worden gevon den in Kauhawa in
Österbotten ten Z.O. van Wasa. Een meer aan den Finschen boer eigen industrie is
die der berkenbast, welke voornamelijk in Tavastaland, Savolax en Karelen beoefend
wordt en sedert de oudste tijden bekend; men vervaardigt er schoenen, ransels,
messcheeden, korven en meerdere zaken van, die in het huishouden aanwending
vinden.
Als een onderdeel van de Finsche huisindustrie waren op de tentoonstellingen ook
voorwerpen, die door Laplanders gedragen worden en gedeeltelijk ook door hen
vervaardigd. Groot is de weelde niet, die de Laplander kent, wanneer hij 's zomers
met zijne kudden rendieren uit is; zijne woning bestaat uit een paar palen, bedekt
met wat grof serge en eenige oude tapijten, daar binnen een stookplaats van steenen,
eenige rendiervellen om op te liggen, twee of drie leeren zakken voor zijne kleederen
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bestemd, voorts eenige houten schotels (fig. 16). Aan zijn leeren gordel (fig. 17)
hangt een kokertje om zijn naaigerij te bewaren, zijn mes (fig. 18) en een beenen
lepeltje met ringetjes versierd; deze gordel met beenen plaatjes vormt met hetgeen
er aan hangt een karaktervol geheel. Opmerkelijk is de bij de Lappen veelvuldig
voorkomende versiering van een lossen ring, (fig. 16 en fig. 17) en doelt deze losse
ring oorspronkelijk waarschijnlijk op welvaart, daar de ring reeds in de oudste tijden
een geliefkoosd sieraad bij de volken in

FIG.

14 HOUTEN MELKVAT.
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FIG.

19 LAPSCH VROUWENSIERAAD.

het noorden is geweest en het bezit van vele een teeken van rijkdom was; hoe dan
ook, deze versieringswijze is opvallend en uit een ethnografisch oogpunt wel
belangrijk.
Eenige vrouwensieraden afkomstig uit Torneå, en allerwaarschijnlijkst door Zweden
vervaardigd, worden door Lapsche vrouwen bij feestelijke gelegenheden gedragen;
zij wijzen op eene wonderlijke ineensmelting van Heidensche en Christelijke
versieringskunst; wij zien in die voorwerpen (fig. 19, 20, 21, 22) uit zilver en verguld
zilver vervaardigd nog den vorm van de oude Vikingsche gespen; doch hier zijn aan
toegevoegd musiceerende engelen en byzantijnsche kruisjes. Ofschoon die voorwerpen
dus door hun heterogeen karakter niet dat cachet van echtheid bezitten, toch hebben
zij iets typisch. Een versiersel als fig. 20, bestaande uit een matzilveren plaatje met
gebombeerden rand en cirkelvormige gaten en daaraan loshangende verguld zilveren
ronde holle glimmende bekkentjes, moet een hoogst eigenaardig effect te weeg
brengen op de grove kleeding van de Lapsche vrouw, met hare ravenzwarte haren
en olijfkleurige gelaatstint.
De primitieve versieringen, die wij op de bepaald typisch Laplandsche

FIG.

17. GORDEL LAPLANDER.
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FIG.

18. MES LAPLANDER.

voorwerpen aantreffen, wijzen er wel eenigszins op hoe dit volk wat hun
versieringskunst aangaat, feitelijk nog even ver staat als in het steenen tijdperk en
laat zich dit ook gemakkelijk verklaren, doordien de levensomstandigheden van die
menschen sedert eeuwen dezelfde zijn gebleven en hunne behoeften zich tot de meest
eenvoudige blijven bepalen. Nog lang nadat het bronzen en ijzeren tijdperk voor de
eigenlijke Finnen was ingetreden, gebruikten de Lappen nog steenen bijlen; langzaam
zich uit het midden van Finland door het opdringen der Finnen naar het noorden
verplaatsend, heeft de Lapsche bevolking al hare vindingrijkheid moeten gebruiken
om zich tegen de strenge en langdurige winters te beschutten en den vernietigenden
invloed

FIG.

21. LAPSCH VROUWENSIERAAD.

er van trachten te keeren door practische lichaamsbekleedingen uit te vinden. Dat
zij aan deze een bepaald karakter hebben weten te geven, wijst op vroegere cultuur,
die niet geheel verloren schijnt te zijn gegaan. Als een gevolg van de lange winters
en ook door de isolatie, waarin de Laplander leeft op de uitgestrekte boschgronden
van Uleå-

FIG.

20. LAPSCH VROUWENSIERAAD.
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FIG.

16. HOUTEN NAP VAN LAPLANDER.

borgslän en de toendra's van Lappmarken met hunne naakte rotskoppen, voorziet hij
natuurlijk zooveel mogelijk in eigen behoeften en is dan ook in die streken de
huisindustrie om zoo te zeggen de eenige produceerende werkkracht.

FIG.

22. LAPSCH VROUWENSIERAAD.

Gebonden als wij zijn aan eene beperkte plaatsruimte, zijn wij verplicht hier
afscheid te nemen van een onderwerp, waarmede wij ons gaarne nog langer hadden
bezig gehouden. Mogen deze korte regelen eenigszins belangstelling hebben opgewekt
voor het Finsche volk, dat moeielijke tijden doorleeft, een volk, dat arbeidt en denkt,
dat zijn land en zijn vrijheid lief heeft.
Rijswijk, April 1901.

Langs de Oostzee.
Door Geertruida Carelsen.
Hoe graag Nederlanders hun Zomervacantie in Duitschland doorbrengen, aan de
Oostzeekust komen ze, voor hun plezier, slechts zelden.
De reden ligt voor de hand. Wat wij voor ons plezier over de grenzen zoeken is
bij voorkeur datgene wat wij in ons eigen land missen: groote bosschen, bergstreken,
hooge, droge lucht, vreemde indrukken, sterke tegenstellingen met onze dagelijksche
omgeving. Waarom dan zouden wij den tijd en de kosten voor een betrekkelijk lange
reis besteden aan een landschap dat ten naastebij op het onze gelijkt en steden,
waarvan wij altijd hoorden zeggen dat ze zooveel overeenkomst hebben met de onze?
En wat de zee betreft; wij die de Noordzee hebben, wat zouden wij ons bekommeren
om zulk een binnenwater als de Oostzee is?
Anders wordt het als men eenige jaren te Berlijn heeft gewoond.
Dan gaat men dat binnenwater, dat per slot van rekening een zeer respectabelen
omvang heeft, waardeeren als de naaste gelegenheid om zeelucht te scheppen en den
horizon te zoeken over een ver watervlak heen. En, ronddwalend in een der kuststeden,
vindt men het juist aardig, in haar oorspronkelijken aanleg zulk een groote
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overeenkomst te ontmoeten met de onzen, - zooveel sporen van historisch verband
tusschen zeden en gebruiken aan weerszijden van het schiereiland dat de Noord- en
de Oostzee scheidt.
Toont de stroom van Nederlands touristen niet veel verlangen naar bedoelde
stranden, handel en scheepvaart hebben daar van oudsher anders over gedacht. En
opmerkelijk is dat, terwijl de negentiende eeuw tot dit doel een Noord-Oostzee-kanaal
noodig achtte en voltooide, de middeleeuwen zonder die hulp de gemeenschap hebben
weten levendig te houden, en toch ook hoofdzakelijk te water.
En wat de trekken van gelijkenis tusschen die steden en de onzen betreft, die dragen
een zoo sterk sprekenden gemeenschappelijken stempel, dat hier meer dan een
oppervlakkige aanraking moet hebben bestaan.
De Duitschers spreken van ‘den hanseatischen Charakter’ en staan op hunne beurt
met zekere sympathie te kijken als zij dat karakter in onze kuststeden in zoo sterke
mate terugvinden.
Werkelijk moet men tot de dagen van het Hanzeverbond opklimmen om de
gezamenlijke eigenaardigheden te begrijpen van deze indertijd machtige
handelsvereeniging, waarvan Lubeck de hoofdplaats was.
Lubek aller steden schone
Van riker ere dragester die krone.
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LUBECK (TRAVE, MUSEUM, DOM).

Aanvankelijk verbond Lubeck zich alleen met het naburige Wismar, met Rostock,
Greifswald, Stralsund en Hamburg. Van lieverlede traden aan alle zijden meer
havensteden toe: zoo ook de voornaamste der onzen.
Gelijke oorzaken hadden op al die plaatsen gelijke gevolgen.
Het water was overal het hoofdelement. Lubeck, ofschoon zestien mijlen van de
zee afgelegen, wist zich door de rivier de Trave met haar in directe verbinding te
houden. Een waterland, wat meren en plassen betreft, was het land aan de Duitsche
kust van oudsher evenzeer als bij ons; en evenals bij ons legde de bevolking er zich
reeds vroeg op toe dat water in te dammen, te bedwingen en te leiden. In al de
bedoelde steden wordt men aan onze grachten herinnerd.
Het klimaat is er ten naastebij hetzelfde als bij ons en drong dus tot gelijke eischen
bij de inrichting der woningen.
De aard van den bodem gaf, daar gelijk hier, aanleiding tot de ontwikkeling van
baksteen-architectuur. En hier gelijk daar uitte zich de welvaart, de levenslust, de
burgertrots der rijkwordende kooplieden in statige raadhuizen, mooie waaggebouwen,
monumentale poorten en reusachtige kathedralen.
Dat bij deze groote overeenkomst de Hanzesteden der Oostzee in sommige
opzichten aanmerkelijk van die der Noordzee verschillen, hangt natuurlijk samen
met hun verschil in achterland. En dat onderscheid deed zich te sterker gelden
naarmate de Hanzeband, die ze onderling vereenigde, losrafelde en brak. 't Ligt
daarom voor de hand dat de gelijkenis het grootste is in de oudste stadsbuurten; bij
den aanleg der nieuwere wijken heeft de invloed der onderscheiden nationaliteiten
meer meegemerkt.
Lubeck verheugt zich sinds enkele tientallen van jaren in een snel toenemenden
modernen bloei. In het nieuwe Duitsche Keizerrijk heeft het, naast Hamburg en
Bremen, den rang
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van Vrije Rijksstad, dien het in het oude Keizerrijk genoot, weten staande te houden.
Dat het zijn roemrijk verleden niet vergeet, toont het o.a. in de zorg voor zijne oude
bouwwerken, en zijn historisch museum, kort geleden opgericht in den stijl dien men
de speciaal Duitsche Gothiek noemt.
Lubeck's vroegere evenknie Wismar heeft wel in den Hanzetijd eerst denzelfden
voorspoed en daarna dezelfde tegenspoeden doorleefd, maar tot nog toe niet dezelfde
mate van modernen bloei bereikt.
Het zou te erg zijn Wismar eene ‘ville morte’ te noemen. Daarvoor is zijn haven
veel te levendig. De rest maakt den indruk van een kleine bescheiden stad, die rustig
haar fatsoen weet op te houden in afwachting van betere dagen. En bij Wismars
geschiedenis moet men altijd bedenken dat het ruim 150 jaar lang aan Zweden heeft
behoord.
Uit de verte kondigt het zich aan door twee kerkkolossen, hoog uitstekend boven
een rood huizengewriemel.
Wanneer men tusschen deze huizen door zijn weg zoekt - van het station uit, want
Wismar ligt heel deftig aan een spoorweg - dan verdwaalt men aanvankelijk in vrij
onaanzienlijke buurtjes. Want zulk een moderne gebeurtenis als de komst van een
spoorweg pleegt zulke ouderwetsche stadjes erg onaesthetisch uit hun verband te
rukken De ijzeren baan vraagt er niet naar, op welk standpunt eene stedemaagd het
best in staat is de honneurs van haar gebied waar te nemen en hare kostbaarheden
het voordeeligst te doen uitkomen. Eigenlijk moest men Wismar binnentreden hetzij
van den zeekant, hetzij door de Mecklenburger poort, dus van den kant van het dorp
Mecklenburg (waar oorspronkelijk de burcht was, die aan het heele landschap zijn
naam heeft gegeven). Dan kwam men aanstonds in het weleer meest aristocratisch
deel der stad, waar, schuin tusschen de twee groote kerken, de ‘Fürstenhof’ staat en
de ‘Alte Schule’, alles samen een heel teekenachtig hoekje. Want Wismar heeft een
tijd gekend dat het de hoofdstad was van Mecklenburg en dat de regeerende vorsten
hier hunne residentie hielden eer zij naar Schwerin verhuisden. Hun ruim paleis,
thans voor gerechtshof ingericht, geldt als een der hoofdwerken van duitsche
renaissance; en het onlangs gerestaureerde ‘Wasserthor’ als een der bestbewaarde
overblijfselen van middeleeuwsche bouwkunst in deze gewesten. Sterk spreekt aan
dit laatste de combinatie van trapgevels en smalle, open of blinde bogenvensters, die
men in Noord-Duitschland aan vele monumentale middeleeuwsche gebouwen terug
vindt. Van meer actueel leven getuigt het marktplein, vooral op marktdagen; en de
‘Krämerstrasse’, een drukke winkelstraat, vooral op uren dat de scholen uitgaan.
Wismar is waarlijk nog niet bezig uit te sterven!
Maar de eigenlijke bedrijvigheid vertoont zich aan de haven, die den naam heeft
van voortreffelijk te wezen. En in een tijd, waarvan, naar het woord van zijn oppersten
vorst, Duitschland ‘in het teeken van 't verkeer’ staat en zijn toekomst ‘op het water
ligt’, is een voortreffelijke haven zeker wel een der wenschelijkste dingen die een
duitsche stad kan bezitten.
Ondanks dat veelbelovend voorrecht en ondanks den roem zijner oude gebouwen,
is Wismar op touristenbezoek weinig ingericht. Het heeft blijkbaar geenszins de
pretentie van te meenen dat iemand hier expres zou komen wegens sight-seeing.
Aan het einde van de havenwerken staat het zoogenaamde ‘Baumhaus’, bureau
van het loodswezen en dienstwoning van een der beambten, die tegelijk een eenvoudig
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restaurant houdt. Het mooie uitzicht van dit etablissement wordt door de bewoners
zeer geroemd. Werkelijk laat zich begrijpen dat van de

WISMARS HOOFDKERKEN.
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bovenramen uit, het gezicht naar de zee toe, bij zonsondergang, prachtig moet wezen.
De eerste maal dat ik te Wismar was, had ik mij een heelen zomerdag lang op dit
genot verheugd; en wij stapten tegen avondetenstijd daarheen. Maar ziet, het toeval
wou dat er juist een schip met steenkolen gelost werd; en dientengevolge verrees er,
vlak voor de ramen met het bedoelde mooie uitzicht, een berg van deze nuttige
zwartglimmende materie, nog een beetje hooger dan het heele ‘boomhuis’ zelf.
Wismar's moderne ontwikkeling verkeert vooralsnog blijkbaar in het stadium van
‘zaken gaan vóór’. Misschien zal er eenmaal een tijd komen dat het zijn mooie ligging,
uit een oogpunt van natuurschoon, beter zal weten te exploiteeren.
Maar misschien zal het er dan zoo aardig niet meer zijn!

WISMAR (WASSERTHOR).

Volgens Fritz Reuters pittige uitdrukking zijn Wismar en Rostock de twee longen,
waardoor het land Mecklenburg ademt.
Terwijl Schwerin en Neu-Strelitz de hoofdsteden zijn van de beide
Mecklenburgsche groothertogdommen, zegge de residenties hunner respectieve
groothertogen, is te Rostock hun gezamenlijk hoogste gerechtshof gevestigd. Feitelijk
heeft Rostock het meest te beteekenen.
Haar nieuwe wijken hebben zulk een uitgestrektheid, dat men het primitieve
‘hanseatische’ gedeelte er in moet zoeken als een noot in den bolster.
Den weg daarheen wijzen echter alweer spoedig twee karakteristieke kerkgevaarten;
en aan oude, goedgeconserveerde huizen ontbreekt het ook hier niet.
Rostock is trotsch op een verleden, toen men in een taal, die zooveel op de onze
leek, dichtte:
Söven Dören so St. Marien Kirche;
Söven Straten von dem groten Marckte;
Söven Dore so dor gahn to Lande;
Söven Kopmansbruggen bij dem Strande;
Söven Thurme so up dem Rathuss stahn;
Söven Klocken so dür daglicken slan;
Söven Linden up dem Rosengarden;
Dat sijn der Rostocker Kennewarden.

Van dat heilige getal zeven moge hier en daar wat afgebrokkeld zijn, in andere
opzichten is er allerlei bijgekomen. Rostock draagt ook roem op zijne universiteit,
die van 1419 af heeft bestaan en nog altijd trouw meedoet aan de officieele geleerdheid
van het geleerdste volk der wereld. Doch allermeest roemt Rostock in zijn haven,
zijn handelsvloot en zijne werven, waar heel wat vertier is en bedrijvigheid!
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De breede Warnow, waaraan Rostock ligt, heeft aan haar monding het badplaatsje
Warnemunde, bij vreemdelingen meest bekend als punt van overtocht naar
Denemarken, maar bij de bevolking uit den omtrek als een geliefkoosd zeebad.
Vooral is dit het geval met het naburige, nog mooier gelegene Heiligendamm. Dit
is in den zomer een punt van ontmoeting voor Mecklenburgsche adellijke families,
waar zij zich verheugen onder elkaar te zijn en den toon aan te geven.
Aan Ostende of Scheveningen moet men hierbij niet denken. Niet ééns aan
Wijk-aan-Zee.
De Duitschers zelf maken een groot onderscheid tusschen Oost- en
Noordzee-badplaatsen, niet alleen wat de zee en haar getij en haar golfslag en haar
zoutgehalte, maar ook wat het comfort en international verkeer aan 't strand betreft.
Maar dat is nu juist voor ieder niet het meest aantrekkelijke.
En wat men aan deze stranden vóór heeft, is de zooveel rijker vegetatie: vlakbij
mooie beukenbosschen en daarachter het rustige, behagelijke Mecklenburgsche
landbouwlandschap.
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Stralsund!
Alweer uit de verte dat machtige kerk-silhouet, tegen den hemel afgeteekend.
En in een buitenwijkje, met een stijf plantsoentje, een mooie poort, die tot
binnengaan van de oude buurten uitnoodigt.
Maar Stralsund ga ik niet graag binnen. En ik zal u vertellen waarom niet.
Eens, de eenige keer dat ik er was, ontmoette ik een gepensioneerd majoor, die,
eerst heel spraakzaam en vriendelijk, plotseling zwart keek toen hij mijne nationaliteit
vernam.
Eerst dacht ik dat het scherts was toen hij opperde: dat Hollanders zich eigenlijk
schamen moesten, zich te Stralsund te vertoonen. Maar het bleek dat er een goed
stuk ernst was in die bewering.
En op mijn vragenden blik antwoordde hij:
‘Hebt u dan nooit gehoord van Ferdinand von Schill? En weet u niet dat die hier
door de hand van een Hollander gevallen is?..... Als 't nog door een Franschman was
geweest, maar door een Hollander!’
En voortdurend mij aankijkend, declameerde hij:
‘O Stralsund, Du trauriges Stralesund,
In Dir ging das edelste Herze zu Grund....’

Ik wist hiertegen niet veel anders in te brengen dan één woord, waarvan ik hoopte
dat het juist voor den officier afdoend zou wezen:
‘Dienst!’
‘Dienst. Jawel, dienst. Ik geef de schuld niet zoozeer aan den man die het feit
beging, dan wel aan zijn superieuren. Voor die was het ook dienst, zult u misschien
zeggen. Maar als Graaf York zijn begrip van dienst ook zoo kleinzielig had opgevat,
dan zaten wij misschien nog altijd onder de Franschen. Verlangden de Hollanders
in 1809 niet net zoo hard als wij, onder de fransche overheersching van daan te
komen? En hadden ze dan niet beter gedaan Schill te helpen, of minstens hem te
laten ontsnappen, in plaats van zich tot instrument van den Franschman te maken en
hem te vermoorden?’
En daarna vertelde hij Schill's geschiedenis zoo in alle kleuren en geuren, dat ik
er zelve

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

WISMAR (KRäMERSTRASSE).

warm van werd en mijn hollandsch hart Stralsund voortaan ook ‘treurig’ vond.
Ik was op weg naar dat mooie, afgescheurde stukje kustland, dat Rugen heet, - het
eiland Rugen.
Als parel van de Oostzee gelden algemeen de omstreken van Kopenhagen. Maar
alleen wat omvang betreft, heeft Rugen voor Seeland onder te doen.
Al de eilanden van den Baltischen archipel hebben een vasten familietrek: een
dorre, lage westkant en een hoog uit de zee oprijzende, rijk begroeide oostkant.
Van de bekoorlijkheid van dezen oostkant kan men zich in Holland, heel in 't klein
en zwak, een denkbeeld maken aan de Zuiderzee, te Muiderberg.
Maar de stuk of wat linden voor het Muiderbergsche raadhuis zijn op Rugen zware
beukenbosschen. In het park van het majoraatsgoed Putbus staan ware
prachtexemplaren van eiken, wier kruinen schijnbaar nooit iets met stormen uitstaande
gehad
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WISMAR'S HAVEN.

hebben. En de verrassing, op het Muiderbergsche kerkhof eensklaps, tusschen de
boomen door, de zee in 't oog te krijgen, - dat is op Rugen schering en inslag. De zee
is schering en de bosschen zijn inslag van het Rugensche landschap, - of omgekeerd.
Van Berlijn uit gaat men 's zomers dikwijls naar Rugen.
De meeste touristen bepalen zich tot het zuiden of het midden van het eiland, waar
zonder twijfel de boschpartijen 't mooist zijn en, tengevolge van het steeds toenemend
bezoek, de reisgelegenheden het gemakkelijkst en de hotels het best.
Het beroemde pad tusschen Sassnitz en Stubenkammer heeft den naam, het neusje
van de zalm te wezen; en Göhren, Binz, Lohme, komen hoe langer hoe meer in trek.
Eenmaal kon ik den lust niet weerstaan, ook het minder bezochte noordelijkste
gedeelte, het schiereiland Wittow te bekijken. Ik moest dit driedaagsch bij-uitstapje
heel alleen ondernemen en wel met den postwagen: een echt traditioneele, gele holle
dobbelsteen, met een hoornblazenden postillon in top. Ik zat naast hem op den bok.
Het was Juni, echt voorzomerachtig weer; de blauwe lucht vol leeuwerikken en
de velden vol koolzaad en tarwe. Ik had nog nooit zoo'n veelstemmig
leeuwerikkenkoor gehoord en nooit zulke uitgestrekte tarwevelden gezien. Heel sterk
bevolkt is dit landje niet: wat op de kaarten dorpen schijnen, zijn feitelijk hofsteden,
ieder met een heerenhuis vooraan en de arbeiderswoningen en schuren en stallen
rondom de binnenplaats. En daaromheen de bouwlanden en, aan den gezichteinder,
altijd de zee. De boschrijkdom heeft hier opgehouden.
Bij een der dorpen, waar ik overnachtte, hielp ik mijn hospes en zijne familie een
boot aan wal te halen. Ziende dat de vrouwen van 't gezin evenzeer gingen meedoen
als de mannen, had ik ook mijn hulp aangeboden, en tot mijn verbazing en pret werd
die aangenomen. Zonder veel complimenten wees men mij, hoe ik mijn beetje kracht
aan het gezamenlijk doel dienstbaar kon maken.
Wij trokken en trokken, een paar buren schoten ook toe; een der mannen gaf met
een zware stem den rythmus der beweging aan en zoo trokken wij eindelijk met een
goeden ruk het gevaarte aan wal.
Het was onvergetelijk aardig. Maar voor het borreltje, waarop ten slotte getracteerd
werd, bedankte ik.
Een der avonden had ik toch een gevoel alsof ik bezig was alleen naar de noordpool
te reizen en kreeg een intens verlangen naar een praatje met beschaafde menschen.
Toen kwam ik op den inval, aan het hek van eene pastorie te kloppen, die gezellig
naast haar kerk lag midden in een tuin vol seringen en haagdoorn.
Men ontving mij vriendelijk in een prieel, lachte om mijne ervaringen en gaf mij
goeden raad voor den volgenden dag.
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's Morgens vroeg begaf ik mij te voet naar Arcona: het noordelijkste puntje niet
slechts van Rugen, maar van geheel-Duitschland, en gekroond met een beroemden
lichttoren.
De lichttoren is prachtig; maar nog prachtiger is - of althans was, nu zeven jaar
geleden, - de torenwachter. En het aller-prachtigst was 't, dien ouden zeebonk zijn
familieschat te zien vertonnen: een sinds bijna een eeuw bijgehouden
vreemdelingenboek.
Wat hij trotsch was op de aanzienlijke namen, die daarin gaande weg een plaats
hadden gevonden!
En wat hij in dat boek het mooist vond was een gedicht, dat hij van buiten kende:
een latijnsch gedicht nota bene.
Iemand, waarschijnlijk evenzeer als ik getroffen door het overweldigende
leeuwerikkenkoor op Wittow, had in de taal van Rome
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het feit bezongen dat de lieflijke ‘alauda’ hier thans heerscht in plaats van Swantewit
de wendische godin die weleer in een Wittowsche verschansing, haar laatste
toevluchtsoord moet gehad hebben.
De torenwachter legde mij dit voor, en sloeg toen eenige bladzijden om, waarop
duitsche vertalingen van deze ontboezeming stonden.
‘Ze hebben al zoo dikwijls geprobeerd het te vertalen’, zei hij op minachtenden
toon, ‘maar het lukt niet. Het oorspronkelijke blijft het mooiste’. En toen begon me
die waterreus, die viking-figuur zich in zijn volle lengte oprichtend en zijn stem
verheffend, te declameeren die latijnsche verzen!
Stettin heeft uit zijn jeugd weinig overgehouden.
Als oudste gebouw van eenige beteekenis bezit het een vorstelijk slot uit de dagen
der Pommersche hertogen dat, voornamelijk omdat het op eene natuurlijke hoogte
ligt, een imposant effect maakt. Overigens is Stettin heelemaal een nieuwerwetsche
havenstad, die handig profiteert van hare kostelijke situatie aan de Oderdelta.
Stettin beteekent voor de Pruisische regeering: de hoofdstad der provincie
Pommeren; voor de Duitsche industrie: in de eerste plaats de stoombootwerf Vulcan;
voor het groote publiek te Berlijn: de naaste weg naar zee.
Als je op een warmen dag - en het kan te Berlijn heet zijn - op de zuilen een
aanplakbiljet ziet van een extratrein naar Stettin, dan geeft dat woord op zich zelf al
een weldadigen indruk van vochtigheid en koelte en verademing.
Van Pinksteren af beginnen die extratreinen. En te Stettin liggen stoombooten
klaar naar al de oude en nieuwe en in wording zijnde zeeplaatsjes aan de Pommersche
bocht, over de ‘Dammsche See’, het ‘Papenwasser’, het groote en het kleine ‘Haff’,
op de eilanden Usedom en Wollin, tot Rügen toe.
Langs die groote uitgestrektheid littoraal

ROSTOCK'S HAVEN.
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kunnen heel wat zeelucht zoekende menschen geborgen worden. Er komen er ieder
jaar meer en met hun aantal verfijnt het badplaatskarakter der vroeger eenvoudige
visschersdorpen.
En de visschers, die als voren in vaste seizoenen op hun oud bedrijf uittrekken,
beginnen te merken dat daar tusschen in nog dubbel zoo veel is te verdienen door
met de Berlijners te gaan spelevaren.
's Zomers dagelijks een paar uur onder zeil te gaan in de veilige hoede van een
ouden zuidwester of een jongen marinematroos, dat is voor stadslui een
benijdenswaardige gelegenheid om de traditioneele vergelijking tusschen een schuit
en een drijvenden notedop eens volop door zich heen te laten trillen En omgekeerd
is het voor genoemden grootvader en kleinzoon de beste gelegenheid om voor hun
notedop een goede reparatie, of, als 't een beetje meeloopt, een nieuwen te verdienen.
Ook roeibootjes dobberen er in massa tusschen Heringsdorff, Misdroy,
Swinemunde... Die hebben meestal meisjesnamen. En men roept elkaar toe: ‘Adieu
Caroline von Misdroy!’ ‘Bertha von Zinnowitz, auf wiedersehn!’
Bij mooi weer, in de rechte stemming, is 't heel aardig, dat bij te wonen.
Doch als gij ooit deze contreien wilt bereizen, vermijd dan zoo ge kunt de maanden
Juli en Augustus.

STRALSUND (KNIEPERDAMM).

In die periode is werkelijk half Berlijn naar 't strand verplaatst. Het veeltallig
gezelschap, waartusschen gij u beweegt, bestaat voor de grootste helft uit Wilhelmina
Buchholz met haar heelen aanhang, en voor een andere uit rijke bankiers met blonde
winkeljuffrouwen, al of niet wettig verbonden.
Juist in dien tijd was ik er een paar dagen met iemand, die daarover recht
vermakelijk pruttelde.
‘Je kunt zóó dicht niet aan het strand
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gaan zitten’ - heette het - ‘of er komt altijd nog een of ander Berlijnsch individu dat
zich vóór je schuift!’
Dat was nagenoeg waar.
‘Wat zijn de meeste menschen lichamelijk leelijk!’ - moest ik eens aanhooren. ‘In
dien heelen troep hier rondom ons geen enkele, waarvan het uiterlijk mij tot
kennismaking uitlokt.... Als je eenmaal de menschen kent en dus het geestelijk
element mee in rekening brengt, zie je over die lichamelijke leelijkheid weer heen.
Maar al die onharmonische gezichten en figuren getuigen toch van een ellendige
degeneratie in het stadsleven!’
En een poos later:
‘Zouden niet alle menschen op hun minst voordeelig uitkomen in hun
zomervacantie als touristen?.... Of eigenlijk: als touristen is nog niet het ergst. Die
gaan en zijn uit om wat te zien, ontwikkelen doorgaans zekere activiteit van geest,
toonen attentie voor wat hen omringt. Het ergst zijn zij als badgasten, als
“Sommerfrischler”. Dan zijn zij passief, rusten uit. De mannen die hier ronddrentelen
zijn stellig allemaal in hun bedrijf veel presentabeler dan op hun grijze strandschoenen.
En de vrouwen.... De meeste huismoeders zijn allicht aan haar eigen haard, in haar
dagelijksch doen, heel beminnelijk, ondanks haar slecht onderhouden vingertoppen.
Die kan men dáár desnoods respecteeren, al zou men er haar graag een fleschje
glycerine en een schaar en een schuiertje voor thuis sturen; maar hier, waar geen
keukenwerk voorkomt, en ze in een would-be elegant reistoilet flaneeren....’
‘Je hebt heelemaal gelijk’, antwoordde ik eindelijk. ‘Maar kijk dan niet naar ze.
Doe als ik en kijk naar de zee.’
Wij zaten op een kleine hoogte en ik bespiedde met een innig genot de ontmoeting
van de zee en het land. Ik zag het vloeibaar element tegen het vaste aanrollen, het
schuim telkens achter de golven opkomen, er over heen slaan en dan weer in het
water verdwijnen, dat er lichter grauwgroen door gekleurd werd. En de meeuwen
daarboven. En de heerlijke lucht: zuiverder lucht is er allicht nergens!
En zoolang er nog een streep licht aan den hemel was, zaten we daar te schemeren
en spraken over die merkwaardige Oostzee, die weleer aan haar kusten een beschaving
koesterde, waarvan het binnenland nog geen begrip had; en die thans, in een geheel
nieuwe verhouding, dat binnenland den grootsten dienst bewijst, als middel tot
gemeenschap met de wereldzeeën.
't Ligt voor de hand dat wij Berlijners de zeekust meestal bezoeken in het ‘mooie
seizoen’.
Eens echter bracht ik in het eind van Februari eenige dagen benoorden Stettin
door.
Toen ik er kwam, was het nog heel koud. Het vroor erg, met die scherpe, droge,
doordringende vorst, die een onzichtbaren muur opwerpt tusschen ons en de heele
natuur, - die kou, waarin tot iedere beweging een afzonderlijk besluit noodig is,
omdat de lucht hard en onbuigzaam schijnt geworden en niet met onze leden meegaat.
Ik moest mij inspannen om in de open lucht te willen zijn. Een sledevaart in dikke
pelsdekens was wel heel vermakelijk en de kleuren van de zonnige lucht waren heel
mooi; maar alles scheen mij op een afstand wat vlak bij was....
Den dag daarna viel plotseling de dooi in. Een luwe wind woei; 's middags, in den
zonneschijn, dropen de goten en stond er water op plekjes, waar een uur te voren
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nog ijs lag. Maar de zon werd een waterzonnetje. De heele wereld ademde vochtigheid
en wist niet recht wat er mee te beginnen. Er is iets van verlegenheid in de natuur op
zulke dooidagen; 't is als een mensch die strak voor zich uit heeft gestaard en
plotseling, tegen wil en dank, in tranen losbarst. 't Is een zonderlinge, bijna
aandoenlijke ontspanning die door ons heengaat gelijk door alles rondom ons 't Is
niet mooi wat wij zien; 't is veeleer leelijk. Maar het is een verkwikking, een
verademing: wij worden ons eensklaps bewust dat wij weer één zijn met de lucht,
weer samenstemmen met hare trillingen.
Uren lang op een dijk heen en terug loopend, tusschen sneeuw, modder en plassen,
vermeide ik mij met het scheepsgewoel op de Oder, amuseerde mij met de schuiten
die het ijs
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trachtten te breken en bewonderde de krachten, die daartoe samenwerkten.
En toen de vaart weer zoover open was dat de dienstbootjes van wat wij den
‘Waterstaat’ noemen overal passeeren konden, had ik het voorrecht, met zoo'n barkasje
mee te mogen stoomen naar het eiland Wollin.
Wij landden te Misdroy. Hoe kalm was het daar nu aan het strand, zonder badgasten
en stoelen en tentjes! De menschen zelf, die er wonen, schenen zooveel gelukkiger
dan 's zomers en hunne woningen zooveel gezelliger. Zelfs een harmonica, die mij
in Augustus zoo verveeld had, deed mij nu pleizier.
Daarna togen wij te voet de chaussee op en deden de Jordansee aan, die ik ook
alleen kende in haar zomertenue, als geliefkoosd bierdoel van vacantiegasten der
omliggende hotels. Eerst nu waardeerde ik de ligging van het meertje verscholen in
het bosch, op vijf minuten afstand van het strand. De Kanaäneesche plaatsnaam heeft
hier met Palestina even weinig te maken als bij ons te Amsterdam. In dit geval is het
een hulde aan Wilhelm Jordan, den dichter van het negentiende-eeuwsche
Nibelungenlied.
Een eindje verder naar den boschweg: een opening waar hout was gehakt.
Een zonnig plekje tusschen de schaduwmassa van het dennenbosch. De arbeiders
hadden een rijsvuurtje aangelegd en zaten daaromheen te eten. De geelroode vlammen
speelden een vroolijk rondeau. Een pittige harsgeur steeg op uit de versche spaanders
en takken en wortels, die men bezig was te sorteeren en op te ruimen, en de stammen
die gemeten en genummerd werden en voorshands nog kris en kras door elkander
lagen. Daarachter stonden, in dichte rijen, de dennen die dit jaar nog gespaard werden
en de zon tooverde lichtgroene vlekjes in eenige kruinen van het voorste gelid. Die
tegen het noorden keken ernstig op het geval neer, als filosofeerden zij over hun
eigen toekomst.
De stille eenvoudige kleurenharmonie van het boschlandschap was ontzachlijk
weldadig. Elke ademtocht was een gezond genot.
Van gezond leven getuigde het heele gezin van den houtvester bij wien wij halt
hielden: een korf vol nijvere bijen, allen bezig en allen opgewekt. De dochters zongen
tweestemmig onder 't pannekoekenbakken in de keuken; en de ouders waren buitenlui
van de prettigste soort.
De dertienjarige zoon van den huize, die ons op den terugtocht een eind vergezelde
om den weg te wijzen, vroeg of ik dat jaar de geweiën-tentoonstelling wel had bezocht.
Elken winter op 's Keizers verjaardag wordt te Berlijn een tentoonstelling geopend
van geweien van herten en reeën: doorgaans eenige honderden stuks, de mooisten
en merkwaardigsten van wat gedurende den jongst en jachttijd is geschoten. Grootere
en kleinere prijzen en bekroningen worden uitgeloofd en door eene jury verdeeld;
en dagelijks komen daar een aantal lui van 't vak met groote attentie de details
onderzoeken en het oordeel der jury aan het hunne onderwerpen en zich verdiepen
in de mogelijke oorzaken, waarom hier een takje zóó is uitgegroeid en daar een ander
zóó.
Ook voor onzen jeugdigen Nimrod in spe was deze jaarlijksche concurrentie een
punt van groot gewicht, misschien wel een van de gewichtigste dingen die er in de
rijkshoofdstad plegen beslist te worden. Te meer daar dit jaar een zestien-ender uit
zijn vaders revier met zilver bekroond was.
Ter eere van dit feit was de vader expres naar Berlijn gereisd om de tentoonstelling
te zien. En indien het gebeurde dat er het volgende jaar weer zoo iets heuchelijks
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plaats vond, dan zou onze leidsman mee mogen. Maar hij durfde er niet te vast op
rekenen. ‘Want ziet u, zestien-enders - u moet denken: het gaat over heel Duitschland!’
Danzig.
Zeker, wij weten het allemaal sinds den tijd dat wij bij onze aardrijkskundige
lessen de grenzen overschreden, maar wij hebben toch telkens een oogenblik
inspanning noodig om het te gelooven: dat zich ten oosten van Berlijn, Leipzig,
Dresden, nog een even groot stuk Duitschland uitstrekt als tusschen die steden en
Kleef.
Dat groote oostelijke Duitschland lag, tot in de jongste tijden, vrij wel buiten ons
be-
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reik, tenzij alweer door bemiddeling van de Oostzee. En langs dien weg was voor
onze voorouders, sedert vele eeuwen, het belangrijkst verkeerspunt: de oude Hanzestad
Danzig.
Het ‘hanseatische karakter’ doet ons hier te verkwikkelijker aan, naarmate wij
verder van huis zijn.
Hoe onuitsprekelijk aardig, zoo ver weg - heel Hanover en Thuringen en de Harz
en Mecklenburg en de Mark Brandenburg en Pommeren en Westpruissen liggen er
tusschen - grachten en straten en raadhuizen en kerken te vinden, die zoo sterk aan
de onzen herinneren. En die zijn niet, als b.v. het ‘holländische Viertel’ te Potsdam,
gemaakt voor de liefhebberij van een koning, maar blijkbaar elementair ontstaan uit
dezelfde drijfveeren als bij ons!
Wie thans Danzig bezoekt, treft geen bijzonder gunstig tijdstip.
De stad verkeert - althans aan de noordzij, waar het station ligt en dus de
kennismaking voor de meeste reizigers begint - in dien eigenaardig ontredderden
toestand, die gedurende eenige jaren het gevolg pleegt te zijn van eene heele of
gedeeltelijke ontmanteling. Daarbij komen gewoonlijk toiletgeheimen te voorschijn,
die een stedemaagd juist niet flatteeren. Steegjes en oude gebouwen en half vervallen
daken, die heel schilderachtig waren zoolang zij onder de beschutting van een
begroeiden stadsmuur stonden, worden doodeenvoudig vuil en leelijk, als die
stadsmuur is afgebroken en zij rondom in het volle daglicht verschijnen. De
puinhoopen, die er voor in de plaats komen, zijn ook niet bijzonder aantrekkelijk.
En als het puin is opgeruimd, ontstaat doorgaans een negatieve phase, met beloften
voor de toekomst, maar teleurstellingen voor het tegenwoordige.
Danzigs vestingwerken blijven naar de zijde van de Weichselvlakte bestaan. Aan
de zijde waar de omtrek heuvelachtig is, worden zij gesloopt en hiermee hangen
ingrijpende verbouwingen samen.
Ondanks de onbehagelijke nieuwheid van dit nog half braak liggende terrein, van
welks kaalheid alleen de omwonende kinderen profiteeren, ziet men aanstonds dat
er uit de hier ontstaande nieuwe buurt mettertijd iets goeds kan worden. Want de
moderne baksteenarchitectuur, die zich hier heel ijverig doet gelden, heeft karakter.
En dat karakter is niets anders dan een eenigszins modern-duitsch-gewijzigde
vorm van nederlandsche renaissance.
Midden in de stad, in de Jopengasse, verheft zich de goed geconserveerde
hoofdgevel van het ‘alte Zeughaus’, gebouwd door Antony van Obbergen, afkomstig
uit Mechelen en van 1594 tot 1612 Danzigs stadsarchitect. Naar mij werd meegedeeld
is het vooral dit monumentale gebouw, waaraan de jongste Danziger architectenschool
hare beginselen, motieven en ornamenten ontleent om ze met veel tact voor actueele
bedoelingen te verwerken.
Uit denzelfden tijd als het ‘Zeughaus’ dagteekent het ‘Rathhaus’. Van een paar
eeuwen vroeger het Franciskaner klooster en de meeste kerken, waaronder de
imposante Mariakerk. En tal van straten in die buurt hebben door al het lief en leed
van drie, vier eeuwen heen, hun historisch aanzien behouden. Merkwaardig is de
‘Frauengasse’, met haar hooge stoepen, de zoogenaamde ‘Beischläge’, groot genoeg
om een zitplaats voor een heele familie aan te bieden. Alle oude straten heeten hier
‘gassen’ en zijn trouwens tamelijk smal, waarom in bijna allen de bedoelde stoepen
gaandeweg zijn afgebroken.
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Vooral aan den waterkant zijn die oude stadsgezichten voor ons Hollanders
vermakelijk. Daar hebt ge de Vischmarkt: is het niet precies een hollandsche kade?
En daar hebt ge, bij de Kraanpoort, die geweldige kraan: is zij niet in het heel groot
de gelijke van dezelfde instrumenten ten onzent?
Niet slechts als oude, maar ook als levende handelsstad leert men Danzig het best
in die wijk kennen.
Gelijk haar oorsprong, zoo dankt zij ontwikkeling en voortbestaan aan hare
eigenaardigheid als Weichselhaven. Forsch en breed komt de Weichsel uit den
zuidoosten aanstroomen, een natuurlijke waterweg voor de naar haar genoemde
vruchtbare vlakte. Eén
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product behoef ik slechts te noemen: Poolsche tarwe. Hoe zou Polen daarvoor afzet
vinden, tenzij via Danzig? In vaartuigen, van vorm veranderend met de verandering
der tijden, zakte jaarlijks de oogst den stroom af: Danzig, waar de Moldau in de
Weichsel vloeit, werd vanzelf de verzamelplaats van al wat voor den wereldhandel
was bestemd. Twee armen van de Moldau omspannen de ‘Speicherinsel’, geheel
bedekt met hooge koornpakhuizen. Ga nooit uit Danzig zonder dit binnenlandsche
eiland te hebben bezocht en den indruk te hebben meegenomen van wat Danzigs
handel beteekent.

DANZIG (ZEUGHAUS).

Om Danzig's gunstige ligging recht duidelijk te begrijpen, kan ik u ook sterk
aanraden, een tochtje te ondernemen op een stoomboot, de rivier af tot aan hare
uitmonding in zee, bij Neufahrwasser. 't Is een betrekkelijk smalle Weichselarm,
waarmee wij hier te doen hebben, veel minder breed dan onze Merwede; maar de
scheepsbedrijvigheid op en langs het water is even druk. Dicht bij de vesting
Weichselmünde is een werf voor pantserschepen. Bedenkt dat hier het punt van
uitgang is geweest van de thans zoo krachtig aangroeiende pruisisch-duitsche marine.
Hierheen werd in 1846 onze landgenoot de toenmalige kapitein ter zee Jan Schröder
geroepen, om als Directeur van het Pruisische zeewezen, een militair marinecorps
te organiseeren.
Langs het strand, bij voorkeur op het ver in zee uitgebouwde hoofd aan den voet
van een kleinen lichttoren, kan men de geheele Danziger bocht overzien, links tot
aan het schiereiland Hela en rechts tot aan de ‘Frische Nehrung’ en zich voorstellen
hoe hier alweer de zee het machtig element is, dat leven en bedrijf van de gansche
omgeving beheerscht.
Dat een stad waar zooveel korenhandel wordt gedreven, er een korenbeurs op na
houdt, spreekt vanzelf.
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Maar een verrassing is de artistieke aantrekkelijkheid van die nuttige
koopmanslokaliteit. Want als zoodanig fungeert niet meer of minder dan de beroemde
Danziger Artushof, waarvan de naam zoowel als de architectonische belangrijkheid
door de heele geletterde wereld een goeden klank hebben.
Uitwendig krijgt gij er geen grootschen indruk van. Een smallle gevel, met drie
zeer hooge gothische vensters, dat is alles. Wij Hollanders worden daardoor
onwillekeurig herinnerd aan een mennisten- of remonstranten-kerk uit den tijd toen
deze nog geen torens mochten dragen.
Maar zoodra wij er in zijn, staan wij verbaasd over het prachtige gewelf, rustend
op vier slanke granietzuilen door sterke staven verbonden. Het is één onverdeelde
zaal, waarin door de drie genoemde hooge vensters het volle
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daglicht valt. Ons oog overziet aanstonds de geheele ruimte; ik geloof dat juist dit
ons het meest treft. Zooals wij haar thans zien, werd zij na een brand opgebouwd in
1480, als plaats van bijeenkomst (zoowel tot dagelijksch gebruik als tot
feestelijkheden) voor de aanzienlijkste burgers Merkwaardig is dat dezen hier ‘Junker’
heetten, een titel, binnenslands alleen aan den adel toegekend. In verschillende
duitsche Hanzesteden had men zulk een ‘Junker-’ of ‘Artushof’, min of meer
gelijkstaande met onze oude schutters- en doelenzalen. Het woord ‘Artus’ hangt,
naar men vermoedt, samen met de middeleeuwsche verhalen van Koning Arthur en
zijn tafelronde: indien het waar is, een bewijs te meer van de levende gemeenschap,
die ook op geestelijk gebied door het Hanzeverbond werd onderhouden.
In den loop der eeuwen zijn ter meubleering en versiering van dit lokaal de
zonderlingste dingen bijelkaar gesleept. 't Is amusant er rond te kijken: beurtelings
naar de schilderijen met onderwerpen van kerkelijken en heidenschen oorsprong, de
hertegeweien tusschen schilderwerk aangebracht; het houtsnijwerk langs de wanden,
een marmeren standbeeld van der een koningen van Polen, oude scheeps modellen
in de lucht zwevende en de reusachtige steenen kachel in een hoek. En midden
tusschen dat alles staan, rustig en stevig, eenige zware eikenhouten tafels en daarop
ronde napjes met.... de koornmonsters van het laatste beursuur.
Een oogenblik glimlacht gij bij die ontdekking. Maar welbezien is er geen reden,
ze hier niet op hun plaats te achten. Feitelijk is de Artushof trouw gebleven aan zijne
bestemming; alleen menschen en gebruiken hebben eenigszins andere vormen
aangenomen.

DANZIG (RAADHUIS).

Het was een heete zomerdag geweest. De ergste uren hadden wij gebruikt om
genoemde en nog eenige ongenoemde gebouwen inwendig te bezichtigen en hunne
dikke muren hadden ons tamelijk wel tegen de hitte beschut.
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Toen was de lucht gezuiverd door een onweer; en nadat de wereld weer was
opgedroogd en de avondzon aan al de wolken hunne elektriciteit vergeven had, zaten
wij op ons geliefd touristenplekje voor een koffiehuis aan de Langmarkt, schuin
tegenover Artushof en Raadhuis.
Zijn niet alle stadsgezichten het mooist in zulk vroeg avondlicht met een helderen
hemel?
De straten met hare bedrijvigheid zijn dan nog volledig verlicht; duidelijk en
behaaglijk komen alle kleuren en schakeeringen volkomen tot haar recht. In de hoogte,
op daken
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DANZIG (VISCHMARKT).

en schoorsteenen en torens, speelt nog hier en daar een zonnestraal en hunne lijnen
teekenen zich fijn af tegen de ijle lucht. En dat spel duurt zoo lang op deze hooger
noordelijke breedte; de overgang van dag tot nacht gaat zooveel langzamer dan wij
thuis gewoon zijn. Wij hebben zoo heerlijk den tijd om al de overgangen in ons op
te nemen.
Een van het gezelschap maakte kennis met het veelgeroemde ‘Danziger
Goldwasser’. Anderen vergastten zich op taartjes met den dichterlijken naam van
‘Schillerlocken’, zijnde roomhorentjes zonder punt. En na afloop van dat materieel
genot haalde iemand een paar boekjes uit den zak: historiën van Danzig, meegenomen
met de speciale bedoeling, er zich in loco in te verdiepen.
Het ééne was eene: ‘Beknopte Beschrijving van de Stadt Dantzig, door Jan
Lodewijk Schuer, (Amsteldam by Henrik Vieroot. MDCCLXIV.)’
Daarin vonden wij vele bijzonderheden omtrent vroegere communicatie tusschen
Danzig en Nederland.
Zoo bijvoorbeeld, (blz. 255):
‘Dantzig verbood in 1457 aan eenige steden van Nederlandt, dat, indien zij zich
van hare haven wilden bedienen, zij op Amsterdam, waarmede Dantzig toen overhoop
lag, niet zouden hebben te varen, noch met die stad koophandel te drijven.’
Dat ‘overhoop liggen’ was aldus gekomen:
‘In 't jaar 1438 vertrokken drie en twintig schepen van Dantzig naar Spanje, om
er zout vandaan te halen; maar dezelve wierden op hunne terugreize door de
Nederlanders overvallen en op één na van dezelve vermeestert, waar van de schade,
behalve de schepen, op dertig duizend Marken wierdt begroot. De Dantzigers klaagden
daar over aan Hertog Philips van Bourgondie en eischten de wedergeving van die
schepen met vergoeding van de daarbij geleden schade; maar de zaak wierdt tot het
jaar 1441 slepende gehouden, wanneer te Coppenhage het volgende verdrag wierdt
gesloten: “dat alle personen en goederen, sedert den tydt dat de voor melde schepen
waren door de Nederlanders genomen, in Pruisen en Lyflandt aangehouden, weder
vrij gegeven zouden worden en dat men dengenen, die zich reeds vrij gekocht hadden,
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DANZIG (FRAUENGASSE).
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hun geld zou wedergeven; dat daarentegen de Nederlanders aan die van Pruisen voor
hunne geledene schade zeven duizend en die van Lijflandt twee duizend ponden
Vlaamsch zouden betalen.” Doch de betaling van die geldsommen onder verscheide
voorwendselen van tydt tot tydt uitgesteld zijnde, gebeurde het in den jare 1474, dat
twintig Nederlandsche schepen, door een zwaren storm belopen, in de Dantziger
haven moesten binnenlopen; waarop die van Dantzig beslag op die schepen leiden
en dezelve verboden vandaar te vertrekken, voordat de Nederlanders aan het boven
verhaalde verdrag voldaan hadden. Maar die schepen, eene goede gelegenheit
waarnemende, vertrokken op een nacht met een voorde-windt in stilte van de
Dantziger reede, en zeilden naar hunne kusten. De hoogmeester*) klaagde daarover
aan Keizer Frederik den III en bragt teweeg dat die van Hollandt en Zeelandt in den
rijksban wierden gedaan. Dit verschil heeft nog eenige jaren geduurt en is eerst
omtrent het einde van de vijftiende eeuw bijgelegt.’

DANZIG (KRAAN).

Ruim honderd jaar later was de verhouding aangenamer:
‘In Juni 1627 werden de Nederlandsche gezanten Rochus van den Honaerd, Andries
Bicker en Simon van Beaumont, afgezonden om den vrede tusschen Gustaaf Adolf
en den koning van Polen te bewerken, te Danzig vriendschappelijk ontvangen en
onthaald.’
En in een Duitsch boekje: Dr. Th. Hirsch. Handels- und Gewerbsgeschichte
Danzigs unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (Leipzig: S. Hirzel 1858) lazen
wij:
‘In Danzig haben von den ältesten Zeiten her Holländer sich aufgehalten und
bilden hier einen ansehnlichen Theil der älteren Bevölkerung. Nachweislich sind
zwischen den Jahren 1348 und 1400 Ankömmlinge aus Amsterdam, Edam, Dordrecht,
Zierikzee, Middelburg, Herzogenbusch, Utrecht, Harderwijk, Nimwegen, Zutphen,
*) Van de Duitsche Orde.
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Kampen und Deventer in die Danziger Bürgerschaft aufgenommen worden. Bis 1434
hat man sie gleich den anderen Hanseaten behandelt.’
En op eene andere bladzij:
‘Was Holländer nach Danzig bringen oder von dort ausführen, gehört nur zum
kleinsten Theil ihrer Heimath oder ist für dieselbe bestimmt. Ersichtlich ist es ihnen
hauptsächlich um Frachtschiffart zu thun, die für sie in 's besondere in denjenigen
Zeiten gewinnreich war, wo preussische Schiffe wegen Kriegsgefahr nicht durch
den Sund sich hinauswagten. In solchen zeiten blieb den preussischen Kaufleuten
keine andere Wahl als entweder auf dem alther gebrachten Wege über Lübeck und
Hamburg in die Westlichen Meere zu fahren oder sich der bequemeren unmittelbaren
Verbindung, welche die Holländer anboten, zu bedienen. Z.B. in 1443 wo, nachdem
binnen kurzer Zeit 120 Holländische Schiffe in den danziger Hafen eingelaufen
waren, in der Hoffnung in 3 bis 4 Wochen mit neuer Ladung auslaufen zu können,
unmittelbar hinter ihnen eine neue Handelsflotte in Stralsund ein lief, um Nach-
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DANZIG (ARTUSHOF).

richt ein zu ziehen ob sie dieher nach Danzig kommen könne. Ihre Einfuhr war:
Laken aus Leiden und Amsterdam, und Heringe, die sie das ganze Jahr hindurch in
gemietheten Speichern in Danzig feil boten.’
Wij vonden daar ook dat, tot 1787 toe, in den Artushof een ‘Holländische Bank’
had bestaan.
De avond was nu werkelijk aan 't vallen. De lichtjes op de straat vermeerderden
voortdurend en telkens wanneer ik omhoog keek, waren ook de lichtjes aan den
hemel vermeerderd.
Wij, en velen met ons, bleven nog lang buiten in de lekkere lucht. Mijn blik gleed
langs een rij oude patricische huizen tot aan de ‘Groene Poort.’ Ik dacht aan den tijd
toen bij ons alle stadbewoners ‘poorters’ heetten. Ik zal volstrekt niet zeggen dat ik
die dagen terugwensch, - voor onze natie zoo min als voor eenige andere. Maar wel
spijt het mij en schaam ik mij, dat wij sedert zoo in de achterhoede zijn geraakt en
ons niet sterker inspannen om de schade in te halen, ons door den staartentijd in
vadzige kleingeestigheid berokkend.
Den dag daarop ging het naar de heuvelachtige boschstreek ten noorden van Danzig.
Het neusje van dien zalm is Oliva, beroemd om zijn mooie ligging en om zijn in
1170 gesticht, in 1828 opgeheven Cistercensien-klooster, waar in 1660 de vrede
werd gesloten, die Brandenburgs ‘grooten Keurvorst’ tot hertog van Oostpruisen
maakte. Kerk en klooster en abdij bestaan nog, en bevatten allerhande rariteiten; en
het landschap in den omtrek tot aan de badplaats Zoppat toe, is werkelijk schoon en
verkwikkend. Maar die bosschen en heuvelen, met de zee als achtergrond, zijn per
slot niets anders dan wat de geheele Oostzeekust zoo liefelijk maakt en b.v. op Rügen
nog meer treft. Daarom alleen behoeft men niet zoo'n verre reis als van Holland naar
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Danzig te ondernemen. Wat die reis de moeite waard maakt, - te water of te land is de stad zelve, uit een historisch oogpunt en als levende handelstad.
GEERTRUIDA CARELSEN.
Berlijn.
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De grafmonumenten der admiralen Piet Hein en Tromp.
Door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
Het was een lofwaardig denkbeeld dat in het vorige jaar eene tentoonstelling van het
Nederlandsche Zeewezen te 's-Gravenhage werd gehouden.
Dáár was toen zooveel mogelijk bijeengebracht wat herinnerde aan Neêrlands
grootsch verleden. Onwillekeurig werd men op deze tentoonstelling met eerbied
vervuld bij het

PIETER PIETERSZ. HEIN, LUITENANT-ADMIRAAL VAN HOLLAND.

aanschouwen van de reliquiën en afbeeldingen onzer meest beroemde vlootvoogden,
meerendeels kloeke intelligente figuren, uit een tijdperk, toen onze vlag over de verre
zee geëerd en gevreesd was.
Het meerendeel van hen sluimert onder marmeren praalgesteenten welke hulde
de Staten-Generaal naar verdienste aan hunne nagedachtenis liet oprichten.
Over een paar dezer praalgraven nu wenschte ik hier eenige mededeelingen te
geven en wel over die van de admiralen Piet Hein en Tromp.
Piet Hein was van burgerlijke afkomst doch niet zóó gering als men voorgeeft,
daar zijn vader een reeder in Haringbuizen was. Van den laagsten trap had hij alle
rangen doorloopen en was eindelijk door zijne groote bekwaamheden en zijn flink
optreden in dienst der West-Indische Maatschappij tot den eerepost van admiraal
opgeklommen. Door zijn veeljarige ondervinding was hij met den dienst tot in de
minste bijzonderheden bekend, de krijgstucht handhaafde hij niet zonder strengheid
en hij stond wegens zijn moed en beleid bij de zeelieden hoog in aanzien. Toen nu
een expeditie tegen de Duinkerkers moest worden ondernomen droeg de Stadhouder
Frederik Hendrik aan dezen zeevoogd in den jare 1629 het opperbevel daarover op
met de waardigheid van Luit.-Admiraal van Holland.
Dezen rang heeft hij slechts twee maanden kunnen voeren; want met de vloot naar
de Vlaamsche kusten gezonden, sneuvelde hij aldaar op den 20sten Juni in het gevecht
tegen de Duinkerksche schepen, waarvan er drie veroverd werden. Veel verloor de
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Staat in dezen vlootvoogd die ons zeewezen hervormde en het bij langer leven op
een meer regelmatigen voet had kunnen brengen.
Den dag na het sneuvelen van Piet Hein werd van zijn noodlottig uiteinde in de
Vergadering der Staten-Generaal officiëel kennisgegeven en eenige dagen later kwam
een verzoek in van de Admiraliteit van de Maze ‘om tot coste van 't landt te doen
maecken een eerlick epitaphie met hetgeene dat daertoe behoort tot eere van den
overledene en sijne vrienden ende eeuwigen memorien van de posteriteit’.
Besloten werd toen dat aangezien de teraarde bestelling buiten 's-Gravenhage zou
plaats vinden geen Gedeputeerden uit de Vergadering van Hare Hoog Mogenden,
den Raad van State, noch uit de Staten van Holland aan de uitvaart zouden deelnemen.
Naderhand echter is men hieromtrent tot andere gedachte gekomen daar deze hooge
Colleges zich toch bij den stoet hebben aangesloten.
Het meerendeel der gevoerde correspondentie van de Admiraliteit op de Maas met
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de Staten-Generaal wordt thans op het Rijksarchief bewaard. Zij is ternauwernood
aan den brand van het Ministerie van Marine op 8 Januari 1844, waar zij toenmaals
bewaard werd, ontkomen. Geheele bundels heeft de vlam niet ontzien te beschadigen,
terwijl enkele documenten bijkans niet leesbaar zijn door het water der spuitgasten
op dien noodlottigen avond.
In die bescheiden nu vond ik het programma der begrafenis van Piet Hein. Niet
ondienstig acht ik het 't hier in meer leesbaren vorm over te zetten als zeker zijnde
dat het nog niet aan den druk is toevertrouwd geworden.
De uitvaart geschiedde te Delft, den 4en Juli met groote statie onder een toevloed
van menschen die was saâmgevloeid om den indrukwekkenden stoet te zien welke
in deze orde was samengesteld.
Vooruit marcheerden twee compagniën der gewapende Burgerwacht met slepende
spiesen en omfloersd vaandel of de musketten onder den arm met de trompen
nederwaarts. De kolders der manschappen waren van zwarte linten voorzien en de
trommen met zwart overtrokken.
Daarop volgden trompetters met zwarte vlaggetjes aan hun trompet, vervolgens
de dragers der verschillende attributen als: het familie wapen van den admiraal in
hout gesneden,*) gedragen door kapitein Liedekercken.
Twee ijzeren handschoenen.
Een paar vergulde sporen.
De helm met staande pluim.
Het vergulde rapier.
De bevelhebbersstaf.
De wapenrok waarop zijn familiewapen, gedragen door Evert Antonis van
Amsterdam.

De Banier.
*) Het stelt voor: een heining waarop een hein (avis peregrinus) beide van sabel.
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Toen twee knechts van den admiraal.
Een fiscaal met den Secretaris.
Het lijk waarvan het rouwkleed behangen met zes wapenschilden van karton.
Achter de baar schreed een in het zwart geharnast man met gepluimden helm en
rapier op zijde.
Dan volgden het zoontje der zuster van den admiraal met een langen rouwmantel
omhangen benevens de bloedverwanten van Delfshaven en Rotterdam.
Daarachter kwamen de Bewindhebbers der West-Indische Compagnie.
De Gedeputeerden der Admiraliteiten.
De Gedeputeerden der Staten-Generaal.
De Gedeputeerden der Staten van Holland en West-Friesland.
De Gedeputeerden van den Raad van State.
De Leden der Algemeene Rekenkamer.
De Schout met de Burgemeesters, Schepenen, en Raden der stad Delft.
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Eindelijk werd de trein gesloten door twee compagniën der gewapende Burgerwacht
zonder geweer en allen in den rouw.
Het rapport over de op te richten tombe voor den admiraal vermocht ik niet op te
sporen, doch bekend is het dat deze is ontworpen door Pieter de Keyser zoon van
Hendrik de Keyser. Een woord van lof over zijn kunstgewrocht mag hem niet worden
onthouden, want geheel in overeenstemming met het eenvoudig en bescheiden
karakter van den admiraal heeft hij diens praalgesteente ontworpen.*)

GRAFTOMBE VAN DEN ADMIRAAL MAERTEN HARPERTSZ. TROMP.

Het schoone van het monument is wel het levensgroot beeld van den held dat in
volle wapenrusting op een matras van wit marmer ligt, terwijl de linkerhand op een
nevens het beeld staanden helm rust en de rechterarm ligt uitgestrekt. Als
bijzonderheid zij nog vermeld dat het beeld, de matras en helm uit een stuk marmer
is vervaardigd.
Boven het praalgraf bevond zich eertijds tegen den muur een rouwkasse die het
familiewapen, den wapenrok, den bevelhebbersstaf, den degen, de ijzeren
handschoenen, de sporen en den helm van den zeeheld bevatte. Bovenop de kasse
stond zijn wapenrusting en daarboven vertoonden zich drie groote scheepsvlaggen
met Bourgondische kruisen, welke in 1628 met de zilvervloot waren veroverd.
Onderaan de kasse hing de rouwbanier waarin het volle wapen van den admiraal
geborduurd was, achter deze banier waren ankers geplaatst.
In den grafkelder zijn nimmer bloedverwanten van den admiraal bijgezet geworden.
Zijne vrouw Annetje de Reus rust in de Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam onder

*) Het monument bevindt zich op het elfde plein der St. Hypolitus of Oude kerk te Delft voor
welker oppervlakte volgens het grafregister den 12en Januari 1630 300 £ werd betaald.
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een zerk die indertijd zeer fraai moet geweest zijn doch door ouderdom thans geheel
is afgesleten.†)
Uit het opschrift dezer zerk blijkt dat de wed. Piet Hein overleed den 10en Nov.
1640 in den ouderdom van 75 jaren. In 1565 zag zij dus het levenslicht; haar
echtgenoot werd eerst in 1578 geboren zoodat zij 13 jaren ouder in leeftijd en bij
gevolg al een

†) De reproductie dezer zerk naar de teekening van den wapenheraut W. van der Lely [geb.
1698, † 1772] gaf ik in de Nederlandsche Leeuw No. 12. 1900
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oude vrouw bij het verscheiden van den admiraal was.
Kinderen zijn uit hun huwelijk niet verwekt, ware dit het geval dan zou ds.
Spranckhuysen toch in de lijkrede op den admiraal niet alleen vermelden dat deze
bij het aanvaarden van een zeetocht steeds een christelijk afscheid nam van zijne
vrouw en vrienden. Ook in de bescheiden van de admiraliteit op de Maze wordt bij
het regelen der begrafenis van den admiraal alleen gesproken over de weduwe, deze
wordt daar ‘een slecht wijf’ genoemd, waarmede eene burgervrouw wordt bedoeld.
De overlevering luidt dat het een kraak zindelijk vrouwtje was, die zeer verbolgen
op haar man kon worden wanneer deze bij zijn tehuiskomst bij ongunstige
weersgesteldheid verzuimde zijn beklonterde voeten te vegen!
In de nabijheid van Piet Hein's tombe bevindt zich het artistieke grafmonument
van den admiraal Maerten Harpertsz. Tromp.
Mét warme hoogachting was Tromp voor Piet Hein, onder wiens bevelen hij heeft
gediend, bezield. Bij de expeditie naar Duinkerken in 1629 was Tromp aangesteld
tot kapitein van de ‘Groene Draak’ het vlaggeschip van Piet Hein. In het begin van
den strijd sneuvelde deze vlootvoogd, waarna Tromp onmiddellijk toesnelde en het
lijk aan de oogen van het bootsvolk onttrok door het dadelijk met de vlag te bedekken.
Hij nam daarna het commando op zich en onder zijn leiding werd toen de zege
bevochten.
Eerst ruim 24 jaren later zou Bestevaer - zooals het scheepsvolk Tromp noemde
- op zijn beurt zijn leven voor het vaderland laten.
Groot zijn de diensten die M.H. Tromp aan het vaderland heeft bewezen. Als
mensch beminnelijk, streng en rechtvaardig, als vlootvloogd door niemand overtroffen,
wordt hij alom beschouwd als baanbrekend zeetakticus. Te recht werd hij door Jan
de Witt ‘een zeeheld genoemd wiens gelijke de aarde niet veel had gedragen en
mogelijk niet lichtelijk in het toekomende zou te vinden zijn’.
Geen wonder dat zijn afsterven diep gevoeld werd en dat de Algemeene Staten
besloten
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naar verdienste aan zijn nagedachtenis die hulde toe te brengen, welke aan Jacob van
Heemskerck en Piet Hein ten deel vielen.
In de resolutiën van de Staten-Generaal vinden we hierover het volgende:
Den 13en Augustus 1653 hadden de Staten eene gedachtenwisseling over de
plechtige uitvaart van den Admiraal die op 's lands kosten zou plaats vinden, terwijl
men tevens overeenkwam een tombe boven zijn graf te laten oprichten*).
Drie dagen later deelde een commissie voor het monument - bestaande uit de
heeren Linteloo, Nieuwburgh en van Schuijlenburch - in de vergadering mede, dat
zij hare gedachte over het te maken model eener tombe had laten gaan en den architect
Post had opgedragen daarvan een ontwerp te vervaardigen. Voorts had zij professor
Boxhornius aangezocht voor het epitaphium te willen zorgdragen.
In December besloten de Staten genoemde commissie ‘een keer’ naar Delft af te
vaardigen ten einde aldaar te onderzoeken of een en ander van het monument van
den Admiraal Piet Hein ook dienstbaar kon zijn tot model voor Tromp's op te richten
eerezuil.
Eerst den 26sten Maart van het volgend jaar viel het besluit om tien duizend gulden
toe te staan aan de weduwe van den Luit. Admiraal Tromp voor de op te richten
tombe ter zijner nagedachtenis. Dit bedrag zou worden getrokken uit de beschikbare
gelden der Marine-reserve, terwijl de heer Lodensteijn door de Staten met het toezicht
op den bouw van het monument werd belast.
Zooals we hierboven zagen was het Pieter Post die het model voor het
praalgesteente ontwiep en dus niet Jacob van Campen zooals van Bleijswijk*) zegt,
terwijl Rombout, Verhulst en Willem de Keijser, beeldhouwers te Amsterdam,
aannamen de tombe te maken.
Over de uitvoering van hun werk zegt dr. Galland:†)
‘De zoon van Hendrik de Keijser heeft aan dit monument vermoedelijk de
ondergeschikte versiering gebeeldhouwd, terwijl het werk van Verhulst den zeer
eigenaardigen vorm van het praalgesteente doet uitkomen. De sarkofaag, die op een
voetstuk rust, vertoont aan de voorzijde en relief den zeeslag tegen de Engelschen
waarin Tromp den heldendood vond. Verhulst stelt, volgens de oude school, den
dood niet als een schrikbeeld voor, maar als de zachte kus van den genius die de
menschen den eeuwigen slaap doet insluimeren. En daarop berust de plechtige,
grootsche indruk die dergelijke monumenten op heilige plaatsen, op ons hart en
gemoed uitoefenen. De Admiraal ligt in volle wapenrusting, het hoofd rust, iets naar
ter zijde gekeerd op den tromp van een kanon, zijn trekken hebben een vreedzame
uitdrukking. Het epitaaf is met cherubijnen, wapens en dergelijke zaken omlijst’.
*) Omtrent het regelen der begrafenis van den Admiraal staan in de Resolutien der
Staten-Generaal van 18, 25 en 29 Augustus 1653 aangeteekend: Dat het stoffelijk overschot
den 15en September van uit 's-Gravenhage per schuit naar Delft zou worden vervoerd. De
ligplaats der schuit was op de Bierkade voor de ‘Haegsche Herberge’. Het lijk moest worden
gedragen door 18 boden ‘onder 't cleet’ terwijl 18 kapiteins-ter-zee als slippendragers waren
aangewezen.
Aan de gewapende Burgerwacht te Delft behoorde duizend pond kruit uit het
Generaliteitsmagazijn te worden verstrekt voor het lossen van salvo's bij de aankomst van
het stoffelijk overschot aldaar.
*) Beschrijving der stad Delft 1667.
†) Geschichte der Holländische Baukunst und Bildnerei im zeit alter der Renaissance, der
Nationale Blüthe und des Klassicismus. Frankfort a.M. 1890.
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Over dit praalgesteente, dat tot een der fraaiste onzer grafmonumenten mag
gerekend worden, schreef Westerbaan de volgende dichtregelen neer:
‘Hier rust het heldenlijk van Holland's Admiraal,
Van Tromp, die bliksems schoot uit trompen van metaal’.

De naam dezer beide Admiralen zijn herhaaldelijk aan onze Marineschepen gegeven.
Zoo heeft men thans het fregat ‘de Tromp’§) en het pantserschip ‘Piet Hein’**). Laten
we hopen dat aan de groote oorlogsbodems die nog op stapel moeten worden gezet
tot verdediging van Nederland en zijne Koloniën steeds zooveel mogelijk de namen
onzer vroegere zeehelden zullen worden gegeven, opdat de echo van hun faam over
de verre zeeën blijve weerklinken.
Vrijenban bij Delft.

§) Op stapel gezet in 1875.
**) Op stapel gezet in 1893.
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‘DE HEILIGE FAMILIE MET DE ENGELEN’ REMBRANDT
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De Hollandsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Rembrandt.
Er kan twijfel bestaan of er in heel de wereld een Museum te vinden is even rijk aan
werken der Hollandsche School als de Ermitage; wat door niemand zal betwist worden
is dat er geen kan genoemd worden, waar een zoo verbazende overvloed van stukken
van Hollands grootsten meester bijeengebracht is. Er zijn er veertig van allen aard,
van elk tijdperk, allen belangrijk, verscheidene van den eersten rang. Zeker,
Amsterdam bezit van hem weergalooze stukken, te weinig in getal, helaas! maar
door hoeveelheid en verscheidenheid overtreft de vreemde stad heel verre die, waar
Rembrandt leefde en werkte. De verhouding tusschen Ermitage en Rijks-Museum,
wat Rembrandt betreft, is nagenoeg dezelfde als die tusschen de Munchener
Pinacotheek en het Antwerpsche Museum voor Rubens: de eerste keus der
meesterstukken is in het vaderland gebleven, voor het groote getal en de afwisseling
hoort de palm toe aan de uitheemsche verzameling.
Men zal zich, en niet zonder reden, verwonderen dat eene verzameling als deze
zich in het ver afgelegen land gevormd heeft. Is er daar iemand geweest die een
voorliefde voor Rembrandt had, die zijne werken zocht wanneer anderen de groote
waarde er nog niet van vermoedden, hebben andere omstandigheden tot dien
verrassenden uitslag bijgedragen? Niets van dit alles, er is meer gelukkig toeval dan
wijsheid in het spel geweest, alhoewel, hetzij tot hun lof gezegd, de menschen het
toeval niet tegengewerkt, maar geholpen hebben. Catharina de tweede had, wij zeiden
het reeds, zin en smaak voor schilderijen in het algemeen en voor Hollandsche in
het bijzonder; zij had zaakgelastigden in de groote steden van westelijk Europa, die
alle gelegenheden waarnamen om stukken van groote kunstwaarde te koopen en het
blijkt nu wel dat de werken van Rembrandt in de groote verzamelingen der XVIIIe
eeuw gezocht waren en dat wanneer Catharina en hare helpers een keus te doen
hadden van de beste onder de besten, zij den grooten meester in die keus begrepen.
Zoo werden zeker 32 van de 40 stukken door de groote keizerin gekocht: vier uit de
verzameling Brühl in 1769, zeven uit die van Crozat in 1771, drie uit die van Walpole
in 1779, negen uit die van Boudouin het jaar daaropvolgende en even zooveel op
verschillende tijdstippen in andere veilingen. Er is nooit een oogenblik gekomen dat
de doorluchtige liefhebster verklaarde, dat zij van Rembrandt genoeg had en dat zij
dit woord niet gesproken heeft is een zegen voor het Peterburgsche Museum geweest
en een bron van hooge genietingen voor de nakomelingen, die haar Museum aan de
boorden der Neva bezoeken.
Het oudste stuk van Rembrandt, dat wij hier aantreffen, is het borstbeeld van een
ouden krijgsman (Nr. 814), zoo althans ziet hij er uit; geen twijfel echter of het
dikwijls geschilderde model is des meesters vader, die hij in zijn jonge jaren dikwijls
voor hem liet zitten. Er ligt wel iets potsierlijks in, den ouden molenaar afgebeeld te
zien met een stalen halskraag en een gouden ketting om den hals, een Spaansche
muts met twee zwarte pluimen op het hoofd en een fluweelen mantel op de schouders.
Met zijn schraal burgerlijk figuur ziet hij er alles behalve ridderlijk uit, maar de zoon
voelde behoefte wat fantazie in de werkelijkheid te mengen en vader leende er zich
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gewillig toe. In zijn geheel zwarte kleedij met zijn verwelkt gelaat, bleekjes van licht
en schaduw, zorgvuldig gepenseeld, geeft hij ons een goed denkbeeld van de stille
vreesachtige manier, die de eerste werken van den meester kenmerkt.
Dan volgt het portret van een geleerde, gedagteekend van 1631 en een jaar ongeveer
jonger dan het vorige (Nr. 808). Men heeft het den schoonschrijver (le Calligraphe)
genoemd en heeft er ten onrechte Rembrandts vriend Coppenol willen in zien. Het
is waarschijnlijk het eerste bestelde portret, dat de jonge kunstenaar maakte en de
afgebeelde is een onbekende schrijver, geleerde of koopman. Zijne rechterhand, die
de pen houdt, ligt
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op het blad papier waarop hij schrijft en dat zelf op een open boek ligt, terwijl zijne
scherpe oogen den toeschouwer met doordringenden blik aankijken. Wij zijn hier in
volle waarheid, het eenige wat de dichter zijn model geleend heeft is de ongemeene
levendigheid van geest, die uit zijn oog spreekt. De schildering is malsch, de toon
warm, maar zonder groot lichteffekt.
Het oudste historisch stuk, dat wij aantreffen, is de Afdoening van het Kruis,
gedagteekend 1634 (Nr. 800), een meesterwerk en een der belangrijkste uit die dagen.
De samenstelling is wel bekend uit de ets van Rembrandt en herhaaldelijk behandelde
hij het ook in schildering; eens onder andere in de episoden uit Christus' passie voor
Frederik-Hendrik gemaakt en aan de Pinacotheek te Munchen toehoorende. Wij zien
hier niet de beeldhouwachtig schoone groep van Rubens' Afdoening, maar een meer
bewogen en minder berekende, lossere en natuurlijkere voorstelling; het zijn arbeiders
die aan het werk zijn, geene geloovigen die een daad van Godsvereering plegen. Er
spreekt meer nieuwsgierigheid dan bezorgdheid uit de houding van hen die zich rond
Christus verdringen; Maria alleen, die van smart bezwijmt, is op aandoenlijke wijze
voorgesteld. Het tooneel heeft plaats in het late avonduur, het wordt niet verlicht
door een bovennatuurlijke klaarte zooals bij Rubens, maar eenvoudig weg door een
kaars, die een der gezellen vasthoudt en met zijn muts beschut. Kleur is er als
gewoonlijk in dit tijdvak nog altijd weinig, maar het spel van licht en donker is
heerlijk. De bovenste groep staat in volle helderheid en springt levendig vooruit, de
middelgroep staat in de schaduw, de benedengroep in half licht; de penseeling is
losser en breeder geworden.
Van hetzelfde jaar is de Ongeloovige Thomas (Nr. 801) een klein stukje, zeer
levendig van toon. Van Christus gaat een groot helder licht uit, dat de hoofdpersonages
nog al hard laat uitkomen te midden der flauw getinte bijpersonen. Een tooneel uit
het bovennatuurlijke zonder mysterie en zonder poëzie, een Christus die zijn wonde
toont zooals een pochende soldaat zijn litteekens zou laten zien, en een Thomas die
verbaasd achteruit deinst alsof de meester hem iets afzichtelijks had getoond.
Ook een drietal fantazie-portretten behooren tot dien tijd, een Oosterling (Nr. 813),
een Knaap met Poolschen mantel (Nr. 843) en een Flora (Nr. 812). De laatste alleen
draagt een jaartal, 1634. Het eerste stuk verbeeldt een Turk met vollen baard, tulband
met pluimen, donkerrood kleed en mantel met pels gevoerd, een statig, mannelijk
figuur, krachtig maar nog glad van schildering, met volle licht op het gelaat en speling
op den tulband. Het tweede ziet er nog altijd als een werk uit den jongen tijd uit, een
jeugdig gelaat met kriekenblos op de wangen, met afgeronde vormen en een bedeesde
kleur op den karmozijnrooden mantel. Het derde stuk is 's meesters jeugdige Saskia,
die hij dit jaar gehuwd had. Zij heet Flora in de boeken, maar de meester heeft wel
in haar de Lente gezien en in haar de Lente van het leven afgebeeld. Gekroond met
bloemen, een met bloemen omwonden staf in de hand, heerscht zij over hem door
de genade van den God der liefde en der beminnelijkheid. Alles is blijde aan haar
en lachende: hare bloemen, hare bonte kleedij, het overvloedige licht, de rijke kleur.
Zij zelve ziet er nog wat kinderlijk, onnoozel uit; maar heel lief is zij toch in dien
opsmuk van een prinsesje uit een kindersprookje en met die goedige verbaasde oogen,
waar eenvoud en reinheid des gemoeds uit spreken.
In minder bedeesde houding vinden wij de jonge gade weder in de Danaë,
gedagteekend van 1636. (Nr. 802). Hier ligt zij gansch naakt op een praalbed in blijde
verwachting van den welbeminde, met Amor zwevende boven haar en de bescheiden
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dienares half verscholen achter de gordijnen. Het is eene heerlijkheid van licht, dat
komt men weet niet goed van waar, dat den ingang der kamer in grijze klaarheid
hult, dan in volle kracht valt op het naakte lijf der verliefde schoone, op haar wit bed,
op de lichtgroen fluweelen gordijnen, op het roode tafelkleed rechts, op het gulden
sieraadwerk van het ledikant. Het licht verdooft de kleuren: zoo het roode tapijt dat
poeierig wordt met vage schijnen in zachte
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goud-konen en de groene fluweelen zijkanten van het bed, die in zachte schemering
baden. Het witte beddelinnen en de roomkleurige huid van Saskia-Danaë zijn vaster,
met zuiver en duidelijk geteekende omtrekken en malsche doorschijnende schaduwen.
Het is een hymne aan de gelukkige liefde, heel teer en heel blijde gezongen door een
harer gunstelingen, een meesterwerk van Rembrandt en van de wereldkunst.
Twee feiten uit het leven van den aartsvader Abraham behooren tot dien tijd:
Abraham en Isaac gedagteekend van 1635 (Nr. 792) en Abraham de engelen te gast
ontvangende (Nr. 791): twee stukken groot van afmeting, gering van kunstwaarde.
Het eerste, waarin men den aartsvader ziet wiens arm wordt weerhouden door den
engel op het oogenblik dat hij zijn zoon gaat slachtofferen, met effen klaar licht op
het naakte lijf van Isaac zonder grooten uitsprong, met bleeke tint op het gelaat van
Abraham en een kaasachtige molligheid op het geheel. Het andere met alledaagsche
gezichten, die men elders in Rembrandts werk niet aantreft, gezochte handeling en
houding; met veel spel in het licht, zonder krachtige werking nochtans; onecht stuk
misschien, zwak in ieder geval.
Het jaartal 1637 staat nog te lezen op het stukje de Parabel van den wijngaardenier
(Nr. 798). Het is geheel in grauwschildering, met enkel een paar ramen, waardoor
het blanke zonnelicht binnendringt en de blauwe hemel gezien wordt. De handeling
is niet veel en alleen gekozen om een heer te schilderen, die op zijn kantoor zit te
werken in volle zonnelicht. Om de schilderachtigheid te verhoogen wordt de koopman
een oosterling en om de afnemende dartele speling van het licht te laten uitkomen
wordt het kantoor gestoffeerd met velerlei figuren. In het kleurlooze paneeltje wordt
door het warme fijne licht alles verlevendigd en zoo wordt het bescheiden stukje een
pareltje.
Van hetzelfde jaar is het Portret van een Slavischen edelman (Nr. 811), het zeer
gekende figuur van den man met het grimmige figuur, den borsteligen knevel, de
hooge pelzen muts met gouden ketting er rond, met den pelzen mantel waarop een
zwaarder gouden ketting ligt, aan welke de Oostersche eereteekens der paardenstaarten
hangen en met den langen stok, dien hij voor zich houdt. Is het Rembrandt zelf die
zich zoo vreemd en zoo adellijk heeft uitgedoscht, is het een heusche Slavische vorst?
Bode beweert het laatste, anderen het eerste, en ik houd het met deze; maar in elk
geval is het een stuk van allereersten rang onder Rembrandt's portretten. Er ligt
zooveel en een zoo kruimig persoonlijk leven in, dat de groote Rembrandt-kenner
zich gewettigd achtte er niet een fantazie-figuur in te zien naar eigen hoofd
geschilderd, maar het afbeeldsel van iemand, dien Rembrandt daar voor zich had
zien staan in levenden lijve, gebiedend, despotisch en den schilder, dien hij
gerequireerd had, overweldigende.
Wat een zonneslag op hoofd en hand, wat een doorschijnendheid in de schaduwe,
wat een tinteling op de kleuren, wat een kracht; de kruimigheid van den penseeler
evenaart die van zijn model. Rembrandt is gekomen tot de jaren waarop hij beschikt
over heel de volheid van zijn licht dat niet meer glijdt en glimt zooals in de eerste
tijden, maar dat slaat met geweld en weerkaatst in afnemende, maar nimmer
uitdoovende tonen. De kamp van klaarheid en duisternis wordt immer ten voordeele
van de eerste beslist, er is geene geheimzinnigheid, er is helderheid en straling in de
gezondheid.
Wij doen een sprong van vijf jaar en wij landen aan in dat van den Uittocht van
het korporaalschap van Frans Banning Cock. De meester is vrijer en stouter
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geworden, de wereld van daar binnen en van daar buiten versmelten in zijn geest,
het licht wordt blakender, de verf dikker; alle bedeesdheid heeft opgehouden, hij
heerscht en zijne fantasie wordt zijne hoogste wet: eene wet die men toen niet aannam
maar voor welke men nu eerbiedig heeft leeren buigen. Van dit jaar bezit de Ermitage
een juweeltje van kunst, volkomen het groote meesterstuk uit het Rijksmuseum
waardig. Het is de Verzoening van David en Absolon (Nr. 1777). Een Oostersche
vorst met witten tulband drukt tegen zijn borst een jong edelman, geheel in goudgeel
gewaad. In den achtergrond ziet men een opstapeling van paleizen
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en koepels, die de stad Jerusalem moet verbeelden.
De handeling is recht aandoenlijk. Rembrandt was wel de meest schilder aller
schilders, maar hij dichtte niet alleen met de verf: er lag een rijke poëzie in den geest,
die de hand bestierde. Vader en zoon zijn aan elkanders borst geprangd, de eerste
wat hooghartig nog, maar zichtbaar ontroerd, de andere wegsmeltende in berouw
over de gepleegde misdaad, zich geheel overgevende aan vaders genade, teederlijk
vertrouwende in hem, zich warmende aan zijn goedheid en wegweenende de nare
herinneringen en wroegingen. Het is een sprookje uit Duizend en eenen nacht, alles
goud, alles straling van licht; de figuren zijn als in de dikke verf geboetseerd, wat ze
op de zachtheid van den effen grond nog sterker laat uitkomen.
Dan twee oude vrouwen - de eene van 1643, de andere van enkele jaren vroeger.
Deze laatste (Nr. 829) zit bedaard glimlachend in haren leunstoel, met plooitjes in
de wangen, zacht fluweelig licht en grijze schaduwen, malsch en vlot geschilderd;
de andere (Nr. 807) is treffender van bewerking, men heeft ze lang voor Rembrandt's
moeder gehouden, ten onrechte, daar deze een paar jaren eer het stuk gemaakt werd
gestorven was. Het portret is korstig en kruimig in de verf, met warm licht op het
gelaat, dat omlijst is in een zwarte kap, een witten borstdoek en verdere kostelijke
kleedij. Het is van treffende malschheid en breedte in de behandeling.
Weer een paar jaren en wij treffen de H. Familie met de engelen (Nr. 796),
gedagteekend van 1645, aan. In een kamer, waar de H. Jozef werkt en het huisgezin
woont, bevinden zich moeder en kind. De kleine Jezus ligt in zijn wiegje en slaapt,
met het eene handje boven het deksel. Moeder was aan het lezen in een oud boek en
verontrust door eene beweging van den slaper wendt zij zich naar het wiegje, licht
het doek op dat het kindje voor haar oog verborg en ziet het aan met liefdevolle
bezorgdheid. Wij zijn in een nederige burgerwoning en bij eenvoudige menschen
uit de arbeidende klas. Het wiegje is uit wissen gevlochten, het linnen er in is wit,
het deken er op is rood met gele voering. Op de kap hangt een sprei van grijsgroene
en gele kleur. Maria zit met haar voeten op een houten stoofje, draagt eene witte
muts, een witten halsdoek, een rood kleed en een zwarten rok. Jozef timmert aan een
juk en tegen den muur hangt zijn gereedschap. Het is een tooneel uit het dagelijksch
leven met niets bovenaardsch. Maar het mysterie daagt op in den hoek daar boven
links; daar komt een heele groep engeltjes naar beneden, de eene heel voorop daalt
loodrecht neder en slaat armen en vleugels uit als verwonderde hij zich over het
schouwspel dat hij te zien krijgt, de andere vier liggen hooger op in een nestje van
licht.
Een heerlijk tafereel van licht- en kleuren-werking. Uit den hemel valt de klaarte,
zij beschijnt eerst de engeltjes daarboven en armen en hoofd van het nederdalend
gevleugeld wicht; dan valt zij op Maria, bestraalt haar hoofd, haar boek, de hand die
op de wieg ligt en de wieg zelve. Alleen het hoofd van het kind ligt in een
doorschijnende schemering, die de kap op zijn gelaat werpt. Ook de grond is sterk
beschenen. In half licht staat de muur tegen welken Jozef werkt, hij zelf staat in
flauwe schemering. Het geheel is donzig van toon zonder sterke glanzen, maar lichte
warme schijnen doortrekken gansch het tafereel. De meester heeft zin gekregen voor
kleurenspel, de roode, gele, witte tonen laten zich gelden.
Hij heeft in dit stuk, evenals in de andere schrijnwerkers-familiën die hij schilderde,
een tooneel aan het aardsche leven ontleend, om het door het tooverspel van licht te
verheerlijken en te verheffen. Er is stoute fantazie in die voorstelling, maar hij doet
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ze aannemen voor werkelijkheid. Elders geeft hij zich de moeite niet een
bovennatuurlijk element te mengen in het menschelijk leven, hier wettigt hij het
ongewettigde door de tusschenkomst der engeltjes; hij is een visionnair, maar dit
visioen is een der liefelijkste die hij schiep en een der bekoorlijkste versmeltingen
van hemelsch en aardsch leven, aan welke de wereldkunst vasten vorm gaf.
(Wordt vervolgd.)
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Een huis niet met handen gemaakt.
Door J. Eigenhuis.
I.
In de ruime, halfdonkere sterfkamer zit de weduwe Buizerd, strak turend in den
rookerigen, ouden bijbel voor haar. Door den nauwen kier van de gesloten blinden
dringt het schelle zomerlicht in een smallen driehoek binnen, die de rimpelhanden
en het vergulde boek wittig relief geeft in de stille vaagheid om haar. In het zwarte
rouwjak, is ze één met de grauwheid der kamer en alleen de witte rouwmuts verft
een lichtplek om het gelaat, dat een dof bleeke vlek zonder uitdrukking lijkt onder
de beschijning van zwakke diffuse straaltjes, met twee glurige flikkerplekjes van de
brilleglazen.
Ze frommelt niet den streelenden duim over het geelrookerige blad en de
prevellippen suizelen biddend: ‘Want wij weten, dat zoo ons aardsche huis dezes
tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’
Dan legt ze den bril af, in haar schoot, en de eene hand brengt den zakdoek naar
de oogen, die vochtig werden.
‘Dat wist-ie zéker,’ peinst ze, ‘eeuwig in de hemelen....’
Maar door den kier van de blinden ziet ze op de groote borden, die in den helderen
dag ruw-vierkant staan, schreeuwerig brutaal als de roode letters van de
aanplakbiljetten: Willige Verkooping. Ze zijn nu gelukkig van haar afgekeerd en
roepen den voorbijgangers toe, met al de luidruchtigheid van straatventers.
‘Willige verkooping,’ grijnsde daar nu al een goede veertien dagen op dìe borden,
en eerst had ze er nog met Aart, haar man, over kunnen zuchten, die toen al eenige
weken te bed lag, de blauwig-waterige hand plomp-machteloos op het dek en
smartelijke berusting op het magere gezicht.
‘Moeder, het benne gien mensche, die het je andoen,’ had hij toen gezegd, ‘we
hebbe altijd ons best gedaan. En teuge ziektes en misgewas ken een mensch niks
doen. Maar het is een zware beproeving.’
Doch Aart had niet die benden nieuwsgierigen en onverschilligen over den dam
zien komen, die snuffelend en rondkijkend naar den stal gingen en giebelend boden
op al wat de afslager met een marktpraatje omhoog hield. Daar zou zij nu alleen voor
staan, zonder er met hèm samen over te kunnen zuchten....
Want hij had nu een huis, niet met handen gemaakt....
Maar ze wou hem niet benijden, en niet meer naar die groote, kermisachtige borden
zien. En ze veegde haar oogen af en wreef den bril schoon, den ouden bijbel weer
leggend in den kleinen lichtstrook en lezend denzelfden tekst, die zoo heerlijk was;
aldoor lezend, prevel-lezend....
Eindelijk stond ze op, openend de bedsteedeuren in den hoek der kamer. De
stralenbundel gluurde profaan binnen en wierp op de wade een helwitte streep, die
brekend zich oprichtte tegen de kille kalkmuren. Voorzichtig plaatste het vrouwtje
zich in den weg van het schelle licht en tipte even het lijkkleed op. Toen snikte ze:
‘Aart, Aart, 'n huis eeuwig in de hemel, niet met hande 'emaakt....’
En ze boog zich over het kille, strakke gelaat, dat ze zoende en met haar tranen
bevochtigde.
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***
Weduwe Buizerd had boeren in vaal glimmerig laken en met groote, zijden hoeden
op, de zwarte kist het huis zien uitdragen, onder verhuizerig gestommel, omdat ze
bij de deur moeilijk hun draai konden krijgen.... En ze had het aangeschouwd met
droog-branderige oogen, rondom zich allemaal zwart-gejakte vrouwtjes en
zwart-gejaste boeren, die rookten en praatten. Toen had ze door de kier van de luiken
den boerenwagen stapvoets zien wegrijden met de kist onder het doffe lijkkleed.
Arie, de oude knecht, op den haverbak, de dragers en de zoons en verdere mannelijke
familieleden achteraan.... Ze volgde starend den stoet, tot zelfs de laatste
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man om den hoek verdwenen was en zag toen verbaasd òm, in het donkere vertrek,
waar alles één zwart was, met doffe, vage plekken, die helderder en duidelijker
werden en waaruit menschengezichten groeiden, die haar ergerden, omdat ze in de
duisterste eenzaamheid wou schreien, stil klagend over haar smart.
Ze stond op. De witte vlekken in het vertrek bewogen en de oogen er uit staarden
haar na, en toen ze weg was, schudden ze en knikten ze, en fluisterende praatjes
lispelden: ‘Ze het er zooveul mit te doen. 't Is van belang!’
Vrouw Buizerd had in den stal weer tranen; maar het was er zoo ruim en leeg, net
als den eersten dag, dat de koeien naar de wei zijn gebracht. En toch kon ze hier Aart
weer zien, zooals hij van den winter nog stijf-schuifelend met zijn stramme leden
tusschen de koeien doorstrompelde, met de gezwollen, half machtelooze hand een
beest op den vragend vooruitgestoken kop krauwend....
En nu stapten de oude zwartjes voor den boerenwagen, loom kopknikkend als ze
voor den ploeg konden doen, rechtaan naar het kerkhof, waar de dragers weer zouden
stommelen en sjouwen met die groote kist. En straks zou de wagen dààr weer staan
onder het karrenafdakje, en de paarden achter den boogerd met neergerekten hals
rustig het gras rukkend afkauwen....
Maar Aart, dien ze jaren had verpleegd als een kind en die onder alles zoo geduldig
en dankbaar was, zou niet meer zeggen: ‘Moeder, moeder, wat hè-je toch een zorg
an me.’
En alles, waarvoor ze samen hadden geploeterd, toen hij nog gezond was, en
waarover ze hadden gezucht, toen ze door achteruitgang telkens op zwaarder lasten
kwamen te zitten, zou ze over een paar weken moeten verlaten.... Dat oude,
rood-pannen afdak, waaronder de karren stonden, had Aart nog zelf getimmerd: ze
zag hem en Arie er nog voor staan, toen ze het af hadden, trotsch op hun bouwwerk....
Op elk plekje - in het land of op de werf - kon ze hem bezig denken.
Over een dag of wat de verkooping!
En dan, louter met de kleeren, die ze aanhad, den dam af, samen met Klaas, den
jongsten van achttien jaar, om bij een van haar kinderen genadebrood te eten, tot ze
haar beu werden.
Ze viel snikkend met het hoofd voorover, in het kozijn van het stalraampje. Door
haar tranen heen zag ze dof de klare blauwheid van den helderen hemel of een stil
groenig plekje van de weide. En dat stilde even haar smart en dan dacht ze aan Aart,
die nu een huis had, eeuwig in de hemelen, dat ze jaloersch verlangde mèt hem te
wezen.... Maar Klaas was nog zoo jong en wat moest er van hèm worden: de andere
kinderen hadden allemaal goed hun brood, en hij, haar verwende jongste, zou moeten
daggelden voor een klein loontje....
‘Moeder, arme moeder; vader het genoeg eleje,’ en Anna, de vrouw van haar zoon
Aart, neemt haar onder den arm, ‘hij is nou gelukkig....’
De weduwe laat zich stil leiden en tipt met haar voorschoot de oogen droog. Anna
praat er van, hoe knus ze het zal vinden, moeder altijd bij zich te hebben en dat het
Klaas toch niet hard zal vallen bij Aart op de boerderij te werken; en wie-weet, of
er later nog niet eris uitzicht op is, hem ook op een spulletje te zetten....
Zoo voert ze de oude vrouw om de woning, druk over kleine plannetjes, om het
zware leed even te doen vergeten.
‘Willige verkooping,’ fluistert de weduwe bij de groote veiling-plakkaten op de
schuur, ‘as dat nou maar voorbij was. Alles was zoo heelemaal van ons same. En as
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ik voor goed de dam af ben, dan hè 'k niks meer, dan ken ik 'm nurreges zien - in 't
hoekie van de voorkamer niet, waar ie zoo geduldig in zijn leuningstoel zat met de
kouë dikke hand in het zonnetjie, - in de stal en op de wurf en het land en in den
boogerd niet, waar ie met mooi weer zoo op mijn arm deurheen strompelde....’
En door haar tranen heen, zag ze Anna aan: ‘Z'n laaste woorden ware: “Moeder,
dat ik jou nou zoo mot achterlate, jou en onze jongste.... En Klaas is niet stark....”
Maar as hij nou maar bij me ebleve was, - al zou ik zelf uit werke moete....’
Toen snikte ze overluid en de jonge vrouw
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voelde een weemoed in zich, of ze om het verlies van haar eigen Aart schreide, en
om eigen ruw afgerukt worden van alles wat haar lief was, en om eigen angstige zorg
voor haar hulpelooze kindertjes....
***
Klaas was het ‘achterankommertje’, die altijd door zijn veel oudere broers en zusters
was verwend, en niet minder door zijn moeder. Het was nog ‘Taassie’, toen hij al
een slungelige, bleeke jongen was, en veel kleinere kereltjes op school hielden hem
er mee voor den gek.
In zijn kinderjaren had hij het met zijn longen te kwaad gehad en vrouw Buizerd
had altijd gevreesd hem vroeg te verliezen. ‘Want haar Lijke was aan de tering
esturve, toen ze zeuventien jaar was, en Klaas had de smetstoffe overenome. Van
alles, wat Lijke in d'r mond stak, moest de kleine Taassie proeve en effetjes na d'r
dood wier de deur en deur starke jonge sukkelig en teringachtig, dat de dokter 'm
opegeve had. Maar - de dokter het 't nooit ewete - de Haarlemmer olie is zijn behoud
eweest. De ouwe Arie had 't haar aneraje: die liep er zoo hoog mee en gebruikte het
bij zeerigheid en allerlei ziektes. Ze had er wel eris om elache, maar Klaas was er
toch maar het ventje mee eworre.’
Klaas moest altijd ontzien worden, had de dokter gezegd; elk oogenblik zou de
ziekte zich weer bij hem kunnen openbaren. ‘As ie er nou eerst maar eris over heen
egroeid is, ver in de twintig, dan is ie er pas voor goed bove op.’
En daarom was vrouw Buizerd nog even teer en zorgzaam voor haar jongste en
liep hem na met bouffante of das, en zag hem ongerust aan, als hij wat bleek was of
wat verkouden of minder eetlust had. En Klaas nam al die moederlijke angstvalligheid
op met een mokkend berusten, als in iets, dat hij zich moest laten welgevallen,
evengoed als een regenachtigen Zondag, die hem belette zijn beste pak aan te trekken.
Maar waren vreemden er getuige van, dan spartelde hij tegen en snauwde zijn moeder
af, of nam een loopje met haar getroetel, zich voordoende als iemand, die overal
tegen kon.
En langzamerhand was het voor de moeder heel gewoon geworden, al haar
teederheid met parmantige ruwheid beantwoord te zien.
Maar toch bleef Klaas haar troetelkind en het had de ouders heel wat tranen gekost,
dat ze niets voor Klaas zouden achterlaten en hij zijn heele leven zou moeten
daggelden.

II.
‘'k Loof, Aart, dat het al heel laat is!’
En met een schrik-schok richt de oude vrouw zich snel in haar bed op, met slaperige
oogen verwonderd rond-starend: niet het blauw-geverfde beschot, maar vunzig-witte
kalkmuren, - lichte cretonnen gordijntjes in plaats van de zware al wat verschoten
groendamasten, - grauwige, hardvoelende moltondekens voor haar eigen zwaar
wollen beddegoed,... en Aart lag niet naast haar, ontwakend met een droomerig:
‘Watte - hè, wat is het?’
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Lusteloos liet ze zich achterover vallen. De omkrullende onderlip van den
tandeloozen mond trilde met kleine, zenuwachtige trekkinkjes en de oogen zagen
strak rechtuit naar één geel-vochtigen plek van den muur, tot ze niets meer
onderscheidde dan een glanzende vaagheid door haar tranen heen.
Uit de nachtmuts puilde het grijzende haar bollerig over het rimpel-voorhoofd en
de plooivellige hand frommelde aan de cretonnen gordijntjes.
Maar ze wreef den perkamentigen handrug langs de oogen en zag door het lichtgat
boven in het raamblind den glansblinkenden hemel van een mooien zonnedag.
‘'t Was toch niet goed van der,’ meende ze; ‘had ze nog niet zooveul om dankbaar
te weze?’ - En ze keek rond in het kleine vertrekje, dat pronkte met een nieuw
roodzwart gestreept karpet van koehaar en een paar stoelen met zittingen, en zelfs
met een waschtafel, want Anna kon niet hebben, dat moeder zóó naar de tochtige
bakkeet ging, om der te wasschen. Anna wist niet, wat ze der doen zou; 'n eigen
dochter kon niet hartelijker wezen. Zoo logeerderig zag het
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er hier uit: ze was eris eens in haar leven uit logeeren geweest in Noord-Holland
ergens, en daar had ze zich voor het eerst aan een waschkast gewasschen. In de kan
had ze toen den handdoek getipt, want ze dacht, dat de kom tegen het spatten diende...
Maar nou wist ze wel beter....
De kinderen in de huiskamer hoorde ze ook al spoedig... ‘Moessie, heel effies naar
opoe?’ dwong Truitje.... Die heette naar haar; een aardig bij-de-hand ding! Aart en
Klaas waren zeker al lang naar het land. As ze nou Klaas maar goed in acht namen:
thuis was-ie altijd gewend, dat zijn moeder 'm een geklutst eitje aan bed bracht. Hij
had het zoo brood-noodig, want hij was toch nog in zoo'n gevaarlijken leeftijd... En
dan sliep-ie op de tilling boven de deel, dat ging 's winters goed, maar het was er
zomers tochtig en trekkerig. En hij was het thuis heel anders gewend: in de bedstee
tegenover haar eigene in de woonkamer....
Daar gluurde even een hoofd om het hoekje van de deur.
‘Zoo moeder al wakker,’ en Anna kwam naar de bedstede met Truitje aan de hand,
een geklopt eitje met koffie aanreikend.
‘Kind, je verwent me,’ en de oude vrouw liet Truitje met het lepeltje proeven.
‘Ekker, opoe, ekker!’ vleide het kleintje, het handje met de kuiltjesvingertjes
verrukt opheffend, ‘Opoe ekker vinde.’
En het kindje schudt met het hoofdje op en neer en slikt parmantíg, of ze heele
discoursen vertelt, terwijl alleen enkele woordjes zin hebben: ‘Opoe niette huie, opoe
zoet, opoe magge okke proeve, opoe ekker vinde!’
De oude vrouw en Anna zien elkaar stil lachend aan. ‘Zoo'n diefie! Be-jij opoe's
boutjie?’
Grootmoeder vergeet al haar leed en, zich over de beddeplank leunend, zoent ze
het frissche gezichtje, terwijl Truitje haar heel ernstig over de grijze haren en witte
nachtmuts streelt. ‘Oete opoe, Truitje mette opoe pele.’
En dan de mollige handjes tegen elkaar klappend: ‘Datte opoe ekker vinde?’ - met
een vleiend uithalen van de gebroken woordjes.
***
Het was toch zoo'n ommekeer! Op haar eigen boerderijtje midden in de drukte en
voor alles moeten zorgen; nu louter werken bij den lust! Alles was overbodig, wat
ze deed: en dat zoo haar heele leven zou moeten wezen!... De kinderen waren hartjes,
maar Truitje was drie en Annetje vier en ze speelden met mekaar. En de kleine jongen
in de wieg was zoo zoet: je had er geen kind aan.
En de oude vrouw breidde met stijve vingerbewegingen aan een lange, zwarte
kous: Klaas en Aart waren nog al sleetsch.... Als ze opzag, knikte Truitje en kwam
even het stompneusje tegen de ruiten drukken, om dan weer de schelpjes van het pad
in haar kruiwagentje te rapen, of om het huis te draven met Annetje.... De kamer was
toch ook wel gezellig, zoo licht en netjes. En Anna tegenover haar bezig met
verstellen, en altijd even lief....
Maar ze was toch niet thuis; ze kon niet van het idee komen, dat ze uit logeeren
was en dat haar eigen bedoening zoolang aan vreemden was overgeleverd en Aart
naar haar verlangde. Dat maakte haar onrustig en humeurig. En dat zou wel altijd
zoo duren: ze zou te oud wezen om hier te wennen, al had ze het nog zoo goed.
Ze moest toch nog even zien!
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En opstaand, verzint ze een boodschapje: ‘ze had de kippen vergeten haver te
geven,’ zooals ze haar ongestadigheid telkens motiveerde.
Maar Anne schudt mismoedig het hoofd: ze was met zooveel moed begonnen, om
het moeder gezellig te maken en toch zou de oude vrouw niet kunnen aarden. ‘Kijk,
daar staat ze weer achter de boogerd. Zoo ken ze net op 'er vroegere spulletje zien.
Strak mikt ze naar het huis, of ze denkt, dat d'ouwe man komme zal en 'er roepe....
Ze het 'm ok zoo lang opepast, en zooveul jare met 'm eleefd in dat huis, vijf en dertig
jaar zeker.... En nou zoo allienig en overal uitestoote!... Zielig is 't, as ze daar vier,
vijf keer op een dag met 't iene of aere praatjie heengaat.... Daar komt ze terug; aldeur
omkijke. Wat loopt z'al krom, de magere elleboogtumpe scharp naar
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achtere.... Da's nou het end van der leven, van der slove en zurrege.’
Anna vindt, dat ze lang niet goed genoeg is voor de beproefde moeder, en ze is in
zoo'n weeke stemming van meevoelen, dat 't haar ineens klaar wordt, waarmee de
oude het grootste genoegen te doen.
En als de pennen weer zachtjes klakken, langzaam met de stijve vingerbeweginkjes,
en moeder zoo stil voor zich ziet, zich heel groot houdend, maar toch met een licht
gesnuif en zacht lipgetril haar leed verradend, dan vraagt Anna:
‘Moeder, ik loof, dat je je kissebisse ok arg mist!’
De lippen trillen onregelmatig heftig en onder de brilleglazen rolt snel schichtig
een traan naar beneden, die heel pertinent zich nestelt, open en bloot, in de diepe
plooi van den rechter mondhoek.
‘Ja meid,’ antwoordt ze met doorgeslikte huilsnikjes, ‘'k mis je vaêr alle dag,...
alle dag.’
Dan rollen de tranen mekaar na en om den ingevallen mond trekken de lippen
beverig heen en weer. Met den roodbonten zakdoek veegt ze gelaat en brilleglazen
af: ‘Je mot niet denke, da 'k het hier niet goed heb. Je ken niet beter veur me weze....’
De twee kindertjes zijn de kamer binnengekomen en staan, vragend naar het
betraand gezicht van opoe opblikkend, aan haar knie.
‘Opoe niette huie!’ troost parmantig-meewarig de bij-de-hande Trui. ‘Opoe oet!
Truitie kuiwagie hale. Datte opoe ekker vinde!’
De jonge vrouw ziet met een teer glimlachje van haar kindje naar de weduwe, die
fluistert: ‘Zoo'n lekker diefie!’
‘'t Verlies is ok zoo groot, en daar kenne we niks an verandere,’ vervolgt Anne,
‘maar ik bedoel, u zou in huis misschien wel uw vaste werk wille. Zoo in iense
heelemaal uit de zurreg, daar ben u altijd veuls te bezig veur.’
‘t Zal wel wenne, kijnd, en twie baas in ién huis, dat gaat nooit goed.’
‘Kom, kom, u ben ok nog al arg bazig! Maar Aart roept er altijd over, dat uw
melkgoed zoo keurig was, en uw butter zoo fijn.... As u dat naliep, dan krege we
misschien nog hooger mart....’
De oude vrouw fleurt op bij de gedachte van weer echt boerin te wezen en een eer
te stellen in de hoogste markt te halen....: ‘Ja, daar was onze butter veur bekend; van
“Bouwhoeve” is de heereboer wel bij me weze kijke.’ ‘En je doet er toch niks
bijzonders an?’ vroeg hij dan. Och zie je, oplette en kraak zindelijk weze, dat is alles.’
Ze sprak veel opgewekter, in het besef van zich nuttig te zullen maken en van
verdiensten te bezitten, die zoo gewaardeerd werden. Het vrouwtje raakte niet
uitgepraat over marktavonturen, waarbij haar producten de mooiste rol speelden. En
Anna hoopte, dat moeder nou zou wennen, na dit offer; want het viel haar hard, haar
liefste werk uit de handen te geven.
***
‘Daar zit me die jonge nou in zijn blauwe kieltjie op de mestkar, met zoo'n venijnige
wind,’ zucht vrouw Buizerd, als Klaas den dam oprijdt, om een nieuwe vracht te
laden.
En zijn bonkertje en wollen das in den stal van een spijker hakend, gaat ze met
driftige bewegingen naar buiten, krom voorover hijschend tegen den wind, die haar

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

de rokken van de leden sjort. Om den hoek van de schuur buldert het uit de vlakte
tegen haar aan en ze grijpt beschermend met de handen tegen de borst, als ze haar
jongen op de mestvaalt toeroept: ‘Hoe kè-je dat toch doen? De wind snijdt deur je
lijf heen en dan ga je strakkies bezweet op de kar. Hier is je jassie en je das.’
‘Och, zanik niet,’ gromt Klaas, zonder zijn werk te staken.
‘Nou, je het 't tòch al te pakke,’ en ze legt de kleedingstukken op de kar, ‘toe jonge,
nou mot je ze strakkies antrekke.’
Maar de wind rukt ze weg en wappert ze over de belt, voor de oude vrouw uit, die
met haar stijve leden ze te vergeefs naloopt en telkens te laat bukt. Nijdig smakt
Klaas zijn greep neer en raapt het buisje op, het door de hooideur in den stal smijtend.
‘Met je gekles, ik ben gien wasse poppie!’
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De knecht, een ruwe, jonge kerel met een witharigen kop, en bloedrood in het volle
gezicht en den dikken nek, schatert het uit. De weduwe sukkelt zielig weg, huilerig
boven den wind roepend: ‘Jongetjie, je zel je te laat beklage, ik doe het toch om je
bestwil....’
Dan slof-sukkelt ze weg, hangend op den wind achter haar vooruitfladderende
rokken, met weeë pijn in het hart over ‘der jonge, die toch altijd zoo lillijk kon doen.’
En van Klaas kon ze het vergeten, dat was ze al gewend en die zou het niet zoo
meenen, want toch hield die wel van zijn moeder; - ‘maar dat zoo'n lobbes van een
knecht je daar staat uit te lache als een snotmeid!’
Nijdig rukt ze de deur open, zonder op den wind verdacht te wezen, dat het
bovenstuk tegen den muur haast uit mekaar beukt. En hijgend en tobbend ploetert
ze en rukt ze, om tegen de vlagen in, de deur weer achter zich te sluiten.
Als ze zich omkeert is Lijpje, de meid, bedaard bij den koelbak bezig, met een
valschig lachje, over haar tobberig gedoe. ‘Die zou ok gien hand veur je uitsteke,’
en de oude vrouw gaat naar binnen, met geveinsde bedrijvigheid Anna en de kindertjes
voorbij, die haar blij ‘opoetje, opoetje!’ naroepen. Maar ze sluit de deur van het
opkamertje achter zich en afgemat op een stoel vallend, huilt ze met holle, korte
snikken, ingehouden, dat ze het binnen niet bemerken.
Ze was ook een loop-in-den-weg, d'r eigen jongen te veel, een spot voor knechts
en meiden! Anna en Aart waren zoo goedig, maar ze was toch ook voor zullie een
last, ze deugde nergens meer voor....
Door haar tranen heen zag ze naar buiten; de kale, dunne elzentakken om den
boogaard zwiepten voor den wind en de hooge perenboomen schudden hun zware
kruinen wild boven de breede armen der appels. Ze zag ook nog de twee slanke
peppels bij haar vroeger huis onregelmatig heen en weer sidderen en soms op zij uit
stuiven of ze woest de lucht bezemden. Maar anders kon ze van haar oude spulletje
niet zien....
En toen dacht ze weer aan den geduldigen, hulpeloozen lijder met zijn machtelooze,
blauw-dikke handen in-zwart-wollen-wanten. ‘Moeder, 't benne gien menschen, die
't je andoen.’
Van de beddeplank zocht ze haar geelrookerigen bijbel met de vele vouwtjes, en
toen staarde ze lang op de mooie woorden: ‘een huis niet met handen gemaakt, maar
eeuwig in de hemelen.’
‘Aart, Aart, eeuwig in de hemele,’ en ze glimlachte met zoet-dweeperig verrukken,
vèr-ziend voor zich dat eeuwige huis naast Aart, die haar al zoo vooruit was.
Toen borg ze het boek weer op de plank en wischte met den roodbonten zakdoek
zich het gelaat. In het kleine spiegeltje streek ze zich de verwaaide grijze haren glad,
de wiekjes der muts recht schikkend. Ze had nu weer moed voor heel lang en zou
der taakje met blijheid doen.
Daar ratel-dreunde de mestkar voorbij en Klaas had zoowaar zijn bonkertje an en
zijn das om! Zie je, hij meende 't nooit zoo erg!
***
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‘Lijpie, je mot in de kelder gien kliekies berge; nou staat er weer een schaaltjie rooie
kool op de plank naast de butterkoppe,’ vermaant gemoedelijk weduwe Buizerd, de
bakkeet binnenkomend.
‘Zoo,’ gromt de meid, heel onweêrig de deur achter zich smijtend en in het walhok
onder veel hengselgeraas de emmers boenend. ‘Lastige, ouwe tang,’ scheldt ze
binnensmonds, ‘nog meer drukte dan de vrouw zelf.’
Bedrijvig sloft de oude alles na, mouwen en testen inspecteerend, zooals ze dat
thuis gewoon was: ‘het volk moest altijd wete, dat je alles naging. En bij het “buttere”
was zindelijkheid alles.’
‘Kijk, Lijp, die temes hè-je zeker met lauw water edaan. In de bakkeet kookt de
ketel toch; wil je 'm nog effe met kokend sodawater deurspoelen?’
‘Hè-je verdikkeme nog meer,’ valt Lijpje woedend uit, ‘bij de vrouw was alles
goed, wat ik dee, al drie jaar lang. En jij heb alle klip-klap wat te zeggen. Je heb me,
verdorie, toch ok genadebrood te vrete.’
Vrouw Buizerd houdt een nijdig antwoord in; de meid had gelijk: ze moest genade-
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brood eten en was toch eigenlijk iedereen een last. En met stil-treuren in zich, maakt
ze zelf de teems schoon, terwijl Lijpje rondbriescht en werkt als een razende, de
melkketels op het rek woest neersmijtend.
Ze had het wel gezegd: twee bazen in één huis, dat ging toch niet. En wat had ze
nou eigenlijk miszeid? Maar Lijpie kon van haar niks verdragen, en dat zou een
andere meid ook niet kunnen: ze was onnut, een last voor iedereen....
As Aart dat allemaal had moeten beleven: hij had nooit kunnen velen, als er de
een of ander van de boden of de kinderen raar tegen d'er dee. En ze viel in de bakkeet
op een stoel neer, met niets in zich dan haar groote leegte, de wijd-gapende leegte
van Aarts innige warme liefde en van haar volle plichtleven. Alles was om haar
vreemd en ze zat daar als een gast, die te veel is, en die dat voelt, en treurt naar het
thuis, waar ze onmisbaar deel van is.
Met groot-wijde oogen, die droog blijven omdat ze alleen leegte in zich voelt,
staat ze zonder denken op, dwalend naar den boogaard, niet lettend op de dikke
sneeuwlaag en de hooge klonsters onder haar klompen, die haar telkens doen
zwikken.... Want ze plonstert en strompelt door de sneeuwjacht, en ze weet alleen
van het groote gemis, dat haar van binnen hol en gevoelloos maakt, in d'er borst en
in d'er denkelooze hoofd.
Op haar oude plekje, aan het eind van den boogaard, staat ze stil, knipoogend tegen
de snijdende sneeuwjacht, in haar werktuigelijk zoeken naar het lange rieten dak van
haar oude woning.
En ze staat en tuurt duizelig tegen het witte gezweep, zonder denken en zonder
voelen, aangetrokken naar dezen hoek als een willoos ding....
Rukvlagen gieren om haar heen en snerpen door het zwart-thibet jak en tegen de
verflenste wieken van het kil-kanten mutsje, en wapperen sarrend met de rokken om
de oude, beverige beenen....
‘Moeder, wat doe je?’ hijgt Aart aanhollend haar tegen, dat ze schok-schrikkend haar
bezinning herkrijgt.... Ja, je kon het dak nou toch niet zien, - en wat sneed de wind
deur je lijf heen. Ze bibberde, dat ze geen spier stil kon houden.
Aart nam haar onder den arm en draafde met haar weg, haar half dragend. In de
kamer naast de kachel zette hij haar op een stoel en Anna plaatste een stoof onder
haar voeten met zacht bestraffen: ‘Moeder, hoe kè-je dat doen: je weet toch, dat je
zoo vatbaar ben, en we kenne je niet misse’....
De tanden klapperen op mekaar, en de oogen staren strak open: ‘Genade-brood
ete,’ ijlt ze, ‘mijn hoofd is heelemaal leeg, mijn hoofd en mijn lijf.... Aart, Aart....
En je ken 'm niet vinde.... Hè-je al zout in de butter, Lijp?... Waarom mag ik je niet
helpe, Aart?... Waar is ie nou?... Aart, Aart!’

III
‘Môge, môge,’ stapt als een vierkant kereltje uit een speelgoeddoos Arie Neus, de
oude knecht der weduwe Buizerd, binnen, de schouders nog vierkanten opgetrokken
door de manier, waarop de handen stijf duiken in de broekzakken. Op de dikbestopte
kousen suist hij stilletjes vooruit naar de kinderen, die hij een voor een aan de neusjes
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trekt met de ruw-eelterige vingers, waarna hij, de pruim in den mond met de tong
wat heen en weer rollend, sjok-schuifelt naar de snorrende kolomkachel. Daar stooft
hij zijn vierkanten rug behagelijk onder een genotvol heen en weer schurken, de
handen aldoor in de zakken, en onder de bedrijven tegen Truitje en Annetje
knipoogend en gezichten trekkend, dat de kindertjes grinniklachjes uitstooten en het
hoofd telkens omwendend, verlegen aanmoedigend verschuilertje spelen.
‘Nee,’ zegt hij na een lange pauze, al pratende zijn pruim kauwend, ‘'n mensch
zou 't met die kou haast verleere, buite te komme.’
Arie Neus is altijd bespiegelend in zijn spreken, en hij is wel dertig jaar in de
familie geweest, zoodat hij bij de getrouwde kinderen van de weduwe even vrij is,
of het zijn eigene zijn.
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Dan keert hij zich om, zich nu van voren behagelijk koesterend, onderwijl zijn breede
stoppelgezicht over zijn schouders omkeerend en al kauwend een woordje over de
tafel werpend.
‘Nee,’ dat was onveranderlijk zijn begin, ‘'k kwam eris hoore, hoe de vrouw het
maakt. Maar as 'n mensch weer zoo lekkertjes zijn korsies pruimt’ - een
schouderschurken en mikmakjes tegen de kleinen - ‘dan - e -’ hij draait zich om en
grijpt met de grove vingers aan de stoppelkin - ‘hè, vrouw, hi-hi-hi! Ik zeg altijd
maar, dan wijst 't de weg van zelf.’
‘Ja, 'k begin mooi op te knappe, Arie,’ antwoordt de oude vrouw, even wachtend
met toe te happen in het reepje brood, dat ze al vlak voor den mond klaar had, ‘en
ik ken niet aêrs zegge, of 't ete begint me te smake.’
‘Nou, maar moeder is er leelijk an toe eweest,’ zegt Anna, ‘hè Aart?’
‘Nee,’ hervat Arie, ‘zenuwe-zinkeskoors, ik zeg altijd maar, daar valt niet mee te
spotte. Toen ik 't hoorde, zei ik bij me zelf: Nou, ouwe vrouw, daar zè-je 'n kwaje
an hebbe.’
‘Ja,’ vervolgde hij na een pauze, de pet even oplichtend en dan de hand weer diep
in den zak moffelend, alles met den breeden rug en de ruigbruine, nieuwe
pilowstukken in het zitvlak der oude broek naar de familie gekeerd, - ‘ja, en waar
blijft nou de dankbaarheid?’
Een vrome zucht van de weduwe: ‘Ja, waar blijft die?’
‘'k Zeg zoo dikwijls, 'n mensch is 'n raar beest.’ Tevreden lacht hij over zijn paradox
en blijft zich peinzend warmen, als blijk van zijn voldaanheid nu en dan de schouders
schurkend.
Vrouw Buizerd past die vleiende uitkomst van Aries bespiegelingen niet al te
streng op zich toe, en eet gemoedelijk door.
‘Daar hè-je’ begint Arie weer na een lange pauze, ‘'k ben op de plaas gebleven,
omdat ik er moeilijk van af kon’ - zenuwachtig lip-trillen van de weduwe - ‘maar
aêrs om Bolders hoef je 't niet te doen.’
Met de handen in de zakken loopt Arie, genoegzaam warm gestoofd,
kousschuifelend van de kachel langs de wanden de heele kamer om, de houding
aannemend van een schilderij of een portret of den kalender telkens even aandachtig
te beschouwen. Maar 't is alles niets dan de reflexvorm van zijn denken, waarvan hij
nu en dan een orakelwoord onder de menschen smijt, vaak onbegrijpelijk, wat hem
den roep bezorgt van een rare snaak te zijn, maar om den drommel niet mis.
‘Nee,’ hervat hij, ‘'k weet niet, of je d'er ook zoo over denkt, maar 'n mensch is
een raar beest. As je nou je kat of zelfs je varke een bittertje veurzette, ze zouë je
hartelijk bedanke.’
Arie lacht met milde, zware lachgulpen uit den breeden, nog gaaftandigen mond.
‘Maar m'n baassie houdt er wel van.’
Een veelbeteekenend tonggeklap en geheimzinnig zuchten, later verduidelijkt door
den uitroep: ‘Och, och, wat is die Bolders handig met 't glaassie, jà zoo handig as
met de mestvork.’
Aart lacht en die bijvalsbetuigingen doet den ouden man, den mond scheef trekkend
tot een stil gegrinnik, vervolgen: ‘Ja, ik zeg maar zoo 'k 't meen, hi-hi!’
‘'t Is zonde,’ zucht de weduwe, bedenkend hoe zij nacht en dag haakt naar der
oude spulletje, dat zoo'n Bolders letterlijk verzwendelt.
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‘Zonde? M'n lieve mensch,’ en Arie spreidt de beide armen breed uit, ‘hij zit er
geen jaar meer op. Daar, geef acht, wat ik je zeg.’
De armen vallen met een klap op de broekspijpen neer en de handen nestelen zich
weer dadelijk in de zakken, terwijl de kringloop door de kamer wordt hervat.
Onderwijl kittelt Arie een van de kleintjes in het nekje, dan weer stil doorschuifelend
en op het kindergegrinnik verbaasd omkijkend: ‘Wat, lach-ie?’
De weduwe krijgt er een kleur van: die zou der ook weer afmoeten, maar dat was
z'n eigen schuld. En dan zou der weer een ander komen in haar oude woning waar
ze Aart nog altijd in haar gedachten zag zitten, stil-berustend met zijn stramme
wanthanden op z'n knie in het zonnetje.
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Anna was er ook van aan het mijmeren geraakt: ze hadden pas een klein sommetje
geërfd van meuie Bet en as nou dat plaassie weer eris open kwam, en Aart kon 't
huren voor Klaas.... Ze beefde er van, als ze er aan dacht.... Moeder weer in der huisje
en niet meer tobben over Klaas, dat ie altijd zou moeten daggelden, terwijl de andere
broers en zusters allemaal op 'n spulletje zaten....
‘Zoo zie je 't, de een schreeuwt er om en d'aêr schopt 't met zijn voete weg,’ en
met deze orakelwoorden suizelt Arie naar de deur. ‘Maar de landheer is lang niet
makkelijk, en ik dank er veur, om baas Bolders m'n spaargeldjie te leene, al vroeg-ie
't me nòg eris.’
‘Nou,’ roept Aart hem na ‘wees maar wijzer.’
Arie stoffelt in het portaal tusschen de klompen rond en even later maakt hij voor
het raam grimassen tegen de kleintjes, waarna hij langzaam, - breed-vierkant de
handen in de zakken - den dam afslentert.
***
‘Hoor eris jonge, Truitje Klaverblad is gien meissie veur jou. Ze komt uit een ruw
gezin, waar ze de boel over de balk smijte. Ze leve veur de mond en veur de pronk.
En wat bè-je zelf nog? Wacht nog maar eris een paar jaartjie.’
‘Och,’ snauwt Klaas, zijn haren tot de sierlijkste kuif opkammend voor den
verweerden keukenspiegel en dan een sigaar aanstekend, ‘leg niet te zanike,’ en bij
die vriendelijke woorden duwt hij de voeten in blinkend-witte, met schelpzand
geschuurde klompen.
Moeder loopt hem na met een kleerenschuier, nog een enkel stofje van zijn
‘opknappertje’ afborstelend, en hem naroepend: ‘zet je kraag op, jongen, 't is zoo'n
fijne wind, en je ben nog rozig van 't schaasserije!’
‘'t Is wat te zegge,’ tobt ze in zichzelf, ‘zukke jongens denke, as ze 'n meissie
hebbe, dat 't dan ewonne is. En wat is z'n voorland anders as armoe troef? De ouwe
Klaverblad draait er alles deur en z'n wijf is al niet veul beter, te groosch, dat ze teuge
je spreekt en overal schuld, om maar groot voor de dag te komme.... Zóó loope ze
in der ongeluk, zukke jongens, blindelings.’
Maar Klaas, de zijden pet sierlijk schuin op de golvende kuif en de sigaar parmantig
in den linkermondhoek, is langzaam den dam afgeslenterd, het smalle pad achter de
poldermachine langs. Een blauw-bleeke maan tintelde in het zwart-glinsterende ijs
van de tochtsloot. 't Weertje stond er net naar, dacht Klaas, of de vorst lang zou
aanhouden, en daar had ie niks op tegen.
En in zijn kalme gemoedje. dat voor de buitenwereld wel altijd eender moest lijken,
nooit vroolijk, nooit verdrietig, welde een lauw hartstochtje op bij de gedachte aan
Trui Klaverblad, daar ie zoo wat den heelen middag mee schaatsengereden had. Hij
voelde weer de warmte van haar handen door de garen handschoenen heen, als ze,
de vingers ineengehaakt, heen en weer zwierden door het gewarrel der menschen op
de baan. Of, als ze stil stonden op een eenig plekje achter een singel, ziet hij zich
weer naast haar, in kring-krassen om haar heen glijdend en haar onder den arm
grijpend als ze onverwachts achterover dreigt te glijden.
Klaas glimlacht stil over het onrustige, zoete jagen in zich, denkend aan dat
zachtwollige van haar mantel, waardoor je den vol ronden, warmen arm voelde. Hij
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wist niet bepaald, waar ze over praatten, wanneer ze zoo alleen stonden, maar ze
hadden veel gelachen om malle spannetjes, die sukkel-krabbelden langs het ijs. En
hij verwenscht zijn bedeesdheid, dat hij haar niet eens een zoen had durven geven.
Maar hier in de tochtsloot, toen hij haar naar huis bracht, had ie toch z'n schade
ingehaald. Kijk, dàar was het, hij herkende de plaats, het witte schraapsel op het ijs.
En weer glimlachte Klaas flauwtjes bij de zachte trilschokjes in zijn leden als hij
in gedachten het warm-donzige van haar wangen voelt... Ze was 'n knappe meid,
bleef zijn slotsom.
Hoe moeder der zoo in eens achter ge-
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kommen was? De meid had het zeker verteld; die mocht van middag ook vrij om te
rijden. En den heelen winter al liep ie uit buurten naar de boerderij van Klaverblad;
kwasie, omdat ie kameraad was met Hannes. Maar 't zou der nou van avond maar in
eens deur!
Zoo slenterde hij den dam over; een nijdig schippertje schoot met schel-driftig
gekef op zijn broekspijpen af, en, hem herkennend, met vlug-dolle sprongetjes om
hem heen tollend.
‘Stil, Trui, 'k zou over je heen kiepere,’ gromt Klaas, waarna hij het diertje opneemt
en over het glanzend zwart kopje streelt; Hannes had het hondje zoo gedoopt naar
zijn zuster. die er gek mee was. 't Sliep zelfs altijd aan het voeteneind van haar bed,
had hij van Hannes gehoord.
Klaas vond zoo'n hondje toch heel aardig, al liep-ie anders niet zoo hoog met zulke
onnutte beesten. 't Likte met het slobberige tongetje zijn vingers: dat zou het niet
licht een vreemde doen. Zulke stomme dieren schenen ook al der voorkeur te hebben.
En het leek hem geen slecht voorteeken, zoodat hij bepaald teeder tegen het diertje
werd en het natte, fijne neusje tegen zijn wang lei onder het fluísteren van kleine
woordjes: ‘Tuitie, zoet hontie!’
Hij moest er zelf om lachen, maar door het heirleger klompen in het portaal heen
scharrelend, en er zijn eigen blank-witte holsblokken als aangedirkte visite-luidjes
achterlatend, suis-sleepte hij op zijn kousen binnen.
‘G'n avond, same!’ mompelde hij met een kordaten ruk-sabbel aan zijn sigaar,
zich in een wolk rook hullend en dan het hondje neerzettend.
‘Nou, 't is an met jullie,’ plaagt Hannes, ‘die komt met Trui in z'n arme anzetten.’
De dikke boer lacht schel-kinderachtig uit zijn kleine mondje, met stuipachtig
dansschokken van het zware lijf: ‘Hè, hè, nou Klaas, nou, nou, Klaas!’ - om nog
zachtschuddend zijn cognacje smakkend naar binnen te leppen.
Klaas voelt zich niet op zijn gemak en weet niet beter te doen, dan ruiter-te-paard
op een stoel naast Hannes plaats te nemen, en een praatje te beginnen over het mooie
vriesweertje en de drukte op de baan.
De oude Klaverblad stoot hem gul aan met de sigarenkist, onder het vette
grinniklachje: ‘'n stinkstok, jonge.’
‘Nou,’ zegt Klaas, zijn afgerookte endje in een aschbak leggend, ‘as ik je niet
ontrijf.’
‘'k Zè-je der ok maar ien inschenke,’ vervolgt de man gul, ‘Trui, geef eris een
glaasie an!’
Klaas verwondert zich er niet over, dat Trui en haar moeder met een glaasje voor
zich zitten, halfvol van een drabbig suikerlaagje, en een koekje er naast. Dat was hij
hier al gewend en hij vond het vervelend, dat Hannes, als die bij Aart kwam buurten,
nooit anders dan een kop koffie gepresenteerd werd. Aal en Leen, de twee andere
kinderen van acht en tien jaar, hangen tegen moeders stoel, zeurend om eris te
proeven.
‘Nou, ieder 'n scheppie en dan naar bed, hoor,’ zegt de vrouw, den arm uit haar
stopkous trekkend en de meisjes een paar lepeltjes voerend. ‘En nou, marsch.’
Ze was baas in huis en de kleinen wisten dat. Op een lijzige manier riepen ze ieder
gênacht en verdwenen in het opkamertje.
Klaas deed zijn best een druk discours te voeren over prijzigheid van vee en boter,
en dat Aart volop in het hooi zat en er nog een paar melkkoeien bij zou koopen; want
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Klaverblad was tegelijk veeboer en veender. Maar als hij aan zijn plan dacht, dan
werd hij stil en tot zijn keel klopte het in zijn borst van schroom en hopen. Trui was
heel gewoon en, toen zij tegen negenen wat lang in het achterhuis bleef, nam hij de
gelegenheid waar, om meteen op te stappen.
Ze kwam juist uit den stal, en Klaas lei kordaat den arm om haar hals, zich
verstoutend haar een zoen te geven, en te fluisteren: ‘Trui, 'k hou zoo van je!’
‘Dat zeg je nou maar,’ plaagde ze.
Klaas voelde zich zoo wel-gelukkigjes en lei zijn hoofd verliefderig tegen haar
wang: ‘'k Hou toch zooveul van je. Wî-je met me verkeere?’
Trui, die minder onnoozel was in liefdeszaken dan Klaas, lachte stil en zei
ontwijkend: ‘Maar moeder zou het toch niet goedvinde.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

563
Nee, dat zou ze zeker niet. Hij ken nog gien eens voor z'n eigen zorge, zou ze zegge....’
‘Maar as wij 't nou same eens benne,’ zuchtte Klaas.
‘Nee, teuge moeders zin zou het toch niet gaan. 'k Zou het maar uit m'n hoofd
stelle.’
‘Hou je dan niks van me,’ zuchtte Klaas met een huilstem.
‘Och, ik heb je altijd een goeie jonge evonden, maar om nou te zegge verkeering,
verkeering....’
‘Trui,’ snerpte moeder uit de kamer en ze liet Klaas beteuterd staan. De jongen
schoof zijn witte holsblokken aan en slofte den dam af, met een stil-kniezerig gevoel
in zich, half knorrig, half huilerig.
***
Het magere lijf sloverig voorover, de armen met krom-gespitste ellebogen bedrijvig
onder het gaan heen en weer slingerend, loopt de weduwe stram maar met driftige
haastbewegingen van het dorp naar huis, want ze was bij een dochter te visite geweest.
Zóo was nou haar leventje: bij Anna wat ‘kissebissen,’ en verder, dàn bij haar andere
kinderen, dàn bij de broers en zwagers te gast. Ze had zoo idee, dat de menschen,
die over de horretjes loerden, tegen mekaar zouden zeggen: ‘Daar gaat ze weer naar
der kosthuis; vandaag heb ze zeker bij der dochter Aal de kost opehaald.’ Maar wat
kon haar dat ook schelen; ze mocht niet zoo ondankbaar wezen, want de kinderen
en de heele familie sloofden zich letterlijk voor haar uit. Gerust, ze konden niet méer
doen!
Kijk, daar begon het land, dat bij haar vroegere spulletje hoorde. 't Was toch wel
zonde; je kon elk jaar zien, dat het boeltje verarmde. Aart had door zijn tobben en
ziekte niet het land kunnen geven, wat het toekwam, maar nou werd er royaal niks
aan gedaan. Nooit had er in Juli zulk een miserabel zwatje op het grasland gestaan.
En het was zulk best land, zoo willig, lieve mensch, as je der maar op wou werken!
Kijk eris, al die gelige, grove sprieten, en je zag niet anders, allemaal van
armoedigheid. Zonde, zonde, 't was vroeger de beste wei geweest. Die Bolders wàs
geen vent! As je me ook al den mest van je werf verkoopt en een paar koeien
verkwanselen mot om de pacht te betalen! En allemaal die drank z'n schuld! Wat
zag me de wurf er ook uit; moes- en bloemtuin een brandnetelwildernis, het hek hing
vernield nog aan één scharnier, de boogaard was in al dien tijd niet gesnoeid, en 't
was, of de vuile wasch voor de ramen hing, in plaats van gordijnen! Dat kon je nou
met geen droge oogen aanzien!
‘Nee vent,’ mompelde ze in zichzelf, toen de vooze, opgeblazen Bolders met zijn
roodneuzige gezicht haar gedag wou knikken, ‘je ben me niet waard, dat ik teuge je
knik,’ en stijf stapte ze voorbij, of ze hem niet zag staan in den boogaard. ‘Net een
vent veur een beroerte, zoo rood en blauw in z'n gezicht, met z'n groote jeneverbuik!’
Het heele boeltje was verarmd en je kon het overal aan zien. Hoe Arie nog zoo
lang bij 'm bleef, kon ze niet begrijpen; maar Arie begon al wat ouder te worden en
die kon ook niet overal meer terecht.
‘Geen jaar houdt-ie 't meer uit op de plaas,’ had Arie gezeid.... En ze glimlachte
treurig, want ze had toch nog zoo'n zwak veur dat bedoeninkje, maar ze wist dat het
toch onmogelijk was, om het voor Klaas te huren: ze had geen cent meer en twee,
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drieduizend gulden moest je allicht hebben veur vee, gereedschappen, paarden en
anderszins.
Ze kon het maar niet zoo goed overgeven, als der man vroeger. ‘Moeder, de Heere
zal het wèl maken,’ zei-die altijd, maar zij tobde overal over. Ze zag nog eris om,
maar achter de ramen met de slordige gordijnen kon ze zich Aart niet voorstellen,
stil op zijn leuningstoel in de zonnig-warme kamer.
't Was zonde, je kon het letterlijk met geen droge oogen aanzien, zoo'n
verwaarloosden boel!
***
Aart Buizerd belt voorzichtig aan: de breede kantoordeur van den notaris had voor
hem iets ontzagwekkends, waar je alleen binnen ging bij 'n sterfgeval of, nog naarder,
‘as je
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't niet houe kon op je plaassie.’ Hij was er voor vader verscheiden keeren geweest,
telkens om het hypotheekje op 't ouderlijk spulletje te verzwaren en ten slotte, om
den boel aan den balk te doen slaan.... Hij keek nog eris links en rechts, maar hij zag
geen mensch dan de rijknecht in den tuin, en die begoot een perk asters met het
onverschilligste gezicht, of het de gewoonste zaak was, dat Aart hier aan het kantoor
kwam.
Een jongetje, klerkachtig met een pen achter het oor, deed open en Aart gliste
eerbiedig de wit-blinkende klompen op den mat uit en slierde de pet van de streperig
gekamde haren. Een paar schrijvers in een dompig hokje gromden groetend terug en
de eene zei, al doorkrassend over hard Hollandsch papier: ‘Ga zitten, Buizerd, meneer
het iemand bij 'm.’
Aart gluurde naar de groen-vilten deur, die tot het spreekvertrek van den notaris
toegang gaf en herinnerde zich zijn vroegere wachten en zijn stil angstig trillen, als
hij overdacht, wat hij zou zeggen en of de notaris 'm wel zou helpen.... Maar nou
voelde hij zich veel geruster, in zijn onafhankelijk besef van geen geld behoeven te
vragen.
't Jongetje zat met een stijf-peuterig handje een groot papier over te schrijven en
gluurde onder-de-hand naar den rijknecht in den tuin. En de beide klerken krabbelden
vlug met dun-knokige vingers, hun mager-bleeke gezichten schuin boven hun werk
als kippen die iemand aankijken. Aart voelde zijn zelfbewustzijn groeien, medelijdend
neerziend op die ‘uitgedroogde papierwurme,’ die daar altijd op hun kruk zaten in
dit muffige hok, als hij op zijn ruime erf aan het werk was, of op den wagen door
het geurige hooiland reed.
En kordaat rukhaalde hij aan zijn pijp, die hij eerst uit beduusdheid zoowat had
laten uitgaan.
Door de gewone deur komt Klaverblad vettig-grinnikend aanzetten en de notaris
beschermend gewichtig achter 'm aan: ‘Nou, jongen,’ terwijl hij den man de hand
joviaal schudt, ‘dat blijft dan zoo afgesproken, hè, hè!’
Klaverblad frommelt zijn petje op het hoofd en met een: ‘zoo buur, jij hier ok?’
sleepsloft hij op zijn kousen het kantoor uit, gevolgd door het jongetje.
De notaris lacht gul-hartelijk met druk aansleepen van een stoel: ‘Ziezoo, ga hier
zitten. 't Is keurig weer op je hooi, jongen.’
‘Kostelijk, kostelijk, de tweede snee is nog ja zoo goed as de eerste.’
Aart is heelemaal op zijn gemak en de notaris redeneert mee over hooi, of
veeprijzen als een geboren boer. Dat was zoo zijn taktiek, ‘dan kreeg je de menschen
waar je ze hebben wou.’ En hij had zijn cliënten ook zoo goed aan een touwtje door
de vaderlijke manier, waarop hij hen behandelde, dat ze in den gemeenteraad zijn
mannetjes kozen, hem naar de Provinciale Staten afvaardigden en altijd eerder naar
hem luisterden, dan zelfs naar den dominee. Hij organiseerde volksfeestjes,
plaatselijke tentoonstellingen, sprak op het Nut en in Kiesvergaderingen en ‘zonder
Kasboek gebeurde der niks,’ was de algemeene opinie.
‘Ja, heel treurig afgeloopen, letterlijk in den drank gestikt. En zijn vrouw kan der
niet opblijven, geen denken aan,’ antwoordt Kasboek op Aart's opmerking omtrent
Bolders, die zoo slecht aan z'n eind is gekomen.
‘Nee, dat docht ik wel. En u ken mijn, en m'n vrouw, en as wij nou eris borg voor
Klaas sprakke, zou die dan dat spulletje niet hure kenne!’
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De notaris krabde met den pink op z'n kalotje en rekte peinzend: ‘Eh! wacht eris,’
waarna hij eindelijk vervolgde: ‘Ja, zie je, jij bent de derde al; pas Klaverblad, zooals
je begrijpt voor Hannes. Nou geloof ik, dat die bij den eigenaar nog al voorspraak
heeft, maar - weetje wat, 'k zal m'n best doen.’
En gul klopt hij Aart op de schouders. ‘Je begrijpt dat ik 't jou veel liever gun. Ik
mag zulke oppassende, vlijtige kereltjes as jij graag. En - ik ben hard bang, dat het
met Klaverblad net zou gaan als vroeger met Bolders. Er moet nou een flinke huurder
op, die weet wat het land toekomt en goed voor zijn pacht is, dat de eigenaar der eris
plezier van krijgt. En as jij der goed voor blijft, dan zal ik eris zien, wat ik doen kan.
- 't Is heel braaf van je, en van je vrouw, heel braaf!’
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Aart komt even opgewonden uit het kantoor als zoo pas Klaverblad en in zichzelf
overtuigd, ‘dat die Kasboek 'n beste vent is, 'n boer hèt wat an zoo'n man!’

IV.
Ze kon het zich haast niet voorstellen, dat ze nu weer zat in haar oude hoekje, voor
hetzelfde raam, daar meer dan vijf-en-dertig jaar haar gewone plaats was geweest.
't Was zoo'n rustige Zondagmiddag, echt zooals vroeger. Door de deur, die op een
kier stond, hoorde ze de koeien ongedurig met de klaafringen langs de staken schuren
en Arie's klompen klossen over de bakken van de deel. Hij was zeker al aan 't voeren
van de lijnkoek; bepaald, want de ringen rammelden verschrikkelijk.... Ja, 't was ook
al half vier, en straks zou ze de kerkgangers voorbij zien komen.
Alles om haar heen was weer zoo eender als vroeger; de meubeltjes waren
gedeeltelijk dezelfde en voor de rest in denzelfden geest, ook het notenhouten
‘kammenet’ tegen den wand. Dat was alles Anna's werk; het meeste had ze met hulp
van den notaris hier en daar teruggekocht en ze had der eigen kabinet hier stilletjes
geplaatst, omdat het precies op moeders kast leek, die ze niet terug had kunnen
krijgen, daar een Jood er mee naar Amsterdam was gegaan. ‘Dat kammenet is bij
mijn toch maar een sta-in-de-weg,’ had Anna gezegd, lachend om haar verrassing,
toen ze haar woning zoo in orde vond, of er nooit een ander in gewoond had, ‘en 't
mag hier blijve zoolang u leeft.’
En ze ziet met een gevoel van rijk zijn om zich heen naar al die oude, dierbare
meubeltjes; zoo was Anna nou altijd, achter je rug om alles voor je bedisselen, om
je letterlijk te verschrikken met de wonderlijkste verrassingen. Dàarom had ze der
zoo op gestaan, dat moeder eerst nog een drie weken bij der dochter Trijn in den
IJpolder zou logeeren voor ze weer in het oude huis trok....
‘De Heere zal 't wèl make, moeder,’ zou der man altijd zeggen. En Hij had het
wèl gemaakt, ook met haar. As Aart dat nou nog eris had mogen beleven: Klaas op
het oude spulletje, en een stal met vee, zooals ze in der beste dagen niet hadden
bezeten. En zij weer in der oude hoekje en baas in der huisje.
Zij prevelde in den ouden bijbel, tusschen de knokige vingers het blaadje tot
omslaan gereed houdend, maar ze was zoo vol van al der gelukje, dat ze niet verder
kwam en werktuigelijk dezelfde woorden overprevelde.
Daar ratelde een rijtuig voorbij; dat was het eerste uit de kerk. Jawel, de Klaverblads
met het dichte,*) nieuwe tentwagentje, zulke bluflui! Ze kon die menschen niet uitstaan,
alles voor den pronk over en overal schuld! 't Was maar gelukkig, dat Klaas een
blauwtje geloopen had: dat was toch geen meissie voor hèm. En nou zou die an elken
vinger der wel twee kennen krijgen, nou die op een plaassie zat.
Dat was de speulwagen van de Oukoops; zie je, dat was nog eris wat anders. Een
wagen zonder veren met een witlinnen huif, maar een degelijke boer, die zeggen
kon: daar ben ik.
En toen weer een paar tentwagens en enkele van de vlugste kerkgangers te voet,
jonge boeren op pantoffeltjes....
*) Van voren met een glazen schot dicht.
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Daar hoorde ze Arie al pompen, om de koeien water te geven.... Nou mocht Klaas
ook wel gauw uit de kerk thuis kommen en Batje, de meid, om te melken. Dat jonge
volk leek altijd wel achteran te kommen, want daar ging ouwe vrouw Bol al en
Teuntje Verleer.... Ze knikte tegen de vrome vrouwtjes, die in Aarts tijd zoo vaak
een zondagavondje waren komen praten, over 's Heeren dienst. Dat waren heerlijke
avondjes geweest: 'n psalmpje zingen, en Aart kon zoo goed wijs houen, en de
vrouwtjes uit der bekeeringsgeschiedenis vertellen!... Maar dat was nou uit: Klaas
was liever uit of zat zoo'n heelen Zondagavond met z'n kameraads om flauwe dingen
te gichelen. Och, ze wou er niks van zeggen: 't was toch altijd beter dan herberg
loopen. Maar as je zoo lang mekaar gehad heb, dan voel je toch voortdurend het
gemis. En Aart was zoo gezellig altijd: hij genoot, as ie zoo rustigjes thuis zat.
Ze zuchtte, en ze bleef denken aan hem. Ze zag hem in zijn leunstoel zitten, zooals
ie den laatsten tijd was, nog met een kleur op z'n magere wangen, maar de akelige
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handen in zwarte stroppen.... En toch altijd geduldig en tevreden....
Klaas schoot voorbij het raam, en Ant kwam er ook aan. Ze tipte met haar bont
boezelaar even de oogen uit, want waarom moest ze toch altijd zoo tobberig wezen,
ze had toch zooveel om dankbaar te zijn. Och, en Klaas zou ook wel veranderen,
maar zulke jongens van effentjes twintig - nou ja, Klaas was net drie en twintig bennen altijd ongestadig. Want kwaad was ie toch niet!
***
Eerst was Hannes Klaverblad om den klipklap wezen buurten, tot vervelens toe, dat
ze den heelen avond met zoo 'n ftauwen jongen zat opgescheept, die te lui was om
te werken en allerlei kletspraatjes verkocht over vrijerij en mooie boerendochters.
Hij maakte Klaas letterlijk mal, zoodat de weduwe wel eens snibbig uitviel: ‘Wat,
meiden, praten jullie over je werk en zurg, dat je dàt verstaat! Klaas mocht er ommers
wel in de eerste plaas an denke, hoe ie z'n brave broer al de veurschotte zel terugbetale.
En jij Hannes, ben ommers ok nog niks.’
Toen was Hannes niet zoo druk teruggekomen, maar Klaas bijna elken avond naar
de Klaverblads uit buurten gegaan. En het verschrikkelijkste vond ze, dat hij dan als
hij thuis kwam altijd naar drank rook en heel onwéérig was tegen haar, of hij tegen
haar opgestookt was. En de meid en Arie vertelden wel, dat hij weer met Trui
scharrelde. Noù zou hij zeker goed genoeg wezen! En had de oude Klaverblad de
plaats niet voor Hannes weten te krijgen, dan zou hij er Trui in draaien. Maar daar
zou zij een stokje voor steken!
En Aart had Klaas eris gevoelig gezeid, dat hij wat meer moest bedenken, hoe
eenig moeder het altijd had, als hij haar zoo'n langen winteravond alleen liet, en dat
hij die gekheid over meisjes maar wat uit zijn hoofd moest stellen, tot hij wat uit z'n
schuld vandaan was.
Na dien tijd was Klaas veel geschikter en den heelen zomer werkte hij als een
daggelder, zonder aan de Klaverblads te denken. Ze hadden een best jaar en tegen
Kersttijd lag de pacht klaar en vijfhonderd gulden voor Aart tot aflossing.
Toen was het weer heelemaal haar eigen bedoeninkje, en Klaas was toch zoo
kwaad niet, als er maar één was, die 'm eris goed anpakte, bedacht de moeder met
blijë dankbaarheid.
Maar Aart en Anna vonden het erg jammer, dat het huurcontract niet op moeders
naam stond, want Klaas was nog zoo'n echte jongen: hij meende het eerlijk als hij
hun gelijk gaf, en als hij bij de Klaverblads kwam, dan konden die hem weer om den
duim winden. Moeder had het echter zoo gewild: ‘je weet anders nooit is, bij m'n
dood, hoe Klaas weer op straat kom te staan!’
***
‘Zoo is 't toch maar,’ fluisterde goedkeurend de weduwe Buizerd tegen vrouw Bol,
de samenspraak met aandacht volgend, die de jongelingsvereeniging ‘Mijn zoon,
geef mij uw hart’ ten gehoore bracht op den avond van haar jaarfeest. De jongelingen
betoogden met les-opzeggerigen dreun, opgeluisterd door gesten om de beurt van
linker- en rechterhand, het essentieel bestaan der ziel, op schriftuurlijke gronden,
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waarop een dwaallicht cynisch vroeg: ‘maar wie zegt u dat de bijbel Gods woord
is?’
‘Wel, dat zegt onze bijbel zelf,’ dreunde het wederwoord, waarop het dwaallicht
schimpte: ‘zelf, zelf, hij kan zooveel zeggen van zich zelf!’ Toen kwam de beurt aan
een gevat debater, in Klaas vertegenwoordigd, die op den toon, waarmee hij zijn
vragen opzei, in het midden bracht tegen het dwaallicht: ‘En u zijt Van der Schip?’
‘“Om u te dienen?”’
‘Is dat wel waar?’
‘“Wat denkt u wel van me?”’
‘En u zegt het toch ook maar zelf’.
Een stil geproest, en weduwe Buizers knikt met moederlijken trots: ‘Dat brengt-ie
er wel aardig af. En 't is toch maar zoo, ok!’
De samenspraak mocht zich in aandachtiger gehoor verheugen, dan de
voorgedragen gedichten: ‘De Christen en de Pelgrim’, e.a. of de opstellen over ‘De
Eerste Bloedgetuigen’, ‘Saulus wordt Paulus’, onder welke chocolade met
krentenbrood en sigaren werden rondgediend, en vooral de jongelui oneerbiedig met
elkaar gichelden of telkens het
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schoolgebouw in- en uitliepen, om buiten met de meisjes afspraakjes te maken omtrent
het ‘thuisbrengen’.
Weduwe Buizerd had genoten: jammer alleen, dat er onderwijl Klaas z'n gedicht
‘Hondentrouw’ reciteerde, zoo'n gestommel en gepraat was. Hij kon het anders heel
aardig doen: thuis had ze er altijd schik in, als hij zich in zulke dingen oefende, en
dan wat ‘sjeuïgheid’ er bij met de handen, dat stond heel goed.
In haar milde stemming ergerde het haar haast niet, dat Klaas met Trui buiten de
school op haar wachtten en samen met haar meeliepen.
Een fijne Noordoostenwind snerpte langs de breede dorpstraat haar vlak in het
gezicht en hijgend slofte de oude vrouw achteraan, den mond verschuilend in den
grooten wollen omslagdoek. Ze kon niet op adem komen met zoo'n kouden wind;
dat leek ze uit haar ziekte gehouden te hebben en vergeefs beproefde ze blazend en
puffend de jongelui bij te houden.
‘Hé, Klaas,’ riep Truitje, ‘je moeder ken ons niet bijhoue. Wacht,’ en haar parapluie
opstekend, nam ze de weduwe onder den arm, achter het scherm. ‘Nou jij an de aere
kant, Klaas.’
‘Dat helpt,’ hijgde de oude vrouw verheugd. ‘Zoo zou ik 't wel een uur volhouë.’
‘Ja, dat weet ik wel. Moeder is nèt zoo, en as die met zoo'n kou is uit moet, dan
is het altijd: ‘“Trui moet me brenge, dat is een goed paard.”’
‘Nou, of je; je tilt me letterlijk op.’
‘Gaat het zoo beter? En vond u het niet mooi, van avond?’
De oude vrouw vindt Trui heel hartelijk: och, het kan best een goed meisje wezen,
al bennen ze thuis een beetje raar; dat gebeurt meer.
En toen ze bij den dam stilhielden, drukte Trui haar zoo zorgelijk de hand en zei:
‘Zoo, nou loof ik niet, dat u last van 't reisje zel hebbe,’ haar nog even tot de deur
met de parapluie beschuttend, terwijl Klaas op den weg wachtte. ‘Nacht, vrouw
Buizerd, rust wel,’ riep ze niet haar helder-vriendelijke stem, dat Arie, die opendeed,
verrast opzag bij het opgeruimd gezicht van de vrouw.
‘Zoo, het de schoondochter je thuisebrocht?’
‘Nou, schoondochter, zoo ver is 't nog niet. Maar 't meisie valt me arg mee.’
‘Och, wat zel ik je zegge,’ philosopheerde Arie, de kachel oppokend en de vrouw
een kopje warme koffie inschenkend - Batje was al naar bed - ‘je ken in een uilenest
wel aardige jonge hebbe.’
En naar de deur sloffend, grinnikte hij: ‘Maar zie je, 't blijve toch uile.’
‘'k Loof, dat het meisie niet zoo kwaad is’, antwoordde vrouw Buizerd, die nu
niets leelijks wou hooren. ‘Ze is in alle geval hartelijk en dat is een groote!’
‘Dat is zeker een groote!’ beaamde Arie, in gepeinzen zijn pruim kauwend en zijn
vierkante korte gestalte tegen den deurpost leunend. Toen geeuwde hij eens met den
vervaarlijken, bruin-sapperigen mond, schurkte zich een paar keer heen en weer met
de handen in de zakken en scheen plotseling al peinzend tot een resultaat gekomen
te zijn, want met 'n: ‘Nou, genacht, vrouw!’ slofte hij de deel over, klom het laddertje
op naar de tilling, en binnen een minuut had hij zich ontkleed en onder de dekens
gemoffeld.
‘Jonge uile blijve toch uile,’ mompelde hij nog eens, met welke woorden hij de
slotsom van zijn overleggingen samenvatte, en sliep in.
***
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‘Och, ik weet niet, waar je goed an doet,’ zei moeder tegen Aart; ‘nou zel-je teuge
de verkeering inwerke, en de jongen wordt heelemaal dwors in huis. Dan ken ik m'n
plezier ok wel an!’
De onderlip trekt eventjes, want vrouw Buizerd was heel gevoelig voor eigen
beklag.
‘Ja, dat is zoo; nou, u mot het wete.’
‘Och, ik heb het meissie is ontmoet; Klaas is ook al is hier mit er eweest, op een
avondje. En dan ken ik niet anders zeggen of ze is heel geschikt....’
‘Zoo! En je zel 'm nou deuze afraaie en murrege komt ie an met 'n andere, die je
nog minder anstaat. Klaas zel nooit denke: “'k Mot een vrouw hebbe, die goed veur
moeder is....” Die 'm het beste weet te vange die neemt ie....’
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‘Ja,’ zuchtte de moeder met lichte trilschokjes van de onderlip, ‘dat zit er niet in 'm.
En 'n wijf zooas jou Anna, vin-je niet licht. M'n eige dochters benne niet zóó
hartelijk....’
En na een poos in gedachten naar buiten gekeken te hebben, vervolgt ze:
‘'t Zel altijd weer 'n heele verwenning veur me weze, as Klaas eris tot trouwe komt.
Maar, dan denk ik weer, misschien beleef ik 't niet iens, waarveur zel ik me een arm
hart make. Och, as 't een goed degelijk meisie is, dan mag ik er niks op teuge hebbe....
As ik maar in vrede in m'n ouwe huisie m'n leve ken eindige....’
Ze schoof den bril omhoog, dat de glazen als venstertjes in het voorhoofd
fonkelden, en veegde met het bonte boezelaar de ooghoeken droog.
‘Ja, Klaas is niet kwaad,’ tobde Aart, ‘maar je zou 'm toch zoo graag anders hebbe....
Misschien as ie wat ouwer wordt en zelf kindere het.... Dan waardeer je eerst je
ouwers....’

Een incident.
Door Frans Hulleman.
Ze kwam in de keuken. ‘D'r is hier weer wat aangebrand, Fietje!’ mopperde ze tegen
de meid, die bedrijvig bezig was, hard 'n tinnen deksel op 'n emmer ketste, en niet
op-keek of om. ‘Hè, dat ik 'r nou altijd, áltijd zelf bij moet zijn! - en ze hoofdschudde
- Natuurlijk de soep.’
De meid keek even onthutst, verontschuldigde. ‘As die lamme briefbesteller niet
net was gekomme, had 't niet gebeurd. Net in die tijd, dat ik effe de briefe anpakte.
Toen ik boven kwam, rook 'k 't.’
‘Nou ja, natúúrlijk, dat begrijp ik wel... Maar 't is onplezierig, erreg onplezierig!
Je weet, dat meneer voor aangebrande soep bedankt.’ Toen ging ze de keuken uit en
de kamer binnen, waar de tafel al was gedekt. De pendule sloeg zes slagen. Nu
wachtte ze hem elk oogenblik. Ze ging zitten, wachtend, de handen losjes in haar
schoot. Als 't maar weêr niet nèt-zoo is als gisteren, zuchtte ze, dat-i bijna geen woord
spreekt en al-door maar dènkt en nóg r's denkt en zoo vreemd doet. Ze voelde nu al
het pijnlijk-knellende van dat straks-eten-zonder-'n-woord, ze zag al weêr zijn
haar-ontwijkende-oogen, die donker stonden onder 't diep-gerimpelde-voorhoofd-vel,
ze hoorde al weêr z'n doffe, somber-op-haar-aan-bonsende verwijt-stem, over 'n
kleinigheid, die op haar in-priemde, maar die zij zwijgend door-stond. En dan
dacht-hij, dat door haar voortdurend zwijgen, ze ongevoelig was voor wat-hij zei,
dat zijn woorden, maar gingen langs haar heen, zonder te raken, zonder te kwetsen....
En dan z'n uit-breken soms in brute woede, of min-achtende onverschilligheid, wreed
en star! Dat hij dan niet wist, dat hij dan niet kon begrijpen of kon vermoeden, dat
haar zwijgend-lijdend-verdragen alleen, alléén maar voort-kwam uit haar overgroote
liefde voor hem, voor wat ze eens zoo brandend had verlangd en gehoopt en
gedroomd, één te zijn met zijn wezen in denken en doen, één met zijn hopen en
verwachtingen, die hij haar steeds zeggen zou. Wat had ze die man toch lief; lief,
met al z'n onverschilligheid tegenover haar, die hoe langer hoe grooter werd, met al
z'n trots, - bleef haar liefde zoo groot en heilig in haar staan, beheerschend heel haar
wezen, besturend gansch haar doen. Ze wist wel dat veel-van-buiten-af op hem kon
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in-werken, dat 'n geslaagde speculatie hem die kalme gelaatsrust kon geven, die hij
vroeger, veel vroeger al-tijd had gehad, ze wist wel dat hij daardoor dan 's avonds
nog wel eens thuis-bleef in kalm tevreden kijken naar de dingen rond hem heen, tot
haar sprekend in die glijdende geleidelijkheid van woorden tot zinnen, van
zinnen-tot-geheel, waardoor ze zich zoo voelen kon, goed-en-vredig-in zich-zelve,
zonder verlangen naar meer. Ze wist wel....
Het dicht-dreunen van de buiten-deur deed haar op schrikken, toen draaien hooger
de nu volle en wijd-uit-licht-schijnende lamp. Ze hoorde z'n stappen eerst vaag en
flauw uit de verte, naderen, naderen dof en vast, toen zwaar en zeker van nabij. Ze
hoorde z'n regelmatig schuifelen en schuren op de vloermat, één, twee, drie, vier
maal, z'n jasgefrommel en geritsel.... Toen kwam hij neus-
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snuitend binnen, van onder z'n zakdoekzeggend, met 'n knikje naar haar toe, ‘bonsoir.’
Ze knikte terug, heel-even, vroeg toen naar 'm op-ziend, wil je nog wat gebruike....?
Hij schudde van ‘neen,’ laten we maar gaan eten, want ik moet zoo weêr weg,
sprak hij, mat, krachtloos, zonder-warmte. Z'n oogen bekeken 't handschrift van de
brieven, die hij voor zich vond, toen hij zat. Met z'n zakmes, dat hij in 'n diep'en
zwaren zucht te voorschijn haalde, opende hij de enveloppen, las vluchtig de brieven,
borg die toen weg in z'n binnen-zak.
De soep is wat án-gebrand, wil je ze probeere, vroeg zij.
Dank-je-wèl, antwoordde hij, z'n uit-geplooid servet punt-duwend in z'n op-staande
boord, even-kijkend in de vlam der lamp, toen in den spiegel, recht-voor-zich-uit.
Ze kwam zitten, vlak tegenover hem, waardoor hij nu z'n blik af-brak,
spelend-wippend met z'n mes en er naar kijkend.
Ik heb 't vleesch vast gesneeën, begon ze, hem het breede vleesch-bord reikend,
waar-op de sappig-rooye schijven vleesch bloederig dorstten.
Ze zag nu hoe hij met de vork er-in prikte, ze neer-vleide op z'n wit-wachtend-bord,
nog eens en nog eens, toen z'n mes om-vatte en de schijven bloederig vleesch tot
vierkante blokjes sneê. Toen zag ze op tot hem-zelf en in-eens door-sneed 't haar
brein, dat-i leed had, dat dat zich zichtbaar groefde in zijn pijnlijk-strak-gelaat. Nog
nooit had ze 't zóo gezien. Ze kon niet ophouden met naar hem te zien, terwijl hij
zich z'n groente gaf en zij zich-zelve werktuigelijk van vleesch voor-zag. Nog nooit
had 't zich, leek 't haar, in z'n gelaat, zoo diep gegrift als nú. Nog nooit had ze zijn
lippen, meende ze zoo ontzachlijk. droef zien trekken, als vandaag. En even was 't
haar of ook z'n oogen vochtig glansden.... Toen was 't of haar alle moed ont-zonk,
of alle kracht-van-zelf beheersching haar werd ontrukt, zeer hevig en zij 't uitbersten
zou in schokkend gesnik. Och, als hij 't haar maar zei, wat zou zij dan z'n hulp, z'n
troost, z'n steun graag wezen, wat zou zij hem dan sussen met woorden uit haar hart.
Als hij sprak, over wat hij nu verborg voor haar, wat zou zij dan haar kracht eens
toonen, haar kracht om op te wekken, haar macht om op te beuren, die popelde in
haar. Ze moest zich dwingen-met-geweld het niet uit te barsten en hem te smeeken.
haar toch te zeggen van z'n stil, diep, ziels-verdriet. Ze moest 't onderdrukken in haar
dat telkens en telkens zich heftig op-richtend verlangen om hem te troosten in
onafgebroken reien woorden, die zij zoo graag voor hem had uitgebeefd. Och als hij
maar spreken wilde, wat zou 't dan veel beter zijn. Want juist dat, dat zitten in 't witte
licht, dat zoo goed kon zijn, daaronder de tafel met z'n witglansend en op-blinkend
gerei en om je heen de comfort van 't interieur en toch dat donkere, dat aanpakbare,
dat als donkere donder-wolken boven je hoofd, door dat diepe, zwarte, zware zwijgen,
van dien donkeren man, dien zij zoo liefhad, reden-loos. En 't was haar nu of zij zich
voelde trillen en beven, of haar bloed óp-steeg, haar wangen door-rood bekoortsten,
onstuimig óp-gudste tot haar slapen, dat de âren zwollen en zouden bersten, 't was
haar of zij niet meer zát op haar stoel en lééfde in 'n kamer, maar néêr-plofte,
néêr-dompte al dieper en dieper in 'n eindeloos Niet. O God, o God wat is dat,
hard-sprak 't in haar boven-hoofd, wat is dat, wat gebeurt 'r met me? wor ik gek of
bewusteloos? En ze stond op, betastte haar voorhoofd, waarachter 't klopte, dreunde,
hamerde, bónsde, en waggelde naar de deur, omknelde de kruk krampachtig, trok
die wild naar zich toe, sloeg de deur in 't slot achter zich dicht en stond in den gang,
de wrongen van haar handen voor 't voorhoofd, niets meer voelend van de tastbare
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dingen, als was zij 'n steen die door 't donkere luchtruim pijlend ijlde. Toen plofte
ze néêr met 'n doffen smak.
Zóo werd ze gevonden, bewusteloos. Men tilde haar op, voorzichtig en stil.
Zwijgend brachten ze haar naar de slaapkamer, als vervoerden ze 'n doode. Toen
tilde hij haar te bed. Ze sliep, schijnbaar-zeer-kalm, mat en bleek, de oogen toe. Hij
gaf de meid 'n wenk van hem-te-volgen en sprak-zacht, maar kort-bevelend van naar
'n dokter gaan, direct Dr. de Metz, dicht-bij.
Toen trad hij de slaap-kamer weêr binnen,
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waar zij stil beweeg-loos lag lang-uit. De schemer-staan-lamp verlichtte flauw de
kamer en bescheen bevend-zwak haar mat en bleek gelaat, dat heen-lag naar 't licht.
Hij verzette toen de lamp vlak-bij, keek fronzend-onderzoekend op haar neer, raakte
even aan haar wang, omrondend haar pols in zijn hand en dacht na. Ze bleef roerloos,
ademhalend met korte schokjes, snel-achter-elkaâr. Hij wachtte; liet los haar pols,
keek op z'n horloge en ging toen langzaam, zonder-geluid de kamer uit, de andere
binnen, waar hij haastig verder at en wachtte.
De meid kwam terug brokte zenuw-achtig dat de dokter was, niet-thuis,
net-uitgegaan, maar wel gauw wer-om zou zijn, dat ze 't hem zeggen zouën, as-i
thuis-kwam. Mij knikte, trok toen z'n jas aan, zette z'n hoed op en sloop behoedzaam
nog even de kamer in, voor hij ging. Ze sliep. Nog-even keek hij op haar neer,
om-vatte de lamp, liet die wijd-uit-lichten op haar gelaat dat niet bewoog en lag
uitdrukking-loos. Hij zette 't licht weer weg en sloop terug.
Toen ontwaakte ze. Haar oogen sperden zich groot-open en staarden,
zonder-te-zien, de week-beschenen ruimte in. Zoo bleef ze roerloos liggen, zonder
gedachte, zonder meer. Langzaam trachtte ze haar hand te tillen..., maar liet die slap,
veerkrachtloos te-rugvallen, naast zich néêr. Haar gezicht wendde ze af van 't licht,
met 'n stille hoofd-omkeer. Ze zag en voelde niets, alleen drong als uit-de-verte, het
één-toon-ge-tik-tak, tik-tak tik-tak van de hang-klok tot haar binnen. Dat bracht haar
tot bezinnen en óp-richten in-eens, steunend op haar vlakke handen, kijkend vreemd
de kamer, om-en-om. Toen door-drong haar dat ze lag op-bed, in haar kamer en dat
ze zag de lamp, die brandde. 'n Algeheele rust kwam in en om haar; als uit 'n ver en
vreemd verleden leek haar het leven-zelf. En 't was haar of zij in die seconden van
vreugden-smarten-en verlangenlooze ‘tusschen zijn en niet-zijn zweefde’. Dat duurde
slechts seconden. Want plots steeg uit de diepste diepten van haar gemoed al hooger
en hooger en bonkte tegen haar op en sidderde door haar heen: Het Leven. Zacht
zakte ze weer achterover. Ze zag nu alles scherp en onderscheiden-lijk: de
kamer-binnen, waar ze 't laatst was geweest waar ze zich had voelenworden duizelig
en vreemd, haar opstaan en gaan úit de kamer, in den gang, haar staan met opgestoken
handen, waar alles om haar heen verschoof, en wegzonk... meer wist ze niet.
Haar zien verbleekte en wolkte weg. Gedachteloos lag ze. Moê. Maar de vragende
gedachten pakten in haar hoofd zich samen en vielen neer. Hoe kwam zij hier? Lag
zij hier al lang? Had híj haar hier gebracht? Was-i thuis? Ze wist 't niet. O ja, hij
moest weer naar kantoor, hoorde ze zich hard-op zeggen. En ze vond haar eigen-geluid
zoo vreemd, zóo vreemd, dat ze schrók, zich opbeurde, om zoo te trachten haar-zelve
te zien. Maar de spiegel hing heel daar, dus moest ze uit-bed. Zou ze? Gíng dat? Ze
probeerde en 't verwonderde haar dat ze zoo gemakkelijk uit-bed stapte en daar
in-eens midden-in-de-kamer stond, geklééd. O maar ik ben ook niet ziék, redeneerde
ze, probeerend te loopen, doch wankelde, greep zich stevigklemmend aan 'n stoel,
waarop zij zitten ging, starend voor zich uit, als in bepeinzing.
Wat is 't alles vreemd zei ze zacht voor zich-zelf zoo heen, beurend op haar hoofd
en turend naar omhoog, wat licht en leêg in m'n hoofd. En met haar vingertoppen
klopte ze boven haar slapen en schrok: zoo hól. Ze hief zich op, ging naar den spiegel,
waarvoor zij staan bleef, ziende nu haar wit gelaat, waarin haar oogen stonden
groot-open en wijd. God, wat zie ik 'r vreemd uit, zuchtte ze droef-smartelijk en 'n
vlijmend-scherpe angst doorsneed haar wild en wreed, waardoor haar hoofd als-knakte
achterover, 'n angst, die als 'n loerend, naderend monster-dier haar tegengrijnsde met
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uitgespalkte kaken, een angst die haar als 'n dreigende afgrond van diepedonkerte
door-huiverde en door-rilde en haar deed terugdeinzen voor haar eigen gelaat, de
heet-schreinende angst van gek-te-worden, van geslagen te worden met
krankzinnigheid. O God! dát niet, schokte ze in jammerende klanken biddend naar
omhoog, met saamgevouwen handen plattend op haar hoofd: O God, dát niet.
Amsterdam, April 1901.
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Twee sonnetten
Door Edward B. Koster.
Avondlaan.
'k Loop in de koele lafenis der laan,
De tarwe wiegelt langzaam 't bruin-geel goud,
Er waren fluisteringen door het hout,
Geruisch van vogeltjes die huistoe gaan.
Koel-ruiz'lig schuif'len siddert door de blaân,
Waar wind zijn luchte tenten heeft gebouwd;
En sterrelend doorblinkt de hemelblauwt'
Der hooge kruinen langgestrekte paân.
De zon is dalend; rustig-roode gloor
Glijdt sober-pralend langs de stammen door,
En doopt in vreemden gloed het avondwoud.
Een laatste rosse streeling, eer het licht,
Ten avonddood gedoemd, zacht-vallend zwicht,
Stil staat het bosch te staren, grijs en koud.
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Zomerbosch.
't Bosch is één luide zomerlustigheid,
Der voog'len wildzang relt er schallend door;
Waarheen 'k moog schrijden, oov'ral treft mijn oor
Een jubileering en een blij jolijt.
Zij maken zingzang voor den zomertijd,
En oef'nen zich in wisselkleurig koor;
Eén geeft den toon aan, zilver-zuiver; - hoor!
De nachtegaal, wiens galm door 't loover glijdt.
Gij, duizendstemmig woud, groen zangprieel,
Gij, wonder, vol van glans en melodie,
Vol schaduwlaaf'nis en muziekgestreel;
Gij veelbesnaarde harp, wier zoet geschal
De ziel doet gaan in lachte harmonie,
Laat mij u prijzen, prijzen boven àl!
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Gedicht.
Door Joha. W. Bakker.
Ik wil mijn oogen sluiten voor het licht,
Dat in de heete, rustelooze dagen
Zoo gloeiend straalt mij recht in 't aangezicht.
Wel maant het me elken morgen aan den plicht,
Dien 't leven mij reeds vroeg heeft opgedragen,
Maar altijd blijft in mij dat angstig vragen:
Waarheen mijn wankelende ziel zich richt?
Mijn ziel is als een stil, nadenkend kind,
Dat in de nauwe helverlichte straten
Der drukke wereldstad geen vreugde vindt,
En 't nieuwe groote huis, waar niets hem bindt,
De vreemde wilde kind'ren, die hem haten,
Wel o zoo gaarn' weer spoedig wil verlaten
Voor 't rustig dorpje, dat zijn hart bemint.
Het harde daglicht doet mijn ziel zoo pijn...
Zij kan het aardeleven niet verklaren,
En weet niet, wat daar waarheid is of schijn.
Maar in den stillen nacht, als de oogen mijn
In dichte duisternissen vrucht'loos staren,
Dan gaat mijn ziel geleidelijk ontwaren
De wegen Gods, die in 't verborgen zijn.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

574

Van de redactie.
Nieuwe verzen.
- Die het eerst; want er zijn in de letterkunst geen sympathieker figuren dan jonge
dichters... indien hun hart maar heusch vol poëzie is, gelijk hun dichtbundels vol zijn
van verzen. Mogen wij 't maar ronduit bekennen dat niet in de voornaamste plaats
door ons wordt gevraagd naar het slagen, doch naar het streven? De Vorm, wij
bedoelen de correctheid van het vers, komt wel en komt gauw in onzen tijd van
uitnemende voorbeelden voor 't grijpen. Volmaakte verzen worden er gemaakt. Niet
een iegelijk kàn daarom nog een technisch volmaakt vers leeren schrijven, want men
doet dat niet met verstand alleen en door enkel oefening komt men er ook niet toe.
Gehoor en taalgevoel zijn noodig; maar men kan ook deze gaven bezitten en toch
geen dichter zijn: geen eigen streven hebben, geen eigen ideaal, geen eigen toorn en
geen eigen liefde.
Onze tijd is rijk aan knappe verzenmakers, arm aan echte dichters. Dat is natuurlijk.
Onze eeuw vordert te veel van het verstand om verbeelding en gevoel tot volle recht
te laten komen. Door zijn verstand munt de knaap uit op school en om zijn vlug
begrip wordt hij geprezen door ouders en familieleden. Door zijn verstand gaat hij
alle jaren over naar een hoogere klas en komt hij vroeg klaar aan de H.B.S. om naar
een kantoor of zoo wat te kunnen gaan ten einde het eerste geld te verdienen, waarop
al zijn huisgenooten dan fier zijn en de bolleboos natuurlijk zelf ook. Of wel, hij is
jong student, jong candidaat, jong Dr. of Mr., jong dominee, arts, griffier, directeur
van een bank of redacteur van een krant of kunstcriticus of wat anders. Een vlugge
zoon is een goedkoope zoon en in dezer tijden duurte moet een huisvader zoo 'n kind
naar waarde weten te schatten, hetgeen geschiedt.
Maar een dichter in huis baart droefenis vaak en bezorgdheid meest altijd. Dichters
behooren tot de weeldemenschen onzer maatschappij. Heusche dichters, die niet
maar eens keurig nette verzen maken, doch wier leven is poëzie, wier werken is
poëzie, wier denken is poëzie, zulke dichters ‘komen’ er maar zelden. Omdat we er
allemaal moeten ‘komen’, zijn echte dichters heel schaarsch: woorddichters, ten
minste, kunstenaars, die Nederland alleen maar hebben om naar hen te luisteren.
Geen ‘carrière’ weet u? en nog veel minder een goudmijn is de poëzie. Niet eens kan
men verwachten dat de toekomst beter dan het heden zal zijn.
Vandaar dat dichters maar zelden worden aangemoedigd door hen, die geroepen
zijn over de belangen der jeugdige zangers te waken. Verzen maken moet tijdverdrijf
wezen, mag niet zoo ernstig worden beoefend als muziek en schilderkunst. Wie
schilder wil worden, krijgt tegenwoordig vrij gemakkelijk de toestemming van ouders
of voogden om 't er maar op te wagen. Hij mag les nemen, een atelier huren, een
aantal jaren niets doen dan studies maken. De jonge dichter heeft te zorgen dat hij
slaagt voor zijn examens. De één werkt voor de registratie, de ander blokt in de
medicijnen, er staan er in boekwinkels, er zwoegen er op handelskantoortjes... en de
kritiek mag er niet naar vragen onder hoe jammerlijk ongunstige omstandigheden
door klerken, studenten, schoolmeesters en candidaat-notarissen wordt gewerkt voor
de kunst. Wij kunnen niet zachter zijn voor den dichter dan voor den schilder... en
we maken dan ook veel dichters boos.
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‘Een roestige pen, wat inkt, een vel papier,
In plaats van geest of oordeel hand'gen zwier
In 't smijten met de woorden idioot,
Klank, 't klare zien, expressie, puur, devoot,
Magistraal, subliem, sereen et cetera,
Zoekt die en wordt een criticus comme ça,
Scheldt, raast, geeft uit, zegt dat Gij zijt een god,
Een duivel dichter, denker, minnaar, zot
Desnoods, slaat om U heen, vloekt kris op kras:
Men slikt elk woord als ware 't Hippocras’....

roept men den vermaledeiden criticus toe.
Of wel men maakt een liedje:
Geen schrijver zonder Muzepaard:
Het mijne is een grauwtje;
Als leidsel dient zijn kale staart,
Ik stuur hem met een houtje.
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Mijn grauwtje is uit afgunst-spleen
Zoo flapprend - steil van ooren,
Dat zij die ons van verre zien,
Doen of ze mij behooren!
Omdat het stuur van achteren is
Zit ik den rug naar voren;
Kan dus niet zien wat toekomst is,
Heb alles maar van hooren.
Ik schenk daarom in mijn kritiek
Veel namen en veel datums;
Dat is gemaklijk bij repliek:
't Gelt dan alleen erratums!
............
............
Ik stuur als Zeus het dichterlof,
Ben pharizee of kwezel,
Tot eens weerklinkt des wrekers schot.
Dat paft van mij mijn ezel!

wat nog veel aardiger is en waar om gelachen wordt, zeker het eerst door den criticus;
want een vroolijke regel mogen we wel eens hooren en - nietwaar? - de amice collega
is toch bedoeld, niet wij!
***
Die zoo aangaat op de Kritiek heet ALBERT REHM. Zijn bundeltje Verzen kwam uit
bij C.A.J. van Dishoeck, den oudernemenden uitgever, zelf jong, zelf enthoesiast,
bij wien jonge, geestdriftige schrijvers gaarne aankloppen en het altijd doen met veel
kans te worden opengedaan. Van Dishoeck zal nog genoemd worden met eere in een
geschiedenis der moderne Nederlandsche poëzie, wanneer er van de jongeren grooten
naam zullen hebben gemaakt. Dit kan Albert Rehm gebeuren. Wij durven 't niet
voorspellen; maar achten het mogelijk. Wij durven 't niet voorspellen, omdat Rehm
nog zoo jong is, zoo ongelijk, zulk onrijp werk liet drukken, niet heeft veel te zeggen,
noch bezit genoeg oordeel om weg te laten wat beter ongedrukt ware gebleven. Doch
hij heeft veel goeds en het is zóó prettig daarop te wijzen dat even wij aan 't plunderen
slaan. De lezer zal uit het aangehaalde dan kunnen zien welk soort van poëzie Rehm
tot nu toe het best geeft. Uit Fragmentjes:
IJl-fijn veedren de berken
Tegen paarlgrijze lucht;
Loomend wiegen de takken
Zacht op 't windegezucht.
Roodbruine beukenbladen
Rits'len metalen geluid:
't Lijken wel bloedende harten
Zingend hun liefde uit.

En dan Wandeling:
't Is zoo stil om mij heen!
Ik wandel zoo heel alleen
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Naar verre dreven.
Laag hangen wolken, grijs:
Het neuriet zoo'n droeven wijs
Dóor al der eeuwen grijs,
Het Leven,
Te zien hoe het vliedt en gaat
Nooit, nooit en stille staat,
Leed, leed achter zich laat,
Het Leven!
Alle gerucht is heen!
Stil met mijn ziel alleen,
Ga ik waar Liefde scheen
Op Levens paden.
Waar als in Paradijs
Zielen op hemelwijs
Zoo blijde traden,
Snerpt nu door 't nevelgrijs
Wéemoeds omfloerste zeis.
Knakt er het jonge rijs
Met bloem en bladen.
Waar ge 't Geluk ook plant,
Het strooit in 't harteland
Toch Lijdens' zaden.
Schaduw van godenhand
Op Noodlots onwrikbre wand,
Zijn dàt onze daden?...

En dan nog één gedicht moeten we aanhalen, want het is den jongen dichter recht
laten weêrvaren zulke mooie liedjes over te schrijven als:

Nevel.
De neveljonkvrouwen weven
Hun zilver-scheem'rend kleed;
Het hangt over vaalgroene vlakte:
Drie mijlen is het wel breed.
In den voorgrond om wachtende dennen
Werpen zij weverspoel
En staren straf na de draden:
Te weven alleen is hun doel.
Daarboven aan blauwen hemel
- Prerafaelitisch-blauw De maan kijkt stil langs de aarde,
Schoon als een heilige vrouw.
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En ik denk aan de vrouw Maria
En aan haar vergod'lijkten zoon
En hoe hij gedragen de liefde
Door vlammen van spot en van hoon.
Ik geloof, de maan daar is werk'lijk
Maria, de heilige vrouw:
Zij leunt uit 's hemels venster,
Welks glazen glanzen zoo blauw.
't Is of zij buigt zich voorover,
Als wilde zij zeeg'nen het veld,
Als zag zij mij aan met die oogen,
Waaruit zooveel tranen geweld!
Zou ik ook éen harer zonen,
Een drager der liefde zijn?
Het wordt mij zoo vreemd te moede:
Ik wilde wel zachtkens schrei'n.

Daar is maar één woord ‘er naast’ in dit lieve liedje: dat moderne-kunst-gedoe-erige
‘prerafaelitisch blauw,’ zoo akelig on-direct in dat zingend beschrijven, gevend een
modegeurtje, een gigerl-distinctietje aan een couplet van teeder voelen.
Wij moeten wel getuigen dat er nog veel van zulk leelijks in Rehm's verzen is.
Waar hij van een dennenbosch zingt, overschreeuwt hij zich zóó'n stuk:
Verrassend dan door plotslingheid,
Staat Gij pilasterwijs verspreid:
Een zaal met marmer ingeleid,
Waar ogivale
Luchtvensters van verlangen staan,
Zoo vizioen-vast, dat 'k zie opstaan
Als uit een nis een vrouw en gaan
Erlangs heen dwalen.

Nòg kan deze jonge dichter niet kracht uidrukken en hevigen indruk maken, doch wie weet? - hij zal het kunnen, al blaast hij misschien nooit
‘De kritische geestjes met gelapte lieren

ter Verachtingshelle.’
Een dichter is Rehm en we wachten met belangstelling op hetgeen volgen zal na
dit bundeltje met enkele mooie verzen en veel meer beloften.
G.C. VAN 'T HOOG gaf (bij Tierie en Kruyt te Amsterdam) een tweeden bundel met
verzen Iris genaamd. Wij vinden ze niet beter dan zijn vorig werk. Het kleine boekje
is niet belangwekkend; misschien heeft de dichter, door de weinige verzen te laten
drukken, willen afrekenen met een voorbij tijdvak uit zijn dichtergang en zullen wij
geheel ander, forscher werk van hem mogen verwachten.
Iris wordt gekenmerkt door wat zoeterigs, wat beredeneerds, wat gemaakts,
waardoor men aan den nabloei gaat denken van een klein talent; na één vruchtjaar
uitgeput, maar ook aan het weifelen van een kunstenaar, die meer te geven heeft dan
hij schonk, zoekend een nieuwen weg naar hooger.
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In dezen bundel is - wij hopen vurig niet de, maar dan toch een Van 't Hoog, die
zich overleeft. Wat al onbeduidende-vierregelige opmerkingen in rijm zelfs! - gedrukt,
wat overladenheid telkens, waar een aangrijpend vizioen wordt beloofd en wat
preêkerigheid waar we een dichterwoord mochten verwachten!
Van 't Hoog moet dit bundeltje niet geleefd hebben, niet koesterend heeft hij in
zich omgedragen de droomgedachten uit de ziel geboren; als hulplooze wichten,
schreiend om een kleed; maar, knap, is hij doorgegaan met verzenmaken, omdat hij
't zoo goed kon en ofschoon hij niets mooi had te zeggen dan - even maar - zijn
blijdschap in liefde, die hem niet inspireerde of... waarvan hij zingen zal in veel
hooger poëzie dan we in Iris mochten genieten. (Het boekje is prachtig uitgegeven).
G.H. PRIEM gaf (bij den uitgever Veldt te Amsterdam) Meta en andere gedichten.
Meta is een verhaal in rijmlooze verzen, dat men zonder aandoening van vreugde,
maar toch wel tevreden leest. Als men dit uit heeft, kan men het boek dicht doen;
want Priem geeft nergens wat beters dan niet onhandig in elkaâr geknutselde verzen
met een enkel schalksch liedje er tusschen. Schalksche liedjes kan hij wel aardig
maken, maar poëzie... die is daarin toch niet.
Priem is prozamensch; hij heeft getoond knap een roman te kunnen schrijven door
zijn Gids-bijdrage, onlangs verschenen als boek, en die wij hier ook zullen bespreken.
Maar verzen....
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Hoor hem, verontwaardigd over het zwoegen der werklieden bij Luik:
't Zou goed zijn hier te liggen,
Te droomen in het gras,
Als maar dat doffe klagen
Daar niet beneden was.
Valsch ketenengerammel,
Droef zucht-gerucht! Helaas
De lucht is zwaar van jammer
Aan de oevers van de Maas!

of over Duitschland's militairisme:
O Duitschland, waar 'k mij vreemd voel en verlaten!
Volk van negotie en ‘das Militär!’
Wat buigt ge u willoos voor wat schijn-macht neer,
Hoe mooi uw dichters ook van vrijheid praten.

Hoor hem verrukt over de schoonheid van den Rijn:
In den klaren dag, bij 't morgenstralen,
Droomt de Rijn, de Rijn, de blonde Rijn,
Als een stroom van Rüdesheimerwijn,
Neergefonkeld in smaragden schalen.
Fährmann, laat de riemen nu wat dralen,
'k Zou geen mensch en 'k zou geen dichter zijn,
Zoo ik niet aan lucht en zonneschijn
Mij het hart eens even op wou halen.

Hoor hem mijmeren over het grootsch verleden van Trier:
‘.... En als d'avond komt,
Ik in den tuin van 't restaurant bij mijn
Goud Moezelwijntje wat forellen eet,
Dan lijkt mij alles wel een droom, een teer
Sprookjen: Er was ereis voor lang, heel lang....
En als een kind ga 'k slapen, de gedachte
Van klein te zijn, was nooit zoo zoet als nu,
Nu ik als moederarmen om mij voel
Spannen 't mysterie van deez' oude stad.’

Hoor hem profetisch getuigen van Zuid-Afrika's toekomst:
‘De mausers dienen om den wand te sieren
Of om op de antilopenjacht te gaan.
De Zuiderzon, die aan den hemel brandt,
Beschijnt een vrij en een gelukkig land.’

Van den wind vertelt hij:
‘Passes maakt hij met stil gebaar.’

Aldóór dat tegen-dichterlijke, nooit is de ‘vlucht’ anders dan een met de uiterste
krachtsinspanning gedanen ruk in de hoogte, waarop een dikwijls raar neertuimelen
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volgt. Priem heeft niets van een dichter; daarom is 't jammer dat hij een dik boek met
verzen uitgaf, wellicht aangemoedigd door de opname van sommige zijner verzen
in de Gids en de bekroning van zeker fraai lied door de Telegraaf-jury.
Uit den dool noemt C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA een bundel gedichten, die Fortuijn
te Amsterdam uitgaf. A.v.S. is bekeerd tot het socialisme, door een vrouw, meenen
we uit een vers te moeten opmaken. Hij getuigt nu bulderend, brallend, vloekend,
gemeene woorden zeggend, jouwend, spuwend, zijn leelijkst vertoonend als een
straatjongen uit den Amsterdamschen Duvelshoek achter den rug van een diender.
Hij smijt met vuil, waarin hij heeft staan dansen in woede-dronkenschap, zich
overschreeuwend bij 't uitgillen van zijn toorn, daardoor missend zijn doel. We zijn
gewend aan scheldwoorden in boeken, we komen niet onder den indruk van
Scheltema's gebulder en deze poëzie in Jonge-Gids-gewoordzwijn mist het
dondergeweld van Hugo's Châtiments. Hoe echt gemeend, zij klinkt kluchtig, doet
eer glimlachen dan sidderen.
Deze dichter, toch, heeft geen donderziel; integendeel. Lieflijk is 't in zijn gemoed.
De man meent aan het volk, waarvoor hij in 't stof krinkelt, de verzen te geven
waarnaar het verlangt en doet daarvoor erg zijn best. Wij meenen te weten dat de
sociaal-democraat van zulke verzen niet gediend is. Want het lijkt beleedigend veel
op goedgunstig afdalen, in smerige woorden te zingen voor het volk, al is het dan
ook tegen de kapitalisten.
En nu geen woord meer over Scheltema's kinderachtig razen; want er valt moois
te roemen in dezen bundel, weinig onvermengd moois, maar veel, dat des dichters
heeten mag. Wat leeft héél gezond in Scheltema jubelt hij uit in Najaarsdroom:
Als 't avond is, te rust - te rust!
Dan klim ik op de daken,
De blanke maan, die kust - die kust
Margrieten tot ontwaken.
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De bloemen groeien zacht - zoo zacht,
Die wind ik om mijn vingers,
Dan strooi ik door den nacht - den nacht
Die witte bloemenslingers.
En 's morgens vroeg, bij dag - bij dag
Dan zijn de menschen mooier,
Dan vragen zij: wie zag - wie zag
Dien zilvren sterrenstrooier? De dagen gaan voorbij - voorbij!
Ach ik kan in mijn leven
Den menschen zoo, bij tij - bij tij
Niet meer dan bloemen geven!

Hoor hem zoo zacht fluisteren tot een kindje:
(Voor Lizelotte)
Kindje! dat zacht met je vlasblonde popje
Speelt, je rein stemmetje kan nog niet schreien,
't Lacht nu en zingt in moederlijk verblijen
Teederlijk voor popje een liedje, - je kopje
Wiegt als een bloemetje, dat bij het glijen,
's Avonds van de avondwind, 't zijige kopje
Deint, en vleiende van de zon nog 'n dropje
Krijgt van haar wijn, om welig te gedijen.
Kindje! nu wiegt het leven je in zijn
Breede armen, als een popje zoo zacht, je
Oogen zijn bloemen, - het daglicht dat lacht je
Moederlijk toe, - het sterke leven wacht je, - Mocht eenmaal, - o! kindje, moge altijd mijn
Liefde als 'n krans muziek om je hoofdje zijn!

dàt is de natuurlijke stem van den dichter. Zij wordt maar uitgezet als plichtbesef
daartoe noopt. Partijzangen moeten er zijn. De weinige dichtende dichters onder de
socialisten moeten ze maken, tot het volk zelf den waren toon aanslaat.
Waar A.v.S. voor zichzelf zingt, geeft hij lieve, klankrijke zangen, als dat streelende
Herfstmuziek.
De Herfst is het lied van herinnering,
Hij vlecht om uw voorhoofd de gele laurier,
Hij strooit voor uw voeten de zoete vlier,
Door uw ziel gaat een siddering. - Uw hart is een viool,
De Herfst vaart zachtjes door de snaren, Verlaten kind, keer tot de menschen weer!
De herfstwind zingt van een verloren ding,
Bij u weent hij aan een gebroken klavier,
Uw oogen zijn goud van zijn gulden vier,
Om uw mond is een tinteling. - -
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De vlam die in u school
Is uit uw open hart gevaren. Verlaten kind, keer tot de menschen weer!
Het herfstlied beklaagt u, o sterveling!
Ach! lees niet in zijn geelgeworden brevier,
Zoek nimmer naar het droog-gewaaide wier
Langs de stranden, - zwerveling!
Uw pad daalt uit den dool
Omlaag langs goud-gevallen blaren, Verlaten kind, keer tot de menschen weer!

Of wel, dan ruischt het heel zacht in hem aan, èven als twijfeling, waarvan dat laatste
liedje uit den bundel getuigt:
De zon is verschenen!
- De aarde straalt Zij heeft een verdwenen
Geluk in mijn oogen gehaald.
Ik ben alles vergeten
Wat ik zooeven wist, Ach! wat is 't dat we weten?
Wat is 't! wat is 't!
Wat is 't dat we willen
Dan de kranke aarde in 't
Zonlicht te tillen Als een arm ziek kind

***
In dezen dichter is de liefde vruchtbaarder dan de haat en... misschien alléén spontaan,
alléén echt van binnen uit. 't Zou daarom wel héél jammer wezen als Adema van
Scheltema, zich opzweepend tot het maken van lawaai-verzen, die tòch wel niet door
de massa der partijgenooten zullen worden gezongen, al zet de dichter daar ook
Marschlied of zoowat boven - het zou jammer wezen als voor dit werkje moest
worden vergeten het zachte lied van verrukking en leed, waarvan wij in dezen bundel
nog zoo kristallijnen klanken hooren.
Rond het Klavier, gedichten door LAMBRECHT LAMBRECHTS, ter drukkerij van J.
Leherte-Courtin, Ronse. Uit Vlaanderen komt dit boekje, dat vooral doet glimlachen
om de onnoozelheid des dichters, die wel vlot
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rijmt, maar, rijmend, van die enormiteiten begaat, waarover een Nederlander rich
vroolijk maakt. Al dadelijk begint het, waar de heer E. Allegaert bezongen wordt in
een opdrachtsvers. Genoemde heer is inspecteur der normaalscholen van België:
Ofschoon geen verzenstroom uw mond ontviel, Toch zijt ge een edel dichter in de ziel!
Al zweeft gij op geen toetsen met de hand, Toch zijt ge een rijkbegaafde muzikant.

Dan komt deze kleinigheid aan 't adres van den heer inspecteur Allegaert:
De lispeltongen van den zomerwind,
't Kristallen lied, waarmee de vink bemint,
De zilverbron, die uit de rotsen leekt, Dat alles hoor ik zingen, waar gij spreekt.
Gij schiet naar 't sterrenheim op wilde vlerk
En juicht gelijk een orgel in de kerk.
De sylben luistren naar uw streng gebod
En dienen u in liefde, jok en spot.
Geen enkle toon is stroef, geen trilling valsch:
Het dartelt even mild en even malsch.
En - waar ik soms uw gouden stem vermis,
Zelfs dáar vind ik dat zij welsprekend is....

't Vers is nog driemaal zoo lang en eindigt met den heer Allegaert als godvreezend
muzikant te roemen. Later krijgt een Virtuoos een beurt. De dichter wil ‘als een
leeuwrik naast een leeuwrik door het wijde goudazuur’ met hem mee-zweven, dan
wordt den Virtuoos gevraagd:
Jaag de rossen en walkuren
Van uw teugellooze presto's
Door mijn grauwe winternachten
Op een storm van harmonie!
Rol en ratel met de stretten
En de chromatische gammen
Van uw wilde dondervlagen
Door het huilend staartklavier!

Voorts, moet hij ‘de jammerkreet der meeuwen wekken en doen juichen, lachen,
snikken, brullen: de leeuwen van de steppen, de winden met hun tuben, ja, de wereld,
heel de wereld, in (zijn) kolk van melody!’ Als de virtuoos afgejakkerd is, komt
Emma Schoonbeek aan de beurt. Voor haar moet de dichter
‘In stomme hulde naar den bodem zijgen.’

en dan des dichters vrouw....
Maar niet enkel bombast geeft deze ongeschoolde rijmer toch. Er valt wat in zijn
werk te bewonderen, al is het allerminst hooge poëzie: hij heeft ten minste woorden
tot zijn beschikking, woorden, woorden,... een stortbui, een hagelslag, een waterval,
een zondvloed van woorden.... Men komt uit de lectuur van dit boek met zangen,
verhalen, lofliederen, godsdienstige overpeinzingen en beschouwingen over
muziekwerken, heelemaal ‘bedoesd’ van 't woordgegons, gelijk de peinzer komt van
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een bezoek aan de Amsterdamsche Beurs (effectenhoek) en dan bedenkt men dat
zoo'n gemak van woorden strooien toch wel iets beteekent en dat - wie weet? - er in
zoo'n er maar op los dichtenden Vlaming meer woont dan wij bespeuren, maar iets,
dat stikt in de massa, nu en dan èven, schuchter zich vertoonend, maar zóó dat men
niet weet of 't soms ook enkel toevallig is: de schijn van iets.
De heer Lambrechts moet blijk geven van smaak en zelfbeheersching, wil hij dat
men - naar hij schijnt te verlangen - in Nederland iets voor zijn werk zal kunnen
voelen.
WALTER VAN WEIDE gaf bij Van der Haar en van Ketel uit: Dolore, gedichten.

Naschrift.
Wij moeten tot een volgend maal eenige oorspronkelijke boeken op bespreking laten
wachten, waaronder twee van HENRI BOREL: Het recht der Liefde en De laatste
incarnatie, een van freule LOHMAN: Na het ontwaken, een van STREUVELS:
Doodendans, een van EIGENHUIS: De jonge dominee, een van M. ANTINK: Van
scheiding en dood, een van ED. VERBURGH: De weelden des harten, een van PRIEM:
De doode, een van SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL: Van verwant leed, dàn ook de
prachtige fantasie van COUPERUS: Babel en meer boeken nog.
De genoemde werken, onderling zeer verschillend in kunstwaarde, zijn alle genoeg
belangwekkend om de lezing ervan reeds met een enkel woord aan te bevelen.
F.L.
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Prof. Dr. Jan ten Brink
(15 Juni 1834 - 19 Juli 1901).
Op het oogenblik, dat deze aflevering van ons tijdschrift gereed moet wezen om te
worden afgedrukt, bereikt ons de mare dat Prof. Dr. Jan ten Brink, na langdurig
lijden, is heengegaan.
Hoewel ons tijd en ruimte ontbreken om hem, wiens plaats in de redactie van
Elsevier's wij in 1898 geroepen werden in te nemen, een uítvoerig artikel te wijden,
meenen wij nochtans met een enkel woord te moeten kenschetsen den ijverigen
hoogleeraar, wiens beteekenis voor de Nederlandsche Letterkunde geen geringe is
geweest.
Ten Brink is als leeraar, als geleerde, als romanschrijver, als publicist en als
redacteur van verschillende tijdschriften werkzaam geweest. Hij is opgetreden als
voortreffelijk spreker in letterkundige kringen en voor afdeelingen van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; hij is herhaaldelijk bestuurslid geweest van
de Leidsche Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde; hij heeft gearbeid voor
het Tooneel; hij heeft meêgestreden voor de Taal- en Letterkundige congressen, waar
hij een rol van beteekenis heeft vervuld... Zijn werklust kende geen grenzen; zijn
vermogen tot voortbrengen was verbazend groot en zijn geestdrift voor hetgeen hij
goed achtte en schoon ging nog ver buiten de grenzen van het voor den ijverigen
werker bereikbare.
Zij, die Ten Brink hebben leeren kennen als docent aan Gymnasium en H.B.S. te
's-Gravenhage, getuigen van zijn bezielenden omgang met jongelieden, die in de
door hem onderwezen vakken werkelijk belang toonden te stellen. Ook aan de
Leidsche Hoogeschool heeft hij zich onder de jongeren vrienden gemaakt.
Als geleerde wist hij reeds heel spoedig na de voltooiing zijner academische studiën
de aandacht op zich te vestigen door zijn werken over Coornhert en Brederoo en gaf
hij (1897) de grootendeels voortreffelijke Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde, voorafgegaan en gevolgd door nog tal van wetenschappelijke studies.
Ook de geschiedenis - voornamelijk de Fransche - boezemde Ten Brink groote
belangstelling in, waarvan getuigen een gansche reeks geschriften van
populair-wetenschappelijken en historisch-romantischen aard. Tal van
belangwekkende gegevens betreffende Onze hedendaagsche Letterkundigen werden
door hem verzameld en uitgegeven, verscheidene bloemlezingen deed Ten Brink het
licht zien.
Als romanschrijver gaf hij een gansche serie belletristische werken, die met
belangstelling werden ontvangen en waarvan niemand minder dan Busken Huet veel
goeds kon getuigen. Van Het Verloren Kind nam de criticus zeven bladzijden over
(deel XV der Literarische Fantasiën en Kritieken).
Als schrijver voor dagbladen was hij onuitputtelijk en hij slaagde het best waar
hij het publiek op de hoogte bracht van den inhoud der meest bekende buitenlandsche
romans en groote gedichten, die hij smakelijk kon navertellen. Ook historische en
staatkundige onderwerpen werden door hem behandeld voor den gehaasten
krantenlezer, die aangenaam en nuttig wil bezig gehouden worden.
Als spreker trad Ten Brink op in Oefening kweekt Kennis, het bekende Haagsche
genootschap, waarvan hij eerelid werd toen hij 's-Gravenhage verliet, en in tal van
andere kringen, nooit voor een klein gehoor en nooit zonder bij velen belangstelling
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te wekken. Zijn ijver als bestuurslid van de Leidsche Maatschappij en menig
taalcongres bleek in tal van moeilijke omstandigheden.
Als redacteur, laatstelijk van Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, wist hij zich
onder medewerkers en lezers vrienden te verwerven. Toch moet hij zich als
letterkundige op het laatst van zijn leven vereenzaamd hebben gevoeld. Een machtige
strooming vond, bij haar oorsprong, Ten Brink vijandig, tot keeren gereed; en de
strooming is òver hem gegaan en heeft veel weggedreven van hetgeen Ten Brink
dierbaar was.
Misschien is dit wet hèt treurige in zijn publicistenloopbaan geweest, dat er wat
krachtigs en zoo heel mooi jongs kwam en dat de geestdriftige man juist dáártegenover
zich voelde zonder liefde, zonder waardeeringsvermogen....
F.L.
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F. Hart Nibbrig.
Door P.H. van Moerkerken jr.
‘Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn.’
VONDEL.
Als wij in Karel van Mander's Schilder-boeck de avontuurlijke levens dier oude
kunstenaars lezen, die in wonderlijke losbandigheid van den eenen dag, van den
eenen nacht op den anderen leefden, of wij hooren in Bredero's Spaenschen Brabander
den schilder Otje Dickmuyl verhalen van de ‘schoone historytjes’ die hij op doek
bracht, en wij denken, voor een oogenblik de tijden naast elkander stellend, aan hem
wiens naam boven deze regelen staat, hoezeer treft ons dan de welbewuste kracht,
de bedachtzame ingetogenheid die uit het werk van den modernen mensch tot ons
spreken. Nog zijn er wel onder onze hollandsche schilders, wier jeugd in levens-begrip
aan de hartstocht-volle onbezorgdheid der zestiend'-eeuwers denken deed; maar in
zijn geheel gezien is het levens-inzicht, en hiermede de tot kunst geworden of als
kunst bedoelde uitingen, in onzen tijd van een kalme en geduldig-overwogen
correctheid geworden. En hierover heeft men zich niet te verwonderen. Vooreerst
waren de schilders uit Van Mander's, iets later uit Bredero's tijd, onder den invloed
der niet-begrepen Italjaansche Renaissance vervallen in een bedenkelijk soort
cosmopolitisme, in een bandeloosheid van denken, die hen vanzelf bracht tot wat
men heden ten dage een ‘gemis aan levensleer’ zou noemen; maar bovendien is er
nu welhaast een roemrijk tijdperk in de hollandsche schilderkunst tot zijn einde
genaderd, het tijdperk - laat slechts een enkele naam genoemd zijn ter voldoende
aanduiding: - van Jacob Maris. Van den invloed nu der Zuidelijke kunst,

VOORJAAR NAAR EEN SCHILDERIJ
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LARENSCH TUINTJE NAAR EEN SCHILDERIJ

(Eigendom van Mej. S. de Swart, Laren).

die bij de besten der 16e en 17e eeuwers nog tot een zekere ‘bucolische liefelijkheid’
kon leiden, is, nu het oog voor de schoonheid van eigen landen open staat, geen spoor
meer over; en dat onze tegenwoordig-jonge schilders, onmiddellijk na de Grooten
van de tweede helft der 19e eeuw komend, zich als dezen zouden laten gaan op het
krachtig-bewogen rythme hunner ontroeringen, op gevaar af van in die lyrische vlucht
niet de hoogten der zeldzame voorgangers te bereiken, was onwaarschijnlijk: onze
tijd, blind-weg vóór alles het individueele eischend, zou zulks niet gedoogen, en het
verwijt van onoorspronkelijkheid, van nabloei etc., is het deel van wie het waagt.
Het kon dan niet anders, of nieuwe wegen moesten gezocht, vanwaar het vrije
subject de schoonheid zijner aarde in ander, feller licht, of in teederder droomiger
rust beschouwen kon. En hiermede veranderde tegelijk noodwendig de techniek.
Dezen ontwikkelingsgang van een onzer jonge schilders, nu de kracht zijner jaren
ingegaan, met korte trekken aan te duiden is de bedoeling van wat hier volgt, waarbij
dan de reproducties naar enkele zijner werken als een tegemoetkoming mogen dienen
voor het geheugen van hen, die de oorspronkelijke stukken reeds zagen; want van
de eigenlijke bekoring, van den kleurigen levenslust van dit werk kan het procédé
der zincographie niet den minsten schijn bewaren.
Ferdinand Hart Nibbrig werd den 5en April 1866 geboren. Hoe hij zijne jeugd
doorbracht is voor ons doel nu van minder belang; men zij tevreden met te weten
dat hij eerst voor architect zou worden opgeleid. Op zijn 17e jaar kwam hij aan de
Amsterdamsche schilderacademie en verliet deze, na met het materiaal van teekenen schilderkunst te hebben leeren omgaan, op zijn 22e. Hij vertoefde nu omtrent een
jaar te Parijs, waar hij vooral aan de leiding van Cormond veel te danken had. Aldaar
verkeerde hij ook met Theo van Gogh, leerde het werk van diens broeder Vincent
kennen en bewonderen, en zag nu ook voor het eerst den arbeid der Fransche
licht-schil-
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ders Monet, Pissarro, etc. In de studies, uit dien tijd overgebleven, is evenwel van
eenigen directen invloed dier mannen nog niets te bespeuren; zij zijn in het gewone,
vrij tam-impressionnistisch procédé geschilderd, en geven vooral blijken van
bizondere technische vaardigheid. In Holland terug gekomen vestigde Nibbrig zich
op de Rozengracht, en vond daar onder de oude Jordaners de prachtige volkstypen,
die hij schilderde met een niet te miskennen streven naar wat men ‘rembrandtieke’
belichting pleegt te noemen. Nog is er uit dien tijd een zelf-portret, dat al die vrij-wel
uiterlijke eigenschappen van rake vlugheid en jeugdige schilders-bravoure bezit.
Eerst hierna is hij naar buiten gegaan, medegelokt door zijn vriend Moulijn naar
het bloemrijke Gooi. In het oude Laren, toen nog niet als nu ten onder- of ten op-gang
spoedend door den invloed van Amerikaansche schilderessen-troepen en veelsoortige
kluizenaars, schilderde Nibbrig binnenhuisjes en boerentypen naar den trant van
Valkenburg en Neuhuijs, maar op verre na niet in die teedere frischheid en rijpheid
die het werk van den laatste meestal heeft.
Toen gebeurde het op een voorjaar dat hij naar de tulpenvelden bij Bennebroek
ging. Hier zag hij zelf voor het eerst de lichtende schoonheid van kleuren vóór zich,
wier verrukkende macht hij reeds te Parijs in anderer werk bewonderd had. Maar
nog bleef dof en lichtloos wat hij van deze stralende velden op het doek bracht; de
kleuren waren forsch en flink aangezet, doch de zon doorstroomde hen nog niet met
haar fonkelend leven.
Daarna zag hij Laren weer, en nu zijn oog voor de zonnetinteling van den
bloeienden zomer geopend was, begreep hij ook de heerlijkheid der rijpende roggeen der blanke boekweit-velden. Het lieflijk Gooi,
‘Daer eick bij eick zoo vrolijck groeit, Het velt vol zoete boeckweit bloeit,’
gelijk Vondel zong in een zijner liederen aan de Hinlopens, het Gooi ging nu voor
hem open in al zijn zomersche levensblijheid. Het was voor Nibbrig de tijd van
overgang tot zijn latere periode van lichtende schildering.

WEELDE NAAR EEN SCHILDERIJ
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Heviger werden zijne kleuren, de contouren kregen meer beteekenis. Ik herinner mij
een groote studie uit dien tijd gezien te hebben, een maaier gaande door het graan;
rood-verbrand is het gelaat des mans, en de zonne-gloed valt als een felle,
hartstochtelijk neerslaande lichtregen uit de blauwe lucht over de warme velden.
Bedwongener al is de gloed op het schilderij ‘Oogstmaand,’ waar de zonnige koppen
van vier maaiers boven een heg uitsteken; maar de volkomen beheersching zijner
indrukken, de vaste gang naar zijn doel had de schilder nog niet verworven.
Eenmaal echter zoover, ging hij met snelle zekerheid in deze richting voort. Het
Gooi, vooral Laren waar hij zich een vriendelijke woning bouwde, werd de streek
wier schoonheid hij zocht af te beelden in hare zeer verscheidene vormen, En met
het pointillé-procédé, door hem echter in bescheiden mate, wel anders dan vele
Franschen en Belgen, toegepast, bereikte hij die tinteling van licht, die zuiverte van
atmospheer, welke zoo lang reeds zijn begeerte was geweest. De contouren bleven
in zijn eerste stukken dezer nieuwe periode nog met nadruk bewerkt en gaven dan
iets al te angstvalligs, te véél van die bedachtzame ingetogenheid waarop ik in den
eersten volzin van dit stukje doelde, te veel voor hem die een momenteelen indruk
wil weergeven.

NOVEMBER NAAR EEN SCHILDERIJ

Hij schilderde nu boomgaarden in het blanke voorjaar, bloeiend boven het nieuwe
groen der weide; maar ook in den laten na-zomer, als de roode vruchten tusschen
het loover hingen; dan stond daar wel een dorpsvrouw die naar die weelde van kleuren
haar kind ophief, en de kunstenaar die het zag, hetzij in werkelijkheid, hetzij in
verbeelding, gaf ons dit schoone geheel van jeugd en geluk en levensvolheid in zijn
stralende blijheid weer. (‘Weelde.’)
Dan schilderde hij de moestuintjes, tusschen de hagen rondom de oude
boerenhuizingen,
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DE ENG
NAAR EEN SCHILDERIJ
(EIGENDOM VAN DEN HEER VETH, AMSTERDAM).

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

589
de bloemtuintjes met zonnerozen en goudsbloemen. Maar vooral de wijdheid der
velden, waar tot den horizont, tot het verre dorp in geboomte verscholen, de gele
rogge, de witte boekweit trilt onder het licht, vooral die wijdheid der golvende akkers
onder dampig-warme luchten weet hij op zijne schilderijen van den Larenschen Eng
voortreffelijk ons te doen voelen.
Niet altijd evenwel geeft Nibbrig den fellen zonnegloed, al denken velen bij het
noemen van zijn naam wellicht het eerst daaraan. Eens schilderde hij den Larenschen
brink bij najaars-schemering; de huisjes, de kerktoren, de slanke boomen, alles
spiegelt klaar en stil in het effen watervlak van het vijvertje waarop de roode bladeren
drijven; paars-grijs is de gansche toon van het stuk. Maar het vreemde is dat in deze
stilte, in deze avondmist, niet de minste melancholie leeft. Dit dan schijnt iets te zijn,
dat buiten den aard van den door-en-door gezonden en levensvollen kunstenaar ligt.
Want ook uit zijn schilderij ‘November,’ dat eenzame verweerde huis met de oude
ontbladerde boomenrij ervoor, onder een bedekte grauwe lucht, komt geen
najaars-weemoed tot

PHILEMON EN BAUCIS NAAR EEN SCHILDERIJ

ons, maar wij zien er veeleer de schoonheids-ontroering in om de gedempte kleuren
van dit zonloos landschap.
Na het schilderij met den klassiek aandoenden naam ‘Philemon en Baucis,’ twee
Larensche oudjes zittend onder een looverdak van pompoenplaten, voltooide Nibbrig
het groote panoramatisch stuk ‘Blaricum,’ onlangs op de Vierjaarlijksche te Arnhem
met zilver bekroond. Ook in dit wijde landschap is geen hevige zonnegloed, het is
grijs-bewolkt
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LITHOGRAPHIE IN KLEUREN

van hemel, even gebroken in een lichtende streep aan den horizont. Het schoone is
hier in het wijde gelegen: de ruimte die zich voor ons opendoet, als wij van een
Gooischen heuvel over het lagere land zien, met boschjes en torens, en achter de
verre lanen de verdere kim. Gevaarlijk is op een zoo wijd-omvattend tafereel de
uitvoerigheid van detailleering, die allicht de aandacht van het geheel zou kunnen
afleiden tot ondergeschiktheden, vooral daar de schilder juist in deze détails wel een
bizonder genoegen toonde; maar dank zij den sterken indruk dien hij van het landschap
moet hebben ontvangen bij de eerste conceptie, bleef hier de samenhang bewaard.
Uit dit laatste groote werk blijkt echter tevens duidelijker dan ooit, dat Nibbrig zich
niet meer gaan laat op de lyrische vaart der onmiddellijke impressie, maar,
aandachtiger zijn onderwerp beschouwend en zijn doel steeds voor oogen houdende,
met overwegende zorg, en zeker van zijn beheersching der materie, het zoekt te
benaderen.
Tot nog toe spraken wij slechts van Hart Nibbrig's schilderwerk; maar ook in ander
materiaal heeft hij getuigd van zijn groote genegenheid voor kleur en zon en jongen
levensbloei. Kort na de geboorte van zijn eersten jongen teekende hij op steen dat
gelukkige tafereel ‘In zijn eerste levensdagen’, het jonggeboren kind tusschen de
weelderige pracht van bloemen, het vroolijk landhuis des schilders op den achtergrond.
De tweede kleurenlitho ‘Toen het zomer was’, waar eene jonge vrouw haar kind in
een Larensch wagentje voorttrekt door den zonnigen moestuin, is naar de groote
schilderij ‘Zomer’, maar de stralende warmte van het luchteblauw bleek met de
materie van den steen en de lithographische verf toch niet volkomen te bereiken.
Van slechts drie steenen werd deze prent gedrukt, een voor rood, een voor geel, een
voor blauw, en wat hiermede te doen was, heeft de teekenaar gedaan. Maar mocht
hij, zoo denk ik wel eens, er ooit zich
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MSGR. BOTTEMANNE NAAR EEN LITHOGRAPHIE

toe zetten een dergelijk zonnig en levenslustig tafereel te behandelen in de gave en
zuivere techniek der houtsneêkunst, welk een sierlijkheid van lijnen, vooral welk
een klare blankheid van kleuren zou hij dan bereiken kunnen. En bij wie ware dan
een beter technische leerschool dan bij de oude Japanners?
Ook in de portretten die Nibbrig o.a. voor het weekblad ‘De Amsterdammer’ en
den Amsterdamschen Studentenalmanak geteekend heeft, was zijn streven gericht
op correctheid en zuivere nauwkeurige weergave van wat hij in zijn sujet zag. In
weinige lijnen scherp en zeker het karakter van een menschenhoofd saam te vatten,
was steeds zijne bedoeling, en om een denkbeeld ervan te geven, is hier een
reproductie bijgevoegd naar de beeltenis, die hij van Monseigneur Bottemanne op
steen teekende. Enkele jaren geleden schilderde hij de fijngevormde gezichten van
twee Huizer
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meisjes, en uit den laatsten tijd is er een portret van den Laarder Dirk Roos, dat met
veel meesterschap de trieste trekken van dien man weergeeft.
Nibbrig's affiches voor de Simplex-rijwielen zullen wel overal bekend zijn. Daar
hij in zijne jonge jaren zelf een hartstochtelijk wielrijder en onder sportlieden een
bekende figuur was, kwam hij beter dan eenig ander teekenaar in de gelegenheid de
mate van intelligentie dezer menschensoort te leeren kennen en op zijne teekeningen
uit te drukken. Maar behalve als typeering van het soort, hebben deze reclame-prenten
de groote verdienste van bizonder aan hunne bestemming te beantwoorden. Vooral
de eerste, met de zes blauwe silhouetten tegen gele lucht en groen land, is als muuren schutting-versiering uitstekend en trekt onmiddellijk de aandacht.

DIRK ROOS NAAR EEN SCHILDERIJ

HUIZER MEISJES NAAR EEN SCHILDERIJ
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De lezers van dit tijdschrift kennen dezen teekenaar nog van een andere zijde: als
boekversierder. Men zal zich de zwart-en-wit-prentjes bij Dr. Vogel's vertalingen
uit het Sanskrit wel herinneren. Zoo versierde hij ook ‘Het Leemen Wagentje’ met
een aantal ornamentale teekeningen van bizondere fantasie.
Wanneer wij terugdenken aan al den eerlijken en zuiveren arbeid van dezen
krachtigen werker, dan vertoeven onze gedachten wellicht het liefst bij die lichtende
landschappen, waar hij den vollen zomergloed doet laaien over de gerijpte velden.
Zijne kunst beurt onzen geest niet heen over de werkelijkheid tot vreemde en liefelijke
droomgezichten, zij geeft ons niet eene diepere wereld achter de schoone zichtbare
dingen; maar zij boeit ons aan eene bekoorlijke realiteit en de gezonde levensblijde
werken van den kunstenaar zullen nog aan velen gelukkige en troostrijke momenten
kunnen geven, door hun de oogen te openen voor de stralende heerlijkheid eener
zonnige en kleurrijke natuur.
Utrecht, 12 Juli 1901.
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Langs de Oostzee.
Door Geertruida Carelsen.
(Vervolg.)
Marienburg.
Midden in het Pruisische land, de Weichseldelta beheerschend en met de poëzie
van historische herinneringen bezielend, ligt, aan de rivier de Nogat, het uitgangspunt
van de middeleeuwsche germanizeering dezer contreiën: de monumentale Mariaburcht
met het daarbij behoorend stadje.
De Ridderschap der Duitsche of Johanniter Orde, tijdens de kruistochten te Akkon
in Syrië gesticht, verlegde in de dertiende eeuw, onder haren grootmeester Herman
von Salza, haar arbeidsveld meer en meer uit Klein-Azie naar het noordoosten van
Duitschland. Zij stelde zich ten taak de Pruisen, een germaanschen, maar nog
ongedoopten stam, voor Keizer en Kerk te winnen door hen tegen de naburige
slavische rassen te verdedigen.
Na een geduldig volgehouden worsteling van vijftig jaren was dit doel bereikt. De
burchten, die gaandeweg ter verdediging waren gebouwd, werden nu middelpunten
van eene tamelijk vreedzame regeering, onder wier vleugelen duitsche kolonisten
zich vestigden.
Zulk een middelpunt was in 1280 de Mariaburcht. Zij bestond uit een voor twaalf
geestelijke ridders ingerichte woning, half kasteel, half klooster, met ruime gewelven
voor manschappen en voorraadkelders. Rondom werden versterkingen, omgangen,
muren en grachten aangelegd en aan de zijde van de hoofdpoort een voorburcht met
stallen, werk- en bergplaatsen.
Dergelijke burchten ontstonden er destijds velen in Pruisen. Wat aan de Mariaburcht
eene bijzondere beteekenis en daarbij behoorende uitbreiding verleende, was dat na
afloop van de kruistochten de grootmeester Siegfried van Feuchtwangen haar tot
hoofdzetel van de Orde en tot zijn en zijner navolgers residentie verhief.

MARIENBURG MET DE MARIA-BURCHT.
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Van toen af (1309) steeg de macht van de Duitsche Orde tot een glansrijke hoogte.
Van de Oder tot aan de Finsche golf reikte haar gebied. Het zwaard der Duitsche
Ridders besliste over het lot der omliggende landen, terwijl binnen hunne eigene
grenzen een voor dien tijd voorbeeldige administratie werd gevoerd. De landbouw
werd bevorderd, de handel in landsproducten breidde zich uit langs den waterweg.
Zonder ergerlijken druk op de bewoners uit te oefenen, werd de Orde rijk. En die
rijkdom weerspiegelde zich in de vergrooting en versiering van de Mariaburcht,
gedurende den bloeitijd der Orde in de veertiende eeuw door geheel noordelijk Europa
bekend als een model van kunstlievende pracht.
Doch met de vijftiende eeuw begon het verval. De beenen van de Orde bleken niet
sterk genoeg om de weelde te dragen. En van buitenaf kwam de stoot in 1410, toen
de grootmeester met de besten zijner ridders voor de overmacht van een
poolsch-lithauisch leger bezweek.
Sinds dien tijd ging het van kwaad tot erger. Ofschoon Marienburg drie jaren
langer dan de andere westpruisische steden Duitsch bleef, kwam het toch in 1468
ook aan Polen en bleef driehonderd jaren poolsch tot, in 1772, Frederik de Groote
het land voor het koningrijk Pruisen terug won.
Natuurlijk bood de burcht gedurende al die eeuwen een hoe langer hoe treuriger
beeld van den tegenspoed der tijden. Oorlog, plundering, weer en wind en
verwaarloozing deden het hunne om haar in een desolaten toestand te brengen. En
toen de ‘Oude Frits’ de zorg voor het land in handen nam, kwam die aan het kasteel
zelf weinig ten goede. Want één gedeelte werd tot herberging van een weverkolonie
en een ander tot kazerne ingericht. Nog erger werd het toen de regeering er een
krijgsmagazijn van wou maken. Maar dit plan werd niet doorgezet. En na den
bevrijdingsoorlog, in 1815, verhieven zich meer en meer stemmen voor de herstelling
van dit edel stuk middeleeuwsche bouwkunst. Beetje bij beetje begon men daarvoor
studiën te maken en geld te verzamelen. Sinds 1886 is nu de restauratie goed op
gang. Het paleis van den Grootmeester verheft zich weder als van ouds binnen zijn
muren; en tegenwoordig is men druk bezig met de overblijfselen van het middelste
deel.
Met dit historisch kort-begrip als prikkelende introductie, bezocht ik verleden zomer
Marienburg, sinds eenige jaren per spoor bereikbaar.
De lage ligging werkt niet gunstig op den indruk, dien men uit de verte van den
burcht ontvangt. Des te meer wint zij bij nader kennismaking.
Op raad van Baedeker, dien men op onbekend terrein altijd wijs doet niet te
versmaden, had ik mijn intrek genomen in het eerste hotel van het stadje, genaamd
‘Zum König von Preussen’ en blijkbaar dateerend uit een tijd, toen een vorst van
dien naam nog heel eenvoudig was in zijne eischen. Voorts had ik, altijd op advies
van dienzelfden raadsman, mij gehaast vóór zonsondergang de schipbrug over de
Nogat te zoeken, om van de overzij het slot in avondverlichting te zien.
Een aardige ontdekkingstocht, bekroond door een kleurenspel, dat ik nooit zal
vergeten!
O, o, wat was dat warme bruin-rood van die machtige steenmassa verrukkelijk in
het licht van de dalende zon! Hoe scheen zich het geheele landschap, met lucht en
water mee, harmonisch daarbij aan te sluiten! Lang zat ik tegen den rivierdijk, die
groote mooiheid in mij op te nemen. Daarna liep ik op den dijk heen en weer, de
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wisselingen te bespieden, die de vallende duisternis in het tintenspel bracht. En bijna
was het geheel donker, eer ik den terugtocht ondernam.
Eigenlijk dacht ik toen het beste achter den rug te hebben. Maar de volgende
morgen bracht iets, wat althans in zijn soort even mooi was.
Vroeg opgestaan drentelde ik zoo spoedig mogelijk weer naar den burcht, en wel
thans naar den kant waar de hooge slotkerk, ook reeds geheel gerestaureerd, de
geestelijke zijde van dit vesting-klooster vertegenwoordigt. Hier spreekt het duidelijkst
het feit dat, met de duitsche heerschappij, het Christendom werd ingevoerd. Dit
kasteel had de
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bestemming, niet slechts in naam, maar in den vollen ernst der toenmalige beteekenis,
eene Maria-burcht te zijn. Dit oogpunt dringt zich aanstonds aan ons op, wanneer
wij voor het oostwaarts uitgebouwde koor staan en zien hoeveel architectonische
zorg daaraan is besteed.
Het meest treffend, aangrijpend van alles was in dit ochtendzon-licht het schitterend
Mariabeeld buiten tusschen de vensternissen.
Nog nooit zag ik de middeleeuwsche Moeder Gods-gedachte zoo in één enkel
beeld belichaamd als hier in deze reuzinnefiguur van acht meter hoog uit
steentjes-mozaiek.
Ontzachelijk en onvergetelijk is zij in hare onbeholpen anatomie, met hare veel
te korte armen, maar met dat ovale ernstige gezicht, waarin, onder gouden glans, de
groote helder-blauwe oogen het land inkijken.
Het is als een andere vorm van het aloude symbool ‘het Alziend Oog’: het ééne
driehoekig omstraalde is hier geremplaceerd door twee echte menschenoogen, omlijst
door een rein-rustig vrouwegelaat.
Zelfs het Kind Jezus is bij dit Mariabeeld bijzaak. Hoofdzaak is haar
moederlijk-zorgende blik naar de voorbijgangers en, over hunne hoofden heen, rechts
en links stad en land overziende. De Moeder-Gods, de Hemelkoningin, treedt hier
op als duitsche huismoeder in het groot. Zij is niet bijzonder mooi, kijkt zelfs niet
bijzonder vriendelijk, maar boezemt de verzekering in van volkomen betrouwbaar
en zorgvuldig te zijn. Zij draagt het kostuum van haar tijd, hoort bij de menschen tot
wier stichting zij geschapen werd... Indien zij op ons, hedendaagsche protestanten,
reeds als kunstwerk zulk een indruk maakt, hoe sterk moet die indruk dan wel zijn
geweest op hare tijdgenooten, voor wie zij eene mystieke beteekenis had!
Haar mozaiekbekleeding wordt, in den oorspronkelijken toestand, aan italiaansche
werklieden toegeschreven. Italiaansche kunst uit de veertiende eeuw dus. Als de
engelsche Preraphaeliten deze verschijning eens gezien hadden! Beter dan al de door
Ruskin geroemde schilderijen geeft een vergelijking tusschen deze Maria en de
Raphaelsche Madonna's een duidelijk begrip van hetgeen
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hij en zijne geestverwanten in de vóór-Raphaelsche kunst waardeerden!
Tot mijn verbazing had ik heel wat moeite om van dit curieuse beeld - naar mijn
gevoel het meest karakteristieke waarmerk van de heele burcht - een eenigszins
presentabele foto te krijgen Bij drie fotograafjes klouterde ik de uitgeloopen trappen
op en af en vond daar wel veel kleinburgerlijk-duitsche gemoedelijkheid, maar niet
hetgeen ik zocht en wenschte. Eindelijk heeft een deskundige de bijgaande afbeelding
gemaakt, die eenigszins, maar in het nuchter, vaag en kleurloos, eene voorstelling
geeft van de gouden heerlijkheid, die ik in de morgenzon aanschouwd had.Het burchtterrein zelf, met zijn binnen- en buitenhof, is op dit oogenblik nog een
architectonisch labyrinth. Onder geleide en explicatie mag men daar een paar uur
zich verdiepen in historische herinneringen, dwalend door heel en half gerestaureerde
zalen en gangen en galerijen en trappen en grootere en kleinere vertrekken.
Interessant is, hier na te gaan hoe in den
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loop der negentiende eeuw, de restauratiekunst, op den grondslag van zin voor
historische waarheid, vooruitgegaan is. Een merkwaardig staaltje daarvan leveren
de vensters in de zomer-eetzaal van het grootmeesterpaleis. Om deze te kunnen
opbouwen, had men omstreeks 1830 van vorstelijke en andere rijke personen giften
ontvangen. En om die donateurs en donatrices te eeren, schilderde men hunne wapens
op de glasruiten: ook onze Prinses Frederik behoorde tot die kunstbeschermsters en
dit was de reden dat ik eensklaps een verrassende ontmoeting had met onzen
Nederlandschen Leeuw. Maar thans ziet ook het minst geoefende oog in, hoe weinig
die wapens op die groote ruiten in die middeleeuwsche vensterbogen passen; en reeds
neemt men zich voor, als al het andere gereed zal zijn, hierin nog verandering te
brengen.
Sedert twintig jaar is ook het stadje zelf, als aanhangsel van de burcht, weer in
opkomst. Een paar jaar geleden heeft een brand vele huizen vernield en die worden
opgebouwd in dezelfde baksteen-architectuur en met dezelfde stijlcorrectheid, als
waarvan de burcht-restauratie het voorbeeld geeft.
In de hoofdstraat - ‘Markt’ genaamd en op sommige dagen als zoodanig dienst
doende - zijn vrij knappe winkels. Vóór vele oude huizen zijn uitbouwsels, ‘Lauben.’
Dit zijn niet zooals de danziger ‘Beischläge’, aanbouwsels aan de huizen, maar de
huizen zelf leveren daartoe de ruimte af; wat de benedenkamers zouden zijn, vormt
te zamen eene doorloopende galerij. Doch deze is zoo donker en weinig luchtig, dat
verscheidene bewoners zich daarbuiten nog weer een soort van vierkanten theekoepel
uitgebouwd hebben.
Heel frisch is het daar ook al niet. Want het heele stadje is erg vuil, met open goten.
‘Le moyen age vivait sur un fumier,’ zegt Taine. En de eeuwen die onmiddellijk
daarop volgden, hebben, vooral in kleine duitsche plaatsen, in dit opzicht niet veel
verbeteringen aangebracht.
Overigens is Marienburg een merkwaardig voorbeeld, hoe het zwaartepunt van
een plaats in den loop der tijden kan heen en weer geschoven worden.
Aanvankelijk had de burcht eene uitbreiding naar de noordzij, haar vóórburcht of
buitenhof, waarin zich veiligheidshalve al de handwerks-bedrijvigheid, voor de groote
vesting-klooster-huishouding benoodigd, samenpakte. Van lieverlede ontwikkelde
zich aan de zuidzijde het stadje en na het verval van de burcht werd de omgeving
van het buitenhof een verlaten terrein. Thans, sinds toevallig aan de noordzij een
spoorstation verrezen is, ontstaat weer aan dien kant een geheel nieuwe buurt.
Maar het middelpunt - men zou wel kunnen zeggen: de reden van bestaan van al
wat er om heen ligt - is en blijft de burcht zelve; en zij zal dat te meer worden
naarmate haar voltooiing haar interessanter maakt.
Preussisch-Holland.
‘Pruissisch-Holland’ zijn wij nederlandsche reizigers al heel licht geneigd, bij
wijze van vergelijking, de heele Weichseldelta te noemen.
Het vlakke landschap, met het vele water en de vele weiden, geeft daartoe alle
aanleiding.
Zonder twijfel heeft die topografische overeenkomst het hare bijgedragen om te
maken dat ons ras zich hier van ouds her gemakkelijk te huis heeft kunnen voelen.
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Wij zijn hier in ‘het vette land van Pruissen’, waarvan aan het slot van Vondels
Gijsbrecht sprake is als van het meest geschikte toevluchtsoord voor wie om de eene
of andere reden het vaderland wilden of moesten verlaten.
Dit is de landstreek, die bedoeld wordt in het oude volkslied:
‘Wij varen naar den Oosten’,
destijds het aangewezen terrein voor landverhuizers, gelijk in onze dagen Amerika
of Australië.
Ook later, in den Inquisitie-tijd, trokken er vele Nederlanders heen en vormden
kolonies, op welker bestaan ik reeds door menigeen opmerkzaam was gemaakt.
Maar ik weet hoe het is, met zulke ‘hollandsche kolonies’. Ik had dat leeren kennen
bij Hamburg in de ‘Vierlande’ en bij Kopenhagen op het eiland ‘Amager’. In beide
gevallen had ik lange wandeltochten gemaakt,
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om hollandsche herinneringen op te loopen: heel aardige tochten met landgenooten,
onze moedertaal pratend in den vreemde, maar van hollandschheid waren niet heel
veel sporen meer te vinden. 't Was telkens een landschap als in onze polders: dezelfde
verre vergezichten langs de lange wegen en over de effen velden; dezelfde soort van
welvaart; en altijd aan den horizon eenige scheepsmasten, die toonen dat de zee of
een groote rivier niet ver af is. Overigens, als men er op let, is er iets wat aan Holland
herinnert in den aanleg der dorpen: regelmatiger, meer naar een vast plan, en de
tuinen meer geregeld afgescheiden door slooten of heggen. Soms spreekt ook de
bouwtrant der oudste huizen mee of vindt men in de kerk of op het kerkhof namen
die voor ons een bekenden klank hebben; en enkele bewoners bezitten nog een oud
meubel- of kleedingstuk of een of andere familietraditie, die met nederlandschen
oorsprong samenhangt. Maar die tegenwoordige bewoners zelf, in hun levend doen
en laten, zijn bijna geheel opgegaan in de gewoonten en gebruiken van het nieuwe
vaderland.
't Is er mee als met afstammelingen van andere natiën, ten onzent genaturaliseerd.
Ik hoorde eens aan eene vrouw, die een fransch-klinkenden naam draagt, vragen
of haar man van de Hugenoten afstamde.
‘Hugenoten?’ was het verbaasde antwoord. ‘Uwe denkt toch niet as dat me van
de opera benne? Och gorresies nee hoor!... Me man zeit as dat ie van de fransche
riffezees afstamt, anders niks’.
Zoo fransch als deze juffrouw, zoo hollandsch zijn in den regel de nakomelingen
onzer weleer aan vreemde kusten koloniseerende vóórneven.
Ik had dus reeds besloten mij hier in het Weichselland niet om dergelijke verwante
landgenooten te bekommeren, toen ik onverwachts in een spoortrein eene
arbeidersvrouw tegen eene andere hoorde zeggen dat zij naar Holland ging.
Die mededeeling, in verband met haar heele verschijning en uitrusting - zij had
twee kleine kinderen bij zich en een mand vol groente - deed mij opkijken en de
ooren spitsen. Te meer toen de andere vertelde dat zij daar den vorigen dag was
geweest en er twee maal in de week eieren heen bracht.
Naar aanleiding van dit gesprek kwam ik er achter dat er in deze contreien, een
paar uur van Elbing, een stadje is, officieel geheeten ‘Preussisch-Holland’ en in de
wandeling bij verkorting ‘Holland.’
Daarvan wou ik het mijne hebben.
Doch veel leverde mijn onderzoek niet op. Ondanks zijn naam is het plaatsje zoo
duitsch als het eerste het beste duitsche landstadje maar zijn kan. Een discours eerst
met een stationchef en daarna met een raadslid, maakte mij ook al niet veel wijzer.
Eindelijk echter werd ik een boekje machtig, waarin stellig alles stond, wat er omtrent
het gewenschte onderwerp met eenige zweem van zekerheid te zeggen viel.
De stad heeft namelijk een paar jaar geleden haar zeshonderdjarig jubileum gevierd.
En bij die gelegenheid is er een gedenkschrift uitgegeven: Georg Conrad.
Preussisch-Holland einst und jetzt. (Pr. Holland. H. Weberstädt. 1897).
Daarin leest men (blz. 5):
‘Die Ansiedelung Passlock wurde 1297 unter dem Nahmen Holland zur Stadt
erhoben. Damit beginnt die eigentliche Chronik der Stadt Preussisch-Holland.
‘D. d. Elbing 1297, am Tage Michaelis, verlieh der Landmeister von Preussen,
Meinhardt von Querfurt, in einer Pergament-urkunde, der Stadt im Gebiete Passlock,
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welche er nach ihren aus Hollandt gekommenen Gründern Hollandt nannte, 139
Hufen.’
En (blz. 8): ‘Diese Benennung (Hollandt) erhielt sie nach den ersten Lokatoren,
welche aus Holland gekommen waren. Lokatoren nannte man die Unternehmer,
welche die Besiedelung von Ortschaften, im Auftrage und Interesse des Landesherrn
oder von grösseren Grundeigenthümern, kontraktlich übernahmen. Die Lokatoren
von Holland waren also nicht Flüchtlinge aus Holland, welche von dort vertrieben
oder freiwillig ausgewandert, in Preussen eine neue Heimath suchten; vielmehr
dürften sie, vom Landmeis ter zur Herstellung der gewaltigen Weichseldämme aus
Holland berufen, nach Beendigung dieses Werks.... zur Gründung von Städten
herangezogen sein.’
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Bij hetgeen verder omtrent de plaatselijke merkwaardigheden wordt verteld, is niets
wat ons als Nederlanders speciaal aangaat. Daarom wil ik niets meer citeeren dan
een couplet van een achttiende-eeuwsch loflied, wonder zeer herinnerende aan
dergelijke kunstproducten ten onzent uit dienzelfden tijd:
‘Holland, der Preussen Lust, des Oberlandes Zier,
Giebt Schmerlen, Eschen, Krebs, Forellen, gutes Bier;
Wer schöne Gegenden, wer schönes Land will sehen,
Wer Federwildpret liebt, darf nur nach Holland gehen.’

KONINGSBERGEN. (SLOT. ZUIDZIJDE).

Koningsbergen.
Alleen naar Koningsbergen. 't Was wel een beetje een gevoel alsof ik alleen naar
de noordpool moest reizen.
Doch eenmaal zóó ver het oosten in geraakt, wou ik ook de laatste groote duitsche
stad zien, - des noods dan maar alleen!
Zonder twijfel was het de moeite waard.
Koningsbergen is een heel ander soort van stad dan Danzig.
Men kan wel begrijpen dat zij indertijd ook een Hanzestad is geweest; en zij drijft
ook nog altijd een levendigen handel; maar dat is niet haar voornaamste beteekenis.
Zij is in de eerste plaats hoofdstad van de provincie Oostpruisen; in de tweede plaats
hoogst belangrijke vesting; in de derde plaats academiestad. Eerst daarna komt wat
met het ‘hanseatische karakter’ samenhangt.
Dientengevolge is het Koninklijk Slot en zijne omgeving - een groote vijver met
prachtige boomgroepen tot overzicht, het paradeplein en de daaraan grenzende nieuwe
buurten - in alle opzichten het middenpunt en het mooiste gedeelte. 't Is aardig te
zien hoe de burgerij op zomeravonden uit hare nauwe oude straten dààrheen komt
om lucht te scheppen in de lange schemering.
Ook historisch is het slot het uitgangspunt voor de ontwikkeling der stad geweest.
Het oudste deel ontstond tusschen den ‘Schlossberg’ en de rivier, de Pregel.
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‘Berg’ moge een te verheven naam zijn voor den heuvel waarop dit hoofdgebouw
ligt, het onderscheid tusschen hoog en laag draagt ontegenzeggelijk veel bij om zijne
toch reeds kolossale afmetingen nog sterker te doen uitkomen.
Het is eigenlijk een complex van gebouwen, rondom een grooten vierkanten
binnenhof. Als men nagaat hoeveel daaraan in den loop der tijden moet zijn gewijzigd,
dan verbaast men zich dat er nog zooveel eenheid in gebleven is.
Oorspronkelijk als zoovele andere een vesting der Ridders van de Duitsche Orde,
werd het na Mariënburgs val tot residentie van de grootmeesters gepromoveerd.
Nadat de ordenslanden geseculariseerd waren, huisden hier de hertogen van Pruisen;
een titel, die in 1617 door erfenis aan de keurvorsten van Brandenburg kwam. En
sinds, in 1701, keurvorst Frederik zich hier de koningskroon had opgezet, kreeg het
kasteel een koninklijke waardigheid, waarop de stad trotsch is en die feitelijk veel
bijdraagt om in dezen afgelegen uithoek haar prestige als draagster van duitschheid
te helpen bewaren.
Het slot wordt onderhoudèn, niet als antiquiteit, maar als actueel in gebruik zijnde
keizerlijke residentie.
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‘So oft die Allerhöchsten Herrschaften kommen’... worden de hoezen van de stoelen
genomen en karpetvormige tapijten op de geparketteerde vloeren gelegd, kortom de
zalen en kamers voorzien van al het comfort dat een hedendaagsche hofhouding
eischt. Keukens en kelders zijn in goeden, dadelijk bruikbaren staat. Trouw aan de
duitsche liefhebberij van met bedden te sleepen, brengt Z.M. bij zulke gelegenheden
een eigen ledikant mee, plus een gevolg van omstreeks honderd personen.
Deze kunnen slechts gedeeltelijk in het slot zelf ondergebracht worden, hetgeen
vreemd klinkt voor zulk een reusachtig gebouw, tenzij men er aanstonds bij bedenkt
dat een groot stuk daarvan voor andere doeleinden is ingericht. In één der vleugels
heeft de ‘Oberpresident’ van Oostpruissen zijne ruime dienstwoning; verder zijn er
een gerechtshof, een provinciaal consistorium, het pruisische staatsarchief en een
museum van

KONINGSBERGEN (SLOT. NOORDZIJDE).

pruissische oudheden in geherbergd. Plus... een wijnhuisje van eeuwen oud prestige,
op den grondslag van de vroegere hertogelijke wijnkelders!
De slotkapel, waar in 1701 de kroning van den eersten pruisischen koning en in
1871 die van Keizer Wilhelm I plaats vond, is betrekkelijk klein. Zij werd van den
beginne af voor den protestantschen dienst ingericht. De preekstoel staat achter de
avondmaalstafel; de koninklijke loge is vlak daartegenover en het koor achter het
orgel. Tegen de zuilen zijn de wapens der gestorven ridders van den Zwarten Adelaar
aangebracht, welke orde hier tijdens de eerste koningskroning werd gesticht.
De slotkapel doet dienst als garnizoenskerk. Het militair decorum, dat daar
wekelijks wordt tentoongespreid: - een koor van militaire zangers; kurassiers in witte
uniformen, met helmen van staal en koper naar 't model van Gustaaf Adolf, bij het
aan en uitgaan in gesloten gelederen op het slotplein paradeerend - dit alles is in staat
iemand reeds op een gewonen zondagmorgen een voorsmaak van een
kroningsplechtigheid te geven!
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Boven de kapel ligt de ‘Moskovitersaal,’ naar russische wijze gedecoreerd met
gedeeltelijk roodgeverfd houtsneewerk. Daar worden bij feestelijke gelegenheden
de galadiners gehouden; schuins boven de afzonderlijke tafel voor de Majesteiten
bestemd, is een kleine loge voor een orkest.
Dank zij den archivaris, Dr. H. Ehrenberg, bracht ik een paar genoeglijke
voormiddagen in een der koele rustige zalen van het archief door. Ik trachtte eenigzins
op de hoogte te komen van Koningsbergens geschiedenis, vooral wat betreft
communicatie met Nederland.
Reeds in de 14de eeuw moeten levendige handelsverbindingen met Holland bestaan
hebben.
In het oudste deel der stad is een steeg, ‘Holländergasse’ geheeten. Daarover las
ik:
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‘Sie hat ihren Nahmen vermuthlich von den Wiesengrundstücken im östlichen
Pregelthal, die Holländereien genannt wurden und deren Besitzer ihren Verkehr im
Holländerkrug hatten.’ - De laatste heeft zijn ouden naam in het deftiger klinkende
‘Hotel de Hollande’ veranderd, maar doet onze nationaliteit niet veel eer aan. Ik kan
niet denken dat eenig hedendaagsch nederlandsch tourist uit louter patriotisme lust
zon hebben daar zijn intrek te nemen!
In 1545 kwamen vele baksteenvormers en cementwerkers uit Amsterdam.
In 't algemeen heet het, à propos van geloofsvervolgingen uit den Inquisitietijd:
‘Niederländische Flüchtlinge brachten mit ihren Kapitalien, gewerblichen
Kenntnissen und Geschicklichkeiten, neues Leben auch in die Kreise des Handwerks.
Dass die altstädtische sowie die Kneiphöfische*) Börse Der von Amsterdam
nachgebildet und Letztere auch von dem holländer Maler Siugknecht ausgeschmückt
war, mag ein Beweis für die Bedeutung hollandischen Einflusses sein.’
Aan het hof van den kunstlievenden hertog Albrecht, gold de Nederlander Jacob
Binck als ‘der bedeutendste und namhafteste Künstler’.
De hooge gunst, waarin de Nederlanders stonden, wekte gaandeweg zelfs de
jaloezie der inheemsche collega's. In een adres aan den regeerenden hertog heet het:
‘....und bitten Eure Gnaden auf Baumeister Hans Wissmar sich nicht zu verlassen,
da er nicht unseres Handwerks ist und der Schwager eines unserer schlimmsten
Gegner, des Meister Pater des Holländers ist.’
Ook op handelsgebied deed zich dergelijke tegenweer tegen nederlandsche
concurrentie gelden. In 1564 werd door de drie raads-afdeelingen eenstemmig
besloten: ‘das die Holländer keine Schiffe in Königsberg bauen sollten, wenn sie
nicht van jeder Last Tragfähigkeit 4 Gulden bezahlten.
Een eeuw daarna nam de jaloezie den vorm van geloofshaat aan:
‘Als 1653 der grosse Kurfürst einen Schiffszimmermann, namens Lubbert Harmens
aus Holland nach Königsberg berief, wollten ihn die Bürger seiner Religion wegen
nicht dulden, und uur seine Ernennung zum kurfürstlichen Schiffszimmermann
konnte ihn schützen.’
Iets beter troffen het, zeventig jaar later, de landverhuizende Mennoniten.
Aanvankelijk werden zij naar het platte land van Lithauen verwezen, dat kortgeleden
door een pestepidemie erg ontvolkt was geraakt. Maar sinds 1721 werden ze ook in
Koningsbergen zelf opgenomen, op voorwaarde dat zij zekere takken van nijverheid
zouden bevorderen.
‘Die eingewanderten Mennoniten wirkten auf die Hebung der Industrie. Einer war
ein Lohgerber, ein anderer war Bortenwirker, ein Dritter liess Leder zu bunten
Schuhen malen und beschäftigte damit 20 Menschen. Auch ein Zeugmacher, der
sieben Stühle beständig im Gange hatte, und ein Seidenfärber, der die Wolle auf
englische Art zurichtete, fanden sich unter ihnen. Der König schärfte ihnen in seiner
Weise sehr indringlich ein, dass er sie nur dulden würde wenn sie sich angelegen
sein liessen die Woll- und insonderheit die Zeugfabriken auf 's Aeüsserste zu
poussiren’....
't Schijnt hun gelukt te zijn, aan dit verlangen te voldoen. Althans in 1770 werd
in de ‘altstädtische Frankgasse’ een eigen kerk der Doopsgezinde gemeente ingewijd,
*) De “Kneiphof” is een der oudste deelen van de stad, op een door twee Pregelarmen gevormd
eiland.
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die eerst kortgeleden voor nieuwe aanbouwingen heeft moeten plaats maken, zonder
eene opvolgster te krijgen.
Al was 't alleen ter wille van die histotorische herinneringen, ging ik één namiddag
door de oudste deelen van de stad dwalen. Ik was gewapend met een Baedekerkaart
en gebruikte de tramlijnen als moderne Kleinduimpjes-kruimels, die gelukkig niet
door de vogels werden opgepikt.
Doch de achterbuurten zijn hier veel meer vuil en leelijk dan interessant. Tusschen
sporen van ouden en pogingen tot nieuwen kunstzin, moet men te Koningsbergen
door veel vervelende, onartistieke ouderwetschheid heen. Er is zoo akelig veel wat
uit de achttiende en het begin der negentiende eeuw dagteekent!
De Dom en zijn omgeving verkeeren in een zeer gedelabreerden toestand, wachtend
op een restauratie, waartoe gelden verzameld worden en waarvoor o.a. Z.M. onlangs,
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KONINGSBERGEN (BINNENHOF VAN HET SLOT).

bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk Pruisen, een
aanzienlijke bijdrage schonk.
‘Junkerhöfe’ zijn hier wel drie, waarvan één speciaal den naam van ‘Artushof’
voert. Maar het zijn banale sociteitsgebouwen, met zalen, zooals die waarin men ten
onzent nutslezingen aanhoort en nanut houdt.
Langs de Pregel verrijzen ontelbare pakhuizen, ‘Lastadien’ genoemd, maar zij
maken bij verre na niet zoo'n imposanten indruk als te Dantzig.
Eenmaal aan de Pregel, de natuurlijke, oorspronkelijke slagader van
Koningsbergens handel en verkeer, wou ik dien bevaren tot het einde, - op een
stoomboot afzakken tot aan zijne monding. Mooi en landelijk was die tocht niet,
althans niet in den beginne. In plaats van 't geen men recht heeft zich onder eene
rivier voor te stellen, is het vaarwater een smal kanaal tusschen vestingwerken en
leelijke werven en door roetigen rook van fabrieken en booten.
Doch dit was slechts een doorgang om te komen in het Frische Haf.
En daar was het werkelijk zeefrisch, zelfs bij vrij hooge temperatuur.
Pilau, Koningsbergens eigenlijke havenplaats, aan den ingang van het ‘Haf,’ schijnt
mij toe grootsch te zijn in zijne versterkte havenwerken, maar overigens in niets.
Daarom bleef ik mijn tijd liefst doorbrengen aan den waterkant. Ik keek naar het
teeren van een russische torpedoboot, te Elbing gebouwd en wegens eene proefvaart
hier; en bedroefde mij over het feit dat zoo'n mooi ding alleen gemaakt wordt tot
menschenvernietiging.
En ten slotte zat ik een uurtje heel genoegelijk op een bank nabij den vuurtoren
met den havenwachter te praten en den moeien avond te genieten.
Booten kwamen en gingen door het Haf. Twee groote stoomden er uit, het westen
in; ‘naar Stettin of naar Holland’, zei mijn nieuwe kennis. Hij was nooit verder dan
de Oostzee geweest; maar daarop had hij zich
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blijkbaar goed geweerd. Want het was een prachtexemplaar van een ouden zeeman,
- voor een schilder kostelijk, met zijn flink, open gezicht en zijn goede - in elk opzicht
goede - oogen!
In een uitbouwsel van den Dom op het Kneiphof-eiland werd Immanuel Kant
begraven. Aan den wand is zijn kernspreuk aangebracht: ‘Der gesternte Himmel über
mir und das moralische Gesetz in mir’; en achter den Dom ligt de thans als gymnasium
dienende oude universiteit, waar hij, ruim honderd jaar geleden, werkte.
Het nieuwe universiteitsgebouw geldt als een der sieraden van de ruime boomrijke
wijk bij den Paradeplatz; en schuins daarvoor staat een standbeeld van Kant, naar
het zeer karakteristieke model van zijn jongeren tijdgenoot Rauch.
De ‘Wijze van Koningsbergen’ is nog altijd de trots van Koningsbergen's
academisch bewustzijn. Het huis, waar hij woonde, moest onlangs afgebroken worden;
maar de daarin bewaarde souvenirs zijn een der voornaamste schatten van het museum
in het Koninklijk Slot.
Van het hedendaagsch universiteitsleven merkte ik weinig, om de afdoende reden
dat het zomervacantie was.
Een merkwaardige uiting van geestelijk leven schijnt mij de Koningsberger ‘Freie
evangelisch-katholische Gemeinde’, - een naamcombineering die ik nog nergens
anders aantrof.
Zij werd in 1845 gesticht door Dr. Julius Rupp, destijds garnizoensprediker aan
de Slotkerk en bekend als zeer begaafd redenaar. Ofschoon algemeen geacht, moest
hij wegens liberalisme zijn ontslag nemen, waarna zich toen dadelijk eene talrijke
vrije gemeente rondom hem verzamelde. Hij bleef haar leider tot op zijn ouden dag
en bewoog zich onderwijl voortdurend op humanitair en politiek gebied; tot tweemaal
toe was hij afgevaardigde in den pruisischen Landdag.
Toen hij te oud werd, hield zijn schoonzoon Schmidt de voordrachten. Ook deze
was een niet alledaagsche persoonlijkheid. Hij had in de rechten gestudeerd, maar
voelde zich per slot van rekening te vrijzinnig om zich in de duitsche rechtswereld
te bewegen en baantjes aan te nemen. Kort en goed bond hij een schootsvel voor en
werd metselaar. Hij leerde ‘von der Pique an’ en werkte hard. In zooverre liep het
hem mee als er, juist toen hij meester-metselaar werd, flink wat te verdienen viel bij
den bouw van een nieuwe wijk. Hij kocht grond en maakte fortuin. Toen lei hij het
vak, wat broodwinning betreft, op zij, maar bouwde goede arbeiderswoningen, die
hij beheerde naar de wijze van Octavia Hill en wijdde zijn vrijen tijd aan de gemeente.
Na zijn dood kwam zekere Pfarrer Ziegler, weer een goed redenaar, maar van
geloof te pantheistisch en van natuur te driftig om met de gemeenteleden te
harmoniseeren, zoodat men blij was toen hij elders heen beroepen werd.
De tegenwoordige voorganger Schieler is een gewezen roomsch-katholiek priester,
vroeger ‘professeur de morale’ aan de ééne of andere inrichting van onderwijs. Hij
is geen groot redenaar, maar een rustig, tactvol man, van wiens invloed men veel
goeds verwacht. Misschien zou door hem de gemeente eene nieuwe toekomst kunnen
te gemoet gaan, indien.... het in Duitschland niet zoo onfatsoenlijk stond, tot een
ander dan een der officieele kerkgenootschappen te behooren.
De schouwburg was in de vacantie gesloten.
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De publieke vermakelijkheden waren voor het oogenblik allen berekend op een
publiek, dat zich goed amuseerde en veel bier dronk en sterk rookte in den tuin van
een zomer-theater.
Ik woonde daar eene uitvoering bij van ‘Mein Leopold’, die zijns vaders ‘einzige
Passion’ is, en dientengevolge een deugniet wordt, en vaders eerlijk ambacht
versmaadt, totdat ten slotte alles nog terecht komt, opdat de toeschouwers niet te
treurig gestemd mochten worden.
En deze waren volstrekt niet treurig maar heel gemoedelijk.
Toen het begon te regenen, werd het verlangen geopperd dat de voorstelling, die
tot het tweede bedrijf was gevorderd, binnenshuis zou worden voortgezet. Doch de
eigenaar der zaal wenschte dat deze frisch zou blijven voor het later volgende bal;
en het transport
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der requisiten was zeker ook lastig. Althans, de ondernemer riep:
‘Meine Herrschaften, bleiben Sie ruhig sitzen; nach ein Paar Minuten wird es
wieder aufhören!’
En toen bleven ze zitten, onder parapluies; en schonken een daverend applaus o.a.
bij de satirieke woorden: ‘Der Staat braucht Beamten, aber die Beamten brauchen
keinen Staat,’ - juist een aardigheid om opgeld te doen in een ambtenaarscentrum
als Koningsbergen!
In hare qualiteit van sterke vesting kan de stad zich niet uitbreiden naar de wijze
zooals dat tegenwoordig de meeste steden doen.
Maar er ontstaan hier voorsteden onmiddelijk buiten de vestingwerken. Een
uitgestrekt terrein, dat vroeger door boerderijen (‘die Hufen’) werd ingenomen, is
nu bebouwd met grootere en kleinere villa's; en langs den hoofdweg wemelt het van
‘Vergnügungslokale’ van verschillende soort, met een Dierentuin aan het hoofd.
Eenigszins achteraf liggen een paar ouderwetsche gebouwen, vol herinneringen
aan den tijd (1807) toen het Pruissische Hof hierheen gevlucht was en heel bescheiden
huis hield, terwijl Napoleon Berlijn in handen had. De naam van Koningin Louise
is hier het blijvende parool.
Het Samland is voor de Koningsbergers wat voor de Amsterdammers van oudsher
het Gooiland geweest is, en ook als landschap daarbij te vergelijken.
Vooral sinds de moderne verkeersmiddelen de circulatie gemakkelijker hebben
gemaakt, wordt daarvan druk geprofiteerd.
Tot kort geleden bestond de eenige officieele reisgelegenheid door deze streek uit
‘journalières’: huifkar-rammelkasten van zeer primitieve soort, zooals ik er nog
enkelen gezien heb. Tusschen de dorpen, met hun oude lithauïsche namen, lagen
groote, ongecultiveerde jachtvelden; nog in de achttiende eeuw was de gewone titel
voor een houtvester: ‘Wildnissbereiter.’
En thans liggen door die ‘wildernissen’ heen spoorlijnen met verschillende
vertakkingen; wat voor de Koningsbergers van te meer waarde is, omdat zij er
gewoonlijk naar verlangen zoo gauw mogelijk de zee te bereiken.
In aangenaam gezelschap maakte ik een paar interessante tochten door het Samland.
Gedeeltelijk sporen, gedeeltelijk loopen, van het ééne dorp naar het andere, altijd
nabij het strand. Verscheiden plekjes in den trant van Muiderberg; maar ook hoogere,
begroeide duinen, zooals bij Bergen in Noord-Holland. Het hoogste punt ligt 110
meter boven de oppervlakte der zee.
Ofschoon wij reeds diep in Juli waren, scheen het hier nog Juni. Er heerschte nog
eene echt voorzomerig-achtige stemming in de koele en toch zonnige lucht. In een
der mooiste valleien was de grond een en al lichtpaarsch door een bloeiende massa
Campanula latifolia.
Als hoofdzaak beschouwt men de mooie uitkijkjes in zee. En die zijn er vele. De
noordkust heeft eindelooze inhammen en verandert in dit opzicht jaarlijks. Niet de
zee alleen draagt hiervan de schuld: er is veel werking van drijfzand en er zijn
onderaardsche bronnen; en af en toe stort er een stukje aarde in, vanwaar men kort
geleden nog het prachtig uitzicht had bewonderd.
Gedaan wordt daar weinig aan. Men laat aan de natuur over hoe zij hier wil
huishouden en zet hoogstens op gevaarlijke punten een waarschuwenden paal.
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KONINGSBERGEN. (AAN DE PREGEL).

Des te ijveriger en regelmatiger wordt de westkant van het Samland geëxploiteerd.
Want dit is de barnsteenkust bij uitnemendheid.
Barnsteen, het ‘Samlandsche goud’, is van oudsher een der natuurproducten
geweest, terwille waarvan de omwoners van de Middellandsche Zee zich met die
van de Oostzee in contact stelden. En nog altijd is het een begeerd artikel over de
heele wereld.
Dit kostbare hars, voortbrengsel van pijnbosschen, die in vroegere perioden den
toen nog drogen bodem der Oostzee en hare oevers bedekten, ligt, tot minerale
hardheid versteend, grootendeels diep begraven. Af en toe, vooral na zware stormen,
werpt de zee zelve tusschen wier en schelpen grootere en kleinere stukken op het
strand.
Eeuwen lang bepaalde men zich er toe deze stukken op te rapen en te verzamelen.
Hoogstens vischte men ze op met sleepnetten. Het monopolie om ze in den handel
te brengen behield zich de Duitsche Orde voor; de strandbewoners waren - op straffe
des doods! - verplicht alles wat zij vonden aan den door haar aangestelden
‘barnsteenmeester!’ te brengen. Op die wijze wist zij met de minste moeite de grootste
opbrengst te verkrijgen; en deze maatregel bleef voortduren toen de Duitsche Orde
hier sinds lang niet meer regeerde en de Pruisische Staat in haar plaats het beheer in
handen had.
Eerst omstreeks 1870 kwam er eene groote verandering, toen een industrieële
firma de heele barnsteenaanwinning van den Staat pachtte en er eene geregelde
exploitatie van maakte. Aanvankelijk beproefde zij de diepte van de zee door duikers
te laten afzoeken, maar besloot weldra tot den meer radikalen stap, een bergwerk op
groote schaal aan te leggen en de versteende bosschen als goud- of zilvermijnen te
behandelen.
Nabij het dorp Palmnicken, aan den hoofdingang der mijnen, werd een aantal
gebouwen gezet, zoo ter huisvesting der arbeiders als ter fabriekmatige schifting,
schoonmaking en verwerking van de uit de diepte opgehaalde massa.
De grootste stukken - ik zag er een paar zoo groot als struiseieren, wat zeldzaam
is - worden als natuurlijken barnsteen verkocht tot het snijden van kunstartikelen.
De massa der kleinere brokjes van goede qualiteit wordt door hitte week gemaakt
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en tot stukken geperst, die er uitzien als glycerinezeep. Men zei mij dat dit ‘ambroid’
chemisch geheel gelijk is aan echten barnsteen; slechts de constructie is anders - alle
luchtblaasjes zijn er uit - waardoor het minder breekbaar en voor het maken van
allerlei voorwerpen nog beter geschikt is. Het gruis wordt verwerkt tot barnsteenvernis
of colophon en de bijproducten: barnsteenzuur en barnsteenolie.
Twee jaar geleden heeft de Staat de onderneming van de bedoelde firma voor tien
millioen Mark afgekocht en drijft nu de zaak op denzelfden voet voor eigen rekening.
Ten slotte bezocht ik ook nog Crantz, Koningsbergen's meest geliefde zeebad. Dit
staat tot de groote wereldbadplaatsen als een hit tot een trakehner hengst. Het was
in den voorlaatsten winter erg geteisterd door stormen. Het heele strand was gehavend
en de zeehoofden waren weggeslagen en werden nu in den loop van den zomer met
bever-geduld hersteld.
De noordewind staat er vlak op en de vegetatie is er arm.Dit uiterste puntje van het Samland was
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tegelijk het uiterste puntje van mijn reis. Ik zag een stoomboot die naar Memel ging,
dus tot aan de russische grens, maar besloot niet mee te gaan.
Het was of de lucht mij beklaagde. Dof weer; grauw in grauw. De weinige vogels
die present waren zongen adagio in plaats van allegro. En de heele natuur mee. En
ik eigenlijk ook; ofschoon er niets bijzonder weemoedigs was in het geval, dan alleen
het op zichzelf eigenaardige besef van te staan op een plek waar men zich bewust
is, wel nooit terug te zullen komen. Nooit weer...
Doch mijn doel had ik bereikt. Van de Oostzee en haar beteekenis had ik een
sterken indruk gekregen.
Wat zouden de landstreken, die ik bezocht had, zijn, zonder het Oostzeebekken
en zijn eeuwenheugenden invloed?
En onderwijl had ik zelve de heerlijkheid der zee door mij heen laten gaan: een
ruimen horizon genoten naar lichaam en geest!
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Mr. W.F. van Leeuwen,
Door Mr. J.G. Schölvinck.
‘De ziel komt uit de tronie zwieren.’ Zóó zong de dichter en denkt het volk.
Het gelaat van Mr. Willem Frederik van Leeuwen teekent jeugd en kracht.
Even veertig jaren is hij oud, onze nieuwe burgemeester. Toch is hij niet de jongste
uit de breede rij van Amsterdamsche burgervaderen. De eerste burgemeester, benoemd
na de invoering der Gemeentewet van 1851, Jonkheer Mr. van Reenen, die hoog in
jaren en hooger nog in aanzien wegens zijne voortreffelijke eigenschappen, overleed
als vice-president van den Raad van State, aanvaardde het burgemeestersambt op
ruim dertigjarigen leeftijd.
Geboren in Indië, ontving Mr. van Leeuwen zijne opvoeding in Amsterdam. Oudste
zoon van een chef der firma J.F. van Leeuwen & Co. en van zijn vader reeds in jonge
jaren de vertrouwde medewerker, is hij opgegroeid in een atmospheer van
koopmanszaken. Zelf het handelsbedrijf uitoefenen heeft hij echter nooit gewild.
Trouwens, toen hij leerde werken onder zijn hoog door hem vereerden Vader, was
voor dezen de periode van zelf handelen voorbij en mocht hij zich beperken tot het
opperbestuur en de contrôle der zaken, die de vertegenwoordigers zijner firma in
Indië dreven.
In die richting lag de kracht van Mr. van Leeuwen als wethouder voor de
gemeentebedrijven.
Voorstander van naasting is hij nooit geweest. Er zijn bijna geen voorstanders van
dit stelsel in kringen van groote kooplieden; zij vinden het onbehoorlijk om, al moge
in de concessie-voorwaarden het recht tot naasting zijn bedongen, de winsten, die
concessionarissen in hunne zaak ten hunne bate verdienden, te doen vloeien in de
algemeene kas.
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Maar nadat eens tot naasting was besloten, heeft Mr. van Leeuwen het beheer der
bedrijven met graagte aanvaard.
Hij heeft gezorgd voor eene voortreffelijke boekhouding; - even nauwkeurig als
zijn vader op de hoogte werd gehouden van de Indische zaken, liet hij geregeld zich
overzichten geven van den gang en den stand van alle bedrijven. En tevens heeft hij
zich toegelegd om van elk bedrijf technische kennis te verwerven.
De directeuren der Amsterdamsche gemeente-bedrijven zijn eenstemmig in hun
lof over den wethouder. Zij roemen de aangename wijze, waarop zij onder en met
hem hebben gewerkt; - hij eischte duidelijke en nauwkeurige voordracht van iedere
belangrijke zaak; - hij werkte onvermoeid om zich rekenschap te geven van alle
kanten van een vraagstuk; was zijn oordeel gevormd, dan volgde een spoedig besluit.
De wethouder wist, wat hij wilde, en gesteund door zijne directeuren wilde hij
met kracht.
Aan den Oosterling herinnert in Mr. van Leeuwen soms de overdrijving, waarvan
hij zich niet wist vrij te houden, en altoos de warmte, waarmede hij zorgt voor hetgeen
hem aan 't harte gaat: zijn gezin, zijn werk, zijn stad.
Amsterdam mag tevreden wezen over de keuze der Hooge Regeering.
Burgemeester van Leeuwen zal zijn een goed bestuurder en met inzetting van zijne
geheele persoonlijkheid zal hij streven naar het doel, Amsterdam te doen blijven de
eerste koopstad van Nederland.
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Onze ouwe havenmeester.
Door Johan.
Wij Nederlanders, zijn er zoo aan gewoon, dat onze waterstaat, al is hij dan wat duur,
alles goed maakt, dat wij, met echt vaderlandsche onverschilligheid, onze kunstige
waterwerken, onze grootste sluizen voorbij wandelen, alsof het de eenvoudigste zaak
van de wereld was iets dergelijks te bouwen en te onderhouden, en daaraan niet jaren
van volhardende studie, van aanhoudende berekening en voortdurend toezicht waren
gewijd. Velen onzer staan nog verbaasd over den Eiffeltoren, zelden hoort men onze
waterwerken door landgenooten prijzen. Vreemdelingen daarentegen die ons land
bereizen laten 't zelden na Ymuiden, Vlissingen enz. te bezoeken, en zich te verbazen
over wat hier is gewrocht.

‘IK BEN DE HAVENMEESTER VAN HET KANAAL. ZEG IK JE!’

Zoo gebeurde 't ook dikwijls dat de sluiswerken aan het kanaal te...... (nu de naam
doet er niet toe) bezocht werden en dat dan de aandacht viel op een stevig gebouwd
oud heer van omstreeks vijf voet, met breede schouders, een paar korte maar stevige
beenen, de handen in de zakken, een pet op en sigaar in het hoofd, die met al den
ernst van een autoriteit langs de sluiskolk wandelde, als stond hij nog op de
commandobrug van zijn schip, van tijd tot tijd de sluismeesters iets toeriep, voor den
oningewijde onverklaarbaar, de sluisknechts aanspoorde wat vlugger te draaien, en
met een kort maar niet onvriendelijk knikje den schipper terug groette die met de
eene hand aan den helmstok van het roer, met de andere even tegen zijn pet tikte, als
hij, de kolk invarende, de autoriteit aan den wal bemerkte.
Die man is de havenmeester van het kanaal!
Als ge 't niet gelooft, zult ge 't spoedig gewaarworden; want, kijk, daar maakt een
schipper z'n lijntje vast aan een klamp, voor andere doeleinden bestemd en houdt
zich doof voor de bemerkingen van den sluismeester.
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Dat is ‘den ouwe’ zooals zijn personeel hem noemt, te sterk. De sigaar krijgt een
knauw, de handen gaan uit de zakken, en met zeemansstappen gaat hij naar den
sluismeester toe. De wêerbarstige is een echte Groninger, geel, sluik haar, een baard
van dezelfde kleur onder, niet om de kin, een mager gezicht met een uitwas, waar 't
zeemannetje zit. ‘Hola vrind’ zegt de havenmeester, maar de vrind spuwt juist aan
de andere zijde overboord. ‘Praam ahoi!’ vervolgt onze held, ‘Ik ben de havenmeester
van het Kanaal, zeg ik je!’ Phlegmatiek keert onze schipper 't hoofd om en zegt ‘hè,
mot je mien, hè!’ ‘Ik ben de havenmeester van het kanaal, en wat moet dat lijntie
daar?’
‘Dat lijntje?’ vraagt onze Groninger.
‘Ja, precies, dat lijntje! maak dat dadelijk los!’ zegt de ouwe, terwijl hij zijn pet
wat achterover schuift en nijdig kijkt.
‘Zoo’ zegt de schipper, maar zijn knecht blijft aan het lijntje rustig door trekken,
tot het schip in den kolk schuift.
‘Kerel’ begint nu de havenmeester, werkelijk boos wordende, ‘ik ben de
havenmeester van 't Kanaal en zonder mijne vergunning gebeurt hier niets, maak
dadelijk dat lijntje los, of ik maak je procesverbaal!’
‘Nou, meneer, word maar niet boos,’ zegt onze schipper, die misschien van heel
veel zaken eenig begrip heeft, maar zeker niet van zenuwen, en nu ziet dat hij ver
genoeg ligt en het lijntje zijn dienst heeft gedaan, ‘jongen gooi dat lijntje los, hoor
je niet, dat meneer de havenmeester 't niet hebben wil.’
Het gelaat van den ouwe klaart weer op, de handen gaan weer in de zakken, nadat
eerst aan 't eindje van de oude sigaar eene versche is aangestoken, en na nog eens
zijn blik te hebben laten gaan over de beweging om en bij de sluizen, wandelt hij
kalm naar huis. Moeder de vrouw wacht hem op, zijn glaasje brandewijn met een
klein drupje elixster staat klaar, en met z'n krant bij hem, wacht hij rustig tot de
preparatieven voor 't middagmaal, het tafeldekken, het geklekklak van borden, messen
en vorken is afgeloopen, en een ‘kom, vader willen we gaan eten’ hem tijdelijk de
staatszorgen vergeten doet. Wanneer dan 't toeval wil dat moeder de vrouw zoo'n
stevig, malsch ribstuk heeft laten pekelen, en dat toeval gebeurt nog al eens, omdat
ze weet, dat vader er zooveel van houdt, dan kan onze havenmeester, met zijn servet
om zijn hals, in de eene hand z'n vork, in de andere z'n mes, plotseling met eten
ophouden, en met een vergenoegd gezicht zijn vrouw aanziende, uitvallen, ‘we
hebben toch al heel wat pekelvleesch zoo met ons beiden naar binnengewerkt,
ouwetie,’ en als zij dan toestemmend knikt, vervolgen ‘'t was toch 'n goeie tijd, hè,
toen we samen nog voeren, weet je nog toen we met de Anna Marie,’ en z'n blik
dwaalt naar 't model van een bark op de pronkkast ‘naar New-York gingen, en we
zooveel avernij maakten. In geen drie dagen warm eten, maar toen de kombuis weer
zoo wat voor mekaar was, hè, weet je 't nog?’
Glimlachend ziet z'n vrouw hem aan, en half plagende zegt ze ‘'k geloof waarachtig
dat je weer naar zee zou willen, vader, maar ik ga niet meer mee hoor, 'k ben te oud!’
‘Ik ook’ antwoordt de havenmeester, ‘dat 's ook maar gekheid, maar als ik 't niet
voor de jongens gedaan had, dan had 'k nooit een baantje aan den wal gezocht, maar
alla!’ en vermoedelijk door deze herinneringen weer opgewekt, wordt de rib nog
eens geënterd....
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Hoe onze havenmeester ook met zijne betrekking ingenomen was, de ronde zeeman
zat nog in z'n hart, en heel veel moeite kostte 't niet dien voor een uurtje te voorschijn
te laten komen.
Op een prachtigen zomeravond stond ik op het havenhoofd. Met zonsondergang
was de wind gaan liggen en de wassende maan wierp een lange, zilveren lichtstreep
over de golven, die langzaam deinden als de ademhaling van een gezonden slaap.
Alleen daar waar de golfslag den oever bereikte en brak tegen 't bazalt, kabbelden
en dartelden de uitgekuifde brekertjes als dartele kinderen, die niet weten, dat 't
bedtijd is, maar nog zoo graag wat willen stoeien. Een enkele bruinvisch zwom
snuivend de havenkom binnen, maar keerde, spoedig zijn verkeerden koers
bemerkend, naar het breede watervlak terug.
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Hier en daar reed een vaartuig voor zijn anker, steunend, als kon het zich niet schikken
in zijn rust, de lichtende lantaarn halvermast bengelend als een dwaallichtje. Heel in
de verte kwam de Harwichboot in 't gezicht. Een oogenblik waren het groene en
roode licht beide zichtbaar, zoodat 't scheen als stoomde ze regelrecht op de haven
aan, maar met een kleine wending bleef alleen het stuurboordlicht zichtbaar en tegelijk
daarmede een lange rij hel verlichte raampjes, de patrijspoorten aanduidend, terwijl
het groote vaartuig met de snelheid van een spoortrein voorbij stoomde, kalm, helder
en vroolijk, als waren storm en schipbreuk legenden uit lang vervlogen tijd.
‘Een hardlooper’ hoorde ik plotseling achter me, ‘een mooi schip, meneer’.
't Was de havenmeester, die mij de hand reikte.
‘Ja, havenmeester’ gaf ik ten antwoord ‘met zulk prachtig weer, schijnt 't me een
echt pleizierreisje toe’.
‘Dat zal waar zijn’ zei hij, ‘kijk eens, stil water, heldere maan, nu zit de kapitein
op 't achterdek, met eene sigaar en een glaasje toddy, zooals ie 't op 't land niet drinkt,
en dan maar praten, weet je, dan gaat er een boom op, daar geen eind aan is! Kerel,
dat is zoo plezierig!’
‘Dat kan ik mij wel voorstellen’ gaf ik toe, terwijl we langzaam opwandelden. Nu
wilde 't toeval, dat mijne vrouw buiten zat, en zoo maakten we een praatje en toen
de ouwe heer in een gemakkelijken rieten stoel had plaats genomen, z'n toddy voor
hem stond, al was het dan maar van die toddy, die je aan den wal drinkt, en de wolkjes
van zijn sigaar bijna rechtstandig naar boven stegen, wel toen ging er een boom op!
Eerst was het maar een nietig stekje.
‘U woont hier al eenige jaren, niet waar?’ vroeg mijne vrouw.
‘Al een heelen tijd, mevrouwtje’ was 't antwoord, ‘ja 't is vreemd, hoe je zoo wat
de heele wereld kunt rondzwalken en dan nog eindelijk op zoo'n nietig plaatsje ten
anker komt’.
‘Hebt u zooveel gereisd!’ informeerde mijne vrouw, hem een nieuw glas toddy
inschenkende, en zij vervolgde, ‘is 't zoo goed?’
Onze havenmeester gaf mij een knipoogje en antwoordde ‘nu, zoo'n grogie van
een jong mevrouwtje, dat krijg ik niet elken dag. Als m'n ouwetie maar niet jaloersch
wordt!’ Daar echter zijn compliment niet veel indruk maakte vervolgde hij ‘of ik
veel gereisd heb, mevrouw, dat zal waar zijn. Nu niet altijd precies eerste klasse,
maar ik ben toch zoo wat overal geweest. Als jongen van twaalf jaar maakte ik m'n
eerste reis naar de Oost en toen ik zes-en-twintig was, had ik m'n eigen schip onder
de voeten. Ja, dat 's 'n mooie geschiedenis geweest’ ging hij voort, zich even op zijn
stoel verschikkende, ‘daar heb ik plezier van gehad’. De pet werd even afgezet en
met de hand over het voorhoofd gewreven, waarna, met de behaagzucht aan vele
oude menschen eigen, de haren om de slapen groeiende weer over het hoofd gestreken
werden, als kon hij daarmede verbergen, dat zelfs een zeeman door z'n haren groeit.
‘Ja, daar heb ik plezier van gehad’, maar misschien stelt mevrouw er geen belang
in!’
Natuurlijk gaf mijne vrouw nadrukkelijk het tegendeel te kennen!
‘Nu enfin dan, je moet dan weten’ begon onze havenmeester, tot mij het woord
richtende, maar zich zoo nu en dan wendende tot mijne vrouw, terwijl het hem
blijkbaar genoegen deed, dat ook zij met zooveel belangstelling luisterde, ‘je moet
dan weten, dat ik op mijn zes-en-twintigste jaar mijn stoom- en zeilexamen voor de
groote vaart beide achter den rug had. In dien tijd was dat nog eene zeldzaamheid,
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wat de stoom betreft, want, zooals hier mijnheer wel weet, was de stoomvaart destijds
nog van weinig beteekenis. Maar, enfin, ik was aan den wal, ik had niets te doen, en
toen pikte me zoo'n reeder op en zei: Willemse, jongen, je moet stoom doen, hoor!
En zoo deed ik examen voor de stoomvaart en kwam er door. Nu wilde 't toeval dat
de Khedive van Egypte een stoomjacht hier te lande liet bouwen; dat was natuurlijk
om met z'n heele hof op den Nijl te kunnen varen, zoodat de schuit maar 'n goede
drievoet diep ging, en dan hooge raderkasten, schroefbooten waren er
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toen nog niet, dus een bak, zoo onzeewaardig mogelijk. Nu moest dat jacht over zee,
en niemand had er veel trek in, en toen vroegen ze mij of ik 't aandurfde. Ik was jong
en dacht nog aan geen trouwen, wel kende ik m'n ouwetje, maar bepaalde verkeering
was 't nog niet eens, en ik nam 't aan. Verschillende oude gezagvoerders, die ik zoo
op de werf of aan de kade sprak rieden 't mij af, maar ik verdiende er een goede duit
aan en ik waagde het. In het kanaal begon het lieve leventje al. Een mankement aan
de machine! Ik liep naar Plymouth en met veel vijven en zessen kwam 't toch weer
voor mekaar. We gingen toen naar 't Zuiden en alles ging goed. Ik had een leventje,
als of ik zelf een Khedive of zoo wat was, dat kunt ge begrijpen. Het was een prachtige
kajuit, met kussens, niet om op te gaan zitten, maar om zoo maar languit op te gaan
liggen, aanleggen noemen ze dat, zooals ik later hoorde. Nu, je begrijpt wel, ik, legde
dan ook maar aan, als ik de zon had geschoten, ging ik op zoo'n divan liggen, en zoo
liet ik mij bedienen, dat ik zelf haast dacht, dat ik een Turk was. Alleen ontbraken
mij die knappe vrouwen, hoe heeten ze ook weer, je weet wel, die die gele kerels in
hun mohamedaansche Paradijs hebben....’
Ik gaf onzen havenmeester een klein trapje op den voet, hij keek mij een oogenblik
verbaasd aan, kneep toen zijn rechteroog dicht, lonkte mij met het linker even toe,
met een zijwaartsch knikje van 't hoofd naar mijne vrouw en vervolgde.... ‘nu 't was
een best leventje, totdat wij in de bocht van Frankrijk waren. Daar kwam er me zoo
een uit het Zuidwesten opzetten, donker slecht weer, een storm, waar een fregat de
koorts van zou krijgen. In geen vier dagen of nachten ben ik toen uit de kleeren
geweest. De planken sloegen van de raderkasten, en hoe harder ik stoomen liet, hoe
meer water over de brug. Hoe heet hij ook weer?’ viel hij zich zelf in de rede, zich
tot mij wendende, ‘och dat weet je wel, die nieuwerwetsche professor, die iedereen
op bloote voeten laat loopen.’
‘Kneipp’ kwam ik hem te hulp.
‘Juist precies,’ hervatte hij met een bevestigend

... DAAR STOND DE OUDE MAN VOOR Z'N STOEL, WAT VOOROVERGEBUKT, ALS VOELDE HIJ DEN
STORMWIND HEM LANGS DE OOREN GIEREN.
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knikje, ‘nu, 't was een Kneippkuur in optima folio en ik heb er nog dikwijls rhumathiek
van in mijn rug; dat kunt u zelf wel begrijpen, al heb je een oliejas aan en een
zuidwester op, 't helpt niets niemendal, ik was, met permissie van mevrouw, elk
oogenblik nat tot op m'n hemd, maar we hielden vol. Zoo hadden we al een dag of
drie getobd, toen op een avond, bom, daar stootte de bak. Ik als de bliksem.... o, neem
me niet kwalijk, mevrouw, dat ontviel me daar zoo, aan het roer,’ - en weg was het
heele havenmeesterschap, waarop hij anders zoo trotsch was, vergeten het kanaal en
zijn zestig jaren, daar stond de oude man voor z'n stoel, wat voorovergebukt, als
voelde hij den stormwind hem langs de ooren gieren, de wenkbrauwen gefronst, als
trachtte hij door de dikke duisternis heen te zien, de vuisten geklemd, als omgrepen
zij weer de spaken van het stuurrad, weer geheel de zes en twintigjarige kapitein.
‘Full speed achteruit, kommandeer ik, het ding ging gelukkig achteruit. Stop! volle
kracht vooruit! en we vlogen weer op het rif aan. M'n volk keek wel gek, maar ik
dacht, we moeten er over, als we toch naar den kelder gaan, dan moet 't maar dadelijk.
Nu was voor op de plecht
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een luikje weggeslagen, en net toen wij weer op het rif schoven komt er van achteren
zoo'n kanjer van een golf opzetten, als een huis hoog, en tilde ons op. Dat luikje in
het vooronder liep toen vol, en zoo gleden wij over het rif heen, als een jongen op
een prikslee. Daar lagen we in stil water als in Abrahams schoot, we keken er zelf
van op. Droge kleeren en een warmen grog, en’ een glimlach kwam er op z'n gelaat,
‘een zeeman is zoo'n wonderlijk wezen. Al de narigheid was al weer vergeten.’
De oude man rustte eens om adem te halen, hij had zich opgewonden, en toen hij
zich nu neer zette, schaamde hij er zich wel een beetje voor. Z'n toddyglas in de hand
omdraaiende, keek hij ter sluiks naar mijne vrouw, maar toen hij merkte, dat zij er
niet aan dacht te lachen, maar hem integendeel met belangstelling aanzag en vroeg,
‘en hoe is 't toen verder gegaan, Havenmeester?’ was hij geheel gerust gesteld. Hij
dronk eens, zette zijn glas weer neer en vervolgde.
‘Den volgenden dag was het 't mooiste weer van de wereld. We lagen in een soort
van inham of baai, vlak bij de kust, en toen het helder dag was geworden, kwam er
een boot op ons af, met allerlei vreemd volk. Ik kon er heelemaal niets van verstaan.
Gelukkig was er een monnik bij en die sprak zoo'n beetje Engelsch. Hij vertelde mij,
zoo goed en zoo kwaad als 't ging, dat zij niet begrepen, hoe ik daar gekomen was.
Nu, zei ik, dat begrijp ik net evenmin! Enfin, ik lag vlak op de Spaansche kust. Ze
hielpen wij een dag of wat om den boel wat op te kalefaten en toen bezorgden ze mij
een soort van een loods, die mij weer in volle zee bracht. Op zijn tijd passeerden we
Gibraltar en niet lang daarna lag ik in Alexandrië en had niet veel meer te doen dan
rond te loopen en de stad te bezien, terwijl onze consul zorgde voor de overdracht
en al die formaliteiten. 't Is een goed land, dat Egypte, en daar ik toch voor rekening
van 't Egyptisch gouvernement logeerde, dat een pond daags voor me betaalde, dacht
ik, wel ik zal 't er maar eens van nemen. Ik heb er zoowat van alles gezien, tot de
gevangenis toe.’
Verbaasd keek ik op, maar toen ik zag, dat de oogjes van den ouwe bedenkelijk
klein werden, en hij ondeugend glimlachte, begreep ik, dat er niet veel ernstigs zou
komen, maar vreesde eerder, dat 't weer zoo'n beetje op het kantje af zou zijn. 't Liep
gelukkig nog al los.
‘Ik stond zoo eens op de markt te kijken, dicht bij een moskee,’ vervolgde hij, ‘dat
is zooveel als een mahomedaansche kerk, en toen stond er zoo'n inlandsche meid
naast me met een sluier om, die dragen ze allemaal. Nu, zooals ik zei, kende ik m'n
ouwetje wel, maar 't was nog geen verkeering, en als je zoolang op zee geweest bent,
dan mag je wel eens een aardigheidje.... Wel, kindje, zeg ik zoo, laat me je bekje
eens zien! en meteen tilde ik haar sluier even op, anders niets. Maar daar was Leiden
in last. Eerst begint die meid tegen me te schreeuwen, van dat arabisch, waar je toch
geen jota van begrijpt, en toen komen er een stuk of wat van die magere bruine kerels
bij, en die schreeuwen nog harder, en zwaaien met hun armen, alsof ze me te lijf
willen. Nu, zoo'n vrouw, als is het ook zoo'n zwarte, doe je geen kwaad, maar die
kerels maakten me driftig. Kom maar op, zeg ik, en meteen wil ik den brutaalste
zoo'n echte op z'n bruine tronie geven, daar komt een patrouille, en of ik al schreeuw
of niet, ik moest mee. Ze stopten me in een vies hok, en ik heb er een uur of wat
zitten brommen. Door den consul, die 't geval aan den Khedive vertelde, kwam ik
weer vrij. Maar van die gesluierde juffrouwen moest ik niets meer hebben! En nu,
mevrouw, ga ik opstappen, ik zie, dat u slaap krijgt, de ouwe Willemse is een plakker,
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als hij over dien tijd begint,’ en na een stevigen handdruk, stapte de krasse
havenmeester naar huis.
Een dag of wat later was er 's avonds op de sluizen wat meer drukte dan gewoonlijk.
‘Den ouwe’ die anders, wanneer alles zijn geregelde gangetje liep, kalm over de
sluisdeuren wandelde en rustig zijn sigaar rookende, met eene zekere hoogmoedige
welwillendheid dezen en genen eens aansprak, was zelf druk in de weer.
Niettegenstaande alles blonk en zoo proper was, dat zelfs een marineboot er een
kolenkoljer tegen leek, moest nog hier wat gepoetst en daar wat
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geschrobd worden, en de havenmeester liep zich warm, hoewel de zon reeds onder
was en veegde zich dan met een rood zijden foulard het voorhoofd af, de pet naar
achter geschoven, en tusschen de slippen van zijn zakdoek nog overal heenglurende,
als vreesde hij werkelijk, dat men van dat oogenblik nog partij trekken zou, om hier
of daar een stofdeeltje te laten rusten. Nieuwsgierig wat al die drukte te beteekenen
had, stapte ik op hem toe, en reeds van verre riep hij mij tegen, als deed het hem
goed, zich eens te uiten, ‘morgen komt de overste’. Ik begreep er niets van. Als oud
koopvaardijkapitein dweepte onze havenmeester nu juist niet bijster met
marine-officieren, en dat men nu zeesluizen zou laten inspecteeren door een overste
van de kavallerie of een ander wapen hier te lande, dat scheen mij toch al te vreemd.
‘De overste’? vroeg ik dan ook verbaasd. ‘Ja,’ zei hij glimlachende, terwijl hij zijn
foulard in den achterzak van zijn jas stopte, en mij de vrije hand toestekend, ‘ja, zoo
noemen we den hoofdingenieur.’ ‘O’, was mijn antwoord, ‘nu begrijp ik u, kent u
hem?’ ‘Of ik hem ken!’ zei de ouwe, ‘twaalf jaar geleden heb ik hier ook onder hem
gediend, 't is een beste vriend van me, 'n goeie kerel, maar hij houdt er van dat de
boel er netjes uitziet en....’ ‘Nu, netjes is het,’ viel ik hem in de reden’. ‘Niet waar?’
ging hij voort, vergenoegd glimlachende, ‘och kijk eens, als de jongens weten, dat
je den boel graag schoon hebt, dan doen ze 't van zelf. Ik heb indertijd Newcastlekolen
gevaren, en ik verzeker je op mijn woord, toen ik in Rotterdam aan den wal lag,
kwam mijn reeder, de ouwe Jacobs, hij is nu al lang dood, met zijn dochter aan boord,
een fijne juffer hoor, en,’ eens even keek hij rond, of soms ook een van zijn
ondergeschikten in de buurt was, waarna hij zich met een lachje van genoegen bij
de herinnering tot mij overboog, ‘en een mooie meid ze had een crinoline aan van
wat ben je me, en toch geen stofje kwam er op, het dek meneer, was zoo schoon
als.... als.... ‘Als de sluis nu is, havenmeester,’ kwam ik hem te hulp. ‘Juist,’ zei hij,
‘maar ik moet eens gaan zien, hoe 't ginder staat,’ en na een handdruk alsof we voor
maanden afscheid namen, stapte hij naar de tweede sluiskolk, de crinoline en de
kolenkoljer vermoedelijk dadelijk weer vergetend, en alleen denkend aan zijn plicht
en den overste.
Den volgenden morgen stond de havenmeester op de sluis, met een hoogen hoed,
zonder sigaar, een zwart pak aan en met handschoenen. Had ik hem niet toevallig
een veertien dagen vroeger in dezelfde kleedij aangetroffen, toen er een oude
sluisknecht van hem gestorven was, en hij den man de laatste eer ging bewijzen, ik
zou hem niet zoo dadelijk hebben herkend. Zelfs zijn goed rond zeemansgelaat was
minder open, als trachtte hij, nu hij z'n ‘cathecheseermeesters-uniform’ aan had, ook
een cathecheseer-
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meestersgezicht op te zetten, wat hem deerlijk mislukte. Of nu dat ernstiger gezicht
was toe te schijven aan de komst van ‘zijn besten vriend,’ dan wel hieraan, dat zijn
gekleed pak uit minder corpulente tijden dagteekende, en hij zich bezorgd maakte
over de naden van zijn jas, wil ik niet beslissen: mogelijk ook wel werd hij alleen
gehypnotiseerd door zijn deftige kleeding, die, vooral voor zijn stevig, zwaar gebouwd
zeemanslijf, al hoogst onaangenaam was, ‘Zie je,’ zei hij me, bij gelegenheid van de
begrafenis van dien sluisknecht, terwijl hij met de schouders schudde, ‘kijk ik voel
me onder dat zwarte tuig zoo lekker, als een vloo op een pas geteerde presenning.’
En toen schraagde hem nog de overtuiging, dat hij de eerste uit den stoet was! Ik kon
dus wel nagaan hoe hij zich nu op de sluizen gevoelde, en viel hem maar niet lastig.
Spoedig kwam er een rijtuig aan en onze havenmeester, die, hoewel hij altoos
beweerde, ‘dat je, als je gevaren hebt, overal bruikbaar voor bent,’ bleek een slecht
palfrenier te wezen. Hij deed al z'n best om 't portier open te maken, maar kon met
den kruk niet te recht, tot het raampje werd neergelaten, en de hoofdingenieur hem
te hulp kwam. Daarop zag ik hem nog eens den hoed afnemen, eene buiging maken,
diep genoeg met het oog op de ruimte in zijn jas, een handje geven, en daarop stapte
hij, wel zorg dragende dat ‘z'n beste vriend’ steeds aan z'n rechterhand liep, de
sluiswerken op.
In den loop van dien dag zag ik hem niet weer, maar toen het reeds lang avond
was, en ik nog eens even een luchtje ging scheppen, toen trof ik hem bij zijn geliefd
kanaal, zijn zeemanspet op, zijn kort jasje aan, z'n sigaar in 't hoofd en z'n handen in
de zakken, en vooral zijn oogen weer vroolijk de wereld inkijkende en de tevreden
lach om den mond. Hij had het bizonder druk tegen de weduwe van den sluisknecht,
en haar oudsten zoon, een flinken borst van even in de twintig. Toen ik naderde zette
hij zijn dienstgezicht op, dit vond hij noodig wanneer particulieren hem aantroffen
in tegenwoordigheid van ondergeschikten, en nog juist hoorde ik hem zeggen, terwijl
hij den jongen man zoo streng aankeek, als met zijn goedig gezicht en trouwe oogen
maar mogelijk was, ‘en oppassen hoor, anders ligt er een tweeduims eindje voor je
klaar!’ en tegelijk maakte zijn rechter hand eene beweging, die nu minder bekend
is, maar die velen zich nog wel herinneren zullen uit den tijd toen ‘de kat’ bij de
marine nog niet was afgeschaft. ‘Duizendmaal bedankt, meneer de havenmeester,’
zei de weduwe, terwijl zij hem aarzelend maar met een dankbaren blik de hand
toestak, en ‘ik blijf u dankbaar, meneer,’ zei de zoon, zijn pet verlegen in de handen
ronddraaiend. ‘Nu, 't is goed, hoor!’ antwoordde de ouwe, terwijl hij zijn best deed
een barschen toon in zijne stem te leggen, wat, door een verdachte trilling, die heel
veel op aandoening geleek, hem maar half gelukte, ‘'t is goed, ruk nu maar uit, zie
je niet dat meneer me moet spreken’ en met een boersche buiging verwijderden zich
beiden. ‘Dat 's wat nieuws, havenmeester!’ zei ik lachend moeder en zoon nakijkende,
‘ge presenteert daar dien jongen een tractatie op z'n posteriores, en ze zeggen nog
dankje toe!’
‘Wel,’ gaf de oude man ten antwoord, een dikken rookwolk nastarende, die hij,
in de prachtige zomeravondstilte naar boven blies, ‘je nieuwerwetsche woorden
begrijp ik niet, maar ik weet toch wel wat je bedoelt. Als zoo'n aap van 'n jongen,
pas van moeders pappot af je daar op je schoon geschrobte dek 'n puts vuil water
laat vallen, en je geeft er 'm zoo een, zoo eventies langs den broek, dat leert 'm
zindelijkheid voor z'n heele leven, maar tegen den jongen Gerrits’ en hij knikte even
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in de richting, waarin moeder en zoon waren vertrokken, ‘zei ik 't zoo maar uit
aardigheid, hij is sluisknecht geworden in de plaats van z'n vader!’
‘Daar heb je goed aan gedaan,’ zei ik uit den grond van mijn hart, want ik wist
hoe de moeder als weduwe met tien kinderen en een heel klein pensioentje was
achtergebleven, en als men als sluisknecht tien kinderen van zijn inkomentje heeft
onderhouden, nu dan behoeft men bij den dood naar geen brandkast te zoeken.
‘Och, wat goed,’ antwoordde de havenmeester, die goedheid te dikwijls met
zwakheid verwarde, en er daarom volstrekt niet
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op gesteld was, voor goed door te gaan, ‘ik had er plezier in; een arm wijf, een hok
met kinders, en als je den man mee begraaft, dan dien je voor z'n familie toch wat te
doen! Maar het heeft moeite gekost, hoor!’
‘Zoo,’ zei ik, ‘wilde de overste niet?’
‘Och,’ en er kwam een verdrietige trek op des Havenmeesters gelaat, ‘och, hij had
iemand, een vrijer van z'n keukenmeid zeker, een winkelbediende, 'n stroopprins,
zoo'n malenger, die bang is voor 'n handspaak, en die had hij 't al zoo half en half
beloofd!’
‘En hoe hebt ge 't dan aangelegd, dat hij Gerrits benoemde?’ vroeg ik
belangstellend.
We waren zachtjes opgewandeld, tot vóór zijn huis. Hij had daar een tuintje, of
liever, want van aanleg was niet veel sprake, een grasperk, maar dat hij zooveel
mogelijk vol geplant had met seringeboomen, gouden regen en dergelijken. Hij had
naar een tros seringen gegrepen, die wat hoog voor hem hing, maar die hij eindelijk
toch had bemachtigd, en mij, nog hijgende van zijn ongewone oefening, met zekere
galanterie overreikte, ‘voor je vrouwtje!’ zei hij, terwijl wij op een zelf getimmerd
bankje onder den boom plaats namen.
Ik herhaalde toen mijn vraag, die hij den eersten keer schijnbaar niet had gehoord.
Een oogenblik keek hij voor zich, als dacht hij er over na een ander voorwendsel te
zoeken, die vraag te ontwijken, toen deed hij 'n flinken trek aan zijn sigaar, en terwijl
een glimlach zijn gelaat verhelderde, legde hij even z'n rechterhand op m'n knie en
zei ‘nu ik zal 't je maar vertellen. Zooals je weet was de overste voor een jaar of
twaalf hier m'n ingenieur. Gerrits was al op de sluis, had al een stuk of acht kinders,
en al had hij een prompt wijf, zoodat je van buiten niet zeggen zou, dat 't van binnen
zoo armoe troef was, je kunt zelf wel denken, dat 't rantsoen niet groot is, als je van
vijfhonderd gulden acht ferme jongens en een flink wijf onderhouden moet. Ik heb
nooit een beter sluisknecht gehad, en ik wou hem graag wat toestoppen. Ik had last
gekregen het kanaal wat af te tappen, omdat de ingenieur de glooiing van den
kanaaldijk eens na wou zien, en op een goeden dag, toen wij samen op mijn kanaal
weiden, natuurlijk had ik een man van de sluis op de riemen gezet en wij zaten
achterin, toen begon ik zoo met hem over Gerrits. De ingenieur was een beste vent,
zooals hij nu nog is, maar hij was nog ongetrouwd, en allà, hij was heel knap, maar
nou ja hij kon nog wel wat doorslaan, net als een derde stuurman van de
zeevaartschool tegen een ouden bootsman. Nu vertelde ik hem zoo, dat Gerrits 't zoo
smalletjes had, toen vroeg hij op eens, ‘hoeveel verdient die man?’ ‘Wel,’ antwoordde
ik, ‘alles en alles vijfhonderd gulden!’ ‘Getrouwd?’ vraagt hij. ‘Nou,’ zeg ik, half
lachende, ‘acht en ferme schransers.’ ‘Daar heb je 't al!’ zegt hij en hij keek me aan,
zoo leelijk als ie maar kijken kon, ‘dat 's immoreel!’ ‘Wat?’ zeg ik. ‘Immoreel,’ zegt
hij, ‘onzedelijk!’ Ik dacht waarachtig, dat ie gek werd. ‘Hoor'ns,’ zei ik, want ik
maakte me een beetje warm, ‘zoo ver ken je me wel, meneer, dat ik niet voor den
vent zou spreken, als er op hem of z'n wijf wat te zeggen viel!’ Toen keek ie, of ie
dacht, wat ben je toch stom, en zei, ‘dat bedoel ik niet havenmeester, maar dat die
man acht kinderen heeft, dat is....’ Toen kon ik me niet langer inhouden: ‘als je soms
zeggen wilt meneer, dat 't onzedelijk is om acht kinderen te hebben, dan zeg ik dat
je er geen drommel van weet, ik en m'n vrouw hebben twintig jaar op zee gevaren
en we hebben tien kinderen gehad en met God en met eere hebben we ze allen groot
gebracht op twee na, die jong gestorven zijn en....’ nu in mijn drift was ik wat haastig
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opgestaan, zoodat de boot haast capzijsde, en toen viel ik tegen hem aan, en.... enfin
ik ging maar weer zitten, en zei ‘wil meneer nog meer van de glooiing zien?’ ‘Dankie,’
zei ie, en toen voeren we naar huis.
De havenmeester rustte even, trok z'n sigaar weer aan, die onder het praten haast
uitgegaan was, en vervolgde toen. ‘Nu had ik gehoord, dat hij een paar jaar later
getrouwd was, en nu al een stuk of zeven kinderen had. Van morgen kwam ik met
den jongen Gerrits aan boord, maar 't hielp me geen zier. Hij had de betrekking zoo
goed als beloofd, het speet hem wel, dat hij 't niet eerder had geweten, hij deed mij
anders zoo graag 'n plezier, enfijn, al die viezevazen
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meer, waar ze je mee afschepen, als ze je zin niet willen doen. Het woei vlak uit den
verkeerden hoek, en ik was al bang, dat dat mensch met 'r kinderen van den winter
honger zou moeten lijden. Van middag wou de overste de leege sluiswachterswoning
zien. Dat is natuurlijk die, waarin Gerrits gewoond heeft. Nu, hoe 't wijf 't altijd klaar
kreeg, dat weet ik niet, maar 't zag er zoo netjes, zoo zindelijk uit als je maar op 't
beste schip zou durven denken. Toen de overste zoo naar de ramen keek, denk ik,
nou moet ik hem nog eens enteren. Ik stond zoo voor den schoorsteen, als of ik plan
had, hem te gaan vegen, en toen vraag ik zoo langs m'n neus weg: ‘u bent immers
ook getrouwd overste?’ ‘Ja,’ zegt ie, en hij probeert met z'n vinger of de stopverf in
de ruiten goed vast zit. ‘Ook kinderen?’ vraag ik onnoozel. ‘Ja,’ zegt ie, ‘acht,’ en
met een gaat ie met die stopverf voort. Nou kijk ik vlak in den schoorsteen en ik zeg
tegen mezelf, maar toch zoo, dat ie 't hooren kon, ‘dat is toch donders onzedelijk!’
Krak, daar vliegt er 'n ruitje uit, en toen ik op kijk, staat ie voor me, bleek van drift,
en zegt, zoo trotsch als een kalkoensche haan ‘wat bedoelt u, havenmeester!’ ‘Kijk
eens, meneer,’ zeg ik, ‘we kennen mekaar nou al zoo lang, en van draaierij hou ik
niet, je hebt me 'n jaar of twaalf geleden gezegd, dat ik onzedelijk was, omdat ik acht
kinderen heb grootgebracht, en dat Gerrits onzedelijk was, omdat ie er toen ook al
acht had, en nu ben je zelf geen haar beter. Zie je, nu kunt u begrijpen, hoe die man
en z'n vrouw altijd getobd en gesloofd hebben, om buiten schulden te blijven, en als
je nu bedenkt hoe die menschen nooit een penny schuld hebben gehad, en als je weet,
dat ze nou naar de armen moeten, terwijl het je maar één woord hoeft te kosten om
haar en d'r jongens dezelfden te laten blijven, die ze altijd geweest zijn, kijk, meneer,
je hebt nu de ondervinding, die je twaalf jaar geleden niet hadt, wat zorgen, wat
jongens zijn en....’ nu hij viel me in de reden, en daar was ik blij om ook, want preeken
houden kan ik niet. Ik zit dan dadelijk aan lager wal. ‘Wel, havenmeester,’ zei hij,
en hij keek naar den zolder, ‘we zullen het hier wat moeten opverven, 't is keurig
goed schoon, maar een kwassie mag 't wel hebben!’ en toen gingen we verder.
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.... STAAT IE VOOR ME EN ZEGT, ZOO TROTSCH ALS EEN KALKOENSCHE HAAN: WAT BEDOELT U,
HAVENMEESTER?
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‘En?’ vroeg ik, toen de havenmeester zweeg.
‘Wel’ hervatte hij, en er kwam zulk een blijde glimlach op z'n gelaat, en het
getuigde van zooveel voldoening als had hij een grootsche daad verricht, (nu eigenlijk
had hij dat ook), ‘wel, er werd niet meer over gesproken, maar toen hij van avond
in zijn rijtuig stapte, toen gaf de overste mij de hand, en toen zei hij: zeg aan Gerrit,
dat hij sluisknecht wordt in plaats van z'n vader, en dat hij met z'n moeder in de oude
woning kan blijven.’Is 't te verwonderen, dat ik den ouden man dien avond nog hooger leerde schatten,
ook al verviel hij bij het afscheid weer geheel in z'n ouden toon, toen hij mij nog
tusschen de seringen door nariep: Vertel er maar niets van aan je vrouw hoor, als ze
weet, dat ze me voor onzedelijk hebben uitgemaakt, krijg ik nooit meer 'n glas toddy
van haar!’
‘Kom 't morgen maar halen,’ was m'n antwoord, ‘wel te rusten!’
En wanneer nu deze of gene welwillende lezer ooit m'n ouwen havenmeester zal
ontmoeten en hij schiep zich naar 't voorgaande een beeld van den braven zeeman
dan zal hij zich teleurgesteld gevoelen, want de ouwe is ‘den ouwe’ niet meer. Hoe
dat gekomen is?
Een eigenaardigheid van den havenmeester was, dat hij alleen als 't onvermijdelijk
was een ander kantoor dan 't zijne binnentrad, want, zooals hij dat zelf verklaarde
‘als je zoolang als ik een klein godje op je eigen schip bent geweest en al zoo lang
over je eigen kanaal hebt gekommandeerd, wel, dan weet je niet hoe gek 't is, als je
op eene plaats komt, waar je niets te zeggen hebt, je gevoelt je dan als 'n jongmaatje
dat achteruit geroepen wordt!’
Ik was dan ook eenigzins verbaasd, toen op een morgen de ouwe bij mij
binnenkwam, blijkbaar zeer ontstemd, en op mijn ‘goeden morgen’ mij slechts
zwijgend de hand drukte en plaats nam op den hem aangeboden stoel. Hij was geheel
van streek. Zijn vriendelijk gelaat stond droevig, en zijn lippen trilden alsof de
woorden er wel door zouden willen vliegen, maar zoo verward en zoo door elkander,
dat hij het maar beter vond ze binnen te houden.
Ik wachtte bedaard af, wat hij mij te zeggen had, en begreep dat 't iets heel
bizonders moest zijn, want zóó verhit, ik zou haast zeggen zoo zenuwachtig, als dat
niet te dwaas klonk voor 'n ouden koopvaardijkapitein, had ik hem nog nooit ontmoet.
‘Zeg eens’ zei hij eensklaps, terwijl hij mij strak aankeek ‘geloof jij, dat ik aanleg
voor tering heb?’
Op veel was ik voorbereid, maar op zoo'n vraag niet, en had de oude man zijn
vraag niet op zoo dringend angstigen toon gedaan, ik zou werkelijk er om gelachen
hebben. Het was echter duidelijk, dat hij in vollen ernst sprak, en terwijl ik even den
blik sloeg op zijn breede vierkante schouders en zijn borst, die onwillekeurig aan de
machinekamer van een oorlogsschip deed denken antwoordde ik ‘neen, havenmeester,
dat geloof ik niet.’
‘Zoo’ zei hij, en het scheen, dat mijn antwoord hem verlichtte. Hij haalde z'n
zakdoek voor den dag en veegde zich 't voorhoofd af. Eensklaps echter, als schoot
er eene plotselinge gedachte hem door 't hoofd, staakte hij die beweging, en den
zakdoek nog in de hoogte, keek hij mij strak aan, terwijl hij vroeg: ‘En geloof je dan
dat m'n vrouw er kans voor heeft?’
‘Evenmin’ was mijn antwoord.
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‘Zoo’ zei hij, en een zucht van verlichting ontsnapte hem, evenals stoom wordt
uitgelaten, wanneer de drukking in den ketel te sterk wordt. Hij bleef zich nog een
oogenblik over het voorhoofd vegen, legde daarna de handen op de knieën met den
zakdoek er tusschen, en vervolgde: ‘Dokter Bartels is zoo even bij me geweest, en
het zou met onzen Willem gauw gedaan zijn. Hij heeft vliegende tering zegt ie, maar
dat kan immers niet.’ En tegelijk keek hij me aan, alsof hij zelf wel wist, dat hij zich
wat wijs wilde maken, en nu van mij verwachten dat ik hem daarin steunen zou. Wel
wist ik dat Willem, des havenmeesters jongste zoon verre van sterk was, en reeds
lang had gesukkeld, maar zoo ernstig had ik het mij niet voorgesteld; ik was er echter
van overtuigd, dat als Dokter Bartels zoo iets zei, men er zeker van kon zijn, dat 't
zoo was en 't spoedig afloopen zou. Hoe gaarne had ik den ouden man hoop gegeven,
waaraan hij zooveel behoefte had!
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Ik antwoordde, dat 't misschien niet zoo erg zou wezen, dat Dokter Bartels het wellicht
te zwaar in zag, dat het zich nog wel ten beste zou keeren, maar dat ik evenmin
medicus was als de havenmeester zelf, en van dergelijke gevallen geen verstand had.
‘Och wat verstand van’, bromde de ouwe, blijkbaar zeer teleurgesteld, dat ik hem
niet meer troost had gegeven, ‘denk je dan, dat hij er verstand van heeft; ze weten
er immers zelf niets van. Kijk'ns, ik heb jarenlang met m'n papieren dokter heel wat
zieken in 't leven gehouden, zie je, als je vaart, dan heb je al die nieuwerwetsche lui
niet bij de hand, en voor mezelf wil ik geen andere als m'n ouwen dokter hebben,
maar voor m'n vrouw heb ik Bartels genomen, omdat m'n medikementen haar te straf
waren, en nu m'n jongen ziek werd, nam ik hem ook, omdat je verantwoord wilt zijn,
en nou wat heb ik nou, nu heeft ie tering. Het kan immers niet, dat begrijp je toch
ook wel!’ En weer keek hij mij aan, als wilde hij er aan toevoegen: ‘och, zeg toch
in vredesnaam dat je dat ook begrijpt!’
‘Hartelijk hoop ik, dat u gelijk hebt’, gaf ik ten antwoord, terwijl hij opstond en
vertrok. Langzaam wandelde hij terug naar de sluizen, maar de belangstelling, de
lust, de ijver was weg, geen groet werd beantwoord, geen vermaning gehoord, de
ouwe dacht aan z'n jongen, die op het dek van z'n laatste schip het loopen had geleerd,
en dien hij hier zou moeten begraven.
Er braken treurige dagen voor m'n havenmeester aan. Iedereen wist dat 't met
Willem zou afloopen. Alleen de ouwe wist 't niet, of liever hij schroefde zich op, dat
hij 't beter wist dan de dokter, en tegen ieder, die maar luisteren wilde, legde hij uit,
hoe 't immers onmogelijk was, dat zoo'n flinke jongen, die nooit ziek was geweest,
die altijd een flinke kerel was geweest, die als kind de ondeugd in persoon was, en
die dikwijls, - en dan kwam er zoo'n roerend treurige glimlach op z'n gelaat, die pijn
deed en je er toe noopte hem de hand te drukken - die dikwijls meer had verdiend
met een eindje op zijn broek te hebben, dan een maal eten, - dat zoo'n jongen nou
waarachtig sterven zou. ‘Och wat! die dokter deed dat maar om er des te meer eer
mee in te leggen, als Wim weer beter was! Nu, hij wilde hem eer geven, zooveel als
hij verlangde, maar waarom behoefde hij moeder de vrouw zoo beroerd te maken!’
Aan deelneming ontbrak 't hem in die dagen niet. Menigeen, die anders wel eens
om 's mans eigenaardigheden lachte, drukte hem nu de hand, en velen, die zich wel
eens geërgerd hadden over zijne al te ruwe rondborstigheid, gevoelden zich thans
tot hem aangetrokken, en dachten er niet meer aan zich te ergeren. En tegen hen allen
sprak hij er over hoe gezellig het weer bij hem zijn zou, als de jongen weer beter en
moeder de vrouw weer opgewekt zou wezen. Maar als hij eens een oogenblik alleen
was, dan overviel hem vaak de overtuiging, dat de dokter gelijk had, en dan liep hij
langs den sluiskolk op en neer, de lippen vast opeen gedrukt, de handen tot vuisten
gebald, als stond hij op den kommandobrug in een storm, met een stuk geslagen
machine. Hij wilde niet, hij kon niet gelooven, dat hij zijn jongen verliezen zou, en
toch hij kon er zich niet meer tegen verzetten
Zóó trof ik hem eens aan, toen eenige oogenblikken te voren de geneesheer mij
gezegd had, dat zeer spoedig de strijd volstreden zou zijn. Hij scheen ons gezien te
hebben, en kwam naar me toe, weer met hoop in den blik, hoop, die zoo dringend
om bevestiging smeekt. ‘Niet waar’, zei hij, ‘ik maak me bang voor niets. 't Zal nog
wel terecht komen, is 't niet!’ Ik kon hem geen hoop geven, en toen ik niets
antwoordde, toen liet hij eindelijk al z'n opgeschroefde illusies varen, en met zooveel
angst, met zooveel smart in de oogen, dat ik moeilijk mijn vroolijken, ouwen
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havenmeester daarin herkende, barstte hij los. ‘Kerel, zou 't dan waarachtig waar
zijn, zou mijn Willem sterven? Je weet niet wat ik gevoel, 't is, 't is’, en hij greep met
beide handen naar zijn breede borst, ‘'t is of ze me een stuk van mezelf wegsnijden’.
Van dien dag af kwam de havenmeester niet meer op de sluis, voordat het was
afgeloopen. Voor het bed van z'n jongen zat hij rustig, diens uitgeteerde hand tusschen
zijn stevige zeemansknuisten, voor-
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zichtig en zacht als eene moeder, als vreesde hij den zieke pijn te doen. En als z'n
jongen sliep, dan schreide hij, maar hij wist het zelf haast niet, hij staarde naar z'n
kind, dat daar sluimerde, en snik bij snik doortrilde z'n borst. Doch opende de zieke
de oogen, dan vermande hij zich. Z'n jongen had hem nooit treurig gezien en hij
wilde hem zijn laatste uren niet nog zwaarder maken en dan trachtte hij te glimlachen,
en dan vertelde hij van den tijd, toen z'n jongen nog klein was, en wat hij al met hem
had doorgebracht. En als het hem dan te benauwd werd, en de stem zich niet meer
kon uiten dan in een snik, en hem 'n mist voor de oogen kwam, dan stond hij eens
op, en keek eens door 't venster en als hij zich dan weer meester was, dan keerde hij
weer terug en zijn jongen glimlachend aanziende zei hij dan: ‘Zie je Willem, je vader
heeft z'n heele leven in alle weer en wind hard moeten schreeuwen, om verstaan te
worden, en als ik nu in zoo'n kamer zachtjes moet praten, dan word ik schor, begrijp
je!’ want zijn jongen mocht niet treurig worden gestemd, en als die dan als antwoord,
zij 't ook heel zachtjes, heel zwakjes zijn breede hand even drukte, och dan moest
hij alles inspannen, om weer niet schor te worden, en die nare mist uit de oogen te
houden.
En al sneller en sneller verwijderde zich het zwakke hulkje en voer al vlugger en
verder naar de onbekende bestemming; en de oude kapitein staarde het na, als wilde
hij het volgen, maar hij kon niet, hij was nog niet afgelost, en hij mocht de brug nog
niet verlaten. Zoo ging 't nog enkele dagen, en eindelijk viel de slag.
Toen de begrafenis was afgeloopen en alle formaliteiten waren doorworsteld toen
kwam de ouwe weer op de sluis, maar toch, hij was ouder geworden en die vroolijke
tinteling in de oogen, dat spotlachje als er zoo van die geleerdheid werd verkocht
over vaart of de reglementen van 't Kanaal, zag men zelden meer.
Nog altoos staat de havenmeester op de sluizen, nog steeds doet 't hem genoegen,
als men met achting spreekt over zijn kanaal en nog altoos waardeeren het de
schippers, dat ze niet met ‘sikkeneurigheid’ worden

.... HIJ STAARDE NAAR ZIJN KIND, DAT DAAR SLUIMERDE....
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geplaagd, maar op hun ‘tabberd’ krijgen, als ze 't verdienen; nog altijd krijgen de
sluisknechten nu en dan eene geduchte schrobbeering, maar ook een hartelijk woord
op z'n pas.... maar toch, vraag 't hun allen, de ouwe is ‘den ouwe’ nooit meer geheel
geworden. Verhalen uit Egypte of zijn zeemansleven hoort men niet meer en dikwijls
staat hij op de sluizen nadenkend in zee te staren, terwijl zelfs zijn sigaar uitgaat,
zonder dat hij 't merkt. Wanneer dan soms een zijner kennissen hem vertrouwelijk
op den schouder klopt en zegt: ‘Kom, havenmeester, waar denkt ge zoo aan?’ dan
antwoordt hij dikwijls met de wedervraag ‘zouden nu waarachtig die dokters er alles
van weten?’ Nu, dan is gewoonlijk 't antwoord: ‘Hoe zoo, woudt ge soms met je
papieren dokter tegen hen gaan concurreeren!’
‘Neen’, zegt hij dan, even glimlachend, bij de herinnering aan z'n papieren vriend,
‘neen, dat niet’ en zijn gelaat betrekt weer, ‘neen, ik dacht zoo.... maar allà, dat 's
voorbij. Lekker weertje van avond!’.
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Gedicht.
Door Johanna Diepenhorst.
Lief Santje stond des avonds
Te loeren vlak voor de ruit;
Zij keek door heel klein een kiertje,
Want 't meisje wilde er uit.
‘De ruiten zijn bevroren,
Ja, zeker een vinger dik!’
Dacht San en was om dien ijzel
Volstrekt niet in haren schik.
Ze gluurde en ze tuurde,
Waar of toch ‘Hij’ wel zou staan,
Maar door die bloemen en veeren
Haar oogjes niet konden gaan.
Zij blies uit alle krachten
Haar adem die bloemen in
Zoo maklijk smolt niet die ijskorst,
Maar San kreeg eind'lijk haar zin.
En daar, waar 't ijs gesmolten
Een open plaatsje gaf,
Ziet San een jongen loopen,
Het straatje op en af.
En vlug in twee, drie tellen
Pakt zij een hoed en doek,
En sluipt dan op d'r teenen
Naar 't poortje aan den hoek.
En trekt en rukt aan 't deurtje.
Helaas! het loopt niet vlot.
Och San, je bent bedrogen!
De poortdeur is op slot.
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JONGE VROUW (1656) REMBRANDT
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De Hollandsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Rembrandt. (Vervolg).
Uit de jaren veertig treffen wij in de Ermitage nog een paar portretten aan: dat van
een ouden jood (Nr. 815), sterk overschilderd, en dat van een ouden Rabbijn (Nr.
820) gedagteekend van 1645 en een van Rembrandt's meesterstukken. De man is
gezeten in een leunstoel, met de twee handen aan een gaanstok, die tusschen zijn
knieën staat; om het lijf een rood kleed, op de borst vastgemaakt met een paar strooken
passement uit gouddraad gevlochten, daarover een bruine mantel met pels gevoerd,
op het hoofd een hooge en breede muts met zwarte pluim gesierd. Zeer kalm zit hij
daar, in de natuurlijkste houding der wereld, met zijn verstandig gelaat, zijne
regelmatig gerimpelde trekken, zijn vollen zilverigen baard, zijne nog vinnige oogen:
het beeld van den wijze die veel gezien en uit het leven rijke ervaring heeft
meegebracht. Rembrandt hield van dit figuur en schilderde het herhaaldelijk, nooit
beter dan in dit exemplaar. Het licht valt overvloedig op hoofd en handen, die vrank
uitkomen op de donkere kleedij, dan gaat het in halve kracht over op de versiersels
aan de borst en op zijn kleed, dat in gulden toon zich uitspreidt op de knieën. Het is
een werk uit den middeltijd des kunstenaars, toen hij was in volle kracht en het ware
leven schilderde zonder in overdrijving van eenigen aard te vervallen.
Ongeveer vijf jaar later werd het groote stuk: de Zonen van Jacob het kleed van
Joseph aan hunnen vader toonende (Nr. 793) geschilderd. De aartsvader is op de
stoep van zijne woning, een paleis, gekomen; voor hem knielt een zijner zonen, die
hem het bebloede gewaad toont. Tusschen dezen en Jacob staat de kleine Benjamin,
die een vogel in de hand houdt. Rembrandt verhaalt hier eenvoudig en aangrijpend
een tragische gebeurtenis. De verslagenheid van den vader bij het zien van het akelig
bewijsstuk dat zijn welbeminde vermoord is wordt treffend uitgedrukt door den
verglaasden blik en de opgeheven handen van den patriarch. De houding en
uitdrukking der schijnheilige schelmen, die hem met gemaakte ontroering en met de
onrust op het gelaat het leugenachtig verhaal voordragen en de kinderlijke
argeloosheid van den kleine, die zijn spel niet onderbreekt bij dit hartverscheurend
tafereel, drukken juist en bondig uit wat er in het hart van die menschen omgaat. Ook
als schildering is het stuk merkwaardig. In het vertrek valt een warm, malsch licht,
alle figuren treffende op hun uitspringende deelen; eerst den vader, een soort van
eerbiedwaardigen priester met wit haar, rood kleed, witten doek om den hals, dan
de zonen in bronskleurige kleedij; aan gansch het tooneel zet het de heerlijkheid van
zijn spel, aan het stille drama zet het verhoogde kracht bij.
In het zooeven besproken stuk vertolkte Rembrandt naar zijn eigen oorspronkelijke
en zeer menschelijke opvatting een tooneel uit den Bijbel; in het volgende Pallas
(Nr. 809) geeft hij ons een figuur te zien uit de Grieksche fabelleer, zooals zij zich
voordeed aan zijnen geest. Hoe vatte hij Minerva op? Niet als de godin der wijsheid,
de hooghartige, onberispelijk van trekken, met den sober geteekenden helm, de
ontoegankelijke aan alle menschelijke zwakheden; maar als een zeer lief jong
vrouwtje, gesmukt met gouden helm en roode pluimen, de borst bedekt met een
kostelijk bewerkt harnas, hoegenaamd niet statig noch dwingend, maar verleidelijk
aanblikkende wie haar aanziet en zegepralende door haar verfrommeld snoetje en
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door haar stralende uitrusting. Dacht hij wel aan de wijsste der vrouwen of wilde hij
ons bedieden dat de wijsheid der vrouwen in haar verleidingskracht ligt en dat, mocht
de uil op haren helm en het Medusa-hoofd op haar schild afschrikken, haar lonkend
oog die leelijke dingen gemakkelijk deed vergeten? De schildering stemt overeen
met het figuur, niemendal akademisch stijf, maar vertroeteld, beduimeld, fleemend
zooals die van Watteau's markiezinnetjes, met iets meer geheimzinnigs in den blik,
dat verderf moest aanbrengen aan wie het waagde hem te trotseeren.
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Nog altijd uit hetzelfde tijdperk, 1650 ongeveer, is de profetes Anna haren zoon
Samuel leerende lezen (Nr. 822). Men heeft getwist over het behandelde onderwerp
en gevraagd of het wel werkelijk de vrouw uit het Oude Testament is en niet de
jongere Anna, die Maria onderricht. Waarschijnlijk hechtte Rembrandt zelf weinig
belang aan de vraag; hij schilderde eene moeder die les geeft aan haar kind, een
onderwerp van alle tijden en alle landen - een brokje uit het eeuwig menschelijke en
moederlijke leven. De bedaagde houdt haren bril in de eene hand, die zij op de knieën
legt; zij is wel de vrouw in haar alledaagsch en huishoudelijk gedoen; maar zij legt
haren arm om den hals van haren jongen en deze laat zijn hoofd op moeders borst
rusten en zoo wordt het bescheiden groepje ingewijd tot een brokje poëzie uit het
werkelijk leven. De stemming van het gemoed wordt betoond en begeleid door het
uitzicht van menschen en omgeving. In een stillen grijzen toon is dit beeldje van
vrede en geluk gehuld en in een stroom van licht, dat overal glanst en speelt, dat wat
getemperd wordt in de schaduwen, maar nergens uitdooft.
Vier jaar later en wij vinden een overvloed van portretten of studie-figuren
waaronder verscheiden oude mannen en vrouwen. Wat aantrekkelijkheid vond
Rembrandt toch in dit afbeelden van hoogbejaarden? Was het omdat hij ze met hun
gekreukte en verslenste trekken schilderachtiger vond dan jonge menschen, die
behagen en verleiden door hun frischheid en fraaiheid, maar die er te glad en te
afgerond uitzien? Was het omdat hij bij de ouden meer stil inwendig leven dan bij
de jongen, meer geheimenis in die zwijgende denkende wezens dan in de uitbundige
en oppervlakkige jeugd vond? Wie zal het zeggen? Maar zeker is het dat hij zelf in
zijn later jaren - hij is niet oud geworden van lichaam en nooit oud geweest van geest
- behagen vond in het weergeven van menschen, die geen andere schoonheid hadden
dan die welke zijn penseel hun leende en in wie geen andere levensvonk meer glom
dan die hij zelf liet opflakkeren.
Vooreerst zijn broeder, in zijn stervensjaar, 1654, geschilderd (Nr. 825), een der
geheimzinnige koppen van den lateren tijd, waarin het vleesch als geknabbeld schijnt,
met afgebroken penseelslagen geschilderd, in zachte halve lichtwerking zonder
helderheid, maar met groote fijnheid. Dan twee oude mannen. De eerste (Nr. 810)
is een grijsaard, met een breeden hoed op het hoofd; hij is in een leunstoel gezeten
met de handen samen gevouwen, diepzinnig overwegende, laat ons maar zeggen de
verholenheden van den Talmud. Het zilver op den baard, het goud op de handen zijn
de eenige glanspunten, maar overal toch drijft het licht zijn geheimzinnig spel; daar
waar het niet verheldert, verwarmt en verguldt het toch. Het stuk is gedagteekend
van 1654. De tweede grijsaard (Nr. 818) draagt geen jaartal, maar is wel van
denzelfden tijd. Evenals de vorige zit hij in een leunstoel met de handen
samengevouwen; op het hoofd draagt hij een groenachtig mutsje, verder een
donkerrood kleed, waarover een bruine mantel hangt. Hij is hooger van jaren dan de
vorige, maar forsch van gestalte, het licht slaat op de eene zijde van het gelaat en zet
de andere in doorschijnende schaduwen; verder valt het verzwakt op de hobbelige
handen, op het roode kleed, alles goed latende uitkomen: een pracht van een stuk èn
door zijne breede malsche behandeling èn door de krachtige tonen die opgloeien uit
de gemilderde guldenheid.
Nu volgen drie oude vrouwen. De eerste (Nr. 823) is de jongste van de drie. Zij
ook zit in den armstoel met de handen saâmgevouwen in den schoot, de dagteekening
is half doorgesneden maar zal wel uit de eerste helft der jaren vijftig geweest zijn.
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Evenals de andere hoogbedaagde menschen, die Rembrandt zoo talrijk schilderde
in die jaren en vooral in 1654 en waarvan de meeste in de Ermitage zijn, is dit eene
studie naar het leven, maar zoo personeel, zoo waar, zoo zonder inmenging der
fantazie en zoo goed afgewerkt dat zij evenzeer aan een besteld portret als aan een
vrije studie laat denken. Het hoofd is in stevig, de handen in een eenigszins flauwer
licht en tusschen beiden in ligt een vinnig blanke klaarte op het linnen
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rond den hals en een malsche glijdende weerschijn op het grijze kleed. De twee
andere (Nrs. 805 en 806) hebben veel gelijkenis met elkander. Beide zijn gedagteekend
van 1654, beider hoofd is bedekt met een zware kap, die tot tegen het voorhoofd
daalt en het gelaat met een krans van schaduw omlijst. Bij de eerste is het kleed rood
met wit linnen lijfje, de tweede draagt een grauw kleed, een zwarten mantel en een
witten borstdoek. Beiden zitten daar in rustige houding, verzonken in gedachten,
napeinzende over het leven dat haar meer zuurs dan zoets gebracht heeft, de eerste
meer gelaten, de tweede weemoediger van stemming. Voor beiden heeft het leven
geen aantrekkelijkheid meer, alle vrouwelijke behaagzucht is verdwenen, zij verbergen
zich, duiken weg in hunne kleedij, zij wekken niemands aandacht; maar de kunstenaar
is getroffen geworden door die geheimzinnige wezens, door het restje van dit
wegwalmend bestaan en het uitdoovend levenslicht heeft hij belichaamd in dien
kamp van de weifelende klaarte tegen de overheerschende schaduwe. Niet in breede
voortloopende vegen is de verf gelegd, maar met korte afgebroken toetsen als
pointilleerde de schilder; het is geen uiterlijkheid die zich duidelijk aan hem voordoet,
het is eene innerlijke stemming die hij tastend zoekt weer te geven, eene
geheimzinnigheid die hij zoekt te doen voelen en van welke hij ons dan ook de innige
gewaarwording geeft.
Een ander stuk (Nr. 804) laat ons dezelfde vrouw zien, ongetwijfeld in denzelfden
tijd; hier is zij afgebeeld tot beneden de knieën; zij heeft een bijbel op den schoot
liggen en hare handen rusten op het boek. Een witte doek bedekt haar hoofd, haar
kleed is rood, haar rok geel, zij schijnt in gepeinzen verzonken na de lezing. Zij
diende klaarblijkelijk Nikolaas Maes tot voorbeeld zijner vrouwen met den bijbel;
niet enkel als houding en handeling maar ook als uitvoering. De geheele tonaliteit is
bepaald donker, het licht valt op den hoofddoek en den blanken borstdoek, poogt
door te dringen tot het roode kleed, maar gelukt er slechts zeer onvolmaakt in.
Wellicht nog van hetzelfde jaar is het Meisje met den bezem (Nr. 826); het is
moeilijk om te zeggen of het jaartal 1651 dan wel 1654 moet gelezen worden. Het
is een jong vrouwtje met de trekken van Hendrikje Stoffels, maar kinderlijker van
houding en uitzicht dan Rembrandt's trouwe vriendin; zij schijnt gehurkt te zitten,
verkleumd van koude. De schildering is even gedopt als die der voorgaande stukken,
de werking van het zacht warme licht, stralende uit de duisternis is prachtig. Van
1653 of 1654 is een Jonge vrouw aan haar toilet (Nr. 817), een zeer lief rijk gekleurd
figuurtje, met veel zonnig licht en zonnige kleur, een gewijzigde herhaling der Saskia
uit den ‘Schilder en zijne jonge vrouw’ in Buckingham Palace.
Van 1656 is de jonge vrouw met de bloem in de hand wier afbeelding hier bij gaat
(Nr. 819). Wij zijn hier teruggekeerd uit de wereld der droomen en staan weer op
den vasten grond van het leven, van het Hollandsche leven. De vrouw kan dertig jaar
oud zijn. Zij zit naar den toeschouwer gekeerd en is vlak van voren gezien; de eene
hand rust op de leuning van den stoel en houdt eene bloem vast, de andere rust op
de tafel. Het gelaat is regelmatig fraai, de neus in sierlijk gebogen lijn, het voorhoofd
groot, de oogen klaar, de lippen wat zwaar. Het haar is naar achter gekamd en bedekt
door een wit nauwsluitend mutsje. Zij draagt verder een breeden witten kraag, een
zwart kleed met witte omslagen aan de polsen, waar de mouw van een rood onderlijf
en het boordje van wit linnen uit te voorschijn komen.
De schildering is ongemeen vast en effen, de linker helft van het gelaat staat in
volle gelijk licht, de rechterzijde in doorschijnende dunne schaduwe met alleen een
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helder plekje op wang en kin. De linnen kraag is in het zuiverste wit, zoo sterk als
de toon te leggen is, rechts gemilderd door de schaduwe. De linnen omslagen rond
de armen evenals de linkerhand zijn sterk verlicht. Het roode tafelkleed met het fruit
dat er op ligt, staan in halve klaarte, de achtergrond is neutraal.
Het is de gezonde vrouw, gezond geschilderd, in de volle kracht der jaren. Het
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leven ligt open voor haar met zijn vreugde en zorgen, fantasie is er buiten gesloten;
maar de bloemen in de hand en de appels op de tafel duiden aan dat levenslust huist
in het gemoed der deftige burgeres. Het stuk werd gemaakt in 1656, het jaar der
financieele crisis van Rembrandt; niets verraadt er kommer, noch beneveling des
geestes in: nooit was zijn penseel vlotter, zijn geest helderder. Vergeleken met de
portretten van 1654 is daar alles zorg en zwaarmoedigheid, hier alles bedaardheid
en zielerust. Niet alleen de levensbeschouwing van toen verschilt met die van nu,
maar ook de bewerking is geheel anders. Rembrandt's ontwikkeling is niet eene
gelijkvormige, in een zelfde richting voortloopende, noch duidelijk uitgesprokene,
zooals die bijvoorbeeld bij Rubens en Van Dijck op te merken zijn. Van zijne
jongelingsjaren tot den tijd zijner rijpheid, kan men de vervorming van zijnen trant
gemakkelijk nagaan door het gedurig verbreeden zijner penseeling, de versterking
van licht, de verrijking van kleur; van zijn middeltijd tot zijn laatste jaren is de gang
niet meer zoo eenvoudig en standvastig, nu eens vindt men de geheimzinnige
uitdrukking, de dichte schaduwen, de benauwende worsteling van het licht tegen de
duisternis met onzekeren uitslag, de verbrokkelde toetsen, de boetseering in de verf,
zooals in de portretten van 1654; dan weer loopt, zooals in het vrouwenbeeld van
1656, het licht in grooten overvloed langs effen baan over het beeld; het is
alleenheerschend en de duisternis machteloos; de schildering is vlak en kreukeloos;
alle rondtasten is verdwenen en wij lezen in het menschelijk gemoed als in een open
boek; alle verbeelding is gebannen en de waarheid raakt haast de nuchterheid. En
toch heeft de schilder zich gedurig vervormd, hij is nooit op de afgelegde baan
teruggekeerd. Zijne werkwijze van zijn laatsten tijd heeft een gemak, eene vastheid,
eene zekerheid die verre staat van de angstige bezorgdheid der eerste jaren; zijn licht
heeft eene helderheid, eene kracht die het vroeger niet bezat en alles te samen is de
waarheid pakkender, de uitdrukking natuurlijker geworden.
Met het vrouwenbeeld van 1656 is de weg ingeslagen naar de Staalmeesters; hij
wordt voortgezet door het portret van den jongen man (Nr. 825), waarschijnlijk Titus,
Rembrandt's zoon, geboetseerd in de verf, met slagen licht die het figuur laten
opdoemen uit de schemering die geen duisternis is, maar die de geboorte van het
licht en van de kleur, de wording van het leven voorstellen.
Van denzelfden tijd of van een jaar later is het mansportret onduidelijk
gedagteekend waarschijnlijk van 1661 (Nr. 821). Een klap bruin licht op het gelaat,
gebroken door tinten en schaduwen waarin het hoofd gekneed schijnt in helderheid
en bruinheid; op de borst een geelgroen wambuis, waar het licht fluweelachtig over
glijdt, veel waarheid geboren uit veel fantasie.
Van 1666 is het portret van Jeremias Decker (Nr. 827). Hij draagt een hoogen
hoed met breeden rand, spierwitten linnen kraag en zwart kleed; op de wang en den
neus een heldere lichtvlek; zeer eigenaardig, zeer oorspronkelijk, de volste waarheid,
het echtste leven, zoo eenvoudig mogelijk getroffen.
Ten slotte nog een viertal bijbelsche geschiedenissen uit het laatste tijdperk zooals
Rembrandt ze toen in groote, weinig talrijke figuren schilderde. Vooreerstde Ongenade
van Hamman van 1650 ongeveer (Nr. 795), een werk van minder beteekenis. Dan
de Vrouw van Putiphar (Nr. 794) van 1655. Zij is nevens het bed gezeten en klaagt
Jozef aan bij haren man. Als een brave jongen die hij is, hoort de beschuldigde het
leugenachtig relaas aan zonder de oogen te durven opslaan naar de hoogadellijke
feeks. Het stuk is vettig geschilderd en rijk aan licht; op het blanke bed en op het
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roode kleed der vrouw valt het in volle kracht, daar laat het zware schaduwen ontstaan,
verder door neemt het af in zachte, rijke, halve tonen. Verder de Verloochening van
St. Peter van 1656 ongeveer (Nr. 799). Het is een nachtgezicht verlicht door een
enkele kaars, die eene dienstmeid in de eene hand houdt terwijl zij met de andere de
vlam beschut; op den Apostel en op een soldaat, die nevens hem zit, valt de straling,
verder is alles in
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het donker, maar in die fantastieke verlichting laat de meester niettemin heel het
tooneel herleven.
Het laatste en grootste stuk is de Terugkeer van den verloren zoon (Nr. 797) zonder
jaartal, maar ongetwijfeld van het laatste of voorlaatste levensjaar van Rembrandt
(1668 of 1669). Aandoenlijk is weer het verzoeningstooneel evenals in den David
en Absolon: de vader, een statig grijsaardsfiguur, buigt zich naar den zoon, die
verhakkeld en verarmoeid maar berouwvol voor hem nederknielt. In de laatste uitingen
zijner kunst ontziet de kunstenaar den vorm niet meer, deze is een slaaf en moet maar
gehoorzamen, hij is een despoot geworden en alles, ook de natuur moet plooien naar
zijnen wil; de menschen worden werktuigen in zijne handen die hij schept om zijne
gedachten uit te drukken of liever nog om zijne visioenen van licht en kleur te dragen.
In den Verloren zoon komen de figuren op halfdonkeren grond trapsgewijze uit: de
achterste nauwelijks zichtbaar, de middelste half, de voorste in geknabbelde verflagen,
met geweldige lichtstralen uitspringende op schaduwen zoo zwart als inkt, alles
brutaal van vorm en bewerking. Maar hoe ongevleid, hoe ruw die figuren zijn, juist
gezien zijn zij toch. De schilder heeft de waarheid niet gezocht zou men zeggen,
maar hij heeft ze niet kunnen ontloopen, hij heeft ze weergegeven op zijne manier,
maar die weergeving was het werk van een ziener, van een schepper.

Een huis niet met handen gemaakt.
Door J. Eigenhuis.
V.
Ze stond maar eens op uit het geroezemoes; altijd was Zondags het huis vol drukte
van vreemden; of Klaas liet haar moederziel alleen, zoo'n heelen avond.
En de weduwe slofte naar het achterhuis, met een verdrietig gezicht de chocolade
en suiker mengend in een grooten, witten schotel. Wat zou ze beter doen, dan 'n
kopje chocola schenken; ze had het anders voor die poehalui niet over. Als Truitje
alleen met haar was, dan was ze heel geschikt.... Maar dat gebeurde nou nooit meer:
hoor wat 'n geschreeuw. 't Leek wel, of haar huis 'n herberg was. Daar waren ze nou
weer met vijf man aan komen zetten: Truitje, Hannes met z'n meissie, Aal en Leen,
jawel 't heele huishouen.... Klaas vroeg maar iedereen, en als hij ze niet vroeg, dan
waren ze brutaal genoeg, om toch te komen. En zij kon ze maar bedienen: je kon Bat
toch ook niet alle Zondagen thuis honen.... En dan moet je tòch al te veel hebben,
dat je zit....
Zuchtend goot ze de witte schaal leeg in den bruinen waterketel met kokende melk
en droevig tegen den zwart-geteerden schoorsteenmuur starend, roerde ze geduldig.
Ze kon het heel goed merken, dat ze niet meer was als vroeger. Overal werd ze
moe van, en dan die borst, dat was toch ook niet in orde. Kijk, daar had ze het weer....
En ze moest zich vasthouden aan den schoorsteenmantel, om niet te vallen.... Alles
klopte aan haar lijf en in haar borst bonsde het zoo benauwd.... 't Duurde gelukkig
niet zoo heel lang. ‘Dan zou je weg weze ok!’ hijgde ze en ze zette zich op een stoel,
den chocoladelepel recht omhoog in de gevouwen handen....
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Zoo werd ze nou 's nachts zoo dikwijls wakker, dat de dekens op en neer dansten,
zooals dat hart klopte. ‘Zenuwen,’ had de dokter gezeid, ‘en je hart is ook niet in
orde....’
Dan zag ze altijd Aart voor zich, stil-geduldig op z'n stoeltje, de sukkel-handen in
mofjes: ‘Moeder, wat ben-je toch goed veur me.’ Als ze 'm nog maar is één keer dat
mocht hooren zeggen.... Wat bleef je mekaar toch missen, dat raakte nooit over!...
En ze wischte met haar boezelaar de rood-branderige oogleden af....
‘Wat is dat nou 'n gezeur, dat je zoo lang wegblijft. Wat motte ze wel denke, of
je ze liever niet heb.... Ja, nou nog snottere ok.... 'k Mag toch wel is 'n mensch
meêbrenge in m'n eige huis,’ gromt Klaas.
‘Och, jongetje, stil maar.... 'k Most toch de chocola anmenge...’ zucht ze.
‘Dat gezanik.... Trui had het graag wille doen, as je maar 'n mond opendoet.’
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En met onverschillig-booze gebaren smijt Klaas de deur achter zich toe.
Ze zou er zich maar tegen verzetten, en den chocoladeketel in de theestoof
plaatsend, koussloft ze naar de kamer.
De uitgelaten drukte houdt op en stil plaatst de oude vrouw het blad met de kopjes,
de kromme gestalte met plat-ingevallen borst over de tafel leunend. De ruwe woorden
van Klaas grauwden haar nog in de ooren: de jongen wist niet, waarom ze tranen in
de oogen had, maar 't was heel hard. ‘Laat ik er nou maar niet an denke,’ vermande
ze zich telkens, en toch hoorde ze die snauwen aldoor en dan weer de stil-tevreden
stem van vader in zijn leuningstoel.
Ze zat als een vreemde in haar huis te midden van al de drukte, die weer wat
opleefde, en als er haar wat gevraagd werd, dan schrok ze op en vroeg verstrooid:
‘Wat zeg je?’ of antwoordde in het wilde om met: ‘Zeker, zeker’ of een flauw knikje.
Hannes hemde met geniepige verstandhouding tegen Trui, en Trui knipoogde
glimlachend terug, op de oude vrouw wijzend. En de weduwe voelde, dat ze zoo half
voor den gek gehouden werd met haar stilheid, die ze zeker voor knorrige luimen
aanzagen, maar ze kon niet komen over haar treurig gevoel van gemis heen, dat in
haar keel opwrong tot bedwongen snikken, en haar ooghoeken vochtig hield van
stille tranen.
Kalm schonk ze voor ieder in, en zette zich toen op haar stoel met het
geel-frommelige bijbeltje voor haar. De lach-stemmen joelden haar voorbij en van
gniepige knipoogen had ze geen besef, lezend met vrome aandacht, het boek eerbiedig
in de twee uitgespreide handen:... ‘niet met handen gemaakt maar eeuwig in de
hemelen.’ Dat hoofdstuk was de dierbaarste reliek voor haar, waarbij ze Aart wachtend
zag blikken uit de verte, en ze las het over, de woorden prevelend met beweeg van
de lippen, of ze alleen was.
‘Schenk je nog is in, moeder,’ vroeg Klaas, en verstrooid om zich heen blikkend,
drong de rumoerige drukte van veel hatelijke stemmen tot haar door.... 't Is waar ook,
dat waren de Klaverblads, en ze zou probeeren, wat anders te zijn.... Als Klaas een
herberglooper was, dat zou toch nog veel erger wezen.
En ze vroeg, of de chocolade zoet genoeg en of Trui van middag naar de kerk
geweest was.
‘Nee, 'k moest oppasse: 't was moeders beurt.’
‘Zoo. Dan duurt zoo'n Zondagmiddag zoo lang, hè?’
‘Ja, 't is niks gien raar,*) zoo heelemaal alleenig. Ze ware allemaal naar de kerk,
en de knecht kwam pas om vier uur om te voêre.’
‘Nou, dan ken jij je best begrijpe, hoe ik me Zundagseeuwens zit te vervele, as ik
heelemaal allienig ben. Of, vervele niet, want dan ga ik leze; maar ik ben bang, zoo
allienig op de plaas.... Arie is Zundags nooit thuis en Bath ok deur de bank niet....
Verlede week, toen Klaas naar jou toe was, zit ik zoo half te dutte, en daar hoor ik
me duidelijk an de deur rinkele....’
‘Och, begin je weer over dat ouwe gezanik,’ snauwde Klaas, en allen lachten om
den ruwen uitval.
De weduwe werd vuurrood van nijd, meer nog op de onbeschofte lachers dan op
Klaas: ‘Jullie hoeve me om de dood niet uit te lachen, hoor. Ik ben wel oud, maar
m'n weetjie heb ik nog heel goed....’
‘Nou ja, moeder denkt altijd inbrekers en spoke te hoore,’ moppert Klaas terug.
*) 't Is niet aardig.
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‘Nee, jonge, maar het staat je niet mooi, zoo raar teuge je moeder te doen....’
Toen nam ze het vergeelde boek weer voor zich en vingerstreelde het, met stil
beklag over dien jongste, die toch altijd haar troetelkind geweest was.... En vaders
troetelkind ook....
***
't Is een stille Zondagavond bij de Klaverblads: Klaas is alleen met Trui en haar
ouders, wat zelden gebeurde.
Zijn stoel vlak naast dien van Trui en den arm om haar middel, leunt hij verliefderig
tegen haar aan, terwijl een boek voor hen op de tafel den schijn moet redden, of
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ze daarom zoo dicht bij elkaar zijn geschoven.
De oude Klaverblad heeft op zijn kinderachtig stompneusje een grooten bril
geklemd en tuurt, langs zijn vette wangen door de flikkerende glazen naar zijn krant,
die hij met de dikke vingers knuffelig vasthoudt. En moeder leest met spellende
aandacht een stichtelijk blaadje, dat de meisjes van middag van de Zondagschool
meebrachten. Ze mag graag, als ze nog eris aan lezen toekwam, wat degelijks hebben.
Maar meestal kwam 'n mensch daar niet an toe met zoo'n druk huishouden en haar
sukkelend gestel: zenuwen en altijd zenuwen, dan in haar hoofd, dan op den krop
van haar maag, dan in haar handen, dat die geen naald konden vasthouden....
Trui smoest stil met Klaas: ‘nou is eris gelegenheid, wie weet hoe lang 't duurt,
eer 't weer veurkomt. Je moest er nou maar is over spreke.’
Klaas tuurt nog wat in het boek, of hij zich in de lectuur verdiept, en onder Trui's
dringende aanmaningen van houding veranderend, roert hij zijn cognacje langwijlig,
dat de suiker goed opgelost is, en lept een klein teugje, daarna scherp kuchend, want
‘dat goed schoot nou altijd in je keel.’
Zijn sigaar uit den aschbak nemend, sabbelt hij die kordaat aan en staart naar het
bolle gezicht met het kinderneusje en het rondkleine mondje van den vader, en het
bleekvooze gelaat van de moeder, die nog aldoor de woordjes leest met drukke pafjes
van de lippen.
Maar de dikke, knoesterige vingers, vol litteekens van winterhanden, frommelen
altijd door stevig-aandachtig zijn krantje vast, en vrouw Klaverblad ziet evenmin
op.... Klaas voelt, dat hij een verlegen, kinderachtig gezicht zet, en dat doet hem
telkens van kleur verschieten.
‘Nou, je mot het zelf wete, maar 't is heel flauw,’ pruil-fluistert Trui, en met een
parmantig recht-schokken op zijn stoel, verstout hij zich: ‘Ja, Klaverblad, we zoue
je wel is graag spreke.’
De baas legt zijn krant neer en wipt den bril van het stompneusje; en, na zijn glaasje
door het kleine mondje leeg gestort te hebben, grinnikt hij met zijn hooge stemmetje:
‘Dat kost bij mijn geen geld, jonge, bij de dokter wel.’
Zijn vrouw, de armen op de tafel gekruist, ziet hem gemelijk aan, of ze haar man
den kwinkslag kwalijk duidt, en den stoel nog wat dichter bij schuivend, neemt ze
stelling, om te toonen, dat de zaken ook haar aangaan.
Klaas ziet haar dan ook voortdurend aan, als hij, onder rooksabbels door, met al
zijn kordaatheid uitbrengt: ‘We dochte, 't is nou is stil hier: anders hè-je geen
gelegenheid. Maar wat zou u er van denke, as we eris over trouwe praatte?’
‘Ja, zie je,’ snibbert de vrouw, ‘je broer Aart het je vorteholpen en daar zel-je nog
wel danig in het krijt staan.... En as je je huwelijk al met schuld begint....’
‘Och, malligheid,’ gichelt Klaverblad, ‘jong geen schuld - oud geen goed,’
bedenkend, dat hij-zelf van schuld nogal meespreken kan.
Moeder ziet hem minachtend over de tafel aan, en knort: ‘Met malle praatjes
komme we nou niet verder. 't Is jou toch zeker ok niet eender, of je dochter de armoe
blindelings te gemoet loopt.’
Dat geeft Klaas niet veel moed, maar Trui, die wel weet, dat moeder zich alleen
wat kras uit en den jongen voor een heel goede partij rekent, komt hem te hulp.
‘Nou, armoe tegemoet: as je op 'n plaassie het eerste jaar vijf honderd gulden ken
aflosse en nog gèen jaar minder dan twee honderd, dat lijkt toch niet veul naar
armoe....’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

‘Om de dood niet,’ praat het hooge stemmetje van den boer, ‘je mag
teugenswoordig blij weze, as je net rondkomme ken. Nee, nee, moeder, dat spulletjie
is zoo kwaad niet.’
‘Jij praat naar je verstand het, net as die kindere,’ voegt moeder hem toe. ‘Maar
in 'n huwelijk ken heel wat komme kijke, en 't is ze ok niet beloofd, dat ze niet met
ziektes en veul kindere krijge te sukkele zelle hebbe.’
‘Da's zeker: van trouwe komme kleintjes!’ waagt Klaverblad nog eens te grinneken.
‘En zie je,’ vervolgt de boerin, ‘die moeder van je, zou dan weer bij Aart in kenne.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

628
Dìe ken 't rejaal doen en jùllie zit op zware laste. En in 'n jong gezin scheelt het 'n
heele boel, of je met z'n tweeë ben, of met z'n drieë.’
‘'n Heele boel,’ beaamt Trui, ‘en 't is niks gien raar, om 'n jong huishoue te beginne,
as je moeder bij je in blijft.’
Klaas voelt een stille onrust in zich, heel goed beseffend, wat het zijn moeder zou
kosten, haar oude huisje weer te moeten verlaten. ‘Maar hij was toch de huurder,’
troost hij zich, en ‘hij had nou moeder zooveul jaar verzorgd, nou moeste de andere
der maar is veur opkomme.’ En hij antwoordt: ‘Nou, moeder bij ons inblijve. Wij
benne met z'n zesse broers en zusters en we motte met z'n zesse moeder onderhoue.
Ze zou dan best weer naar de andere of naar Aart kenne.’
‘Zeker, da's veul beter,’ vleit vrouw Klaverblad, ‘veul beter. 't Zou toch nooit goed
gaan: je moeder zou der ouwe gangetje wille gaan en Trui zou alles heel anders wille
doen.... Nee, geen twee baze in 'n jong huishouentje. En je moeder is nog al lastig,
daar heb ik wel van ehoord.’
‘Nou lastig,’ waagt Klaas in het midden te brengen.
‘Ja, ja, ik hoor der van Hannes wel is van, en teuge Trui ken ze toch ok heel raar
doen.’
‘Raar, raar,’ verdedigt Klaas, die het maar half velen kan, dat zijn moeder zoo
besproken wordt en te flauw is, om haar beter te doen kennen, ‘ze is oud, maar anders
raar....’
‘Och, 't is jou niet kwalijk te neme: 't is jou moeder en 't is braaf, dat je der
veurspreekt, maar makkelijk is ze niet,’ vervolgt de boerin. ‘En dan zou het beste
weze, as er nou toch trouwe van moet komme, na de hooibouw, hè Klaverblad?’
‘Ja,’ peinst de baas, ‘zoo teuge October, veur de koeie op stal komme, of anders
na die tijd.’
‘Dat hadde wij ok edocht,’ antwoordde Trui.
***
‘'t Was toch een mooi spulletje,’ dacht weduwe Buizerd, nou Klaas er zoo goed z'n
best op deed. Of Aàrt, mocht ze eigenlijk wel zeggen; want dìe had toch altijd den
boel zoo wat beheerd en Klaas overal in bijgestaan en geraden, net zoolang, tot de
jongen aan den gang van zaken gewend was. Want, Klaas was al heel best, als al z'n
werk zoo vóór hem lag; maar doorzicht had hij niet veel. Zoo gelijk stond het gras
en zoo mollig dicht: een volle, zware zwat. Wat was dat kampje er op verbeterd na
den tijd van Bolders.’
Achter haar rinkelde de hengsels van emmers, en met hun lattige pooten kwamen
een paar kalvers uit den boomgaard houterig aandansen, onder een holnuchter geblerk.
Sabbel-slurpend staken ze de koppen in de emmers, diep naar beneden de magere
halzen rekkend en de achterpooten wijd uit, schuin opzij met de staarten zweepend.
Moeder kwam toeloopen en krabde de dieren in de kroezige haren: ‘Mooie kuisjes,
'n paar goeie anhouwertjes: het land is er rijk zat veur, om er nog 'n paar beesies bij
te fokke.’
‘Rijk zat,’ mompelt Klaas met welgevallen, ‘je ken zien, dat er op ewerkt wordt.’
En toen, zijn kans schoon ziende, vervolgde hij:
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‘Ik heb al is zoo edocht, ik kon er best op trouwe. De schuld bij Aart is zoo groot
niet meer, of.... Wat zou u er van denke, teuge 't najaar?’
Kregel keert de oude vrouw zich om; dat was weer net een ding voor Klaas; in
plaats van eerst z'n schuld af te doen.... En dan alles zeker met de Klaverblads al lang
afgesproken!.... ‘Nou jongen,’ zegt ze naar het huis loopend, ‘je weet heel wel, dat
Aart zoo goed as 'n vader over je is. Dan mag je der eerst wel met hèm over spreke....’
Dat zou hij dan maar meteen doen, voor hij nog straks naar Trui ging, want die
zou ook wel vragen, of hij het met z'n moeder nou al in orde had.
En toen hij de hooge zijden pet zwierig op de streperig gekamde haren zette, hielp
het hem niets, al rookte hij nog zoo kordaat aan zijn sigaar, of al stak hij zijn
dikgesokte voeten nog zoo nijdig in de kalkwitte klompen: er bleef een
schooljongensgevoel in hem, of hij ijsje gebouwd had en met een nat pak naar huis
toe slenterde.
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‘Nou, dag,’ groette hij door den kier van de kamerdeur, waar moeder met een zakdoek
voor haar oogen zat.... ‘Dat gezanik, 't was toch geen moord, as je over trouwe sprak.’
Maar hij voelde zich erg klein, hoe dichter hij Aarts woning naderde, waartegen
hij zich telkens weer met een onverschilligen hoofd-ruk trachtte te verzetten. ‘'t Was
toch geen schande, en hij had moeder nou al zooveul jare verzurgd.’
‘Zoo,’ lachte Aart, die over zijn hek leunend wijsgeerig naar de zeeënde nevels
in den Kloosterpolder staarde, ‘nou al uit vrije? 't Is nog dag.’
En zich kalm tegen den hoogen dam-paal posteerend, vervolgde hij, met zijn pijpje
naar den polder wijzend: ‘Ze zitte er nou heelemaal in: je ziet alleen Klaverblad z'n
turfstapels en z'n woning nog. Eer je der ben, verdrinke ze in ééne zee.’
Toen lachte hij smakelijk over zijn geestigheid, en de pet wat achterover plaatsend,
rookte hij groote wolken boven zijn hoofd uit. Na een pauze merkte hij weer op: ‘'t
Is 'n duventers mooi gezicht, 'k mag het graag zien.’
‘Dat is het,’ bevestigt Klaas, zich aftobbend, hoe zijn onderwerp in te leiden. Daar
bedacht hij zich, dat Geert, de knecht gisteren aangeteekend was: ‘Hoe is 't, trakteert
de bruigom niet?’
‘Die is wel wijzer,’ rookte Aart door.
En na een pauze hervatte Klaas manmoedig: ‘Wat zou je zegge, as ik 't 'm van 't
najaar is nadee?’
‘Nou, je ken 't nooit jonger doen,’ rooklachte Aart, en toen ernstig, de pijp uit den
mond nemend en met den steel, waaruit dun-arige neveltjes opsliertten, hem tegen
den schouder tikkend: ‘As Trui maar goed veur moeder is.... 't Zal veur 't arme mensch
wel 'n heele verwenning weze....’
Klaas bleef zwijgen, maar, de sigaar week-knauwend zag hij verlegen links uit.
‘Of hè-je je daar nooit 'n arm hart over emaakt?’
‘Och, arm hart....’
‘Want denk er an jonge, dat je je ouwe moeder goed verzurgt....’
‘Dat benne we allemaal verplicht, ieder op z'n beurt,’ waagde Klaas.
‘Hè?’ schreeuwde Aart.
‘Nou ja,’ en Klaas voelde zich kregel worden: 't was toch waar wat hij zei, ‘nou
ja, moeder is ons alle zes broers en zusters toch even na?’
‘Zoo? Wil je zegge, dat je arme, ouwe moeder nou weer ophoepele ken, nou je an
'n wijf denkt en deur hàar zwoegen zelf wat eworre ben. Schaam je,’ en den rug
omkeerend, liep Aart naar binnen, zich inhoudend om niet in leelijk gescheld en
gevloek uit te varen tegen ‘den lafbek, die 'm door zukke druktemakers de wette liet
stelle.’
***
‘Jongetjie, hoor is, der ken geen zege op ruste,’ pruimknauwde Arie Neus, een gulp
bruin tabakssap op zij uitkwattend en de manilla spantouwen Blauwtje om de
achterpooten strikkend.
Hij molk expres eerst Blauwtje, om vlak naast Klaas te zitten, die hij ‘het is op z'n
hart wou binde.’
Klaas, het hoofd stijf voorover in de lende van zijn melkdier gedrukt, spritst in
een tinterende tweemaat de dik-witte stralen bedaard door in den ketel. ‘Daar zè-je
hèm ok hebbe,’ mopperde hij in zichzelf.
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‘Eert uwen vader en uwe moeder,’ vervolgd Arie, om de knieën van z'n beest heen
pogingen doende, den jongen man in het gezicht te zien, en met verheffing van zijn
galm-preekerige stem, voegt hij er aan toe: ‘opdat het u welga in den lande dat ik de
Heere uwèn God u geven zal.’
Elk woord krijgt een bijzonder accent, en na een paar pruimknauwen, zegt de man
met overtuiging: ‘Dàt staat er, jonge. En nou jij?’
Als Klaas bedaard blijft doormelken, verwisselt Neus zijn algemeene methode
voor een meer bijzondere toepassing: ‘En wat zel-je in te brenge hebbe, mannetje,
as je later in je trouwe met ziektes, misgewas, sterfte van je vee bezocht wordt? Ken
je dan zeggen: Heere waarom? Dan zel Die spotte en lache in je verderf, jongetje,
en antwoorde: “Wat hè-jij met mijn gebooje gedaan? Was dat je moeder eere, toen
je
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ze op bevel van een kale bluffamilie en om je wijf der zin te geven de deur
uitschopte?” En dan mot je zóó komme, zóó!’
Hierbij klonk Arie's stem zoo minachtend, dat Klaas nijdig opzag naar het
welsprekende gebaar, waarmee de oude knecht zich de groote hand op den mond
lei.
‘As je nog meer weet,’ viel Klaas uit, die zich tegenover den man nog altijd jongen
had gevoeld, en nijdig met zijn blok smijtend, knoopte hij zijn spantouw los, om een
eind verder Witkop te gaan melken.
Dat was niet langer uit te houen: Moeder altijd met rood-behuilde oogen. Aart al
in geen dagen tegen 'm gesproken, Arie met bijbelteksten aan het bombardeeren...
en Trui eeuwig zeuren, of Moeder 't nou al wist, dat ze er uit moest, want anders
mochten ze niet trouwen, had hàar moeder gezeid.
Het was hem soms, of het 'm in zijn hoofd zou slaan, en als hij in het achterhuis
voor den spiegel zijn haar kamde, dan vond hij, dat hij er heel slecht uitzag. Het vreet
je ook het vleesch letterlijk van je lijf, allen dag zoo zenuwachtig en 's nachts droomen
van ruzie met Aart en met vrouw Klaverblad en van Moeders geklaag en gejeremieer...
dan dat weeë getril in je lijf, dat in je borst zoo bangachtig draaide, as je maar dacht,
dat er over de zaak gerept zou worden.
Er mòest nou een end an kommen, hoe dan ook!
Als hij de volle melkketels in het walhok neerzet, om ze in de vaten over te gieten,
ziet hij Aart net de klompen uitsloffen en het achterhuis binnengaan. En zijn armen
trillen werkelijk, dat hij een heelen plas melk op de roode bakken morst bij het
teemsen boven de spongaten. Zijn hoofd duizelt sufferig, en hij windt den ouden,
vuilen lap om de stop, om die in het spongat te drijven, waarna hij zijn vergissing
bemerkend en een schoone stop in orde makend, deze in een leeg vat slaat.
‘Jij boent de emmers wel om,’ zegt hij tegen Arie, die komt aanschuiven, de
vierkante schouders nog vierkanter door het breede juk.
‘Hij hèt er geen vrede mee,’ gromt de oude Neus in zichzelf, ‘'t booze gewete,
man, 't booze gewete.’
In de schemering van de kamer hoort Klaas zijn moeder, met een zakdoek voor
de oogen, snikken: ‘Dat zùllie dat wille, Aart, ken ik nog plaasse. Maar hij, m'n
jongste lieveling, m'n troetelkind!’
Aart schuifelt driftig heen en weer op zijn kousevoeten en, zijn broer bespeurend,
komt hij op hem af, scheldend: ‘Laffe kerel, kwajonge, verkoop jij je ouwe moeder
voor zukke bluflui! Je ben een vent zonder hart en zonder wil. Weet je wel, dat het
je moeder d'r dood zel weze, as ze van d'r ouwe plaassie afejaagd wordt. Maar 't is
nog zoo ver niet. Veur je dertigste jaar zàl ze je geen toestemming geve om te trouwe.
Hoor moeder, 't zàl niet....’
De oude vrouw is opgestaan en heeft Aart bij den arm gevat, hem stil sussend,
zijn dolle buien kennend en een ongeluk vreezend: ‘Stil, zoo mot je niet spreke,
jonge; Klaas weet niet, wat ie doet....’
Aart slofkoust opnieuw heen en weer en zijn broer, vaalbleek en stil tranen slikkend,
beweegt zich niet van zijn plaats. Dan komt Aart naar hem toe, en hem de hand op
de schouders leggend, zegt hij bedaard: ‘Jonge, jonge, hoe ken je dat doen? Maar jij
ben heel anders, jij mòet heel anders weze, jij het toch ok een hart voor je ouwe,
beste moeder. Kom veur je zake uit en sta er veur en zeg: m'n moeder, daar blijf je
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af, die zal het beste plekkie in m'n huis hebbe tot haar dood. Wel foei, had ik dat ooit
van Trui edocht....’
‘Trui d'r schuld is het niet,’ pruilbeeft de stem van Klaas.
‘Nee, dat leelijke wijf van Klaverblad doet het; Hannes het 't teuge m'n knecht
overgekonkeld. Eerst moest die lastige, ouwe tang - zoo noemen ze je moeder - d'r
uit, anders mocht je niet trouwe... Net, of ze je toch niet graag an de haak slaan, al
had je drie moeders in je huis.... 't Is me maar gien mooi spulletje,’ grimlachte Aart
nijdig.
‘'k Ken 't zoo niet langer uithouë, 'k ken der niet van slape en ete,’ huilt Klaas, ‘en
van moeder zellen ze afblijve. D'r mot een end an komme!’
En zich op de stoep wasschend, en aan
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den bonten handdoek afdrogend, kamt hij voor den spiegel in het achterhuis de haren
tot een bollen kuif, maar hij is te vol vechtmoed, om op zijn bleeke gezicht te letten
of de pet met veel zorg op te zetten, of om een sigaar aan te steken.
‘Trui was zoo niet,’ gromde hij in zichzelf, ‘en d'r moeder zou hij wel vertelle, dat
ze over zìjn moeder niks te zegge had.’
En den dam afklossend op zijn witte klompen, gaat hij naar de Klaverblads, als
een groote, echte kerel vol vechtmoed.

VI.
‘Dat groote bakbeest moeste we maar aan Anna teruggeve,’ merkt Trui aan, de zware
deuren van het kabinet openend, om er haar naaiwerk uit te halen.
‘En 't is zoo'n mooie kast, zoo geriefelijk,’ antwoordt weduwe Buizerd, ‘maar je
mot hetzelf wete: 't is jou huishouë....’
De slappe onderlip trilt alleen wat, maar ze slikt stil haar aandoeningen terug,
tersluiks van haar naaiwerk de kamer rondziend...: nieuwe stoelen, een nieuwe tafel,
nieuwe lamp, zeil op den vloer in plaats van haar gladde matten.... 't Was heelemaal
de kamer niet meer van hàar en Aart. Zijn leunstoel was achterafgezet in haar
slaapkamertje. Ze kon hem niet meer voor zich halen, hier in dit vertrek, geduldig
in de zon. 't Was hier heelemaal een jong, pronkerig huishouentje, kwasi-deftig
zonder mee te kunnen doen, net as bij de Klaverblads.... Dan maar liever rondweg
boersch.... As die zware, ouwe kast nu ook nog weg moest!... Ze zat er zoo dikwijls
op te kijken, stil naar die groote deuren met die kleine laatjes er onder. Daar kon ze
Aart nog wel voor denken, al was het niet hetzelfde ‘kammenet,’ het sleuteltje uit
den zak halend en stofvrij blazend, om dan die linker la open te sluiten, en na te
rekenen of er al geld genoeg bij mekaar was voor die rekening en voor die.... ‘Hoe
zelle we der toch komme, moeder?...’ Want alles deden ze zoo samen, en nou was
hij al negen jaar dood. Gisteren net negen jaar.... Ze had het in het oude kerkboek
opgeschreven.... Negen jaar! As je wist, dat ie op reis was en een jaar zou wegblijven,
wat zou je zitten uitkijken en elken dag tellen.... Anna zou Aart geen week kunnen
missen.... En hàar Aart was nou al negen jaar weg....
‘'t Is zoo'n echte sta-in-de-weg, zie-je,’ vervolgt Trui. ‘As nou met Februari het
wiegje komt, dan weet ik 't nergens anders te zette....’
‘Ja,’ zucht moeder, ijverig doornaaiend, want er rolt een traan onder de brilleglazen
vandaan op haar werk, ‘jij mot het wete, as je de plaas noodig het....’
De weduwe frommelt haar zakdoek voor den dag, den neus snuitend en tersluiks
de oogen drogend. Maar Trui heeft het wel gemerkt en briescht in zichzelf: ‘Zoo is
het nou altijd: heel gedwee en alles goed noeme, maar om alles dwinge as 'n kind....’
En zich driftig naar het achterhuis begevend, snikt ze: ‘Nou, hoor, droog je
waterlanders maar of: ik zel 't dan wel weer inschikke....’
Ze rukt de deur met een smak achter zich dicht, en hoort moeders antwoord niet
eens: ‘Nee, kijnd, ik huil om heel wat anders.... 'k Hoop, dat jij zukke tranen nooit
hoeft te storte....’
Dan staat ze op, en naar haar opkamertje sloffend, werpt ze er zich op vaders oude
leunstoel, het hoofd voorover in de handen en stil snikkend, vrijuit, want ze had al
zooveel tranen gegaard in die drie maanden van Klaas z'n huwelijk....
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Eindelijk wischt ze zich het gelaat en de roode oogleden en den bril af, en het oude
kerkboek van de beddeplank krijgend, leest ze voorin haar groote beefletters: A a r t
B u i z e r d , o v e r l e d e n 3 a u g . 1887.
Daar staarde ze op, lang, met enkel gedachten aan dien datum en dat het nou al
zooveel jaar voorbij was. En toen ging ze weer bladeren, want er lagen ook vouwtjes
in, die Aart er nog in gemaakt had, en bij haar troostwoord, haàr woord, dat er zoo
heel alleen voor haàr stond, lag nog de pauweveer, die hij bij het bijbellezen 's middags
altijd gebruikte: ...‘een huis niet met handen gemaakt....’
Maar in de huiskamer werden de kabinetdeuren onweerig toegesmeten en een
stoel wild tegen den kant gesmakt.... Trui was
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weer heel ondeugend, en waarom toch? Had ze dan wat misdaan, en konden ze dan
niet begrijpen, dat haar hoofd zoo vol was van Aart: gisteren z'n sterfdag, en al negen
jaar!
Zuchtend ging ze lezen in het gele boek, met stille berusting, maar zonder aandacht
want dàn werd er een kopje rumoerig gerinkeld, dàn de kamerdeur nijdig
toegeslagen....
En ze had toch Trui in alles baas gelaten en ze had dadelijk toestemming tot
trouwen gegeven, toen Trui met tranen in de oogen had gezegd, dat het haar drijven
nooit was geweest, om moeder er uit te krijgen, en of ze daar nooit meer an denken
of over spreken wou?...
Ze wist nog niet, wat ze an Trui had, en nou kende ze der al drie jaar, en was Klaas
al drie maanden getrouwd.... Ze was nog heelemaal niet eigen met haar, en ze vreesde,
dat ze het nooit zou worden.... Ze dacht wel eris, zou Trui wel rècht wezen?... En ze
wist het nou nog niet.... Met Anna was ze zoo dadelijk eigen, maar dat was ook heel
anders. Je voelde zoo ineens, dat die hart voor je had.... En of Trui dat wel zou hebben;
soms dacht ze van ja, maar ze was zoo heelemaal afzijdig altijd, ze dee zoo alles
achterbaks en vertelde je zoo nooit wat.... En altijd kwaaddenkend.... En Klaas zou
zijn moeder nooit de hand boven het hoofd houën.... Diè kon nou juist maken, dat
z'n vrouw haar beter begreep, en dat het zoo hard was, elke oude herinnering uit de
kamer te zien wegsjouwen.... Maar dat zat er nou ok niet in 'm Geen hart, dat is het!...
Of zoo maar heen leven, zonder nadenken. As ze zelf kinderen hebben, net zoo Aart
zei, dan zullen ze nog wel eris beseffen, dat ze ànders tegen moeder moesten wezen....
En ze las het oude, troostende hoofdstuk nog eens over, maar de woorden waren
alleen letters en in haar borst begon het zoo opeens te bonzen en te hijgen.... Ze viel
achterover, half zich bewust van vuurgloeiing in het hoofd....
***
‘'k Weet me geen raad, Klaas, nou moeder zoo lang bedlegerig blijft’
Klaas, even ruimte makend in den vollen kauw-mond, grinnikt: ‘Nou, je heb het
me ok druk!’
‘Ja, jij heb mooi praten. Maar dat is: het melkgoed naloope, zurrege veur ete en
drinke op z'n tijd, het heele huishouë....’
‘Het heele huishouë!’ spot Klaas, maar Trui blijft een grommig-zorgelijk gezicht
zetten.
...‘En dan je naaiwerk en jullie kouse, die altijd slijte, en aldeur een zieke
naloope....’
‘Nou, as je 't niet of ken, neem dan een naaister!’
‘Ja, dat ken-je begrijpe. Een meid, een daggelder, een vaste knecht...’ en ze ziet
Arie, die zich tot zwijgen dwingt met een vervaarlijken hap van zijn boterham nijdig
aan - ‘dat most er nog bij komme ok, een naaister.’
En met neergetrokken wenkbrauwen mopperig voor zich ziend, vervolgt ze: ‘Je
zou wel werken kenne veur het volk.... Per slot nog een ziekenverpleegster er bij,
net as bij notaris Kasboek in huis.... We zitte toch al, dat we niet nokke en geeuwe
kenne.’
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Klaas kauwt smakelijk door, in zichzelf philosopheerend, dat het Trui der ‘toestand’
zou zijn, waarom ze alles zoo zwaar tilde....
Maar Arie, die nijdig met de tong de broodkruimels uit zijn holle kiezen werkt,
weet zich niet langer in te houden en plakt de groote, witte koffiekom met geweld
op het theeblad.
‘Kerel,’ schreeuwt Trui opspringend, ‘je maakt me an het schrikke met je
spektakel.’
‘An 't schrikke?’ vraagt de oude man, minachtend grijnzend, ‘'k zè-je nog is aers
an het schrikke make! As je mìjn wijf was,’ - en hij dreigt Klaas met een heftig
schudden van den dikken wijsvinger - ‘'k schopte je de deur uit, as je zoo over m'n
zieke moeder zanikte.’
‘Smijt 'm de wurf af, Klaas.... Geen minuut wil 'k 'm langer zien in m'n huis....’
Trui staat op, dreigend met de vuist, maar, zich met moeite beheerschend, om weer
te gaan zitte, zegt ze: ‘Klaas, geef die ouwe vent z'n loon....’
‘Je ben uit een verkeerd nest,’ schimplacht Arie, ‘uile blijve uile. 'k Heb 't altijd

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

633
ezeid. Maar geef acht, de Heere zel je wete te vinde. Alles is je te veul, wat je veur
dat zieke mensch doet.... En zoo'n kwajonge van een vent vindt alles maar best....
Jullie! Met z'n tweetjes nog niet,’ sart de oude man, als de beide echtgenooten
schreeuwend dreigen hem de deur uit te smijten....
‘Och, as ik dan zoo te veul ben, hier... 'k heb het ok al lang ewete....’
In de deur van het opkamertje staat de zieke, het oude gelaat nog magerder gegroefd
en de grijze haren verward bollend uit de witte nachtmuts. Haar bruin rimpelige
handen trekken een deken om het krommige lijf.
‘... Dan zel ik er wel uitgaan, naar Anna.... 't Is toch heelemaal mijn huis niet
meer....’
Dan zakt ze neer op het kleine trapje, de beenen met de sjobberig aangeschoten
kousen onder de deken vandaan.
Trui en Klaas schieten toe en tillen haar samen in de bedstede, en Arie ziet alles
stil aan, de handen in de zakken, en mompelend: ‘Je mot het van je kindere maar
hebbe, zoo'n ziel!....’
Koussloffend gaat hij naar het achterhuis en de klompen aanwippend, sleepvoet
hij den dam af, breedvierkant, met minachtend gelach om de dunne lippen: ‘Je mot
't van je kindere maar hebbe; dat is nou der troetelkindje, ja, ja, der troetelkindje....
Eli en z'n zonen!....’
En een groote pruim in den mond stekend, sloft hij door, den dam op bij Aart.
Knauwend en zijn tabak met de tong rollend, gluurt hij over het horretje de
woonkamer in.
‘Nog an 't schofte,’ mompelt hij, de klompen uitwippend en door de keuken naar
binnen schuifelend.
‘Gemurrege!’ En op zijn bruste manier vervolgt hij, ‘zeg, zou jij nou je moeder
niet is hier hale?’
‘Is 't arger, Arie,’ roepen Anna en Aart beide ontsteld.
‘Och, 't is al arg genog, as je ergens te veul ben. 'k Zal de tentwagen maar inspanne.’
Aart draaft naar den boogaard, waar Zwart graast en in weinig tijds stappen hij en
zijn vrouw op de werf van Klaas uit.
‘Wat komme jullie doen? Wat het die lastertong van een vent je wijs emaakt?’
snibt Trui. Moeder is me volstrekt niet te veul, hoor. Dat de drukte je wel is kriegel
maakt....’
‘Niet te veul, maar òver,’ gromt Aart, en zonder ander antwoord gaan ze stil het
opkamertje binnen.
De oude vrouw opent even de oogen en knikt stil met het hoofd, als Anna zacht
vraagt: ‘Moeder, je most zoo lang je ziek was, bij ons komme.... As je dan later weer
naar je ouwe huisie terug wil....’
Ze laat zich lijdelijk in dekens wikkelen en wijst naar het gele boek en andere
kleinigheden op de beddeplank, hijgend uitbrengend: ‘En je vader z'n stoel, Aart!’
‘Daar zelle we allemaal wel veur zurrege, moeder, hoor!’
Zoo dragen ze de oude vrouw in het rijtuig, en haar oogen gluren door een kier
van de dekens heen, of ze het oude huis streelden. Dan springen ze vol tranen: ‘Nou
ben ik hìer uìtedrage, wanneer zal het bij jou van daan beure, Aart, naar het kerkhof?...
Och, en Klaas is toch m'n lieveling, en hij woont nou toch op je vaders spulletjie...’
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***
Zoo stil was het in haar, en zoo licht rondom, zoo blinkend licht.
Ze glimlacht blij, met het slap-hangende onderlipje in vroom aanschouwen
prevelend.... Daar die glans zoo vol en ver voor zich, een hemel van stille-vlammend
goud..., een wolkentroon en engelen er om heen..., en in het midden de Heerlijkste
van allen, dat ze het gelaat met de handen moet dekken.... Maar alles laait en straalt
nog; en alleen de glans van Zijn oogen is als duizend lachsterretjes, die stille psalmen
tintelen.... En in haar ooren deinst van vèr-weg de duizend-stemmen-muziek van
‘Hosanna! Eere zij God in den Hooge,’ stil-vredig, of ze tot haar zweefde over wijde,
wijde wateren.... En die gouden vlammen zijn ìn haar, en die Hosanna-jubels zijn ìn
haar, in haar hoofd en in haar borst, één zaligheid van geen-aarde-kennen en leven
in licht en kleur en zingen.... Tot alles in
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goudgestraal zich weeft om een gelaat-van-stil-dulden, waarover glimlachjes van
heil glijden één groote, groote blijheid.... En dat lacht tegen haar en wenkt en zingt
met de duizend stemmen-van-vèr-weg: ‘Een huis, niet met handen gemaakt, maar
in de hemelen eeuwig!’
.... Aart, Aart!... Maar haar stem vliedt vàn haar en zweeft voor haar uit, en zij
zweeft daar achter, ijl en vol-verre-zang-geluiden en vol licht en goud,... en haar
stem is altijd vòòr, die juicht ‘Aart, Aart!...’
‘Moeder, wat is het, waar droom-je zoo van?’
Anna's wang drukt zacht-warm op de hare, en met een schokschrikje valt ze uit
haar extase, verbijsterd-glimlachend starende naar dat
menschen-gezicht-van-liefhebben, en over die goudige haren, die kriebel-streelen
over haar voorhoofd....
Ze legt de bruin-magere hand op Anna's hoofd en fluistert van hare zaligheid...
................
Nu is ze weer alleen, en buiten is ook alles licht en zon, en ver-weg blinkend-blauw,
daar je naar zag zonder moe-worden, en dat was als vrede en als psalmzingen in
wijde velden.
‘O, God!’ klaagt ze ineens bij de weëe stilwording in haar van hartverlamming....
En het hoofd in de witte nachtmuts knakt slap achterover, dat de vellige hals wat
verder rekt uit het nachtjak....

In Leipzig en Berlijn. (Het vierde internationale uitgeverscongres,
juni 1901).
Door J.A. Wormser.
Er is eigenlijk niet veel moois aan Leipzig te zien, en toch weet ik weinig steden in
Duitschland, waar ik liever eenige dagen doorbreng. Een uitgever met hart voor zijn
vak voelt zich daar thuis. Toen dus de oproeping werd rondgezonden om deel te
nemen aan het vierde internationale uitgeverscongres, in Juni 1901 te Leipzig te
houden, was er slechts weinig toe noodig om mij - evenals verscheidene andere
Nederlandsche uitgevers - er toe te brengen zich te laten inschrijven.
Waarschijnlijk is nog zelden iemand naar een congres gegaan alleen en uitsluitend
om de onderwerpen die daar verhandeld werden, of om hals over kop de wereld te
verbeteren. Indien zelfs de vurigste deelnemer zich dat niet voorstelt, moet iemand
die over een congres schrijft - anders dan in een vakblad - vooral zich wachten meer
dan het minst mogelijke van de techniek te laten zien. Ten minste indien hij verlangt
dat iemand hem lezen zal!
Er zijn menschen, die in 't geheel niets van congressen verwachten en ze alleen
houden voor kermissen in besloten kring. Ik geloof met alle bescheidenheid dat die
menschen het glad mis hebben. Zeker, er is een manier van zaken doen zoo ongeveer
als men een twee en een halve cents stukje in de gleuf van den automaat steekt, aan
't knopje trekt en een perronkaartje van dat ijzeren ding in ruil krijgt. Maar die 't zóó
doen, zijn de rechte kooplui niet. De beste handelsman is hij, die, goed op de hoogte
van zijn vak, de kunst verstaat om zijn relatiën tot zijn vrienden te maken. In die
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kunst is men nooit volleerd. De hoogeschool, waar ze onderwezen wordt, zijn de
congressen. En eerlijk moet ieder, die nu pas te Leipzig in den internationalen
vriendenkring was, erkennen: de Duitschers verstaan goed de kunst om er les in te
geven.
We waren daar in Leipzig samen ongeveer vierhonderd uit alle oorden der wereld.
Bijna geen land in Europa of 't had zijn afgevaardigden geleverd; Amerika was goed
vertegenwoordigd; Mexico had zijn man gezonden; en uit China was Mr. Brown zelfs met zijn vrouw - op 't appèl. De Engelschen vonden er ook een rustig plekje,
wat hun tegenwoordig niet dikwijls op het vasteland overkomt. Hadden ze dat
misschien te danken - voor een deel althans - aan de tegenwoordigheid van den
uitgever T. Fisher Unwin uit London, die het waarlijk niet onder stoelen en banken
steekt dat hij vurig Pro-Boer is? Maar al werden de Engelschen door de zeer
beschaafde gastheeren, zooals vanzelf spreekt, evenals de andere gasten uitmuntend
behandeld, in kleiner kring werd menige hartelijke toast op ‘Oom Paul’ en op de
Boeren gedronken.
Maandag 10 Juni zou het congres geopend
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worden. Maar de Zondagavond was door den voorzitter van het congres, Albert
Brockhaus uit Leipzig, bestemd om alle congressisten in de prachtige villa van zijn
broeder te ontvangen.
Kent ge Albert Brockhaus? Een flinke figuur in de kracht van 't leven, ernstig en
welwillend; een uitstekend president, wien de hamer niet alleen toekomt om de
voorname plaats die zijn firma onder de Duitsche boekhandelaren bekleedt. Hij, in
1855 geboren, is met zijn broeder Rudolf, die in 1864 het levenslicht zag, de vierde
generatie in die firma. Zijn overgrootvader Friedrich Arnold Brockhaus begon 15
October 1805 de zaken heel klein in de Warmoesstraat te Amsterdam. Daar had hij
zich reeds in 1802 als koopman in manufacturen gevestigd, maar de
tijdsomstandigheden dwongen hem in 1804 tot liquidatie. De vader van Albert, Dr.
Eduard Brockhaus, die zich uit de zaken teruggetrokken heeft, vroeg me nog
belangstellend naar het voorvaderlijke huis, maar kreeg niet veel anders ten antwoord
dan dat er thans een affaire in gevestigd is, die men niet bij name behoeft aan te
duiden, om elkaâr te begrijpen. Toen Holland een deel van Frankrijk werd kon de
oude Brockhaus het daar niet meer uithouden; in 1811 vestigde hij zich in Altenburg,
maar sedert Paschen 1818 heeft de firma Leipzig tot haar zetel gekozen. En wat er
van gegroeid is kan men zich niet voorstellen als men 't niet gezien heeft.
Uitgeverszaak, importhandel, boekdrukkerij met 28 snelpersen, steendrukkerij met
27 snelpersen, boekbinderij, alles samen geeft aan een personeel van meer dan 750
personen volop werk en brood. Maar Brockhaus en zijn gemalin, die nu en dan den
koning van Saksen familiaar bij zich aan tafel zien, zijn de eenvoud in persoon; en
gezelliger, vriendelijker uren van reunie dan we in hun gastvrijheid doorbrachten,
kan men zich niet voorstellen.
Maandagmorgen vroeg op weg naar ‘die Buchhandlerbörse.’ Wat was het warm!
Maar niet in de groote zaal van de Beurs. Die Beurs is - en terecht - de trots van alle
uitgevers en boekhandelaren. Reeds in 1792 werd er behoefte aan gevoeld en P.G.
Kummer,

ALBERT BROCKHAUS.

een voortvarend uitgever te Leipzig, nam in een koffiehuis een paar kamers, waar
hij vaste plaatsen aan zijn vakgenooten verhuurde om beurs te houden. In Duitschland
heerscht de goede gewoonte dat in den boekhandel verreweg de meeste zaken à
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contant (‘baar’) gedreven worden. Den vierden Zondag na Paschen verzamelen zich
echter de duitsche uitgevers en commissionairs in Leipzig aan een feestmaal, om de
beide volgende dagen hun rekeningen te vereffenen, de nieuwe uitgaven op touw te
zetten en hun contracten met boekdrukkers en binders af te sluiten. De vreemdeling,
die 't eens bijgewoond heeft, moet zich elke volgende ‘Ostermesse’ moeite aandoen
om t'huis te blijven. Die Ostermesse is voor uitgevers de groote aantrekkelijkheid
van Leipzig.
De Beurs in 't koffiehuis ging na een paar jaren weer teniet, om de eenvoudige
reden dat het koffiehuis verkocht was. De Duitsche Vereeniging voor den Boekhandel
opende evenwel in 1836 een eigen gebouwde Beurs in de Ritterstrasse. Die werd
echter spoedig te klein; want zulk een manier van zaken doen is van veel meer belang
dan men zich denkt. Geen gering deel van haar bloei heeft
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Leipzig te danken aan de concentratie van het boekhandelaarsvak. Honderden firma's
hebben zich daar gevestigd en drijven kolossale zaken. Eindelijk op Ostermesse 1884
werd besloten tot het bouwen van een nieuwe Beurs. De stedelijke regeering van
Leipzig was verstandig genoeg om de Vereeniging krachtig te hulp te komen door
haar den grond voor 't nieuwe gebouw ten geschenke te geven. 23 Mei 1886 werd
de eerste steen gelegd en 29 April 1888 werd het gebouw feestelijk geopend. De
afbeelding van de Beurs bij dit schetsje gevoegd, toont duidelijk genoeg aan dat ze
geen kleinigheid is. Ik volsta met te zeggen dat telken jare in de groote zaal waar 's
morgens de zaken gedaan worden, Zondagsmiddags een diner gegeven wordt aan
600 à 700 personen, die volstrekt niet bekrompen zitten.

BUCHHäNDLERHAUS TE LEIPZIG.

In die zaal werden de algemeene vergaderingen gehouden. 't Spreekt vanzelf dat
er bijzalen genoeg zijn voor de zittingen van de sectiën. En ieder, die de Duitschers
maar een beetje kent, begrijpt zonder dat het hem gezegd wordt, dat men onder het
gebouw een goede ‘Gutenbergskeller’ vindt, waar het op ‘Bierabenden’ heel gezellig
kan toegaan.
Het Duitsche volk begrijpt dat de uitgevers de schakel vormen tusschen alle rangen
en klassen der maatschappij. ‘De Pers Koningin!’ Niet weinige Nederlanders denken
bij dat woord alleen aan de krant. De Duitscher denkt aan het gedrukte woord, en
vergeet daarbij het boek niet.
Dat blijkt bij elke Ostermesse. Gewoonlijk wordt aan de tafel van het ‘Cantate
essen’ de stad Leipzig vertegenwoordigd door den Burgemeester. Geen wonder dus
dat na de voortreffelijke openingsrede van den voorzitter Brockhaus, het woord
gevoerd werd door den Oberburgemeister van Leipzig, Dr. Tröndlin; door den
Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Zweiniger; en door den Minister van
Binnen- en Buitenlandsche Zaken van Saksen, Von Metzsch-Reichenbach. De twee
eersten waren eere-presidenten. Evenzoo de uitgevers Renée Fouret, lid van de
beroemde firma L. Hachette & Co. te Parijs, Emile Bruylant van Brussel, en John
Murray uit London.
‘Elseviers Maandschrift’ is het ‘Börseblatt’ der Duitsche Boekhandelaars
vereeniging niet. Met stilzwijgen ga ik dus voor mijne lezers de verschillende zittingen
der sectiën en de algemeene vergaderingen voorbij. Gewoonlijk werd er gewerkt en goed gewerkt ook - van 9-12 en van 3-5 uur. Vruchteloos was het congres alles
behalve. Het Permanente Bureau, tot uitvoering van de op de verschillende congressen
genomen besluiten, zal na dit congres eerst goed tot zijn recht komen. Als waarlijk
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internationale stad voor de vestiging van dat bureau konden slechts twee plaatsen in
aan merking komen: Bern en Amsterdam. Om verschillende redenen - meest en
voornamelijk voor mijn vakgenooten van belang - werd eerstgenoemde stad gekozen.
De heer Morel, daar woonachtig, die zooveel bijdroeg tot het slagen van de Berner
conventie, nam het secretariaat op zich. De gezamenlijke landen stelden voor de
jaren 1901, 1902 en 1903 drie maal Mr. 30000 voor de bureaukosten beschikbaar.
Het Congres nam met warm applaus de uitnoodiging der Italiaansche uitgevers aan
om in 1904 het vijfde congres te Milaan te doen houden. De uitdaging onzerzijds
aan de Amerikanen gericht om te zien welk der beide landen het eerst tot de
Bernerconventie zou zijn toegetreden en dan in dat land het zesde congres in 1906
te houden, vond grooten bijval. Ze
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RENÉ FOURET.

werd onmiddellijk gevolgd door een toast van de Fransche confraters, die het koste
wat het wil in het land van de ‘beminnelijke koningin Wilhelmina’ wilden vergaderen.
Mij docht zoo dat men den naam van de ‘Gelderland’ tusschen de regels door kon
lezen! En hiermee stap ik van de werkzaamheden van het congres af om mijn lezers
verder nog een en ander van de ‘vrije uren’ te vertellen.
Aan den avond van Maandag 10 Juni werd den Congressisten een schitterend dinér
aangeboden in het ‘Buchhändlerhaus. Wie de Duitschers kent, weet wel hoe gezellig
men bij elkaer was.
De volgende avond was een van rijk genot. Leipzig munt niet alleen uit als
hoofdplaats van den Duitschen Boekhandel; zij is ook de stad der muziek. De
gemeenteraad had den 11en Juni 's avonds 7 ure alle deelnemers aan het congres en
honderden anderen met hunne dames uitgenoodigd in de groote muziekhal van
Leipzig, het Gewandhaus. De prachtige zaal gaf een heerlijken aanblik. Maar het
concert was een der fijnste genietingen ons in die week geboden. Achtereenvolgens
kwamen ter gehoore de Ouverture uit ‘Leonore’ van von Beethoven; Aria uit David's
Opera ‘La Perle du Brésil’, voortreffelijk gezongen door Fraulein Martha Petrini;
een Symphonie van Haydn; ‘Les Préludes van Franz Liszt’ ‘Isolde's Liebestod’ uit
‘Tristan en Isolde’ van Richard Wagner, waarmede Mevrouw Paula Duenges ons in
verrukking bracht; en de Overture uit Tannhäuser.’ Het hooge kunstgenot werd
gevolgd door een ‘Buffet,’ waar men op geen half uurtje haast had!
De avond van Woensdag den 12den zou recht Duitsch worden doorgebracht. 't Was
Bierabend in de groote zaal van den Zoölogischen tuin. Maar vooraf was ons een
eigenaardig genoegen bereid in verscheidene kleine kringen. De groote uitgevers
van Leipzig hadden de vreemdelingen onder zich verdeeld en ieder 15 tot 25 hunner
aan tafel genoodigd. Mij viel het genoegen ten deele de gast te mogen zijn van het
huis K.F. Kechler. Deze firma werd in 1789 gesticht. De kleinzoon van den stichter
overleed 5 Augustus 1897 en liet zijnè weduwe de zaak na. Haar drie zonen, nog te
jong om mede aan het hoofd te staan, worden gevormd door haar beide uitnemende
mededeelhebbers, Dr. R. Winckler, Dr. O. Engert. Mevrouw
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Koehler was als gastvrouw tegenwoordig. Ons klein gezelschap niet meer dan 30
dames en heeren sterk, bestond uit vertegenwoordigers van acht nationaliteiten.
De Donderdagmiddag was voor allen ook belangrijk. Het geschenk aan grond,
door den Raad van Leipzig voor den bouw van het Buchhändlershaus afgestaan, was
niet met karige hand toegemeten. Achter het gebouw bleef nog dubbel zooveel
beschikbaar als bebouwd was. Men maakte daarvan

JOHN MURRAY.

een tuin die bij de Gutenbergkeller behoort. Doch om alles te omvatten wat men zich
voorstelde was ook het kolossale gebouw te klein. En daarom werd in 1898-1900
achter de Beurs een ‘Deutsches Buchgewerbehaus’ gebouwd; kleiner van afmeting
maar in denzelfden trant. Dat dient voor vergaderzalen en tentoonstellingen voor den
boekhandel en alle aanverwante vakken. In Juni 1900 is het geopend, natuurlijk met
groote, echt Duitsche feestelijkheid. Thans waren de congressisten uitgenoodigd zich
daar des namiddags te 3 ure te vereenigen in de schoone ‘Gutenberghalle’ om daarna
het gebouw te bezien en zich, in kleinere groepen gesplitst, onder geleide van
Leipziger vrienden naar verschillende bezienswaardigheden van de stad te begeven.
De Gutenberghalle maakt een machtigen indruk. Stel u voor een zaal van 320 □
M. oppervlakte, rijk gedecoreerd, waar het getemperde licht door de beschilderde
glasvensters u een oogenblik aan het schip van een dom doet denken. Recht voor u,
tegenover den ingang, staat een kolossaal marmeren beeld van Gutenberg. Zinrijke
muurschilderingen verhoogen het effect. Links van Gutenberg ziet men Bijgeloof,
Tirannie, Onkunde, Clericalisme en Slavernij schoorvoetend maar zeker wijken voor
de macht van het gevleugelde Woord. Rechts slapen Hekserij, Wellust,
Middeleeuwsche Ridderschap voor goed in onder betoovering van het licht des
Nieuweren Tijds. Op den achtergrond zit een afgeleefde grijsaard, het Middeleeuwsche
Conservatisme, vergeefsche pogingen aan te wenden om zijn nutteloos geworden
schatten voor algeheele verzinking te behoeden. Terzijden treden machtige figuren
tevoorschijn: Wodan, Loki, De Waarheid en De Poëzie. Het geheel van zaal en
decoratie bedoelt éene groote hulde aan ‘De Pers’, en is uitnemend geslaagd. Niet
zoó dat ieder kind er dadelijk uit wijs kan worden; maar zoó dat den intellectueel
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ontwikkelden bezoeker van de zaal tijd tekortschiet voor de beschouwing zoodra hij
begreep wat de schilder, Sascha Schneider, hem zeggen wil. Ware kunst!
Een waardig slot van 't samenzijn in Leipzig was tegen Donderdagavond den
deelnemers aan het congres bereid door de gezamenlijke Duitsche, Oostenrijksche
en Zwitsersche uitgevers: een banket in den schoonen ‘Palmengarten’. Tijd en ruimte
ontbreken om de wijnliederen te vertolken die onder het banket gezongen werden
door een groep van ongeveer 40 jongens en meisjes, welke in eigenaardige costumen
‘Unsere Tischweine’ voorstelden: Portwijn en Sherry, Rhijnwijn; Moezelwijn;
Bordeau; Champagne en ‘den kleinen Cognac’. 't Zal niemand verwonderen dat het
reeds lang Vrijdagmorgen was toen wij den nacht begonnen! De Nederlanders
kwamen onder geleide thuis; dat ze te danken hadden aan het feit dat ze ter eere van
hun gastheeren uit volle borst bij 't dessert: ‘Heil Dir im
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OPENING VAN HET CONGRES IN DE GROOTE ZAAL VAN HET BUCHHäNDLERHAUS

Siegerkranz’ hadden aangeheven; heel duidelijk gezongen, zoodat niemand er ‘God
save the Queen!’ uit verstaan kon!
't Congres was gesloten; maar ‘Scheiden thut Weh!’ en de Berlijners hadden gevoeld
dat de week toch gebroken was. Ze hadden dus goedgevonden alle leden voor Vrijdag
en Zaterdag naar Berlijn te noodigen. En de leden vonden het ook goed.
We hebben er geen berouw van gehad! Vrijdagmorgen gingen dus allen naar 't
Berliner Bahnhof om te 12 ure in Berlijn aan te komen. Te 2.30 bevonden allen zich
in een café op ‘Königsplatz’, waar men natuurlijk begon met de onontbeerlijke
Schöpfen Bier. En daarna was ons een zeer eigenaardig, practisch genoegen bereid.
Ongeveer 70 landauers kwamen voor en in elk namen drie vreemdelingen en een
Berlijner uitgever plaats. Ieder werd voorzien van een platte grond der stad waarop
duidelijk de te maken rit was aangegeven, en zoo werden, begunstigd door het
heerlijkste weder, ruim twee uren besteed aan het bezichtigen van de stad. Ten slotte
werd ieder in zijn eigen landauer naar zijn hotel teruggebracht om zich gereed te
maken voor het Festmahl, dat te 6.30 in den ‘Zoölogischen Garten’ gegeven werd.
Dat het Festmahl uitstekend was behoef ik zeker niet te zeggen. Recht gemoedelijk
werd de tafel geopend door den voorzitter van den Berlijnschen Uitgeversbond, den
heer Vollert, die president van de tafel was: ‘Mijne Heeren, de Berlijnsche uitgevers
zijn op zeer goeden voet met het Bestuur van den Zoölogischen tuin en zouden niet
gaarne den naam krijgen van zich iets toe te eigenen dat hun niet toekwam. Mocht
dus een der heeren morgenochtend bemerken dat hij onbewust in zijn rokzak een
aap of een kater heeft mee naar huis genomen, dan verzoek ik hem vriendelijk het
lieve beest zoo spoedig mogelijk hier terug te doen bezorgen.’
Onze gastheeren hadden echter zoo goed voor de wijnen gezorgd dat niemand
behoefde te vreezen zich aan dergelijken diefstal te zullen schuldig maken.
De morgen van Zaterdag 15 Juni was
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bestemd voor het bezichtigen van groote instellingen. De vreemdelingen, die een
kaart hadden kunnen machtig worden (er waren slechts 50 kaarten) bezochten de
Keizerlijke Rijksdrukkerij; zeker het voornaamste van alles wat er te zien was, vooral
voor mannen van het vak. De Rijksdrukkerij, waar alle geldwaarden van het Rijk
gedrukt worden, is uitnemend ingericht. Alle nieuwe uitvindingen op drukkersgebied
worden er beproefd en - indien practisch bevonden - ingevoerd. De lokalen zijn zeer
goed ingericht; voor de werklieden wordt behoorlijk zorggedragen. Er is een personeel
van ongeveer 1750 mannen en vrouwen werkzaam. Zonder aarzelen erken ik dat
eene vergelijking, die ik onwìllekeurig maakte met de Staatsdrukkerij te Washington,
welke ik in 1899 bezocht, ten voordeele van die te Berlijn uitviel.
Een zeer groot genoegen had men ons als slot van de feestelijkheden tegen
Zaterdagavond bereid. Te 2 ure vertrok een extratrein naar Potsdam. De dames van
de Berlijner uitgevers deden ons de eer aan mee te gaan. Te Potsdam werd en corps
Sans souci bezichtigd, en daarna lag te 6.30 een extra boot aan de Lange Brug te
Potsdam

GUTTENBERGHALLE IN HET BUCHGEWERBEHAUS.

HET ‘BUCHGEWERBEHAUS TE LEIPZIG.
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gereed om het geheele gezelschap, onder goede muziek, over de Havel naar de
Wannesee te brengen. Wie de Havel gezien heeft kan zich voorstellen hoe genotrijk
de tocht langs de Rijnachtige oevers was. Op een der eilandjes in de Wannesee verheft
zich het ‘Schwedische Pavillon’. Daar stond een maaltijd gereed, dien de Berlijners
heel nederig ‘Imbiss’ noemden. Te 10 ure ging een extratrein om allen terug te
brengen. Er was dus niet heel veel tijd beschikbaar maar toch nog genoeg om in
toasten en met ‘lijntjes’ en handdrukken elkaar een ‘Auf Wiedersehn!’ toe te roepen.
Auf Wiedersehn! eerst in Milaan en daarna.... in Amsterdam? Ik hoop het van harte!
‘'t Is maar goed,’ zoo sprak ik den vorigen avond aan tafel in den ‘Zoölogischen
Garten’ te Berlijn, ‘dat niet alle congressen via Leipzig naar Berlijn gaan. De uitgevers
zouden al te snel en al te intiem met de luxezijde van hun vak kennismaken. Holland
dankt u ‘und erbittet sich höfflichst von dieser Gastfreiheit das Uebersetsungsrecht!’
J.A. WORMSER.
Amsterdam.
3 Aug. 1901.
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Ballade.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Op het woelige marktplein, van menschen bont,
Zong de zanger den lof van zijn lieveken blond.
De Koning, die reed op zijn ros voorbij.
- ‘Haal mij die jonkvrouw en geef haar mij!
Naar mijn marmeren troonzaal geleid ik haar,
Met mijn goudenen kroon op haar goudenen haar.’
De zanger die zonk op zijn knieën en bad:
- ‘Laat mij, o Koning! mijn eenige schat.
Al fladdere in flarden mijn mantel zoo oud,
Al rinkle in mijn beurzeken zilver noch goud,
Mijn lievekens liefde maakt mij rijk,
Die ruilde ik voor geen koninkrijk.’
Toen liet hem de Koning in boeien slaan,
Omdat hij een koning had wederstaan.
Doch hij zong in den kerker een tooverlied,
Dat zijn boeien deed breken als halmen van riet,
Dat deed wijken de wanden van stuggen steen,
Als de neevlen waar 't vogelken vliegt doorheen.
En hij vluchtte in het heilige veilige woud
En hij zong van zijn jonkvrouw; de boomen zoo oud,
Die peinzende wijzen, die reuzen van brons,
Die ruischten: - ‘O geef haar, o geef haar ons!
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Wij hoeden haar treden voor stedegewoel,
Wij geven een leger van schaduw haar koel.’
En hij vluchtte van land naar het strand van de zee
En hij sprong en hij zong op een scheepje aan de ree.
En de golven die klotsten: - ‘O geef ons haar!
Wij winden koralen en wier om heur haar.’
- ‘Eer stortte in de golven 'k mijn lijf en mijn luit,
Aleer ik u jonde mijn zonnige bruid!’
De Zee, vol ontzag voor zijn wederstand,
Die dreef er het scheepje gedwee naar land.
Toen daalde een fluisteren wonderbaar,
Een adem huiverend door zijn haar.
‘O geef haar mij!’ zei zacht de Dood,
‘Ik geef haar het eeuwige morgenrood.’
- ‘Koen trotste ik het Woud en den Oceaan,
En zelfs den Koning heb ik weerstaan.’
- ‘En toch, ga zien - klop aan haar poort Wie van ons beiden uw lief behoort.’
Toen hij klopte aan haar poort, in het morgenrood,
Lag, op haar sponde, de jonkvrouw dood.
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Gedichten
door Joha. W. Bakker.
I.
Met vreugdebloemen hemelblauw
Wil ik uw hoofd omgeven;
Op ieder blaadje staat getrouw
Mijn liefdewoord geschreven.
Met zachte ranken immergroen
Wil ik U, Lief, omhangen;
Die zullen U gedenken doen
Aan mijn gestaâg verlangen.
Mijn donk're treurviolen wil
Ik aan Uw harte steken;
Zij zien u aan, zoo droef en stil,
En kunnen van smart niet spreken...
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II.
Nachtliedje.
Zoo moeitevol is wel mijn dag,
Dat ik aan u
Niet denken mag.
Ik kan nu nimmer bij u zijn,
Hoe gaarn' ik wilde, Liefste-mijn!
Maar in den koelen, klaren nacht,
Als alles zwijgt,
Dan sluip ik zacht
Door 't open kamervensterkijn,
En kom tot u, o Liefste mijn!
Gij hoort mij niet, gij ligt zoo stil,
Dat ik uw slaap
Niet storen wil.
Gij ligt zoo kalm, zoo engelrein....
Slaap rustig voort, o Liefste-mijn!
't Waar zonde, als ik u wekken zou;
Het is als speelde
Een glimlach flauw
Om uwen mond, zoo zacht en fijn....
Droomt gij van mij nu, Liefste-mijn?
De nachtwind suizelt door de blaân,
En maant mij, dat
Ik heen moet gaan.
Ik mag niet langer bij u zijn....
Vaarwel.... slaap zacht.... o Liefste mijn!
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Van de redactie.
Nieuw proza.
- I. Babel, door LOUIS COUPERUS. (L.J. Veen, Amsterdam). Louis Couperus gaf ons
weder een stuk dichterlijk proza en noemde het Babel. Maar 't was hem niet te doen
om nog een historischen roman te voegen bij de vele historische romans, die we
reeds hebben en de minder talrijke, die er in onze dagen nog verschijnen. Hij heeft
een denkbeeld belichaamd gezien in de historisch-legendarische oudheid. Of 't daarin
lag komt er minder voor dezen kunstenaar op aan: Couperus heeft het gezien in den
torenbouw van Babel, dat was hem genoeg, dat hij 't erin zag
We deelen dit zoo uitdrukkelijk mee, omdat wij ten deele zouden rechtvaardigen,
althans verklaarbaar vinden de handeling van een historicus, over het boek Babel
schrijvend met afkeuring. Alle fantazie van Couperus is hier vrij van geschiedenis
en overlevering en zelfs van de historische waarschijnlijkheid, voor menigeen van
meer waarde dan het beetje positief-ware door ons omtrent steden als Babylon bij
mogelijkheid te weten. ‘Doch waarom dan in den titel de belofte van een historischen
roman gelegd?’ kan men vragen.
In het Boek der Boeken staat zoo eenvoudig te lezen wat Babylon was in de oogen
der oude Israëlieten.
‘De gansche aarde was van eenerlei spraak en eenerlei woorden. Maar het
geschiedde, als zij tegen het Oosten togen, dat zij daar een laagte vonden in het land
Sinear, en zij woonden aldaar.
En zij zeiden een ieder tot zijnen naaste: Kom aan laat ons tichelen strijken, en
wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
En zij zeiden: Komt aan, laat voor ons eene stad bouwen, en eenen toren, welks
opperste in den hemel zij; en laat ons eenen naam voor ons maken, opdat wij niet
misschien over de gansche aarde verstrooid worden!
Toen kwam de Heer neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der
menschen bouwden. En de Heer zeide: ‘Zie, ze zijn eenerlei volk en hebben allen
eenerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet
afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?
Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hunne spraak aldaar verwarren, opdat
een iegelijk de spraak zijns naasten niet hoore.’
Alzoo verstrooide de Heer hen van daar over de gansche aarde; en zij hielden op
de stad te bouwen. Daarom noemde men haren naam Babel; want aldaar verwarde
de Heer de spraak der gansche aarde, en van daar verstrooide de Heer hen over de
gansche aarde. (Genesis XI, 1-9).
Volgens de voorstelling der oude Joden werd Babel dus gebouwd om te dienen
als vereenigingsplaats. De menschen, die nog maar voor een klein gedeelte de wereld
bevolkten, wilden tezamen blijven en vreesden verspreiding. Maar de Heer verlangde
niet dat zij slechts een gedeelte der aarde zouden bewonen, maakte hun de uitvoering
van het grootsche plan onmogelijk en deed hen zich verstrooien over de gansche
wereld, naar het Scheppingsplan dit medebracht.
Naar dit gegeven, heeft Couperus niet gewerkt.
Van de historische feiten werd door den dichter geen ruim gebruik gemaakt, naar
we reeds meêdeelden. Trouwens, men weet niet met zekerheid te zeggen welke der
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Babylonische torens, alle naar het hetzelfde systeem gebouwd, aanleiding kan hebben
gegeven tot het Bijbelverhaal. 't Moet geweest zijn een der talrijke terras-vormige
pyramiden of trappen-pyramiden, die opstijgen uit den lagen bodem aan beide zijden
van den Euphraat, de plek waar Babylon (Gods Poort) verrees. Van die geweldige
pyramidale massa's moet Birs Nimrud de voornaamste geweest zijn. Wat men omtrent
het oude Babylon echter weet is niet zoo heel veel.
Loftus en Taylor (1849-1855) en Fresnel en Oppert (1851-1854) begonnen de
eerste wetenschappelijke onderzoekingen. Over den uitslag daarvan zijn gepubliceerd
het Engelsche werk Chaldeae and Susiana en het fransche Expedition en Mésopotamie
(Paris, 1859 en 1863), benevens een eveneens Fransch rapport aan de Regeering.
Toen ging de Fransche consul in Barsa aan 't werk. (Heuzy et de
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Sarzec Découvertes en Chaldée (Paris, 1889), daarna (1889) de Noord-Amerikaansche
wetenschappelijke expeditie onder John P. Peters, waarop die van Hilprecht en
Haynes volgde. Sedert ongeveer een kwart eeuw, graven echter ook ijverig de
bewoners zelf, die groot voordeel hebben bij het vinden van authentieke inschriften
op tegels en spijkerschrift. In het jaar 1899 werd een Duitsche expeditie georganiseerd
met het doel voornamelijk de ruïnen van Babylon zelf grondig te onderzoeken.
Wat men weet is dat de overlevering in alle voorname punten door de archeologie
wordt tegengesproken. Babylon zou een omvang hebben gehad van 72-96 mijlen,
(volgens Diodorus van Sicilië 54.800 meters), maar tijdens Nebukadnezar moeten
de muren der eigenlijke stad niet langer dan 10 K.M. zijn geweest. Verschillende
overblijfselen van torens vindt men binnen de grenzen bij de Bel Marduk, de El Kasr,
de Birs Nimrud (reeds door ons genoemd), den Nabutempel (òf, misschien ook wel
èn) dien der zeven Planeten; doch aan welken toren de overlevering den naam van
den toren van Babel heeft verleend schijnt niet uit te maken.
Met vrij groote zekerheid kan men echter zeggen hoe die toren van Babel, met
Oostersche fierheid Godspoort genaamd, moet zijn gebouwd. Couperus, wien 't
allerminst om vertoon van archeologische wijsheid te doen was, heeft maar heel vaag
meegedeeld hoe hij het gevaarte in dichtersdroom heeft gezien. In het voortreffelijke
werk van Perrot et Chipiez (II, Chaldée et Assyrie) vindt men echter gegevens, die
de schrijver van een eigenlijken historischen roman natuurlijk met gragen vlijt zou
hebben gebruikt. (A r c h i t e c t u r e r e l i g i e u s e : § 1. essai de reconstruction des
types principaux) met zeer suggestieve platen tegenover de bladzijden 390, 392 en
395, benevens tal van constructieve bijzonderheden, waarnaar wij den
belangstellenden lezer moeten verwijzen.
Voor den naam Babylon heeft Couperus evenmin gebruik gemaakt van de
wetenschap dat Godspoort de beduidenis heeft als dat andere, nog heden gebruikte
Verheven Poort of Porte in Turkije; gelijk voor het Oosten de poort beteekent het
bij uitstek verheven, heilig monumentale. We zouden dus kunnen overzetten door
‘Gods monument,’ de fiere gedachte der bewoners van de groote stad, die Babylon
heette en de beteekenis had, door natuurlijke en strategische ligging, van een Oostersch
Rome, de eeuwige stad aan den Euphraat.
Wat in de werkelijkheid de voltooiing van den toren heeft belet weten we niet; we
zijn er zelfs onkundig van òf de toren nooit is voltooid geweest. Het kan zeer goed
wezen, dat de Joden slechts bouwvallen hebben gekend en uit het afgebrokkelde
daarvan de onmogelijkheid der voltooiing hebben afgeleid.
Een groote rol vervult in Couperus' boek Astarte. Wij moeten bedenken, dat niet
bedoeld is de vrouwelijke godin, die met Astarte gelijk staat in den Babylonischen
eeredienst (Istar), nòch ‘het Verfoeisel der Sidonieërs’, volgens II Kon. XXIII vers
13, waarvoor ten tijde Salomons een tempel stond op den Olijfberg; maar dat Couperus
zich wel zal gedacht hebben een vrouw van Baäl en, daar vrouwelijke goden ook
wel den mannenaam droegen met de bijvoeging Astarte, zal de zijne aldus genaamd
wezen: Baäls gemalinne. Zij is dan zeer aannemelijk in de fantazie van Couperus en
hij heeft van haar kunnen maken ‘de parelblank glansende’ en wat hij verder maar
wilde.
Men late zich slechts door zijn eigen mythologische herinneringen niet in de war
brengen.
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Ook zijn historische heugenis dient men voorzichtig op den achtergrond gedrongen
te houden. Want de herderskoningsknaap Cyrus brengt ook verwarring meê voor de,
argeloos nog wat van hun oude-geschiedenis vasthoudende lezers.
Cyrus, optrekkend naar Babylon om te helpen aan den torenbouw... het is een
prachtig droomsel; niet meer; doch wèl prachtig. Wat wij voornamelijk voor
authentieks (uit spijkerschrift) van Cyrus weten, komt van de tafelen uit Babylon:
van den Cyrus-cylinder (door Bowlinson vertaald) en van nog een andere rol (uit
Sippar); maar niets omtrent Cyrus weten we zóó precies dat de medewerking aan
Babel's torenbouw bepaald hinderlijk is in het boek van Couperus.
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Slechts heel kras tegen-historisch dunkt ons het psychologische gegeven: de
torenbouw gestaakt, omdat het Medelijden overwint en de volkeren niet langer
duizenden bij duizenden willen opofferen voor den trots van een kaste en het ideaal
van een natie.
Met dit al... het doet er weêr weinig toe, want de symboliek is mooi. Voor de
volkeren der oudheid is een tijd gekomen, dat zij niet meer menschenlevens gaven
voor de verwezenlijking van een nationalen grootheidsdroom, te worden uit
tichelsteenen of graniet. Op een zekeren trap van moreele ontwikkeling gekomen,
hebben de volkeren gevoeld, dat de massa niet tot in het oneindige mocht worden
gemarteld en geslacht. Was 't medelijden? Laat een dichter als Couperus dit in
heerlijke woorden zeggen: 't Zal wel zuinigheid en berekening of angst der vorsten
zijn geweest: liever mannen voor den oorlog dan bouwers voor den tempeltoren, niet
gaan tot het uiterste, waar zóóveel stoer grauw krioelt binnen de muren eener stad...
ongeveer zoo moeten de aardsche half-goden hebben geredeneerd. Dat Medelijden
in Babel... mooie historische ketterij, droom van een dichter, die tuurt in de zee van
een Capri en 't Verleden ziet in den schitterdroom van korte extase; dàn gevend dien
droom aan de menschen als wat héél moois, héél teer en heel onwetenschappelijk,
dat gaat, als een gouden wolk, statig over de paleizen met archieven en de huisjes,
waar geleerden turen op reproducties van spijkerschrift....
Van ‘verhaal’ of ‘roman’ mag men niet spreken. Babel is een gedicht en er ‘gebeurt’
niet meer in dan in een droomgezicht. Het is even verschrikkelijk in helderheid.
Een jonge, een zestienjarige herdersprins, Cyrus, komt in Babel. Hij heeft zijn
land verlaten om mee te bouwen aan den toren. Om zijn kracht maakt men hem
slavenopzichter, maar hij geeselt de onderbouwheeren en maakt dertig slaven vrij.
Gevangen, brengt men hem voor den heerscher, jong als hij. En die heerscher begrijpt
en doet den dwingeland dooden onder wiens dwang hij, de schijnoppermachtige,
zucht. Maar dan moet hij sterven. Want hij is zwak, die gevoelsmensch op den troon
van Babel. En de herdersprins wil begrijpen 't mysterie van den toren. Een vrouw
zal hem inwijden. Zij vernietigt zijn ideaal en hij vernietigt dan ook haar, Idonia, de
vrouw, die hem de ijdelheid deed zien van 't menschelijk grootsche, dat wil opklimmen
tot den hemel, waar goden wonen en lachen om der menschen waan, der menschen
pogen tot naderen van de Godheid op blokken van graniet en zuilen van porfier,
zonder te willen zijn wreed en hard voor millioenen. Idonia zegt het:
‘Dat is niets... zeide zij, streek als balsemde zij, over zijn voorhoofd. Dat is niets,
mijn God, dan het gonzen van onze slaven, dan het ruischen van onze menschheden.
Dat is niets.... Laat het klaar worden in je, o, God! Zie niet meer beneden, luister niet
naar de duizende duizenden.... Wees God; een God kent geen medelijden! Kan het
anders dan dat millioenen klagen en ruischen, als wij rijzen boven hen uit; dan dat
zij vergruizen, als wij torenen en vergoddelijken over hen heen...? Aan ons is de
macht, aan ons is het ideaal...! Bouwden wij niet het ideaal met sporten van marmer
en zullen wij het niet bouwen met sporten van glans...!
Naderden wij niet eeuwig den hemel en zijn wij nu niet goden zelve.... Laat het
klaar worden in je, o god!
Ons Ideaal rees als een toren op uit de ellende van millioenen, onze toren bloeide
als een hemellelie uit het bloed van millioenen, maar ons ideaal rees op, onze lelie
bloeit.... Mijn god, hoor naar de wijsheid, die al wisten mijne voorvaderen: het Ideaal
zal eeuwig rijzen uit de ellende van nog meer millioenen.... Haar lach klaterde als
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een slag van wreede cymbalen en hij zag haar nu plotseling als Astarte weêr, maar
zonder eenige lieflijkheid van duive, of van star, hij zag haar hard als een
goudstralende hoogmoed’ (181, 182.)
En dan davert als een tegenzang het woord van Astarte tot Baäl:
‘Baäl, mijn uitverkoren zoon daalt...! Hij weerstond het lied mijner starren, hare
goudzingende verlokking, Baäl, en zijn hoogmoed lag koud op zijn hart, tot zijn ziel
bevroor in dien zwarten nacht van zijn bovenmen-
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schelijken weedom en wanhoop! En nu, Baäl, hij daalt!... Hij stijgt niet meer, al is
er nog weemoed in zijn koude ziel, zij ontdooit in de weldadige zaligheid zijner
allermenschelijkste nederigheid! Hij daalt, Baäl, hij gaat terug tot de
honderdduizenden millioenen, milliarden... hij gaat en zijn handen zijn open, zijn
ziel is open, om hen te ontvangen! Baäl, purperen anemonen laat ik ontbloeien uit
de zee van bloed om Babel's torens spoelende; Baäl, een nieuwe menschheid is, als
een purperen anemoon ontsproten op het harde graniet van Babels hoogmoedige
treden: Baäl, er bloeit het Medelijden!... Verschroei het niet met uw zengende glorie's,
en laat mij het besproeien, o machtige god, met mijn traan....’
Couperus besluit: ‘en uit hare ambrosische oogen drupte de dauw op Babel....’
De Koningin Tomyris, den machtigen Cyrus overwonnen hebbende, sneed van Cyrus'
lijk het hoofd af en dompelde dat in een vat met bloed, zeggende: drink u zat aan het
vocht, waarnaar ge levenslang hebt gedorst. (Herodotus.)
Zoo leerden, vijf en een kwart eeuw vóór Christus, de uitverkoren zonen van
godinnen - Het Medelijden.
II. Van Scheiding en Dood, door M ANTINK, (de erven F. Bohn, Haarlem 1901). Een
boekje met zeven vertellingen, gerangschikt onder twee rubrieken Der armen dood
en Scheidingen, vertellingen het mooist geschreven in den rouwtoon van een bom-bam
over armoedige kerkhoven met zerklooze graven, kaal en koud in wintermist, een
toon die door de ziel gaat, zoo lang áánhoudend, wekkend de erger dan treurige, de
tergend jammerlijke gedachten van het miserabel kleine in den weedom van zoovelen,
wier leed in de ziel gluipt, nooit tragisch veroverend, maar slapend als moeraskoorts,
veel akeliger door dat gebrek aan grootschheid dan de catastrofe, de vreeselijke
misdaad, het moorden van den oorlog. Omdat de schrijfster zoo stil, zoo juist, zoo
in volmaakte bijzonderheden doet haar werk, wekt haar boekje èven de gedachte aan
wreedheid. Toch maar heel èven, alleen door de kracht van haar realistisch proza.
Wij weten wel dat men om een stuk te schrijven als 't Kommieske alle leed moet
hebben meêgevoeld en door onbegrensde liefde alleen kan komen tot een zoo
aangrijpend geheel.
Zij ziet de dingen met eigen kunstenaarsblik en geeft het geziene weêr met een
zeer zeldzame kracht. Men is tot aanhalen gedwongen om van haar manier een
denkbeeld te geven.
Een werkman, die zijn vrouw heeft geranseld tot het laatste, gaat sterven. Zij wil
van hem wat weten voor hij dood gaat.
‘Het wijf werd bijna razend als ze dacht, dat hij het half verklapt geheim ten slotte
nog mee in zijn doodkist nemen zou.
En zij dórst niet vragen, zoo bang was zij nù nog voor de ruwe, ongenadige
knuisten, die zij jarenlang tot ranselen had klaar gezien. Nu lagen ze wel rechtuit en
slap op de dekens, die gevreesde vuisten; maar op elk der vingerleden zag zij de
dikke bosjes rosse haren dreigend overeind staan, en boven het lijkgrauw van het
vuile vel leek dat nog veel afzichtelijker dan vroeger aan de roodgebalde knuisten....
't Was of die hànden haar op de dekens lagen aan te kijken met verwenschingen
en gedreig.... Ze loerden haar aan, ze lagen daar op het bed valsch te gluipen....
Waarom ging ze ook niet naar het bed toe en schudde dat slappe lamme lichaam
dooreen, en haalde er uit, tot het laatste woord toe, alles wat ze weten wou...?
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Maar, als ze dan opstond en naar den man keek, dan verlamde haar weêr 't gezicht
van die twee afzichtelijke starende handen, vaal, rossig, met dik gezwollen blauwe
aderen; de gruwbare handen... enz.’
Zoo gaat juffrouw Antink dan voort, al maar die handen makend tot het
verschrikkelijke van dien stervenden beul, tot de hallucinatie komt voor den lezer
en man en vrouw daar liggen, naast hem, in zijn kamer. Dat is 't gruwlijke haast van
een wassenbeeldenspel, zóó brutaal van realisme.
Ook anders weet zij ons te doen zien, even duidelijk, met soortgelijke middelen
toch, door
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't áándringende van haar stijl, dat toch niet te véél is, wijl haar bijzonderheden zoo
volkomen juist gekozen zijn en zoo volmaakt weergegeven.
Dat zij een enkele maal naast haar personen gaat staan en wel eens ondeugdelijke
neologismen gebruikt zijn van die kleine tekortkomingen, die men gaarne vergeet
na 't genieten van dit stoere proza.
III. Doodendans, door STIJN STREUVELS, (L.J. Veen, Amsterdam). Nog een bundel
met kleine stukken - een achttal. Nog weer realistisch proza, doch zoo geheel anders
dan dat van juffrouw Antink. Stijn Streuvels verhaalt in den breede, gelijk Zola, met
wiens werk het zijne eigenaardige incorrecties gemeen heeft. bijv.: ‘heur gedachten
waren door langen duur van jaren in wanorde en uit den haak gerocht en daarin
groeide vast een geweldige wraakramp die ze, eer heur dagen uit waren, wilde
genieten en beleven.’
Maar de woordenstroom is bij Streuvels van zoo groote kracht dat de indruk niet
wordt geschaad door zulke feilen; men geraakt er niet door uit de sfeer, waarin de
schrijver ons houden wil. Zelfs mag hij tot het onmogelijke gaan, meer gezichten
van een visionnair dan waarnemingen van een realist geven (als in Doodendans I),
we blijven hem volgen, waarheen hij ook moge gaan met zijn langzamen, zwaren
tred van Vlaamschen boer, kruiend ‘gezapig’ een niet immer welgeurend vrachtje
over den weeken bodem van erf en wei.
De groote bekoring in Streuvels werk is ook nu weer dat volkomen natuurlijke,
geheel hem eigene van zijn gansche manier. Welk onderwerp hij ook behandelt, de
bekoring komt wel, zij 't dan laat soms. Misschien ligt het aan ons dat wij voor ons
zelf één uitzondering maken. De Noorsche liederen doen ons geenszins aan.
Voortreffelijk is de historie van Gork en Goele, twee honden uit een nauwe steeg,
door een herdershond gestoord, een met griezelige schelheid van woorden
weêrgegeven hondengevecht, herinnerend aan de bloedige kleurenpracht van een
Frans Snijders. Ook in Doodendans II komt die dierenwreedheid zoo volmaakt en
meer nog treft de teekening van den kater Mieten, den hond Moor en den blinden
distelvink, dan die van Monika, de oude vrouw, wier lijk wordt opgegeten door haar
huisdieren.
De gezochte akeligheid der Doodendansen ontneemt wel wat van Streuvels' kracht,
die duidelijker blijkt in schetsen van het gewone leven; maar het is niet te verwachten
dat hij door een breede reeks van gruweltafereelen de aandacht van het publiek
geboeid zal willen houden, ofschoon er in dezen Vlaming wel iets van een Wiertz
moet schuilen.
IV. De doode, door G. PRIEM, (C.L.G. Veldt, Amsterdam, 1901). Ook dit boek is
wat men aan de theetafel ‘griezelig’ noemt, maar bevat minder realisme, minder
vrucht van direct waarnemen, dan beredeneerde psychologie, en het resultaat van
nadenken over een belangwekkend geval is hier meer dan het door den kunstenaar
geziene. Dit laatste moet men zoeken in de bijzonderheden, knap waargenomen en
uitvoerig ook geboekstaafd. Waar hij de menschen laat spreken heeft de heer Priem
nog een enkel zwak oogenblik. Krachtig-sober gedaan is de beschrijving van Knelis'
zelfmoord (226-237) van het oogenblik, dat Bartje hem gaat aangeven en hij haar
ziet gaan naar den veldwachter.
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Met dezen roman heeft Priem zeker het beste gegeven dat we van hem ontvingen
en verwachtingen opgewekt voor de toekomst. Misschien zal hij zich enkel wat meer
behoeven te laten gaan om de ware aandoening te kunnen wekken. Nu is hij op vele
plaatsen nog wat droog; maar hoeveel beter is dit niet dan 't vervallen in de voor alles
te vermijden fout, zwaar boevenromannerig te wezen in uitwijden over moord en
wroeging! Met werk van realisten vol kracht (als juffrouw Antink, bijvoorbeeld) is
De doode echter niet zonder schade voor den toch niet on-verdienstelijken roman te
vergelijken.
V. De weelden des harten, door ED. VERBURGH (Tierie en Kruyt, Amsterdam).
‘....des h a r t e n ??’ Ed. Verburgh beschrijft de vleeschelijke begeerte in haar tyrannie,
uitbarstende onder omstandigheden, die haar
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verfoeilijk maken. En hij doet dat uitvoerig met, hier en daar, lange opsomming van
lichaamsdeelen als in een boek over zekere ziekteverschijnselen. Voor het meerendeel
onzer lezers is deze bundel met novellen dan ook zeker niet te genieten. Maar de
aandacht dient gevestigd op een soort van producten, die worden gekenmerkt door
een zeer bijzondere vermenging van realistische en uiterst precieuse elementen, sedert
lang in de Fransche letteren bekend, ten onzent zeldzamer.
Eenvoudiger, primitiever dan de lust, die op de grofste wijze zich openbaart, zelfs
in sterfhuis en kerk, is geen drift te noemen. 't Menschdier schreeuwt om bevrediging.
Dat is het motief. Dien schreeuw direct laten hooren, in den verschrikkelijken
eenvoud, in het afschuwelijk rauwe en het angstigmakend beestachtige daarvan, zou
't werk wezen van een volbloed en volkrachtig realist. Maar van dien schreeuw te
maken een kunstig samengestelde woordsymfonie, den natuurkreet te verwerken in
lange stukken geduldig gecomponeerd proza, waarin men den kreet hoort, lang en
rauw, doch meer nog variaties... een symfonie op de begeerte-klacht - dat is weêr
heel wat anders, wat nieuws, wat zéér kunstigs, dat niet velen den knappen Verburgh
zullen willen -, maar ook zullen kùnnen nadoen. Want bewerkt is het en verbazend
eigenaardig. Het dient getuigd; de schrijver heeft recht op die erkenning 't allereerst.
Een citaat zal onze bedoeling duidelijk maken en de soort van knapheid des heeren
Verburgh doen kennen: In den nacht is de vrouw, een rijke boerin, van wie hier wordt
geschreven, weduwe geworden.
‘De groene ochtend-boom rijpte zijn vruchten snel; zij rolden, met de volheid der
rijping in hun hol gewicht, heen door de misten, belegerden het doodenhuis,
belegerden de ooren van de luisterende en vulden ze met de volheid van hun lokkende
klankenkracht.
Het waren deze, die 't eerst aan de jonge vrouw, den morgen gekomen weten deed;
ze keek om van het doodsbed en zag de lichtrepen, die het grauwe licht langs het
vierkant der ramen streepte, zag de tafel, die. half in licht reeds, in het duister vluchten
wilde; en opeens opstaande trok ze het gordijn voor 't middenraam hoog op.
Als een reuze-bloem gulpte het landschap der diep-groene weiden haar toe... de
stille slooten leken groote petalen, die in naderende buiging haar den breeden kop
aanboden, het veld van groen, in de begrenzing van dit eerste beschouwings-oogenblik
zich tot bloemkelk schijnend te formeeren, opende voor haar het zacht-fluweelig
binnenste, en 't ver verschiet, de dingen samenkleinend tot éen punt, scheen aan
verholen verlustingen als een bloemkelk-diep even rijk. - Ziende uit het raam bood
zoo, aan haar, gekomen uit 't duister van een nachtwake, de morgen zich aan, fluweelig
getooid met vochtige nevelen, die den blik der oogen zacht dekten met een gazige
sprei, en met een verschiet, dat verlijnend in één punt, een onweerstaanbare verlokking
scheen, de verhulde verheden te betreden... vreemde aarde, die nu zij in herfst was,
nog in zoo schoonen tooi een vrouwenhart kon verleiden.’
Nog veel mooier gaat Verburgh dan vertellen van dier vrouw begeerte. Hij voelt
en ziet voor haar en wat hij nu aanneemt dat een boerin zou kunnen zien en voelen
van de natuur - aanneemt tegen beter weten in - beschrijft hij in zijn eigen mooiste
proza, want om de werkelijkheid van boerinnelust is het niet te doen; wèl om de
variaties van Verburgh te geven op het motief: verliefdheid eener vrouw in weelde
van natuur.
't Motief wordt in de werkelijkheid zeer zeker niet zoo gevonden. Verburgh kent
geen boerinnen, die begeerte zóó aandoet, zóó de oogen opent voor wat Verburgh
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ziet in de natuur. Doch, mocht er een boerin wezen, die dat allemaal zoo vond, dan
zou zij zeer zeker niet de begeerte dusdanig voelen. Want maar enkele vrouwen die van 't allerlaagste accabiet, voelen zoo. Veel eerder zal de sentimentaliteit leiden
tot den man dan het beestachtige, dat Verburgh als een zoo voorname drijfveer in de
vrouw ziet; niet enkel in deze, maar in alle vrouwen, die wenschen de weelden des...
harten. (?)
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Over 't stijleigen van den schrijver zou nog heel wat te zeggen zijn. Misschien komen
we daartoe later nog eens. Zóó veel boeken wachten nu op bespreking dat we niet
meer dan enkele regels kunnen wijden aan bundels, als dien van Verburgh, getuigend
van talent, echter nog alleen maar curieus.
VI. De laatste incarnatie, door HENRI BOREL, (L.J. Veen, Amsterdam). Kleine stukjes
maar, behalve dat eerste, waarnaar het boekje heet, bekend al, omdat het in een
tijdschrift heeft gestaan, toen bewonderd om de uiterste teerheid als van heerlijkst
chineesch porcelein. Even geschetst is de mousmé, japansch wezentje, veracht en
uitgestooten, toevallig ontmoet, die Ohanasan, en verzorgd door een Europeaan, tot
zij dood gaat en wordt als een beeld van donker ivoor, roerloos in reine rust liggend
als een zalige Boeddha. Borel heeft dàt vermocht: het bijna boven 't bereik der
expressie gaande teêre weer te geven in woorden, heel eenvoudig en in suggestieve
kracht volkomen echt.
Wat anders, ook meegebracht uit het oosten als schat in zijn hart, is De Bedelaar.
Borel doet zien de eischen van het waarachtige medelijden, dat hem drijft naar den
vuilsten der bedelaars... te laat! Een koel relaas, maar teekenend knap verteld, is dat
der procesknoeierij, waarvan een Chinees op Riouw het slachtoffer wordt Dan zijn
er nog twee stukjes uit Nederland Verteedering, van iemands behoefte om mee te
schreien met een meisje uit de Nes, omdat zijn lijdende ziel zich wil samenvoelen
met een andere ziel vol leed en Opstanding, een schilders-novelletje van een liefde,
die eenmaal was en blijft geven dat innigste, onaantastbaar door het harde leven, dat
schoonheid wekt.
't Is een mooi bundeltje weêr, dit laatste van Borel.
VII. Het recht der Liefde. door HENRI BOREL, (P.N. van Kampen, Amsterdam). Een
pleidooi-romannetje, beneden het talent van den schrijver. Men kan over 't geval
redeneeren, men kan over de stelling gezellig een avondje babbelen, vooral in
gezelschap van ervaringrijke vrouwen, doch aandoening wekt het boekje heelemaal
niet. 't Behoort tot het zeer weinig bepaald onbelangrijke, dat Borel tot heden gaf.
VIII. De jonge dominee, door J. EIGENHUIS, (Valkhoff en Co., Amersfoort). Dominee
van Soyen behoort tot de ergst gevaarlijke idealisten. Het is te wenschen dat er niet
velen zoo in volle vrijheid kunnen huishouden op een dorp, want het gaat er de
gemeente lang niet goed door. Op zijn dorp - Waterkerk - maakt de jonge herder en
leeraar zich als met opzet onmogelijk. Hij gaat met zijn boeren komediespelen,
zangavondjes organiseeren, disputen houden over de moeilijkste economische
vraagstukken, over beschavingsgeschiedenis enz. enz. Hij bemoeit zich ook met een
paar meisjes, die zich aan een rijken vuilik hebben verkwanseld en sterven aan de
gevolgen eener hoogst misdadige handeling. Voor die deerns moet een monument
komen op het kerkhof: - zij vielen als slachtoffers van de begeerte eens rijkaards,
leeraart van Soyen. Verre van vast in de leer, krijgt hij 't met ouderlingen aan den
stok, verre van machtig in zijn optreden als volksleider, maakt hij een erg treurig
figuur op de kermis, waar hij wil leeren pleizier hebben aan een uitgelaten
boerenbende. Van Soyen legt het af en de schrijver laat hem - hoe spoedig ook - toch
nog te laat dood gaan voor den duur onzer opgeëischte sympathie. Wij begrijpen dan
ook niet hoe een collega, die ook van Soyen een monument op 't kerkhof bezorgt
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(daar ziet Eigenhuis blijkbaar heel wat in!), hoe een collega op dat monument kan
laten beitelen dat zijn zwakheid zijn kracht was, want van den jongen dominee ging
geen kracht uit.
Hij heeft een soort van schuldige liefde, maar bij smachten blijft het. Zijn vader
is hertrouwd met een meisje, dat de dominee ten huwelijk had willen vragen.
Als predikant doet Van Soyen al het mogelijke om zijn liefde te dooden, maar 't
gelukt hem niet volkomen. Als hij, na lang hem ontwijken, bij zijn vader logeert,
voelt hij dat hij Mathilde bemint en Mathilde voelt dat zij hem liefheeft. Verder zou
het niet
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komen, indien Van Soyen maar wat minder onachtzaam ware. Doch hij schrijft (voor
een dagboek of om het niet te vergeten) over zijn en Mathilde's hartgeheim een vel
papier vol en doet dat bij vergissing in een omslag, waarin de décharge ligt, die hij
zijn vader voor de gehouden administratie van Hendriks moederlijk erfdeel moet
overhandigen. Als de oude heer aldus weet hoe Mathilde denkt over hem en over
zijn zoon, pleegt hij zelfmoord. Dit wekt verbazing: èn die dagboekschrijverij, èn de
zelfmoord van den vader, die daartoe heel weinig aanleg moet hebben gehad, te
oordeelen naar de schets, welke Eigenhuis zelf ons van den groven man geeft. 't
Romannetje eindigt aldus: Als vader Van Soyen dood is, ontmoeten Mathilde en de
dominee elkaâr. Nu zou 't nog belangwekkend kunnen worden; want wàt er ook
gebeurt, nooit kan er zegen rusten op hun liefde, indien deze niet wordt gelouterd
door vrijwillige onthouding voor immer. Doch Van Soyen sterft als een uiterst lastig
geworden romanheld, van wien het mooie moet bewaard blijven en met wiens
hartstocht de schrijver geen raad meer weet, omdat hij dien eerst als heel heftig
afgeschilderd heeft.
Wat er belangwekkends in dit boek is behoort tot het bijwerk. Enkele dorpsfiguren
zijn weer heel goed geteekend; jammer dat gebruik werd gemaakt van kluchtige
namen als Ratjetoe, Haarkluiver, Zeeppoeier, Kruisbes, Visbeen en zoo meer.
In zijn passieschildering is Eigenhuis ongelukkig: ‘O, Mathilde, mijn geliefde,
waarom hebt ge mij verraden? Is dan mijn ziel, zoo vol van liefde, een schat, daar
eenig mensch meê spotten zou?
Zie aan mij, zie mij in de brandend' oogen die u met verzengende stralen hullen
in een vlammenmantel! Zóó brandt mijn gouden wellust om u, en uw schoone leden
glanzen in apotheose van mijn liefde.... Godin van mijn leven, van mijn groote
zaligheid, zie neer op 't zwijmend schepsel aan uw voeten, beroer het met uw reine
handen.... Zoo stijg ook ik, in uw goddelijken glans deelend, verheerlijkt met
blinkende aureool overeind: zalige menschen, zijn onze zielen te zamen een enkel
deel van den Al-geest!...’
Veel, zéér veel beter is dominee's biecht van den preekstoel.
Te rekenen valt op een werk van Eigenhuis dat dit zeer gebrekkige zal doen
vergeten. Hij heeft een klein, maar eigen talent, dat vooral niet nog eens mag worden
geforceerd.
IX. Marioline door DIRK DE VOS (de Vos en Van der Groen, Antwerpen). Geen
eigenlijk verhaal, tot hoofdzaak ook geen zielkundige ontleding; weinig maar van
hetgeen des modernen romans in den regel is vindt men in dit prachtig uitgegeven
boek, dat niet voor den grooten lezerskring bestemd kan zijn.
Er openbaart zich in: een voor kunstuitingen zeer gevoelig schrijver, die zelf op
zeer eigenaardige wijs het leven waarneemt en van zijn aandoeningen weet te leggen
in een proza dat hier en daar aantrekkelijk is, elders nog wat inventariseerend droog
of nog eventjes rhetorisch onbeholpen, maar toch leesbaar zeer zeker.
't Verhaal, dat weinig ter zake doet, loopt niet af. Er is maar een eind aan gemaakt,
wat erg in de apotheoze oploopend tot een rethoriek schittervuurwerk-zonnetje. Het
komt er niet veel op aan, naar we zeiden, 't boek is belangwekkend om wat anders:
de persoonlijkheid van den schrijver, die er zich in openbaart en van wien wellicht
is te wachten een heel ander boek, waarin hij toont nader te zijn gekomen tot zijn
eigen ideaal.
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Edmond van Offel heeft dit werkje versierd met een titel en buiten-tekst platen
van groote aantrekkelijkheid. De reproductie is uitmuntend, op Japansch papier. Zeer
artistiekvoornaam ziet Marioline er dan ook uit.
X. Van verwant leed door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL (H. Honig, Utrecht). Vijf
novellen heeft de schrijfster ‘gebundeld,’ die wel in één boekje bij elkaar kunnen,
die ‘zich wel laten lezen’ - naar een oud cliché nòg altijd beweert, maar die in geen
enkel opzicht uitmunten. 't Is heel gewoon werk, zonder pretentie gegeven, zonder
geestdrift te ontvangen.
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ZILVEREN PLAAT UIT DE SCHOOL DER VAN VIANENS.
AMSTERDAM.
(⅓ DER WARE GROOTTE).

17E EEUW.

MOZES EN AäRONSKERK TE
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GEDENKP. OP DEN DOOD VAN MARTEN HARPENZ. TROMP DOOR W. MULLER,

1653. RIJKSMUNT.
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Antiek Nederlandsch goud- en zilverwerk.
Door F. Everts.
De belangstelling in voortbrengselen van nationale smeed- en drijfkunst in edele
metalen is eerst ontwaakt bij het houden der groote tentoonstelling van 1880 in Arti's
zalen te Amsterdam. Maar nog altijd - te oordeelen naar de verschillende
couranten-verslagen en enkele tijdschrift-artikelen, o.a. in De Kunstbode en Eigen
Haard - ging de voorlichting van het publiek uit van oudheidkundigen en bedoelde
zij meer het in het licht stellen van de historische beteekenis der voorwerpen en van
hun gebruik, hun belang voor de kennis der zeden en gewoonten, dan wel eene
karakteristiek van hunne schoonheid, of eene uiteenzetting van de beteekenis des
makers als kunstenaar. Dientengevolge lette de bezoeker op dergelijke
tentoonstellingen gewoonlijk allereerst op de oudheid van het voorwerp, den naam
des bezitters of van hem, voor wien het oorspronkelijk vervaardigd was. Men kende
wel de bekers van Maximiliaan van Bourgondië, Jacoba van Beieren, van De Ruiter,
Cornelis de Witt en andere geschiedkundige personages, maar sloeg weinig of geen
acht op hunne waarde als kunstvoortbrengsel, en door wien of waar zij waren
voortgebracht bleef onbekend en onvermeld.

HOSTIEDOOS,

16E EEUW.

EIGENDOM VAN DEN HEER H.J. HESHUIJSEN.

Eerst kort na de oprichting van het tijdschrift: Oud-Holland, waarin naast
oudheidkundigen en geschiedvorschers, ook mannen van gezag op het gebied van
kunst zich gingen uitspreken, werd met deze traditie te recht gebroken. Men begon
ijverig bijeen te brengen alles wat dienen kon om meer licht te verspreiden over
meesters, die in de verschillende technische kunsten hadden uitgeblonken, en beijverde
zich de waarde aan te toonen van hunne producten uit een artistiek oogpunt. Zoo
werd langzamerhand eene schifting voorbereid onder voorwerpen, die louter van
archaeologisch belang, en andere die door schoonheid van vorm of van versiering
uitmuntten. Ook de laatsten mochten aanspraak maken op afzonderlijke tentoonstelling
en bespreking.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Van dit beginsel uitgaande, besloot het Bestuur der Vereeniging ‘Voor de Kunst’
te Utrecht om te trachten in eene keuze-tentoonstelling te laten zien, welke schoone
dingen sinds den aanvang der 16e tot het laatst der 18e eeuw vervaardigd zijn door
Nederlandsche goud- en zilversmeden.
In het midden latende of deze tentoonstelling, die thans reeds tot het verleden
behoort, als geheel geslaagd is, en of de keuze uit verschillende tijden en scholen
steeds gelukkig was te noemen, stellen wij op uitnoodiging der Redactie ons ter taak,
een en ander mede te deelen naar aanleiding van enkele door schoonheid uitmuntende
voor werpen, die ginds te zien waren.
Volgens den catalogus waren de tentoongestelde voorwerpen naar de eeuw, waarin
zij ontstonden, verdeeld in drie hoofdgroepen; iedere hoofdgroep in verschillende
onderafdeelingen, aangevende den aard of de bestemming der voorwerpen, b.v.
drinkgereedschap, voorwerpen tot kerkelijk gebruik, sieraden, étagère-zilver,
draagteekens, penningen enz. enz. Achteraan kwamen voorwerpen der 19e eeuw
(empire-stijl) en de rubrieken: kunstenaarsportretten en ontwerpen en afbeeldingen.
Uit elke hoofdgroep zullen een paar proeven van drijf- of ciseleerkunst in hun
karakteristieke schoonheid worden beschreven. Wat de bijgevoegde illustraties betreft,
deze geven uitsluitend voorwerpen te zien, welke nog niet elders zijn in plaat gebracht.
Doch vooraf een
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enkel woord over de vraag, in hoever het bedrijf van den ciseleur, repousseur en
graveur in edele metalen in 't algemeen mag gerekend worden tot het gebied der
kunst, en hoe het soms zich uitstrekt en verheft tot de grens van monumentalen arbeid.
Want het is onnoodig hier op te merken dat niet elk goud- of zilverwerk daaronder
kan gerangschikt worden.

TABAKSDOOS,

18E EEUW.

EIGENDOM VAN JHR. E. BERG V. DUSSEN MUILKERK.

Wie nooit den kunstdrijver, hetzij hij het metaal met den pons- of drijfhamer
bewerkt, of daarop met een graveerijzer de versiering aanbrengt, aan het werk gezien
heeft, kan zich geen juist denkbeeld maken van de wijze, waarop teekeningen en
relief, niet slechts op vlakke metaalplaten, maar on de in alle richtingen gebogen
gladde oppervlakten van bekers, vazen, schalen, en andere luxe-voorwerpen
aangebracht worden. Vooral moet hem het werk onbegrijpelijk schijnen, wanneer
hij verneemt dat de hamerslagen aan de achter- of keerzijde der plaat of aan de
binnenzijde der vaas moeten treffen. Want de hals of de mond van vele, zoo niet de
meeste vazen is nauwer dan de buik; een hamer, veel minder eene hand kan die enge
ruimte binnendringen. Na met behulp van aanbeeld en hamer aan de te bewerken
zilver- of goudplaat den vereischten vorm te hebben gegeven, vulde men het voorwerp
met pek, teekende de figuren op het oppervlak en fixeerde de teekening door middel
van ingedreven punten. Vervolgens werd het pek weer uitgesmolten en de drijfarbeid
voltooid door uitdrijvers, zijnde ijzeren gebogen stangen, waarvan het eene uiteinde
- dat verschillend van vorm was, al naar gelang men rechte of kromme, scherpe en
glanzende, of ruwe en matte lijnen, punten, hoeken, parelen enz. verlangde - door
den hals op de te treffen plaats van den binnenwand werd gebracht. Door voorzichtig
hameren op het andere uiteinde worden alsnu de vereischte verhoogingen verkregen.
Den aldus ontstallen relief-arbeid zou men derhalve ook kunnen kenschetsen als een
kunstig gegroepeerde verzameling van groote en kleine deuken.
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GLAZEN BEKER OP VERGULD-ZILVEREN VOET MET DEKSEL. ANTWERPENSCH WERK DER
MUSEUM VAN HET KON. OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP TE AMSTERDAM.

16E EEUW.

Intusschen behoeft het geen betoog, dat de kunstvaardige, door ervaring geleide
hand van den drijver slechts voltooit, wat zijn hoofd of dat van een ander vooraf
heeft ontworpen en vastgesteld, waaruit volgt dat de technische uitvoering, hoe
volmaakt ook, niet dan een deel is van datgeen dat een tot stand gekomen werk tot
een kunstwerk stempelt. Geen gemis aan genialiteit van conceptie, aan harmonie
tusschen bestemming, vorm en versiering, en aan juistheid van teekening dezer laatste
kan door een onberispelijke
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uitvoering, zooals b.v. bij Lutma's werk, goed gemaakt worden. Slechts waar al deze
eigenschappen te zamen gaan of vereenigd gevonden worden, is een voortreffelijk
kunstwerk te wachten, en gelukt het aan enkelen gelijk Cellini en onzen Adam en
Paul van Vianen daaraan het karakter te geven van monumentale kunst.
Van onze nationale kunstenaars weten wij nog maar weinig, wat niet te
verwonderen is, wanneer men zich herinnert op welk een achtelooze wijze men
vroeger het herkennen en determineeren van kunstvoorwerpen behandelde. Gelijk
nu de Leeuwarder tentoonstelling van 1877 den Poptaschat aan het licht bracht en
een heerlijk werk van Paul van Vianen, een laag-relief-medaillon met Minerva, Juno
en Venus ontdekte, zoo deed de Artitentoonstelling van 1880 een aantal andere
werken van Adam I en II en van Paul van Vianen; die van 1900 te Leeuwarden
werken van een Bolswarder meester C. Baardt; en de Utrechtsche van dit jaar
wederom nieuwe meesterstukken bekend worden als even zoovele bouwsteenen voor
de geschiedenis van het kunstambacht der goudsmeden.
Maar de hierboven genoemden zijn allen 17de eeuwers; van hunne voorgangers
weten wij zoo goed als niets! En wat deze hebben geleverd op het gebied der
drijfkunst, doet des te meer betreuren dat alle gegevens betreffende hun leven en
werk ontbreken. Hoe gaarne zouden wij den naam

DEKSEL VAN DEN GLAZEN BEKER OP BLZ.
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gekend hebben b.v. van dien Zuid-Nederlandschen meester, die de maker geweest
is van den glazen beker, zoo vol distinctie en met dat hoogstsierlijke profiel van het
Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam; of van den drijver van den met zulk
een kloeke hand bewerkten zilveren drinkschaal van 1580 van Zierikzee en van den
Antwerpenaar, die in 1581 den fraaien vergulden drinkschaal voor Jan Godin
bewerkte! Nu moeten wij ons vergenoegen met deze en andere pronkstukken in de
herinnering te bewaren evenals de emotie van geopenbaarde schoonheid, welke zij
opwekten bij het aanschouwen.
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Aleer wij van deze groep afscheid nemen, zouden wij nog wat willen opmerken
over de groepeering en de uitbeelding van die zoo goed gemodelleerde figuurtjes,
welke de wanden versieren van een verguld zilveren hostiedoos der 16e eeuw, op
bladzij 655 afgebeeld. Men schrijft ze toe aan een Haarlemschen meester, en dit is
niet onwaarschijnlijk, daar de samenstelling der tafereelen en de uitdrukking der
gelaatstrekken aan de Noord-Hollandsche school denken doet.

DRIEKANTIG BODESTOKJE DER ‘DESOLATE BOEDELKAMER’ TE AMSTERDAM. EIGENDOM VAN JHR. E.
BERG V. DUSSEN MUILKERK.

Als voor het eerst tentoongesteld mag hier voorts herinnerd worden aan het zeer
belangrijke laag-relief-medaillon van Adam I van Vianen, toebehoorende aan Jhr.
A. van Schuylenburch van Bommenede. Het stelde voor: Saulus, de Christenvervolger,
op den weg naar Damaskus. Het is een landschap met ver
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ZILVEREN PLAAT VAN ADAM I VAN VIANEN, BEGIN
SCHUYLENBURCH V. BOMMENEDE.
(⅓ DER WARE GROOTTE).

17E EEUW. EIGENDOM VAN JHR. A. VAN

zich uitstrekkend perspectief; op den voorgrond Romeinsche ruiters en voetknechten,
in wier midden Saulus te paard, met blindheid geslagen door de verschijning van
den Heer; op de tweede en achterwaarts gelegen plannen dravende ruiters, eenige
reizigers, die zich spoeden over een brugje; het profiel eener stad, en zeer delicaat
aangegeven boomgroepen. Zooals in meer plaquettes van zijne hand, die nu voor
elken kunstliefhebber tot geringen prijs in afbeelding te verkrijgen zijn,*) onderscheidt
zich deze plaat door het modelé der talrijke figuren, de bewegelijkheid der groepen,
en de juiste verdeeling der ruimte van het terrein, dat tot aan den gezichteinder met
groote

DEKSEL VAN EEN TROUWDOOSJE,

17E EEUW. EIGENDOM VAN JHR. E. BERG V. DUSSEN MUILKERK.

gevoeligheid is weergegeven. Geen forschheid en toch klaarheid; geen schetsen en
toch dat twijfelachtige, gelijk het oog in de natuur waarneemt. Een bijna onmerkbaar
relief en toch kan men met het gewapende oog ieder blaadje, iedere plooi der kleedij
ontdekken. En in weerwil der fijne afwerking ontvangt men geenszins den indruk
van peuterigheid.

*) Het goud- en zilverwerk in het Nerderl. Museum voor geschied. en kunst te Amsterdam.
Tekst van A. Pit, directeur van het Museum. (Uitgave van Gebr. van Rijkom aldaar.)
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Wanneer wij hier spreken van Adam I van Vianen, dan bedoelen wij daarmede
den oudste der kunstenaars van dien naam, die omstreeks 1573 het levenslicht zag
en in 1628 als overleden vermeld wordt. Hij ook is de maker van het beroemde
schenkblad met kan van 1614, met de afbeelding van den slag bij Nieuwpoort in
1600 en van andere krijgsbedrijven van Prins Maurits, toebehoorende aan de gemeente
Amsterdam. (Zie de afbeelding bij D. v.d. Kellen Jr., Nederlands oudheden,
Amsterdam 1861, pl. 11, 12). Hij valt wel te onderscheiden van den later (1595-1660)
levenden, minder begaafden en meer bizarren Adam II, wiens portret door Van Kessel
geëtst is en wiens modellen met de zoogenaamde dolfijn- en kwab-ornamenten in
druk zijn uitgegeven door Christ. van Vianen.
Behalve dit, waren er nog een drietal belangwekkende medaillons, die hier beter
tot hun recht kwamen dan op de zooveel grootere Arti-tentoonstelling van 1880,
waar zij in de massa van het tentoongestelde als verzonken. Deze stelden voor het
oordeel van Paris, de bekeering van S. Hubertus en de Wonderbare vischvangst. Het
laatstgenoemde medaillon is omgeven door een rand van
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tafereelen, waarin het visschersbedrijf is voorgesteld, zeer modern van opvatting en
de figuren hoogst natuurlijk van beweging en groepeering. De beide andere mogen
door een Nederlandsch kunstenaar zijn gedreven, dan toch zeker naar Italiaansche
en Fransche modellen of ontwerpen, en dit is wel verklaarbaar, daar de Nederlandsche
goudsmeden zeer veel naar Italiaansche modellen gewerkt hebben, en Paul van
Vianen zelfs zóo naar Italiaanschen stijl zich gevormd heeft, dat sommige zijner
werken aan Cellini werden toegeschreven.
Wie van beiden genialer was, Adam I of de jongere Paul, is niet uit te maken.
Daartoe wordt een grondige studie vereischt, gebaseerd op een groot aantal werken
van beider hand niet alleen, maar ook op een rijk materiaal van kunsthistorische
gegevens, zooals ontwerpen, gravures, teekeningen op het goudsmidsvak van hun
tijd betrekking hebbende. Wel kan van hen geconstateerd worden dat zij een
veelzijdige ontwikkeling toonden, daar zij tegelijkertijd drijvers, beeldhouwers,
graveurs en medailleurs waren. Een van Pauls hoofdwerken is in het bezit van de
Portugeesch-Israëlitische Gemeente te Amsterdam. Het is een schenkkan met schotel,
waarop de ontvangst van de Koningin van Seba aan Salomo's hof is uitgebeeld. De
kan vertoont de ontmoeting van Jacob en Jozef, terwijl de leeuw van Juda op het
hengsel is uitgedreven. Een ander, een pronkschotel met afbeeldingen van
landbouwers en herders, was omstreeks 1858 in 't bezit van een lid der familie
Enschedé te Haarlem, maar is in later dagen - het is bijna ongeloofelijk - spoorloos
verdwenen! (Zie de afbeelding in D. v.d. Kellen Jr., t.a.p., pl. 42.) Doch de meeste
zijner kunststukken berusten in het buitenland, o.a. bij de Rothschilds. Ter
tentoonstelling was van Paul geen oorspronkelijk werk ingezonden, wèl een
uitmuntende Eng. electro-type naar zijn in goud gedreven kop van 1610, die weleer
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden toebehoorde, en waarop de geschiedenis van
Diana en Acteon is uitgebeeld.

DRAAGTEEKEN DER REDERIJKERSKAMER LIEFD' IS 'T FONDAMENT. DOOR B. DOLENDO,
EIGENDOM VAN JHR. MR. F. BEELAARTS V. BLOKLAND.
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Beiden waren ontegenzeggelijk kunstenaars van groote beteekenis, die door een
spaarzaam relief het gewilde effect wisten te bereiken. Dit voorschrift is in lateren
tijd niet altijd wèl begrepen of liever, het is uit het oog verloren. Hoe hooger relief,
hoe schooner, zoo dacht men. Men gevoelde niet dat op die wijze de techniek geweld
deed aan het artistieke element, zooals te zien is in den avondmaalschotel van
Moordrecht, van 1660, door een Amsterdamschen meester vervaardigd. Daarin
ontwaart men aanstonds een gemis aan perspectief, een verwarring van voor- en
achtertergrond, die niet kan worden goed gemaakt door de krachtige lichtspeling van
het hoogrelief. Hier en daar is het alsof de beeldjes - het middenstuk is zoowel als
de rand verdeeld in afdeelingen, bevattende tafereelen uit het leven van den
Zaligmaker - inplaats van achter elkaar te staan, de hoofden bij
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DEKSEL EENER SNUIFDOOS MET OPGELEGDE ARLEQUINADE-FIGUREN. 17E EEUW. EIGENDOM VAN JHR.
E. BERG V. DUSSEN MUILKERK.

elkaar steken. Het bovenlijf is hoog uitgedreven; het onderlijf komt nauwelijks uit
den achtergrond te voorschijn. En toch gold deze schotel op de historische
tentoonstelling te Delft van 1867 voor het schoonste drijfwerk, dat ginds aanwezig
was!
Naast de Utrechtsche meesters Van Vianen zouden werken van Lutma den Oude
en den Jonge een goede maatstaf van vergelijking op de tentoonstelling hebben
kunnen aanbieden. Maar het toeval heeft gewild dat juist deze kunstenaars niet dan
door éen enkelen penning vertegenwoordigd waren. Deze afwezigheid van werk der
Lutma's en het volslagen gemis van belangrijken émail-arbeid waren twee in het oog
vallende leemten. Onze 16e eeuwsche en 17e eeuwsche goud- en zilversmeden toch
hebben een veelvuldig en schoon gebruik van email gemaakt, en wisten dat in allerlei
kleuren aan te brengen, zoowel op gladden als op oneffen grond. En wat de Lutma's
aangaat, zoude men gaarne hebben kennis gemaakt met hun werk, dat onder hunne
tijdgenooten zeer gewaardeerd werd en menigen kooper vond onder de leden der
Amsterdamsche magistraat, al kan het met dat der Van Vianens niet op éene lijn
worden gesteld. Hun drijfwerk moge uit een technisch oogpunt aan het volmaakte
grenzen, onverdedigbaar wil het ons schijnen, dat een ornament, oorspronkelijk
bestemd tot randversiering van een cartouche, door hen verheven werd tot een
hoofdmotief, dat de lijnen van het voorwerp in zijne plooien verborg. Aan het dolfijnen kwab-ornament der Van Vianens ontnamen zij zijne bevalligheid en veerkracht
en misvormden het aldus tot een décadence-stijl, waarvan gemis aan proportie een
der kenmerkende eigenschappen was.

GEDENKPENNING OP J. CORVER TE AMSTERDAM, DOOR DE WIJS,

1716 RIJSMUNT.
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Dan doet zich het werk van den Leeuwarder meester, aan wiens werkplaats de
verzameling, bekend onder den naam van Popta-schat, te danken is, vrij wat artistieker
en harmonieuser voor. Zijne verbeeldingskracht zij niet zoo groot en rijk geweest
als die der Van Vianens, zoodat hij voor zijne ontwerpen te rade moest gaan bij
anderen, b.v. Goltzius en Dirk Barendsen, toch komt hij genen zeer nabij in zijn
hoofdwerk, dien prachtigen schenkkan, en die twee schotels met den kandelaar, alle
behoorende tot de verzameling van het Popta-gasthuis, in bruikleen bij het Friesche
Museum, welks bestuur niet heeft kunnen besluiten om deze schatten ter
tentoonstelling af te staan,

GEDENKPENNING OP DEN MOORD DER GEBR, DE WITT DOOR R. ARONDEAUX,
MEVR. B. TE UTRECHT.

1677. EIGENDOM VAN
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KLEINODIEËNKISTJE VAN FILIGRAANWERK,

18E EEUW. EIGENDOM VAN MEVR. B. TE UTRECHT.

om redenen, die met de bevordering der kunst weinig of niet te maken hadden.
Gelukkig stelde de Directeur van het Ned. Museum te Amsterdam met machtiging
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de zeer goede electro-typen naar de
origineelen ter beschikking, zoodat den bezoekers het gezicht van deze waarlijk
schoone voorwerpen niet onthouden werd. De Leeuwarder was een man, die met
krachtigen slag zijn beeld dreef, hier en daar een hoog relief makende om de noodige
schaduwwerking te verkrijgen. Wat hij door den slag meevoerde van datgene dat
den grond moest vormen, moest hij wegsteken; de omtrekken moest hij om die reden
als het ware griffen op den grond. Zijn krachtige hand verleidt hem tot gespierder
beeldplastiek dan de teekenaar van zijne modellen bedoeld heeft. Zijne figuren op
den tweeden grond, waar hij minder en relief kan werken, zijn daarom - waar hij ze
bewerkt - gelukkiger, hoewel de harde omtrekken soms hinderlijk voor het oog zijn.
Dit valt te meer op bij den achtergrond, die natuurlijk nog minder relief heeft. Vandaar
een gebrek in het perspectief, dat slechts door die overdreven lichaamsvormen der
hoofdfiguren wordt opgewogen. Niettegenstaande dit alles zijn de figuren schoon,
zoowel, gekleed als naakt, al verraden zij niet het minste streven naar een meer
verheven of edeler type.
Minder rijk van inventie, maar niet minder artistiek waren de beide schotels van
den Bolswarder meester C. Baardt; de eene met zijn rand van naar de natuur gedreven
bloemen in origineele grootte geboetseerd; de ander, wiens bladeren-, vruchten- en

THEECOMFOORTJE, STYLE EMPIRE. EIGENDOM VAN MEVR. B. TE UTRECHT.
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ZILVEREN BEKER VAN JR. JOHAN VAN WELVELDE, DOOR HEM IN 1649 GESCHONKEN AAN DE KERK TE
EELDE. BEGIN 17E EEUW. EIGENDOM VAN DEN HEER H.J. HESHUIJSEN TE HAARLEM.

dierenornamenten tot een verbazend rijk en harmonieus geheel zijn verwerkt.
De hierboven besproken voorwerpen vormden met een aantal uitnemend bewerkte,
doch welbekende gildebekers van Haarlem, Kampen en Middelburg, draagteekens
van Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Kam pen en Leiden, gouden lijfsieraden, een
uitgezochte verzameling gedreven en gegraveerde gedenkpenningen, tal van
drinkschalen, molen en stortebekers, historische drinkkoppen o.a. van Corn. Tyloos
en Laurens van de Spieghel, mooi filigraanwerk, vele serviesstellen der 18e eeuw
enz. de pronkstukken der verzameling.
Van filigraanwerk gesproken: het was een algemeen verbreide meening, dat de
meeste van die aardige en coquette byouteriekistjes, breimandjes, schaar-étuis en
naaldenkokers van zilverdraadwerk en zoovele andere snuisterijen, waarin onze
voorouders zulk een behagen schepten, dat men ze in den inventaris van bijna elken
18e eeuwschen inboedel aantreft, geen inlandsch fabrikaat, maar geïmporteerd zouden
zijn, òf uit Oostersche landen òf uit Italië. Veel van dat gezellige goedje is nu van
Hollandsche afkomst gebleken, daar er op de tentoonstelling zilverwerk met Holl.
meestermerken voorkwam, overtrokken of opgelegd met filigraan-arbeid. Te
Dordrecht o.a. en in Friesland bestonden werkplaatsen van goud- en
zilverdraadwerken. Een goed specimen van Nederl. werk geeft het hiervoren
afgebeelde byouteriekistje van Mevr. B. te zien.
Verder trof men er twee groote verzamelingen van étagère-zilver aan, ingezonden
door Mevr. Wed. Houttuijn te Wormerveer en Mr. J.G. Wurfbain te Rheden, die
misschien niet zoo algemeen de aandacht hebben getrokken, als zij wel verdienden.
Menig bezoeker zal wellicht gemeesmuild en bij de aanschouwing gedacht hebben:
was dat
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nu der moeite waard om als artistiek werk ten toon te stellen? En daarom is het niet
ongemotiveerd bij deze gelegenheid eens in 't licht te stellen, waarom dat ‘silveren
poppengoed’ de aandacht der kunstliefhebbers waard is. Men vindt daarbij op
verkleinde schaal terug alle gebruiks-voorwerpen eener hollandsche huishouding
der achttiende eeuw. Keukengereedschap, zaalmeubilair, serviezen van allerlei soort,
zoowel kandelaars en stoelen, als arresleden en spinne wielen, sleepkoetsen,
vogelkooien, ja wat niet al! En de sierlijkheid van vorm dezer kostbare snuisterijen,
weleer dienende tot stoffeering der zoogenaamde ‘poppenhuizen’, waarmede de
jeugd der gegoede klassen zich vermaakte, wordt door hun meesterlijke bewerking
geevenaard. Wij zagen er, geheel gedreven uit éen stuk, die een zoo uitnemend fraai
profiel vertoonden, dat zij daarin met grootere voorwerpen om den voorrang konden
dingen. Weer andere stukken, meest beeldjes zooals spelende kinderen, ruitertjes,
boerinnetjes en dierenfiguurtjes, waren gegoten en geciseleerd, en bijzonder goed
gemodelleerd in houding en beweging, als waren zij bestemd tot kleine statuetjes.

ANANASBEKER, BEGIN 17E EEUW. MUSEUM VAN HET KON. OUDHEIDK. GENOOTSCHAP TE AMSTERDAM.

Bij de kenners wordt dit zilverwerk, waarvan het beste gemerkt is met een
hoornschildje en den Amsterdamschen stempel, zeer gezocht en sinds jaren duur
betaald, in weerwil van de meesterlijke moderne nabootsing, die ook op dit gebied
niet is uitgebleven.
Ook uit den tijd der Fransche overheersching, die haar stempel drukte op het gebied
der kunst door invoering van den zoogenaamden empire-stijl, waren eenige met zorg
gekozen modellen aanwezig. Daarbij onderscheidde zich o.a. door zijn bijzonder
sierlijk profiel een koffiekan op onderstel, een voorwerp, zoo sober mogelijk versierd,
maar ondanks zijn eenvoud eerbied afdwingende voor den artistieken zin des makers,
die zich voor de gewilde stijfheid van den empire-stijl met veel tact wist te hoeden.
Hiermede meenen wij het belangrijkste te hebben gereleveerd dat te zien was op
de jongste tentoonstelling van Antiek Nederl. goud- en zilverwerk, die geenszins om
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de hoeveelheid der uitgestalde voorwerpen, maar wel om het kunstgehalte van het
geëxposeerde en wegens het beginsel, waarvan hare ont-

ZILVEREN KOFFIEKAN, STYLE EMPIRE. EIGENDOM VAN DEN HEER G. SCHOORL, AMSTERDAM.
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DRINKSCHAAL (HANSJE-BEKER). BEGIN 18E EEUW. MUSEUM KON. OUDHEIDK. GENOOTSCH. AMSTERDAM.

werpers zijn uitgegaan, in Nederland een feit van beteekenis op kunstgebied genoemd
mag worden.

Scheveningen, een zeedorp en een badplaats.
Door Leo Faust.
Het was in het weemoedig schemerlicht van een bewust-stervende vriendschap, dat
ik voor het eerst Scheveningen zag, zooals het mòet gezien worden, zooals het mij
sedert dien avond dan ook altijd het liefst is geweest.
Het was al lang donker; wij hadden gewerkt, geblokt Grieksch en Latijn, - wij
ploeterden samen voor het staatsexamen. Het was einde juni; over een maand zouden
wij ervóor zitten. Maar nu waren wij moe. En om wat uit te rusten, en toch elkanders
gezelschap nog niet te missen, besloten wij samen naar Scheveningen te gaan. Wij
gingen langs den Ouden Weg; hij, zittend op zijn fiets, ik loopend er naast.
Het was halftien; het was warm geweest, maar de avond was afkoelend, en dat er
geen zonlicht was, deed goed aan de oogen.
Wij voelden het beiden: onze vriendschap was aan 't sterven. Zoo vreemd, als je
naast elkaar loopt, in den avond, geen andere menschen ergens te zien, en je weet
elkaar niets te zeggen. Het is zoo vertrouwelijk alles om je heen; het lantarenlicht,
op afstanden, tusschen de takken der boomen, zoo intiem; het gebel van een omnibus
in de verte, het gekwetter van een vogel, - en je weet elkaar niets te zeggen. Niet,
dat er gedachten zijn, die je verbergen wil; niet dat er dingen zijn, waar je liever niet
over praat, uit vrees van te kwetsen, of omdat je bang ben niet begrepen te worden,
of omdat je ze te teer vindt. Neen, er is niets, - je weet eenvoudig nièts; dat is het
vreeselijke. Je ben heelemaal leeg van binnen. En toch zijn er natuurlijk gevoelens,
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wenschen, herinneringen, dooreen gestrengeld op den bodem van je ziel als een
vegetatie. Je weet dat ieder mensch dat zoo heeft, de een meer, de ander minder,
maar iedereen. Dus jij ook. Je kunt ze eenvoudig op 't oogenblik niet vinden. En àls
je er al eens een vindt, komt die je niet belangrijk genoeg voor, en zwijg je. En je
zeg, dat de zomer zoo mooi is, tot dusver ten minste. Je vraag, of dàt nou een merel
zou zijn.
Zoo liepen wij voort. Regelmatig en stil kwamen de boomen aan weerskanten ons
tegemoet, zwijgzaam gleden ze langs ons heen; verdwenen achter onze ruggen.
Overal boomen. En als we eens omzagen, herkenden wij geenéénen.
Een mooie weg toch, die Oude Weg, vooral zoo op een stillen avond in juni of
september. De Badhuisweg heeft ook zijn eigenaardig-mooi; maar niet zoo
beschermend. De Oude Weg neemt je in zich op: zorgzame stammewachten aan
weerskanten. Vertrouwelijk groen boven je hoofd. De Badhuisweg, kaal en koud.
Ieder oogenblik kan het monster van de stoomtrem je bespringen. De electrische
rommelt als een verborgen gevaar,
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de stoomtrem komt je achterop, recht op je af, en wijkt dan eensklaps uit, met een
wijde, bellende, ratelende bocht, nog net bijtijds, om je dezen éénen keer nog te
sparen. De struiken aan weerszijden zijn laag, kunnen je niet verdedigen. De
Badhuisweg is een huis zonder dak, een bed zonder dekens.
Daarom liever de Oude. Overdag het zonlicht door de blaren, langs de takken;
tegen den avond de zonsondergangsbrand tusschen de stammen. Ook in den winter:
in warme jas stap je flink over harden, witten grond; de sneeuwstaketsels boven je,
de berceuse van dons en zwaneveeren, poeieren wit op je neer. Of in den herfst, als
de blaren, rood en geel, en zwart, op je neerregenen, flappen tegen je gezicht. Als je
de optocht ziet, in visioen, van Bacchus die met Psyche het zomerland verlaat. De
rood-vlammende passie-droom van nymfen, en dronken wijngodjes en dol-uitgelaten,
begeerte-zieke bacchanten.
Van dit alles, op al deze uren, in al deze jaartijden, langs den Badhuisweg geen
spoor. Je kan het aan den nàam al hooren.
Alleen op een enkel uur van enkele dagen geeft die iets héél moois, op een enkel
punt. Als de lucht in het westen vol is van gouden vegen, pluimen en linten van
blindmakend goud, goud dat door je oogen gepauweveerd wordt met paarsche
vlekken, boven den avond-belichten koepel van 't Kurhaus. Dat is iets om je op je
knieën te drukken van mooiheid. Maar het is héél zeldzaam; en je dàg is gelukkig,
als je dàt hevig-mooie heb gezien!
Nu nog één vìsie. Niets zoo ontzettend, ontzettend droef, als de Oude Weg bij
regen! Ik heb hem ééns geloopen, heel-alleen, op een zondag-middag in mei, om
vier uur. Maar dat blijft een obsessie voor héél mijn leven. Niets dan plassen de vloer,
en drijvend modderzand. En de regen maaral, langs de kletsnatte stammen, langs de
druipende jonge blaren; de regen als een waasgordijn; bobbelend in beken, ruischend
als rouwslepen. Dat was de water geworden ontzetting. Blaren, takken, stammen,
boomen, wagens, menschen, en je eigen ziel, die wegvloeien in water, - ver-wateren.
En nergens een uitweg! Nergens te ontkomen, dat donker, zielsdroef, schreigeplas.
Atmosfeer van snikken en tranen, hartstochtelijk geween. - En zondagmiddag.

ZORGZAME STAMMERVACHTEN AAN WEERSKANTEN.

Al die gedachten, herinneringen, sensaties, bouwden zich in mij op, dien avond
van juni, de vriend die van mij weg zou gaan naast mij op de fiets. Maar ik vond ze
te onbelangrijk, te onmogelijk vaak, om uit te spreken in omlijnd-scherpe,
geprononceerd-klankende woorden, en dus gingen wij zwijgend. En ik voelde, dat
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hij in zich volgde een dergelijke gedachtenlijn, aan de mijne paralel. Toch zweeg hij
ook. Maar wat we beiden gewaar werden, met groote vreugde, en stil-verwonderd
gekijk, was, dat onze zielen, geheel buiten ons Ik om, draden van sympathie weefden,
tusschen die lijnen, over en weer.
En toen wij de eerste schrede zetten op het strand, waren wij innig verbonden,
door een nèt van heen en weer geweef, dat ragteer was, maar dat wij, vreemd, toen
toch niet konden scheuren, omdat onze ziel dat niet hebben wou. Eerst als de extase
voorbij zou zijn, zouden de draden springen als vioolsnaren, te strak gespannen, en
ineentrekken en verschrompelen.
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Wij stonden voor de zee, in den avond. Met de zee en met elkaar waren wij daar
heel-alleen.
Toen gebeurde er op-eens iets ontzaglijk wonder-moois; iets dat de vioolsnaren
deed trillen van ontroering, en ze klank ontlokte van verrukking.
Mijn vriend was mij wat vooruitgegaan, zijn fiets aan de hand. En toen zag ik
plotseling, en hij zag het óok, en wij riepen beiden een kreet: òm zijn voeten, om de
wielen van zijn fiets - aureoolde de vloer. Bang van verrukking snelde ik op hem
toe, en waar mijn voeten neerkwamen, glansden zonnen op, goud en fosforblauw,
glansden na, zwakker en zwakker en doofden uit. En de wielbanden van de fiets, en
de uiteinden der spaken, waren als de figuren van een vuurwerk, cirkels van vuur,
en het zand viel er af als een schitterende regen van fonkelend diamantgruis. Alles
wat wij aanraakten werd tot licht, in den zwijgend zwarten nacht. Als wij het schepten,
regenden vuur en vonken onze handen, aureoolden en glansden nog minuten na. En
waar wij ze afveegden aan onze kleeren, overal werd licht.

DE KEIZERSTRAAT.

... Het lichten van de zee. Nooit heb ik het meer zóo gezien, als op dien juniavond.
Wel nog dikwijls heb ik geloopen langs het strand, éénzaam toen, of met
onverschilligen, dat de schuimlinten leken banden van licht, de golven wanden van
hemelsblauwe vlammen, - wel nog vaak, verscheen de effen zee mij in den nacht als
een meer van rookenden gloed; - maar nimmermeer heb ik het zeevuur kunnen nemen
in mijn handen, kunnen zien op het gezicht van mijn vriend.
Toen zijn wij dien avond van elkaar gegaan, hij met zijn fiets, en ik heel alleen,
en langzaam, één-voor-één, sprongen de vioolsnaren, die dien avond getrild hadden
hun zwanezang, trokken ineen en verschrompelden. En wij woonden in dezelfde
stad; maar nooit meer hebben wij elkaar weer gezien, hoewel er toch - of misschien
wel juist òmdat er - nièts was.
Dat was de éénig-goede manier om Scheveningen te zien. Scheveningen, als
onmiddellijk verband houdend met je leven, met je stemming, met je ziel.
Scheveningen, als bron van verrukking bij vreugde; Scheveningen, als troosteres bij
leed. Scheveningen, als goed-maker, als louteringsvuur bij slecht zijn en leelijk;

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Scheveningen, als voldoening en prijs bij goed zijn, en bij het koesteren van mooie
gedachten. Scheveningen, als het er zomer is, blakende zomer, en de zon gloeit op
het strand, en terugslaat tegen de duinen, en blauw ligt op de pieren, en goud flonkert
op de eeuwig-bewegende zee. En Scheveningen, als het er verlaten is, en
absoluut-dood, als de witte lijkwa ligt op den muur en op het zand, als de zon weg
is achter de wolken van sneeuw. Scheveningen, als het er dondert en bliksemt, als
de muur davert, en de slagen hallen en rollen tegen de duinen, en de flitsen in de zee
boren als brekende lansen. En Scheveningen, als er de zon ondergaat, de gouden bol
rust op purperen banken in horizonts lichtgrot, en een weg van vuur voert over het
water je tegemoet. Scheveningen, als het nacht is; Scheveningen, als het daagt. En
Scheveningen, niet aan de zee, maar in 't echte, oorspronkelijke visschersdorp, waar
de zoute haringlucht en de prikkelende rook uit de lage huisjes komt, hangt in de
smalle, hobbelig bekeide straten, waar de kinderen spelen, met de schommelende
rokken en de witte mutsjes, of met de
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pilot-‘snoeptafel’broeken en de stijve zwarte petten, waar de vrouwen pratend staan
te breien, of de wasch doen aan hun deur, en waar de mannen staan te rooken hun
houten pijp, de handen in de zakken, de jekker daardoor opgeschort op hun heupen.
Dat is òns Scheveningen, het zeedorp.
Maar er is óok nog een ànder Scheveningen; en dat is iets heel gevaarlijks, omdat
het zoo licht het zeedorp ons doet vergeten. Want het is goed en prettig, beide te
kennen; maar een van beide vergeten te zijn of nooit gekend te hebben, is een gemis.
En evenals schitterend electrisch balzaallicht een mooi en goed ding is, maar een
leelijk en verfoeibaar iets, wanneer het 't stille maanlicht wil verdringen, - evenals
champagne vaak aangenaam is en wenschelijk, maar ellendig en verdoemelijk, als
het dient om ons een stemming te doen vergeten, - evenzoo is dat tweede
Scheveningen, de mondaine badplaats, goed en wenschelijk op zichzelf, maar iets
essentieel-slechts, als het het zeedorp uit ons denken en, vooral, uit ons voelen
verdrijft.
Scheveningen, dat bestaat uit Kurhaus-bar, Seinpost, circus en balzaal.
En tusschen deze beide is er nog een overgang: een Scheveningen dat, al naar je
ziel

IN DE SMALLE, HOBBELIG BEKEIDE STRATEN.
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is, en ook je stemming, voor den een behoort tot het eerste, voor den ander tot het
tweede, nu eens gerekend mag worden tot het zeedorp, dan weer een geheel uitmaakt
met de badplaats. Een Scheveningen, dat bestaat uit: Kurhaus, theaterzaal, badstrand,
piereinde, stoomjacht. Dat bestaat uit: vuurwerk, lampionnenschijn, bengaalsch licht
en illuminatie.
Kurhaus: voor den een een godstempel, voor den ander een sjaggermarkt. Ik heb in
het Kurhaus de allerhoogste zwijmeltoppen der sensatie bereikt, als de heilige Bach
er gegeven werd, of Schubert er zijn symfonieën drukte diep in je ziel, tot je zièk
werd van schoonheidsroes; als Beethoven je er de tranen in je oogen drong, van rouw
en van jubel, of als Wagner je er opnam en hief in de schemering der goden Maar ik
heb er ook aan de speeltafels gestaan, waar allen een stempel droegen van hartstocht,
waar kennissen mij niet zagen zelfs. Waar mannen hun vrouw aanstootten, zachtjes
dat haast niemand het zag, en meisjes haar aanstaande, die maar bleef doorspelen.
Konden adepten in de slaapkamers van dezen zien, den nacht na zoo'n avond, welk
een ontzettende tragedies, ontzettend door de stilte en het zwijgen, en het
verborgen-houden voor de wereld, daar worden afgespeeld.... Ik heb er
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KURHAUS.

in de balzaal gestaan, heerlijk gewiegd op een aardvrij zwevende melodie van Strauss;
ik heb er kleeren gezien, oogstreelend-stijlvol of innig-intiem van kleur en van plooi;
ik heb er paren gezien, wonder-mooi van lijnenharmonie, en een zachte, teere
symfonie van stil, croquis bewegen, - de hemelsche extase op hun gezicht. Maar ik
heb er ook menschen gezien met haast stuitend vertrokken gezicht, flikkerende oogen,
in woest gedraai en gedans, in vlammend wervelende passie, zinneloos van
zinnelijkheid.
Het Kurhaus, een hemel en een hel. Ik geloof niet, dat er één plek in ons land is,
waar het in letterlijken, in geforceerden zin, zóózeer waar is, dat les extrêmes se
touchent.
Wij dalen steeds af, naar dingen van láger orde. Het strand kent niet die bovenaardsche
heerlijkheid, dien zwijmel van verrukking, die de Kurzaal ons vermag te geven. Het
hoogste dat het strand kan schenken is een maan-stille nacht, als de sterren stil
neerkijken op het blauw-stalen pantser dat de zee is, en de schaduwen der duinen
kalm neerliggen op het melkblank verlichte zand en de pieren slapen als groote,
wakende, schubbige monsters. Het strand kent den vrede, die is als een gebed. En
het kent ook het baden, het verfrisschend en gezond- en goed-makend rein-wasschen
van het lijf, als de golven je vlokken over het hoofd en de schelpen schuren langs je
voeten. En ook het stil zitten kijken tegen een duin, naar het ondergaan van de zon;
en het loopen langs de zee, uren ver, om een stemming te verdrijven. - Terwijl het
láágste uiterste hier is, het walgelijk zondagavond-gedoe, de jongens en de meiden
en de soldaten en de boerinnen.
Drie, vier maanden geleden, een tamelijke storm. Toen ben ik 's avonds om negen
uur op de pier gegaan. De zee was toen een grijs gemarmerd schuimland, met levende
schuimbergen zich voortbewegend bliksemsnel. Golven, vijftien meters hoog en
misschien wel duizend breed, kwamen aandonderen met de vaart van een sneltrein,
- sloegen te pletter tegen de honderde dunne ijzeren palen van de pierestacade. En
telkens als weer zoo'n watermuur uiteensloeg tot schuim en met een net van grijze
aren het zeegroen overspande, trilde de vloer onder je voeten, de leuning onder je
armen.
Maar de volgende dag was het machtig drama vergeten, en toen de avond weer
kwam rimpelde nauwelijks de zonnebaan op het water, en op de pier luisterden de
menschen weer naar Fritz Hoffmann, den man die reclame voor Theophile had moeten
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worden, en dachten niet aan het ontzettende dat er zou gebeuren, als de zee nu opeens
het gespeel eens moede werd.
Voort ging het mondain gefeest in blind-zijn voor het grootsche, voort, zich steeds
en steeds wijder uitbreidend over heel een zeedorp, het verstikkend, als een
woekerende schimmel. Eén eindelooze keten van uitgaan, van muziek en eten en
drinken, en van weèr muziek, weèr eten, weèr drinken, - een slavenketen voor velen.
De beste momenten van den Kurhaus-Bar zijn die van den muziekroes. Als een
wegsleepende Strausswals, een donderend stappende Sousamarsch, je pakt in zijn
machtige poliepenarmen, je meesleurt, duizelend, tegen wil en dank, als je voeten
niet stil kunnen blijven, je vingers bewegen op den tafelrand, zonder dat je het zelf
weet. Met een schok word je je dan op eenmaal weer bewust, door wàt, weet je niet,
kwakken de muziek-
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armen loslatend je ergens neer in een hoek, - waar, weet je niet.
Zulke dronken-makende muziek kent de Kurhaus-Bar.
Of als je er zit met een paar vrienden, druk-pratend, druk lachend, je los voelend
van àl het zwaarwichtige. Het gezicht van het meisje tegenover je, lijkt liever dan
toen je haar vroeger eens zag, nièt bij die muziek; met een optintelende vreugde, een
vreugde die je in je naar boven voel komen als champagneschuim, merk je, dat het
mooiste vrouwtje van het buffet, dàt het meeste naar het orkest toe, je in de oogen
kijkt. Een droom van intimiteit welt plotseling ergens op in een hoekje van je ziel,
en omhoog spuitend overstroomt het alles, een zee. En het leven komt je heerlijk
voor, niets dan liefde en vriendschap en samen-zijn.

MAAR DE VOLGENDE DAG WAS HET MACHTIG DRAMA VERGETEN.

Die oogenblikken, die sensatie kent Seinpost ook, maar zeldzamer. Seinpost is
meer: een plaats om elkaar te ontmoeten, ongestoord wat met elkaar te praten.
Vooral de Seinpost-balcons zijn heerlijk. En het terras op den avond van een
warmen dag, als je er elkaar telkens tegenkom, in de pauze.
Maar toch, soms, onder de voorstelling. Als het orkest hoempaat een overbekende
straatdeun, in dolle uitgelatenheid, en een ris meisjes op het tooneel, met leuk schuine
hoofdjes, in prettigen cadans, mooi-tegelijk rondhossend in een wijden kring,
rechts-links, rechts-links slaand met de geelgevoerde rokken, meezingen, met hooge,
melodieuse, verrùkkelijk lieve stemmen. - Of, als de muziek zacht is als een ernstig
spelend kind, en een Fräulein-Adertje, maagdvrouwtje, haar liedjes zingt, goor vaak,
maar die raken, door het geluid, door het maagdstemmetje, in eenvoud tot op de kern
van je ziel, die tranen, waar je je voor schaam en waar je op scheld, roepen in je
oogen, en huiveringen langs je rug.
En - o! te zitten op de balcons, met een vriend, of met een meisje, - of alleen. Op
de balcons aan de landzijde, die hoog en ruim uitzien over het zeedorp-in-nacht.
Onder je de lantarens van den Gevers-Deynootweg,
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het tremgerij en het rijtuigbeweeg, en in de verte, de maanwitte booglampen van het
circus, en de lichte raamgaten van het spitse dak, die als reuzenoogen in het donker
naar je kijken. En overal naar alle, alle kanten, heel ver, de lichtjes der lantarens,
oppinkelend in samensmeltende of elkaar snijdende rijen, en de kleurige villa-lichten,
in schemerschijn van lampions of zijden kappen. Als kleine poppetjes, typisch
eigendunkelijk, bewegen de lichte menschjes, de schuivende vrouwefiguurtjes en de
beentjes-stappende mannetjes, op uit het duister van de Badhuiskâ, rijden de
speelgoedtremmetjes, lichthuisjes, aan, op de glimmende railsdraadjes. En boven je
de oneindige hemel, met de vonken, die je werelden weet, en met het roodachtig
gloedwaas ertegen van de mondaine badplaats in nachtfeesting.
Of op de balcons aan den zeekant. Heel wat anders weer, maar nòg mooier. Hier
niet het menschjesstadje met huisjes en kadet-jes, - hier de egale, donkere nacht, met
alleen de witte lijnen van de branding. Hier niet het rijtuiggeratel, en tremgeknars maar het machtig zeegeruisch, altijd, àltijd door, en altijd aanzwellend. Het zwelt
steeds aan, het neemt nóóit af, en tòch blijft het steeds zichzelf gelijk. Hóorbaar is
hier de nacht. En de zee waakt en draagt een enkel licht, in de verte, lijdzaam en
onbewogen Dat zendt maar aldoor zijn gouden-stille stralen over het wiegend
dragende water en waakt over het zwarte schip, de menschen die droomen van het
land.
Alleen: niet kijken naar rechts, de manenrij van de pier, vooruitstekend in zee; niet kijken naar vlak onder je, het gewriemel van het terras en het pavilloen. Dàt is
weer het mondaine. En het demi-mondaine.
Het pavilloen is een verwatering, een groc van den Kurhaus-Bar.
China, de pantomime van het circus, vind ik niet zoo mooi. Het ballet is wel aardig,
vooral van licht en kleuren, maar te druk. En dan hebben die Amsterdamsche,
Keulsche en Berlijnsche mousmeetjes niet dat sierlijk-gepenseelde, dat fragiele
lijnenbeweeg en kleertjesgeplooi, dat doet denken aan Oost-Indische inkt en zacht
rijstpapier. En die Roode-Kruismanoeuvre is stuitend, bederft al wat er nog komt.
Als de avond plaats gaat maken voor den nacht, als de muziek zwijgt in Kurhaus,
Seinpost en paardenspel, als de lichten op het terras worden uitgedaan en de pier in
donker zich te slapen legt, - dan spoedt alles zich naar rotonde en Kurhaus-Bar. Dan
is de boulevard, zoo tusschen tien en elf uur, een gewemel van druk doende of
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slenterend flaneerende menschen, van aan- en af-gerij van rijtuigen en busjes, een
gesnor en getoeter
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van fietsen, van tuf-tufs. Dan is het de laatste, meest intense opleving nog eens even
van den zeemuur, zijn terrastrappen en zijn café's. En aan de landzijde vult zich de
galerij met licht- en bloemkleurig gekleede dames, met mooie sorties van kanten,
van veeren of van laken, met sleepgewaden en met streng zwart-en-wit teekenende
heeren.

SCHEVENINGSCH BAYREUTH IN SPE.

En in stroomen gaan ze naar hun rijtuigen en naar de trems, stoomtrem, electrische
of paardetrem, en toch vult zich de Kurhaus-Bar, dat niet één er meer tusschen kan,
dat het een onbegrijpelijk wonder is, hoe de kelners zich nog kunnen bewegen, vult
zich de tuin van den Kurhaus-Bar, vult zich het rotonde-café op den boulevard. En
in den Bar juicht en jubelt de muziek, Strauss, Carmen, Sousa, Valse bleue, Cavalleria,
alles door elkaar, een heel eind buiten nog hoorbaar. In de verte tjingelt en bonkt de
automatische piano van het restaurant-electrique. En stil ruischt en klotst de zee,
achtergrond van alles toch, schoon ook vaak overstemd door het menschengedoe.
Tusschen de menschen, nauwelijks opgelet, verschijnt dan het bloemenkindje.
Inééns zie je haar weer, net als je denk, dat ze dien avond weg zal blijven. Dan staat
ze voor je, je vragend aanziend met haar zinnelijk-brutaal gezichtje, haar gemeene
oogen, een roos tusschen haar twee voorste vingers. Zelf steekt ze hem, op de teentjes
staand klein ding als ze nog is, in je knoopsgat, als je hem koopt. Maar neem je hem
nièt, dan krassen de platte vlijmwoorden, váák niets dan schelden, maar oòk weleens
vol bittere ironie, je in het gezicht, over haar bleeke lippen. En het meest verachtende
wat zij kan doen, is: tusschen de lippen, een klein, wit-spikkelig tongpuntje.
Dat is een taal, die alle menschen verstaan.
Maar onbewust van het ontzettend gewoel en gechaos, dat er moet zijn op den
bodem van dit kinderzieltje, gaan de meesten door, onverschillig, negeeren haar, of
geven haar een duw. En ze feesten verder in hun mooie, ideaal-accurate kleeren. Ze
praten en ze lachen en ze drinken, ze loopen en ze zitten, - tot de vermoeienis en de
slaaplust hen naar huis drijft, de badplaats donker wordt en stil, en de nacht zijn
breede wieken uitspreidt om alles te bewaren tot morgen Dan sluiten ook de laatste
gebouwen hun lichtende oogen, de kelners en controleurs en buffetvrouwtjes gaan
naar huis, in hun sjofele jasjes nu, of in haar regenmantels, sommigen druk en luid
pratend, in een cosmopolitische taalverwarring met verhollandscht Duitsch tot
grondklank, anderen slaperig en stil. Dof hallen hun stappen door de nacht-verlaten
straten, de lantarens aan één kant gedoofd; terwijl in de verte, over de onbebouwde
grasvelden, de komende dag al weer glimmert.
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HÔTEL D'ORANGE.

Maar als het regent, als de storm loeit en beukt, en de kilheid je flapt in je gezicht,
omhuivert je leden, - dan is Scheveningen al uitgestorven om negen uur. Dan haasten
enkele natte, glimmende menschen zich voort, in regenjassen
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SCHOON OOK VAAK OVERSTEMD DOOR HET MENSCHENGEDOE.

glanzend als zij of onder druipende parapluus. Dan is de lucht donker, en de lichten
lijken duisterder, dan is de zee niet te zien. Dan zeuren enkele menschen, die nu
eenmaal uit zijn, uit wìllen zijn, onder de galerij, kijken vervelend voor de enkele
nog niet gesloten winkels, waar het goud dof is en het zilver tin lijkt. Dan is
Scheveningen een ontzètting.
Of bij mist. Als een goudwaas weeft tusschen de gebouwen. Als de lichten
glanszonnen zijn van goud-kristal en de booglampen omnevelde

OF KOUD EN MIEZIG EN TRIEST-VERLATEN.

manen. Dauwdruppen als tranen vallen van daklijsten neer.
Maar dit alles bij avond. Bij avond, bij elk weer, is Scheveningen de sprookjesstad,
het wonderland. Fantasmagorie in voortdurend-wisselende metamorfoze. - Bij dag,
in het harde, koude, felle daglicht, is al het wondere eraf. Dan is het er verzengend
en verschroeiend van hitte, verblindend van zonneschittering, ongezellig van
heel-niet-intieme overvolheid. Of koud en miezig en triest-verlaten.
Ik houd niet van Scheveningen overdag. Het is mísschien een bevooroordeeldheid,
een parti-pris; maar zooals het Scheveningen van donkerte en kunstlicht, van
goud-weelde en intimiteit, mijn liefde heeft, zoo stoot het daglicht-Scheveningen
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mij af. Alleen in den vroegen morgen, als het er nog stil is en onbedorven, en de zon
nog boven de duinen staat.
Bij dag ben ik het liefst in de Boschjes, ergens achter den Ouden
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Weg, afgeweken van een paadje. Of, als het niet te warm is, in de duinen; met een
mij sympathiek boek. Een boek is voor mij mooier, blijft in schooner- en teerder-getint
herdenken voortleven in mijn gemoed, als ik het heb gelezen in de duinen. Ze zijn
zoo hoog-goed, zoo vredig-stemmend, die duinen, mijn reinste en beste herinneringen
zijn aan hen verbonden. Ze zijn alsof de zee, om den moeden mensch te laten rusten
tegen zijn golfruggen, plotseling is stil blijven liggen, roerloos, zooals zij was, zich
verstijfd heeft tot kussens zacht begroeid, uit loutere goed heid en liefde. Links van
de Waalsdorpsche weg is een duin dat een panorama geeft over heel Scheveningen,
en de zee tusschen Kurhaus en Seinpost in de verte. Eén zondagochtend dáár
doorgebracht, maakt je goed voor de heele week, - is nog beter vaak dan een gang
naar de kerk.

DIE RICHT MAAR ZIJN ALTIJD DRAAIEND OOG OVER DE ZEE EN LANGS DE DUINEN, OP DE DORPSDAKEN
EN IN DE VILLASTRATEN.

En de Boschjes, die tuinen van priëelen, die kamers, van takken en groen, en
stamme-wanden.
Het is niet te begrijpen en niet in te denken, dat al dit mooie en goede, dit heele,
prachtig samenstel van tot werkelijkheid geworden droomen en fantasieën, elk najaar
weer moet ineenvallen, uitdooven, - en elke lente zich

BONT, BAROK BAL-MASQUÉ IN ROEZENDE ZOMERVREUGDE, IN JUBILEEREND ZONNEGEFEEST.
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IK HOU VAN JE, LEA!

toch weer gansch, ja dikwijls completer nog, opbouwt, reïncarneert met verjongde
tint en gloed.
Want 's-winters is het alles dood. October is nog niet gekomen met eerste
najaarsbuien, of de luiken gaan voor de ramen, de trems staken hun loop, de lantarens
worden ontdaan van hun kappen, alles wordt opgeborgen, of hult zich in en sluit de
oogen ten winterslaap.
Op de straten geen menschen meer dan wat Scheveningers en een paar agenten,
in de huizen geen lichten meer en geen muziek.
Scheveningen, de badplaats, verdringt het zeedorp niet meer, tot juni.
En midden in het al-slapende, waakt er één. Die richt maar, winter en zomer, bij
mooi weer en bij leelijk, zijn altijd draaiend oog, over de zee en langs de duinen, op
de dorpsdaken en in de villastraten. Altijd en altijd wendt dat oog zich, in den nacht,
het éénige hier, dat nooit wordt gesloten.
Zoo als de vuurtoren het ziet, in alle tijden van het jaar, bij elke gesteldheid van
het weer, zoo als hij het ziet, hoog over alles heen, ziet het zeedorp en ziet de
badplaats, - zoo heb ik Scheveningen gezien, in elken staat.
Zoo heb ik Scheveningen gezien, omdat het mij lief is in alle phazen.
Zoo heb ik Scheveningen gezien, de badplaats, in een kaleidoskoop van kleuren
en lichten, van klanken en stemmingen, bont, barok bal-masqué in roezende
zomervreugde, in jubileerend zonnegefeest.
Zoo heb ik Scheveningen gezien, mooi, eenvoudig Noordzee-visschersdorp met
rookerige huisjes en hobbelige straten, met duinen, waar de vrouwen de netten
nakijken en herstellen, met pas-thuisgekomen pinken op het strand.
En ik heb het misschien nog wel béter begrepen, zuiverder gezien, omdat ik
eenzaam was. - Oók als die vuurtoren misschien.
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Maar nu licht weer over de duinen, mijn duinen, de blijde zonne-opkomst van een
nieuwe vriendschap, na langen, langen nacht. De meeuwen ontwaken, en scheren
over het zeevlak. De luchtharpen trillen een ochtendlied.
Ik hoû van je, Lea!
Den Haag, augustus 1901.

Een dochter der Van Haren's.
Door S. Kalff.
De sluier eener halve onbekendheid, tevens een waas van droefgeestigheid ligt over
het leven van Henriette Amélie de Nerah, l'intéressante orpheline, gelijk een fransch
schrijver haar noemt. En ware zij niet vijf jaren lang de lijdensgezellin geweest van
een groot man, op wiens leven zij een straal van koesterend licht geworpen, op wiens
zwakheden zij moedig ingegrepen heeft, die halve onbekendheid zou allicht eene
geheele vergetelheid zijn geworden.
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Ter kwader ure is haar levenspad gekruist geworden door een man, die een machtig
talent vereenigde met een zwak karakter; wiens geestelijk wezen bestond uit - gelijk
Montaigne het uitdrukt - eene gedrochtelijke samenvoeging van des opinions
supercélestes et des moeurs souterraines; door Gabriel Honoré Victor Riquetti, graaf
van Mirabeau.
Over hare geboorte heeft zoowel in Frankrijk als in Nederland verschil van meening
bestaan, en dit verschil is in het licht van latere kritiek nog niet geheel verdwenen.
Mirabeau's natuurlijke zoon, wien zij vijf jaren lang eene zorgzame pleegmoeder
was, gaf haar den dichter der Geuzen, jhr. Onno Zwier van Haren, tot vader; en zoo
deden Louis de Loménie in Frankrijk, jhr. C.A. van Sypesteyn en A. Winkler Prins
in Nederland. Doch Hollandsche tijdschriften en schrijvers verbeterden die lezing.
Niet aan Onno Zwier, maar aan zijn broeder Willem, den staatsman-dichter, wezen
zij het vaderschap toe en maakten het waarschijnlijk dat deze dochter den 15en Mei
1795 te Brussel geboren werd.
Maar Onno Zwier zorgde voor de opvoeding van het kind toen de vader, wiens
gezondheid, fortuin en goede naam al evenzeer verwoest waren, drie jaren na hare
geboorte kwam te overlijden, en hield dit vol tot aan zijn dood, in 1779. Van daar
die plaats in een harer brieven van het jaar 1791, waarin het heet:
‘Nous parlions aussi quelquefois d'un grand homme, qui avait été mon bienfaiteur.
Je pleurais sa perte, et Mirabeau, qui l'avait beaucoup connu, mêlait ses larmes a
celles dont j'arrosais sa tombe, et me savait gré de ma sensibilité.’
De friesche schrijver Halbertsma brengt deze getuigenis bij van een zijner
landslieden:
‘Wijlen de weledele heer Koert Lambertus van Beyma heeft mij verhaald dat hij
tijdens zijn verblijf te Parijs bij den beroemden Mirabeau aan tafel zittende, zeer
verwonderd was dat mevrouw Mirabeau hem zoo nauwkeurig naar eene menigte
Friesche familiën vroeg. Bij nadere kennismaking bleek zij eene dochter van Willem
van Haren te zijn.’*) En deze zegsman schreef in een brief uit St. Omer aan zijn vader:
‘De vrouw van Mirabeau, die ik gesproken heb en te Parijs in 1788 meermalen
ontmoet, was een vrouw de la main gauche, zooals ik naderhand gehoord heb, zij
heeft mij gezegd de dogter van Willem van Haren te weesen, en in de kuiperij van
het Bild is mij ook voorgekomen dat er een dogter van Willem van Haren te Parijs
was, welke de eenigst overgeblevene der kinderen was.’
Mr. D Veegens*) en Mr. C. Bake†) brachten mede hunne gronden bij voor de
waarschijnlijkheid, dat de dichter van Friso de vader was van Mirabeau's vriendin.
Maar ook over hare moeder liepen de lezingen uiteen. Busken Huet neemt aan dat
zij een der natuurlijke kinderen was, welke Van Haren had bij zijne huishoudster,
de kapiteinsdochter Anna K.L. Natalis, die naderhand zijne wettige vrouw werd en
hem toen nog twee kinderen schonk. Mr. Bake oppert de mogelijkheid, dat zij een
dezer laatsten geweest kan zijn, derhalve een wettig kind. Prof. Van Vloten gelooft
dat madame de Nerah een onechte spruit was, door den brusselschen ambassadeur
verwekt bij Anna de Natalis, terwijl hij nog gehuwd was met zijn engelsche vrouw
Marianne Charles, kamerjuffer van prinses Anna van Hannover (de echtgenoote van
prins Willem IV.) Dit huwelijk, in 1738 gesloten, bleef kinderloos. Maar vóór deze
*) Het Geslacht der Van Haren's.
*) Voorrede der Gedichten der Van Haren's, uitgave Jo. de Vries.
†) Oud Holland 1884. ‘Een telg der Van Harens.’
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verbintenis met een vrouw elf jaar ouder dan hijzelf, had hij reeds twee onechte
kinderen van zekere Maria Crullers, een Leeuwarder hellebaardiersdochter.
Wanneer het intusschen waar is dat Willem van Haren korten tijd na den dood
zijner eerste vrouw in den echt trad met Anna Natalis, den 2en Dec, 1759, en Henriette
Amélie den 15en Mei 1765 geboren werd, dan was hare geboorte ook wettig. Prof.
v. Vloten stelt haar geboortejaar echter op 1755, waartegen mr. Bake aanvoert, dat
zij alsdan bij haren intrek in het amsterdamsche Deutzenhofje (7 Juni 1804) bijna
vijftig jaar oud moet zijn geweest, terwijl de oude naam-
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lijsten dier inrichting aantoonen dat zij er op haar 40e jaar kwam.
Het was voor haar misschien geen ramp dat het huishouden te Brussel door den
dood haars vaders opgebroken moest worden, toen zij pas drie jaren oud was. Want
de ouders deugden geen van beiden; er kon geen gezonde atmosfeer verwacht worden
in een

gezin, waar een wettige vrouw samenhokte met een bijzit-huishoudster en twee of
drie onechte kinderen. De vader was toen reeds een gebroken man, gebukt onder een
last van schulden, met eene door wisselruiterij bedorven reputatie en eene waardigheid
(gezant der republiek in de Oostenrijksche Nederlanden) welke hij niet naar eisch
kon ophouden. ‘Zes jaren nog,’ schrijft Busken Huet, ‘sleepte hij na het dichten van
dien lierzang (Het Menschelijk Leven) een leven voort, hetwelk hem tot last was
geworden en voor niemand eenig voordeel of genoegen meer opleverde. “Démosthène
au Conseil et Pindare au Parnasse” had in 1743 Voltaire hem geprezen. “La grandeur
d'un Batave est de vivre sans maître,” had hij er bijgevoegd. Twintig jaren later had
de vrijheidlievende Batavier even zoo vele meesters als schuldeischers, en vormden
zijne echte en onechte kinderen, met eene tweede vrouw zonder zeden aan de spits,
eene uitgehongerde schaar, met lierzangen noch redevoeringen te verzadigen.’
Evenmin als de vader had de moeder een ongerepten naam. Halbertsma noemt
haar ‘eene vrouw van verdachte zeden en overgegevene hasardspeelster.’ Zij was
uit het Luikerland geboortig en heette Anna Katharina Louiza Natalis (volgens
Halbertsma: Natalis Pfeffers, doch naar 't schijnt ten onrechte); zij was reeds in 1748
als jong meisje eene huisgenoote van den gezant en zijn vrouw, en zeer bevriend met
zijn dochter of ‘Wimke’, een der kinderen van Maria Crullers. Van Haren was steeds
een vertrouwde en een vriend van prinses Anna geweest, maar toen zij vernam dat
hij met deze vrouw wilde gaan trouwen, bedreigde zij hem in een eigenhandig
schrijven met hare ongenade. Namen wilde zij echter niet noemen; en Van Haren
schreef terug dat hij gaarne vernemen zoude wat hem ten laste werd gelegd. Hij
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vernam het weldra, maar bij monde van zijn broeder Onno. Deze liet er zich
voorspannen; deze had ook in opdracht van de vorstin de reis naar Friesland gemaakt,
toen men Willem als een dief van 's lands middelen bij haar had voorgesteld, ten
einde de zaak bij de pachters te onderzoeken. De oudere broeder schreef nu wel aan
den jongere, dat hij zich het recht van
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alle stervelingen voorbehield om een echtgenoote naar zijn zin te kiezen, maar hij
hield zich toch gewaarschuwd. Niet voordat prinses Anna (den 12en Jan. 1759)
overleden was, waagde hij den stap en huwde de moeder zijner kinderen.
De latere mad. de Nerah (of, volgens de fransche schrijfwijze: de Nehra) ontleende
hare doopnamen waarschijnlijk aan die van Willem v. Haren's moeder, Amelia
Wilhelmina Henrietta baronesse du Tour; den naam haars vaders wilde zij wellicht
verborgen houden sedert zij met Mirabeau in wilden echt leefde, en nam daarvan
den letterkeer. Den 4en Juli 1768 was haar vader overleden; de weduwe schreef
daarover aan zijn vriend Heerkens:
‘Il a plu à la Providence le quatre de ce mois de m'enlever mon Mari à l'âge de
cinquante huit ans par un coup d'Apoplexie, qui l'a d'abord privé de l'usage des sens
et une heure et demie après de la vie.’*)
Hij was begraven op kosten der Algemeene Staten, welke hij aan het Brusselsche
hof vertegenwoordigde, minder als een hulde aan zijne verdiensten dan uit
noodwendigheid; de middelen voor eene voegzame uitvaart ontbraken. De weduwe
had geweigerd den desolaten boedel te aanvaarden, waarop ongeveer anderhalve ton
gouds aan schulden rustte, en Onno Zwier had zich het lot van de kleine Henriette
Amelie aangetrokken. Bij zijn overlijden was zij veertien jaar oud en het schijnt dat
zij sedert teerde op een kleine lijfrente, welke hij haar had nagelaten. De
omstandigheden, waaronder zij naar Parijs kwam, zijn onbekend gebleven; zeker is
het dat zij daar interne was in het klooster des Petites Orphelines, toen zij in 1784
het eerst met Mirabeau in aanraking kwam. Dat zij een schoon en geestvol gelaat
bezat bewees het miniatuur portret, 't welk Mirabeau's natuurlijke zoon Lucas de
Montigny liet zien aan Louis de Loménie, den schrijver van het artikel in de Revue
des Deux Mondes.†) Daarentegen was Mirabeau zoo leelijk, dat zijn vader hem een
‘zoon van den duivel’ noemde; zonder naar 't schijnt te bedenken welk een diabolisch
karakter hij daarmee zichzelven toebedeelde. Het kind was ter wereld gekomen met
een reusachtig hoofd, twee kiezen in den mond, en een krom been, een tong die
losgesneden moest worden en een gezicht dat spoedig zoo mottig als een spons werd.
Beau parleur zou hij nog worden, beau garçon nimmer.
Zijn jeugd was een lijdensgeschiedenis geweest. Zijn moeder had de echtelijke
woning verlaten toen hij pas 12 jaren oud was en hare plaats werd ingenomen door
de schoone madame de Pailli; zijn vader, een stugge aristokraat, had altijd met hem
getwist, altijd tegen hem getoornd. Hij had den onbuigzamen knaap naar strenge
kostscholen gezonden, als volontair in een regiment gestoken, met een lettre de
cachet in een fransche staatsgevangenis opgesloten, daarna ingelijfd bij het
expeditionnaire korps naar Corsica, eindelijk naar.... het hof te Parijs gezonden, maar
tot eene blinde onderwerping aan zijn wil, tot het aankleven zijner theorieën kreeg
hij hem niet. Niets kon deze twee uiteenloopende karakters, beiden ontembaar, te
samen brengen en te samen houden. ‘Mijn vader,’ klaagde de jonge Mirabeau van
achter de tralies zijner gevangenis, ‘is mijn beul; hij heeft mij eerst willen
onderwerpen, toen hij hierin niet slaagde gaf hij er de voorkeur aan mij te breken,
liever dan mij naast zich te laten opgroeien, uit vrees dat ik omhoog zou stijgen
terwijl hij daalde. Te vergeefs heb ik hem gezegd: mijn roem is immers de uwe! Hij
*) Prof. Moltzer. Hareniana. (Mr. H. van A. zegt in zijne Gedenkschriften dat hij stierf ‘zoo
men meende door een vrijwilligen dood’.)
†) Van 1 Juni 1858. ‘Mirabeau et madame de Nehra.’
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heeft mij te meer gehaat toen hij zag dat ik hem doorgrondde. Hij is de eenige van
alle vaders, die zich vernederd gevoelt door de talenten van zijn kind.’
Ten laatste had in 1772 de oude Mirabeau zijn zoon gedwongen de achttienjarige
dochter van den markies de Castellane*) te huwen en op het eenzaam kasteel Mirabeau
met zijn vrouw, welhaast met een kind, van een klein jaargeld zich te bedruipen. Bij
den

*) Winkler Prins noemt haar: de Marignan.
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lossen aard des zoons, dien nog zooveel wild haar op het hoofd groeide, kon 't wel
niet uitblijven of hij stak spoedig in schulden, en dit wekte zoozeer de ergernis des
vaders dat hij den verkwister onder curateele liet stellen en hem met zijn gezin
verbande naar het grensstadje Manosque. Daar geraakte Gabriël handgemeen met
een ander edelman, hetgeen een rechterlijk onderzoek ten gevolge had; men voerde
hem, ditmaal zonder vrouw en kind, als gevangen man naar het kasteel If bij Marseille,
en van daar naar het kasteel Joux in de Jura.
Hier genoot hij een halve vrijheid; ze was hem voldoende om eene conquête te
maken. Het eenige aanzienlijke huis van het plaatsje werd bewoond door den
70-jarigen markies de Monnier, gehuwd met eene jonge vrouw, en voor deze was
de komst van een geestvol jonkman een blijde gebeurtenis, een vertroosting van het
eeuwige whistspel met den grijzen echtgenoot. Zij was een schoone brunette van 20,
hij een pokdalige jonge man van 25 of 26 jaar, maar geestig prater en deelnemend
vriend. Het ging met den ouden markies weldra als in het fransche rijmpje:
Avait pris femme,
Le sire de Franc Boisy;
La prit trop jeune,
Bientôt s'en repentit.

Tusschen den jongen stroo-weduwnaar en de aan een grijsaard geketende jonge
vrouw ontstond weldra eene teedere betrekking. Mirabeau verklaarde later
nadrukkelijk, dat hij hare liefde niet had aangenomen dan nadat zijne eigene vrouw
geweigerd had tot hem te komen. Het geval werd spoedig ruchtbaar en had ten gevolge
dat hij naar een andere gevangenis werd gezonden en Sophie Monnier naar hare
familie. Maar het gelukte het paar door de hulp van vrienden om zich in Zwitserland
weder te vereenigen, en in 1776 uit te wijken naar Amsterdam. Daar betrok hij een
kwartier in de Kalverstraat onder een valschen naam, dien van Mathieu, en voorzag
in zijn onderhoud, ofschoon tamelijk armoedig, door vertaalwerk voor hollandsche
uitgevers. Negen maanden bracht hij in Holland door en kwam er naar 't schijnt met
mannen van aanzien in aanraking: het moet in dezen tijd geweest zijn dat hij den
frieschen edelman en staatsman Onno Zwier van Haren leerde kennen.
De vervolgingen zijns vaders lieten hem echter geen rust. In Mei 1777 werd het
ontvluchte paar door de hollandsche autoriteiten aan de fransche uitgeleverd, Sophie
Monnier in het klooster St. Clara, Mirabeau te Vincennes opgesloten. Dit was het
einde van hun roman. De Lettres à Sophie getuigen hoezeer hij haar lief heeft gehad,
hoeveel dichter zij bij zijn ideaal kwam dan de aristokratische markiezendochter, die
een schoone, maar ijdele en oppervlakkige vrouw was, met welke hij zich ongelukkig
gevoelde; die hem welhaast als echtgenoot verloochende en een langdurig
echtscheidingsproces tegen hem voerde.
Gedurende drie jaren zat hij te Vincennes in de gevangenis. Toen hij die verliet
was hij een ander mensch geworden; niet naar het hart, maar naar het hoofd. Hij had
veel gelezen, veel onderzocht, veel nagedacht. De oorzaken van zijn eigen rampen
waren hem duidelijk geworden uit de middeleeuwsche instellingen van Frankrijk;
de oorzaken van de nooden des volks uit de zelfzucht van adel en geestelijkheid.
Zoodra was hij niet buiten de kerkermuren of hij ving den grooten worstelstrijd aan
voor de rechten van den mensch. Hij stond op als aanklager tegen de oude
maatschappij, tegen eene sociale orde, die aan de bevoorrechte standen het recht en
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de macht schonk om aan anderen hun wil op te leggen, enkel met de formule: tel est
notre plaisir. Vertegenwoordigers van het despotisme van den staat over zijne burgers
had hij niet ver te zoeken; daar was in de eerste plaats de excentrieke, hoovaardige
edelman dien hij zijn vader moest noemen, die meer dan vijftig lettres de cachet
tegen vrouw en kinderen had verkregen en gebruikt.
Hij was nu besloten tot den oorlog tegen het privilege, en niet traag om den strijd
aan te bínden. ‘Dit oogpunt,’ schrijft prof. Jorissen, ‘geeft de ware beteekenis aan
een der procedures, die hij onmiddellijk na zijne invrijheidstelling aanving, en doet
den verbazenden indruk begrijpen dien zij maakten.
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Dat Mirabeau herziening van het tegen hem als verleider geslagen vonnis eischte en
hij zijn vrouw van hare familie terugvorderde, was een geheel persoonlijke zaak.
Maar niet, dat hij het recht der ouders om willekeurig over kinderen te beschikken
aantastte, dat hij de maatschappelijke ordening brandmerkte, die geen enkel recht
van het individu eerbiedigde of waarborgde, en de staatsmacht tot bondgenoot en
werktuig verlaagde van individueele willekeur en wraakneming. Dit stempelde den
strijd voor de rechtbank in Provence tot een feit, voor de geheele natie van gewicht.
Daar trilde door Frankrijk een stem, die allen toeriep: ‘uw aller belang staat op het
spel, het is uwe twistzaak die hier gestreden wordt.’*)
Die stem drong door tot achter de muren waar de halsstarrige oude edelman, die
de vijf deelen van L'ami des hommes de wereld had ingezonden, nog altijd zwoer bij
de beginselen van het ‘ancien régime’. Met verbazing had hij het volk van Frankrijk
hulde zien brengen aan de denkbeelden zijns zoons en tegelijk dat de autokraat in
hem verzet aanteekende tegen de nieuwe theorie, gevoelde de vader zich gevleid en
geprikkeld tevens door het optreden van zijn stamhouder. Hij prees, maar beschimpte
tegelijk. ‘Stel u de zegepraal van den kunstenmaker eens voor,’ schreef hij zijn
broeder. ‘Op den dag van zijn kermisvoorstelling (zijne pleitrede voor de rechtbank
te Pontarlier) werden, niettegenstaande dat de wacht verdriedubbeld was, deuren,
slagboomen, vensters en alles door de stomme menigte overweldigd. Er zaten tot op
de daken om te zien, zoo zij hem al niet hooren konden. En het is zonde en jammer
dat niet allen hem hebben gehoord, want zoo verschrikkelijk heeft hij gesproken,
zoo gehuild en gebruld. dat de manen van den leeuw wit waren van de vlokken
schuim en dropen van het zweet.’
Inderdaad, de redenaar was in hem geboren. Straks volgde de staatkundige publicist
en de volkstribuun. Hij had zich als uitnemend stylist doen kennen door zijn Essai
sur le despotisme, dat hij te Amsterdam voltooid had, en zijn Essai sur les lettres de
cachet et les prisons d'état, dat hij in de gevangenis te Vincennes geschreven had.
Door zijn krachtige en welsprekende verdediging voor de rechtbank te Pontarlier
bewerkte hij dat het vonnis over hem en Sophie de Monnier werd opgeheven. Het
was eene ‘cause célèbre’ geweest, waaraan de heugenis nog lang bewaard zou blijven,
doordien in later tijd in het archief der politie te Parijs de brieven gevonden werden,
en door Manuel uitgegeven, welke hij uit de gevangenis aan haar geschreven had.*)
Sedert ontvloeiden aan zijn pen tal van geschriften waarin de misbruiken in de
samenleving, de fransche samenleving in het bijzonder, en de gebreken der
staatsinstellingen in het licht werden gesteld. De absolute macht van het koningschap
had in hem haren meest onverzoenlijken en meest geduchten bestrijder gevonden.
Doch door zijn machtig woord hield deze volksleider tegelijk de oplevende
hartstochten in bedwang van dat zoo lang vertrapte volk van Frankrijk - of de storm
der omwenteling ware reeds eerder losgebarsten. Zoolang hij leefde bleef de Fransche
Revolutie een ongeboren monster, toen hij stierf sleepte hij, zooals hij 't zelf uitdrukte,
de monarchie met zich in het graf.
Over den vader van Henriette Amelie de Nerah schreef een zijner landslieden:
‘De vrouwen waren de klip, waarop zijne wijsheid als die van Salomo en Hendrik
IV menige schipbreuk leed’ - 't zelfde mocht van haren beroemden minnaar gelden.
Zijn vurig provençaalsch temperament dreef hem gedurig in de strikken der liefde.
*) Historische Bladen IV. Mirabeau
*) Lettres originales de Mirabeau. écrites du donjon de Vincennes. 2 vol.
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Reeds als 17-jarig luitenant bij het cavalerie-regiment Berri had hij zich schadeloos
gesteld tegenover een vader, die hem zoo lang kort had gehouden, door in het kleine
garnizoen Saintes een losbandig leven te leiden. Il faut que jeunesse passe! - maar
de vader, die zelf in ongewijden echt met madame de Pailli leefde, verstond het
anders en had hem destijds op het eiland Ré bij La Rochelle laten opsluiten. Daarna
moest zijn huwelijk op zijn buiten-
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sporigheden den domper zetten, maar dit kon het avontuur met Sophie de Monnier
niet verhinderen. Hij had ook van eene weinig bekende moeder een natuurlijk kind
(Lucas de Montigny), dat hij Coco noemde. In den maalstroom van het politieke
leven te Parijs geraakte hij zoozeer in geldverlegenheid, dat hij eenigen tijd leefde
op kosten van de zangeres Huberti. Zijn vader wilde niets van hem weten, zijn vrouw
was rijk, maar won (in 1783) haar proces tot echtscheiding tegen hem; de adel van
Provence had den ‘revolutionair’ uitgeworpen. Onder zulke omstandigheden, nadat
hij van een kort verblijf in Engeland was teruggekeerd, leerde hij (in 1784) de dochter
van Willem van Haren kennen.
De geschiedenis van hare betrekking tot Mirabeau is voor een groot deel door
haarzelve wereldkundig gemaakt. Het eerste bericht daarover schreef zij in 1791,
kort na den dood des beroemden mans. Zij woonde toen in het klooster, terende op
de kleine lijfrente haars overleden ooms en had kennis aan zekere markiezin de Saint
O., die op een landgoed verblijf hield. Deze was gehuwd, maar evenmin als Sophie
de Monnier had die band haar verhinderd om tot Mirabeau in nauwe betrekking te
treden. Een maand lang had hij zich tête à tête met haar opgesloten, maar de
gebeurtenissen te Parijs noopten hem daarheen terug te keeren, en de markiezin
volgde. Zij rekende op hare jonge vriendin in het klooster des Petites Orphélines om
haar te ontvangen, en zoo noodig het misnoegen van haren man over haar vertrek te
doen bedaren.
‘Op een goeden morgen’ - aldus zet schrijfster haar verhaal voort - ‘kwam zij bij
mij terwijl ik toevallig niet thuis was. Zij nam eenvoudig bezit van mijne kamer,
waar ik haar bij mijne terugkomst tot mijne groote verwondering vond. Ik zou nog
maar weinige dagen in de Petites Orphélines blijven, daar er reeds aanstalten getroffen
waren voor mijn vertrek naar het klooster de la Conception en het was mij volstrekt
onmogelijk om madame de Saint O. met kamenier en knecht te huisvesten in een
klooster, waar na negen ure geen man meer wezen mocht Mirabeau had haar niet tot
bij mij vergezeld, hij had zich vooraf willen kleeden alvorens aan mij te worden
voorgesteld, en dus schreef zij hem een briefje om hem te melden, dat ik haar niet
had kunnen ontvangen. Ik geloof dat mijne weigering, hoe beleefd ook voorgedragen,
haar zeer ontstemd heeft en Mirabeau zelf heeft mij later verteld, dat hij er ontzettend
driftig over geworden was. Het eerste gevoel dus, dat ik bij hem opgewekt heb, was
dat van toorn.
‘Dienzelfden namiddag zag ik hem voor 't eerst. Zijn gelaat stond mij
onuitsprekelijk tegen, en deed mij als terugschrikken. Later heb ik opgemerkt dat ik
niet de eenige geweest ben die geheel en al aan zijn gelaat gewend werd. Zijne trekken
hadden zekere overeenkomst met de eigenaardige wending zijns geestes; bovendien
had hij eene levendige uitdrukking in het gelaat, een schoonen mond en een bevalligen
glimlach.
‘Wij hadden lang te twisten; hij gebruikte al zijne overredingskracht om mij over
te halen, maar ik kon zijne vriendin niet logeren, en al wat hij van mij gedaan kon
krijgen was, dat ik bij haar zou blijven op de kamers die zij huren zou tot de aankomst
van haar man, wien ik, ik weet niet meer wat, schreef dat hij te Parijs bij ons zou
komen en zijne vrouw niet terugroepen.
‘Mirabeau bracht gewoonlijk den dag bij ons door, en was zeer onderhoudend.
Wij praatten niet altijd over koetjes en kalfjes, maar het gesprek liep dikwijls over
meer ernstige onderwerpen, terwijl hij daarbij een weinig tot ons moest afdalen. Zijne
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denkbeelden echter kwamen meest met de mijne overeen, en ik luisterde zeer gaarne
naar hem; hij sprak als het ware uit wat ik dacht, en wat ik gezegd zou hebben als ik
mijne denkbeelden even gemakkelijk had kunnen uitdrukken.
‘Naarmate echter Mirabeau vriendelijker tegen mij werd, begon Mad. de Saint O.
koeler te worden. Hij had mij nog in de verte geene betuiging van liefde gedaan, en
daar zou ik mij ook vreeselijk aan geërgerd hebben. Zijne betrekking tot mijne
vriendin deed mij alle aanspraak op zijn hart als een misdaad beschouwen. Ik heb
vele gebreken,
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maar het scheen mij altijd een wreedheid toe om uit ijdelheid aan een andere vrouw
haren minnaar te ontrooven. Deze soort van coquetterie houd ik voor de meest
verachtelijke. Ook ik heb mijne hartstochten, ik weet wat jaloerschheid is - het is de
ergste kwelling die ik ken, erger dan de dood. De minnaar mijner vriendin was dus
iets heiligs voor mij, hij was mijn broeder, mijn vriend; elk ander gevoel stond bij
mij gelijk met heiligschennis. Hetgeen ik hier zeg is zoo waar dat, nadat hij de
betrekking met madame de Saint O. afgebroken had, ik niets anders voor hem kon
gevoelen, hoe hartstochtelijk zijne liefde jegens mij ook altijd geweest is. Later werd
dat gevoel wel van teederder aard, en hij ging mij boven alle andere mannen, maar
nooit was ik in den eigenlijken zin des woords verliefd op hem. Dit maakt dan ook
mijne getuigenis aangaande de uitstekende eigenschappen van zijn hart minder
verdacht.
‘Aanvankelijk was ik over de koelheid van madame de Saint O. zeer verwonderd,
en eindelijk besloot ik zonder in eenige verklaring te treden om haar huis, waar ik
zag dat ik niet welkom meer was, te verlaten, onder voorwendsel dat ik door de
verandering van klooster hiertoe gedwongen was. Slechts zelden zag ik haar later
weder, en eindelijk in het geheel niet meer toen zij Mirabeau en mij allerlei
onaangenaamheden aandeed Mirabeau was te edel en te fijngevoelig om zich hier
over te willen wreken; want zijn wuftheid kwam meer voort uit overmaat van
hartstochtelijkheid dan uit gebrek aan gevoel.
‘In dien tijd was Mirabeau bezig eene memorie in het licht te geven in antwoord
op een geschrift, dat de advokaten zijner vrouw in grooten getale aan zijne rechters
en anderen hadden rondgedeeld. Deze memorie, met waardigheid en gematigdheid
opgesteld, moest grooten opgang maken; maar de groot-zegelbewaarder, die het
geschrift zijner tegenstanders toegelaten had, verbood het zijne, liet alle exemplaren
aanhouden en toonde dus eene lakenswaardige partijdigheid. Mirabeau werd woedend
en ging dadelijk M. de Miromesnil opzoeken. Hun gesprek is bekend; Mirabeau vond
goed het vóór de memorie te plaatsen, die men had willen vernietigen. Gedurende
drie maanden zag ik hem toen alle dagen; hij bracht somtijds wel vier of vijf uren
aan mijn tralievenster door, met verlies van veel kostbaren tijd. “Beste vriendin,”
zeide hij mij, toen hij van den grootzegelbewaarder terugkwam, “ik ga morgen op
reis; als gij van mij houdt, dan gaat gij mede. Ge hebt mij wel eens gezegd dat gij
meendet, dat eene zuster uwer moeder u iets nagelaten had, thans kunt gij dat gaan
onderzoeken. Ik voor mij kan niet meer buiten u, mijn lot is voor altijd aan het uwe
verbonden, bedenk u thans of gij dit wilt inwilligen aan een ongelukkigen en
vervolgden vriend, die er u zijn geheele leven dankbaar voor zijn zal.” Dit plan kwam
mij inderdaad dol voor, gelijk ik hem ook zeide; maar hij drong mij zoo sterk, dat
zijn aandrang mijn tegenzin overwon. Ik ging mede, en heb hierover ook nooit berouw
gehad. Aan het eind van deze reis kreeg onze betrekking eerst een teederder karakter.
Ik begon in te zien hoezeer mijne standvastige weigering om mij aan hem te
verbinden, hem ongelukkig maakte; ik meende te mogen gelooven dat ik de vrouw
was, die hem paste; ik hoopte somtijds de uitspattingen zijner al te levendige
verbeelding te zullen matigen, maar wat vooral mijn besluit bepaalde was zijn ongeluk.
In dien tijd was alles tegen hem: ouders, vrienden, geld - alles begaf hem; ik alleen
bleef hem bij en ik wilde hem alles zijn. Ik deed dus afstand van alles wat onze
betrekking in den weg zou staan; ik offerde voor hem een rustig leven op om in de
gevaren te deelen, die aan zijn woelig leven verbonden waren. Ik nam toen het
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plechtige besluit om slechts voor hem te leven, hem overal te volgen, alles te trotseeren
om hem van dienst te zijn in lief en leed. De vrienden van Mirabeau mogen beslissen
of ik hieraan getrouw ben geweest.’
De figuur van mej. van Haren - gelijk zij waarschijnlijk rechtens heette - verschijnt
uit deze bekentenis in een eigenaardig licht. Zij vertoeft reeds enkele jaren binnen
de gewijde muren van eene geestelijke stichting, zij heeft nog niets gedaan wat aan
het virginale karakter van hare persoonlijkheid zou

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

684
doen twijfelen, en schroomt inmiddels niet de rol van go-between te vervullen tusschen
eene gehuwde vrouw en haar minnaar. Zij spant met hare vriendin samen om den
echtgenoot der eerste te bedotten. Zij maakt indruk op den minnaar eener andere
vrouw, zij is er zich van bewust en komt wederkeerig onder den indruk zijner machtige
persoonlijkheid; toch legt zij eene naieve verbazing aan den dag over de toenemende
koelheid der vrouw, wier instinkt haar in de vriendin de medeminnares doet zien.
Zij houdt zich op een afstand van den man, die intellectueel zoo ver haar meerdere
is en die in zijne gesprekken tot de beide luisterende vrouwen moet afdalen om door
haar begrepen te worden; zij wil hem toebehooren niet met lijf maar met ziel, en
betuigt nooit eigenlijk verliefd op hem te zijn geweest - toch laat zij zich overhalen
tot een snoepreisje, en aan het eind daarvan tot plaisir d'amour. Bij gebreke aan
meerdere bronnen tot de kennis van haar karakter zou men eenige aanleiding hebben
te vermoeden, dat hier de appel niet ver van den stam was gevallen, dat de dochter
van een wulpschen vader en van eene ‘vrouw zonder zeden’, van Willem van Haren
en Anna Natalis, in casu toegegeven heeft ja aan een diep gevoel van bewondering
en vereering, maar tevens aan een bloedrijk temperament.
Doch gewis was de liefde dezer negentienjarige pensionnaire libre van beter
gehalte dan die van den hartstochtelijken staatsman, wiens eerste liefde zij niet was,
wiens laatste liefde zij niet blijven zou. En op de getuigenis zijner vrienden mocht
zij zich veilig beroepen, Zijn secretaris Etienne Dumont schreef over haar in zijne
Souvenirs sur Mirabeau: ‘Zij was schoon, van jeugdigen leeftijd en in de hoogste
mate fatsoenlijk en bevallig; zij scheen voor al wat goed is geboren en men kon haar
hare liefde niet ten kwade duiden Allen, die haar gekend hebben, hebben het Mirabeau
nooit kunnen vergeven dat hij haar opgeofferd heeft aan eene furie, die de
onbeschaamdheid der ondeugd had en met hare liederlijkheid te koop liep.’
Even welsprekend is de getuigenis van haren pleegzoon, Lucas de Montigny:
‘Van al de vrouwen, die Mirabeau hebben bemind en die hij heeft bemind, heeft
zij ongetwijfeld de meest onbegrensde genegenheid voor hem gehad; zij was wees
en ongehuwd, en heeft zich aan hem verbonden zonder dat zij eenige vroegere
verbintenis behoefde te schenden. Gedurende meer dan vijf jaren leefde zij slechts
voor hem en alle vrienden van Mirabeau, die hare zelfopofferende liefde zagen,
hebben met achting en eerbied van haar gesproken. Eerst nadat de ongeneeslijke
wuftheid van Mirabeau onophoudelijk hare fierheid gekwetst had, heeft zij zich
eindelijk van hem verwijderd, maar hare liefde voor hem is altijd onveranderd
gebleven, ofschoon zij hem zeer lang overleefd heeft. Hoewel ik haar eigen zoon
niet was, was zij van mijne vroegste jeugd af eene ware moeder voor mij en hare
nagedachtenis zal mij altijd dierbaar zijn.’
De intieme betrekking, waarin zij spoedig tot den genialen maar zwakken man
kwam te staan - ‘ongeneeselijke wuftheid,’ noemde de zoon zijn kwaal, maar hij had
ze evengoed ongeneeselijke minnewoede kunnen noemen - herinnert bij wijlen aan
de betrekking tusschen Jonathan Swift en zijne Vanessa, eveneens eene hollandsche.
Alleen betoonde Henriette Amelie van Haren zich van steviger makelij dan Esther
van Homrich: zij stierf niet gelijk gene van verdriet, toen zij zijne betrekking tot
andere vrouwen ontdekt had; zij wendde zich af en droeg waardiglijk haar leed in
stilte.
Het buitenlandsch reisje, waarbij Mirabeau zijne jonge vriendin over de grenzen
wist mee te troonen, bracht haar in de eerste plaats naar de stad harer geboorte,
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Brussel. Verder naar het land, waar hij reeds vroeger een schuilplaats had gezocht
en waar ook hare familie van vaderskant woonde, ofschoon de tocht niet verder ging
dan Maastricht. Het doel was slechts een drukker te vinden voor de veroordeelde
brochure, welke Mirabeau tegen het vlugschrift van de advokaten zijner vrouw in
het licht wilde geven, en dit doel werd bereikt. Nederland was destijds de eenige
zetel, bijkans in gansch Europa, van de vrijheid van drukpers; vooral fransche
schrijvers maakten daarvan gaarne gebruik om geschriften te laten drukken, die in
hun eigen land ver-
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boden waren. De gewone geld-verlegenheid waarin de man verkeerde, die zoo goed
op de zaken van den Staat, zoo slecht op zijne eigene wist te passen, stond
aanvankelijk aan het drukken van zijn geschrift wel in den weg, maar eindelijk werd
dit bezwaar opgeheven, en ‘zegevierend,’ schrijft mej. van Haren, keerden zij naar
Frankrijk terug.
Waarna zij haar verhaal aldus voortzet:
‘Wij hadden de exemplaren even buiten Parijs bij eene bloedverwante van Mirabeau
achtergelaten, waar ook ons rijtuig bleef en wij kwamen in een fiacre de stad binnen,
oogenschijnlijk zonder bagage. Hij had mij stellig verboden een enkel exemplaar bij
mij te houden, daar men ons streng in het oog hield. Toen wij echter binnen de stad
waren zeide hij: ‘Hemel! wat spijt het mij u niet te hebben laten begaan, wij zouden
minstens een dozijn exemplaren hebben kunnen binnensmokkelen, en wie weet
wanneer ik nu het pak binnen zal kunnen krijgen, terwijl het hoog tijd wordt het boek
te verspreiden.’ ‘Treur niet,’ zeide ik, ‘op dit oogenblik zijn er tweehonderd binnen
Parijs.’ ‘Hoe dan?’ riep hij uit, ‘hoe, en door welk toovermiddel?’ ‘Hoe,’ zeide ik,
‘bij mij, naast mij, in de banken en kussens van den fiacre. Ik wilde u niet ongerust
maken, noch u tegenspreken; maar terwijl gij met onze goede dame zat te praten,
was ik druk bezig alles in het rijtuig te pakken. Ik heb de dochters der kommiezen
aan het werk gezet; ik was zeker dat men geene nasporingen doen zou, en dat in elk
geval een drie gulden ons uit den brand zou helpen. ‘Nooit heb ik iemand zoo blijde
gezien; over eene kleinigheid was hij in de wolken. Hij bedankte mij wel duizendmaal
en sprak in de eerste dagen over niets anders dan de memorie, die onder den neus
van de politie was binnengesmokkeld.

MIRABEAU.

‘In dien tijd begon ik de besturing zijner particuliere zaken zoowat op mij te nemen.
Ik liet paarden en rijtuig verkoopen en bracht er hem ook toe om slechts één bediende
te houden. Ik verledigde mij ook om eigenhandig zijn linnen te verzorgen, en zag
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alle avonden de rekening der huishoudelijke uitgaven na. Mirabeau, die het toen niet
ruim had, kon slecht met geld omgaan; hij gaf mij wat hij had, en zoo is het ook in
beter tijden gebleven, totdat hij door eene noodlottige verblinding zijn beste vriendin
noodzaakte hem te verlaten. Had hij soms goud in de beurs, dan was dit eigenlijk
maar voor het fatsoen; hij wisselde geen louis zonder mijn voorkennis, alsof alles
mijn eigendom was. Zijn grootste genoegen was om mij geschenken te brengen,
maar ofschoon ze voor mij waren, was hij altijd zoo bang beknord te zullen worden,
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dat hij mij steeds maar de halve waarde noemde; een bedrog echter dat mij niet
onbekend bleef, daar hij op crediet kocht en ik het was die de rekeningen betaalde.
Waren het kostbaarheden, dan droeg ik ze eenige dagen, om hem genoegen te geven;
maar sloot den koop met den winkelier dat hij ze terug nam; was het echter een hoedje
of een muts, dan was er niets aan te doen, doch ik had den moed niet om hem over
zijne beminnelijke mildheid hard te vallen.’
‘Ziedaar,’ roept hier de vertaler van de Loménie's artikel, ‘wel de hollandsche
huismoeder. Dat karakter had wel een fransch kleed, maar een degelijk oudhollandsch
lichaam.’
Inderdaad verrijst uit deze reeks herinneringen een vriendelijk beeld van de
samenwoning tusschen eene hollandsche jonge vrouw, in wier naturel de deugden
van den vaderlandschen landaard tot hun recht zijn gekomen, en een groot man die
een vasten blik had op de openbare zaak, maar zich weinig bekommerde om de kleine
dingen des dagelijkschen levens. Wanneer zij het nageslacht verhaalt hoe zij in zijn
huishouden op den penning past en het beginsel voorstaat dat een ieder zich moet
strekken naar zijn dekken, daar herdenkt men onwillekeurig de verhouding tusschen
Heinrich Heine en ‘la Mouche’. Behalve dan dat 't hier de man was, die de
huishoudelijke balans hield en van zijn ziekbed, zijne ‘Matratzengruft’ te Parijs, de
uitgaven regelde en 't zieltje zonder zorg in den band hield. Mirabeau's onbeholpenheid
in huiselijke zaken was een trek, geenszins in strijd met zijne geniale persoonlijkheid.
Het was eerder begrijpelijk dat de man, die de Fransche Revolutie hielp geboren
worden en wiens geest door de geweldige vraagstukken van zijn tijd in beslag was
genomen, aan het eind der maand vergat zijn kruidenier te betalen en, terwijl hij van
het spreekgestoelte in de Nationale Vergadering zijn ‘Discours sur la banquéroute’
uitsprak, niet bedacht hoe dicht hij bij zijn eigen bankroet was. Gelijk de duitsche
wijsgeer het uitdrukte: ‘Alles komt ten slotte slechts daarop aan waar de eigenlijke
ernst bij de menschen ligt. Bij meest allen ligt die uitsluitend in het welzijn van
zichzelven en van de zijnen; daarom zijn ze tot niets anders in staat dan om dat
welzijn te bevorderen, dewijl geen voornemen, geen willekeurige en voorbedachtelijke
inspanning van den wil den waren, diepen, eigenlijken ernst verleenen, vervangen,
of juister verplaatsen kan. Want die blijft steeds daar, waar de natuur dien geplaatst
heeft: zonder dit element kan alles wat wij doen slechts ten halve gedaan worden.
Om dezelfde reden zorgen geniale individuen vaak zoo slecht voor hunne eigene
welvaart. In het praktische leven is het genie zoo bruikbaar als een teleskoop in den
schouwburg.’*)
Gelukkig voor Mirabeau dat hij althans in deze periode zijns levens een spiritus
familiaris bij zich had, die hem aanvulde, die als een geduldige Martha de zorg voor
zijn persoon, zijn beurs en zijn huishouden op zich nam. Terwijl het háár winst genoeg
was te deelen in zulk een zieleleven, zich te koesteren in het licht dat van zulk een
forschen geest afstraalde, en in de warmte van zulk een gevoelig hart.
De schrijfster zet hare herinneringen, welke den rang van mémoires hebben, aldus
voort:
‘Ons leven gedurende deze twee en een halve maand, waarna wij naar Londen
vertrokken, was zeer eenvoudig: Mirabeau schreef den geheelen morgen, waarna
wij samen het middagmaal gebruikten; dan bezocht hij eenige vrienden, en alle
*) Schopenhauer.
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avonden at hij bij Mlle Julie (Julie Carreau, later de vrouw van Talma) waar steeds
een uitgelezen gezelschap van beroemde mannen was.
‘Het werk, dat Mirabeau toen onder handen had, was de ‘Considérations sur l'ordre
de Cincinnatus,’ eene vereeniging die de Amerikanen gevaarlijk hielden voor hunne
pas herkregen vrijheid. Franklin had hem hierover een pamfletje medegedeeld,
waarvan hij een vertaling wenschte; inplaats hiervan maakte Mirabeau er eene
navolging van, waarin hij zijne eigene denkbeelden over den erfelijken adel en de
orden in 't algemeen blootlegde, zoodat het een uitstekend boek werd. Het proces
met zijne vrouw ging ondertusschen voort, maar hij bekommerde er zich weinig
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over, kwam bijna niet bij zijne rechters en hoorde het zonder eenige verwondering
aan toen hij bericht kreeg dat hij het verloren had. Eenige dagen daarna werd hij
gewaarschuwd dat de grootzegelbewaarder zich zocht te wreken (n.l. over het
binnensmokkelen en verspreiden der te Maastricht gedrukte brochure) en dat hij eene
lettre de cachet tegen hem verkregen had. Dit bericht, het moge dan waar zijn geweest
of niet (wat wij nooit te weten hebben kunnen komen) was belangrijk genoeg om
hem op zijne veiligheid bedacht te doen zijn. Derhalve werd tot onze reis naar
Engeland besloten en binnen vier en twintig uren waren we op reis, met het manuscript
der ‘Considérations’ bij ons, dat in Londen gedrukt werd.
‘In Engeland werd Mirabeau met open armen ontvangen, hoewel hij buiten de
hoogere kringen bleef en slechts met eenige vrienden omgang had, als Sir Gilbert
Elliot, met wien hij in Frankrijk opgevoed was, B. Vaughan, Romilly en Bayens.
Ook zag hij zeer dikwijls lord Shelburne (thans lord Lansdowne) dr. Price en mr.
Burke, maar weinig Franschen, behalve zekeren la Rochette, een zeer verdienstelijk
ofschoon vrij zonderling man. Mirabeau hield veel van hem, en ofschoon zij later in
onmin geraakten, bleef hij genegenheid voor hem koesteren. Dikwijls zeide hij mij:
‘Eerst wanneer ik iets van belang voor La Rochette kan doen, zal ik hem schrijven;
dan zal hij zien of ik zijn vriend was.’
‘Mirabeau heeft te Londen een werk opgezet over de geschiedenis van Genève,
dat nooit verschenen is en nog onder zijne papieren moet zijn. Ook schreef hij er
zijne ‘Doutes sur la liberté de l'Escaut’ (dat in het belang van Nederland, en tegen
de staatkunde van keizer Josef II gericht was) en maakte aanteekeningen op de
‘Compte Rendu’ van Necker (minister van financiën onder Lodewijk XVI en vader
van mad. de Staël Holstein) die hem later tot bouwstoffen dienden toen hij zijn
antwoord op dat werk uitgaf. Weldra echter rekende hij het noodig om mij naar Parijs
te zenden om met den minister te spreken, voor zijn terugkeer te werken en pecunieele
aangelegenheden te behandelen. Mijne eerste stappen waren niet gelukkig; zijne
vrienden konden niets uitwerken dan eenige onbepaalde beloften, en de mijnen gaven
hunne vrees te kennen dat mijne gehechtheid op mijn nadeel zou uitloopen. Zij
waarschuwden mij dat ik in gevaar was en deden al het mogelijke om mij een
betrekking te doen verbreken, die zij voor buitensporig uitmaakten. Doch hunne
woorden werkten niets bij mij uit; mijn besluit was reeds lang genomen. Ik verbeeldde
mij altijd dat de anderen niet met genoeg ijver en warmte de zaak mijns vriends
voorstonden. Ik besloot dus om zelve te gaan solliciteeren en begaf mij naar Versailles,
met het vaste plan het niet te verlaten dan nadat ik mijn wensch verkregen had. Ik
sprak den baron de Breteuil, dien ik niet kende, en onderhield mij tot mijn groot
genoegen langen tijd met hem. Hij zeide dat ik spoedig weer moest komen, dat hij
inlichtingen zou nemen; en inderdaad, weinige dagen later had ik het genoegen te
vernemen, dat Mirabeau veilig in Frankrijk mocht wederkeeren. Ik behoef niet te
zeggen dat hij spoedig kwam; het was de eerste keer dat wij gescheiden waren, en
hij vloog om zoo te zeggen in mijne armen zoodra hij dit zonder gevaar meende te
kunnen doen. Ik had hem mededeeling gedaan van een plan, dat hem bij uitstek
beviel. Bij den ongunstigen toestand zijner zaken meende ik dat het zeer goed zou
zijn zoo hij zich een paar jaren terugtrok, en ik raadde hem om zich ergens, hetzij te
Mirabeau, hetzij elders (maar altijd buiten) af te zonderen, stil met mij daar te blijven
en zich bezig te houden met een groot werk, dat zorgvuldig en volledig af te werken
en dan op eens daarmede weder openlijk op te treden. Wij kwamen overeen zoo
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spoedig mogelijk te vertrekken, en reeds waren onze koffers gepakt toen een ander
belang ons ons vertrek deed uitstellen. Coco (Mirabeau's natuurlijke zoon Lucas de
Montigny) dien wij bij ons hielden ofschoon hij praten noch loopen kon, was dikwijls
zwaar ziek en had voortdurend ontsteking van de oogen. Ik verbeeldde mij dat de
inenting, waardoor hij bovendien tegen eene altijd gevaarlijke ziekte behoed zou
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zijn, ook voor deze onrustbarende kwaal goed zou wezen. Wij besloten de operatie
dadelijk te doen plaats hebben en met ons vertrek tot zijn herstel te wachten. Niets
ter wereld zou mij hebben kunnen overhalen om dit lieve schepsel in dien staat in
andere handen achter te laten. In dien tusschentijd wendde M. Etienne Clavière al
zijne pogingen aan om Mirabeau te Parijs te doen blijven. Zij redeneerden altijd over
financiën, en M. Clavière spoorde hem aan om over dit onderwerp te schrijven, aan
welke omstandigheid Frankrijk het werk over ‘La Caisse d'Escompte,’ ‘La Banque
de Saint-Charles, enz. te danken heeft. Men zou nauwlijks gelooven hoeveel het
vruchtbare genie van Mirabeau in den zomer en den herfst van 1785 produceerde.
Maar van naar buiten gaan werd niet meer gesproken.’
‘Mirabeau's liefde voor mij bleef steeds dezelfde, en nam zelfs iederen dag nog
toe, maar hij was mij zeer dikwijls ontrouw; zag hij een lief gezichtje of werd hij
maar een weinigje aangehaald, dan vatte hij dadelijk vuur. Deze avontuurtjes duurden
echter nooit lang, en verveelden hem dikwijls zoodanig dat hij mij om raad vroeg
om er op eene goede wijze een eind aan te maken. Want hij deed geen moeite om
iets, wat mij zoo weinig hinderde, voor mij te verbergen; deze man, dien men als
zoo valsch heeft afgeschilderd, was integendeel zoo weinig achterhoudend en ik kon
zoo goed in zijn ziel lezen, dat alle veinzerij overbodig geweest zou zijn; ik was
gerust omtrent zijne liaisons, omdat ik zeker van zijn hart was.
‘Nogtans knoopte hij in den zomer van 1785 eene betrekking aan, die mij verdriet
deed en onze vertrouwelijkheid dreigde te zullen verstoren. Toen hechtte hij zich
aan eene trotsche en ijdele vrouw, die alles wat geene 100.000 fr. rente had diep
verachtte. Hij nam een lakei meer aan om zijne commissies te doen en om wat meer
deftigheid aan zijne wijze van leven te geven; ook nam hij nog een kamerdienaar
aan en ging ondanks al mijne tegenbedenkingen weer rijtuig houden. Mad. de... zag
onze betrekking met leede oogen aan. Daar zij echter niet recht op haar doel durfde
af te gaan - dit zou Mirabeau niet geduld hebben - zocht zij mij belachelijk te maken;
zij vond het bespottelijk dat iemand van mijne jaren geen vaste loge in alle
schouwburgen had, en geen rekening van 20.000 fr. bij Mlle Bertin. En toch was juist
het toilet een punt van voorkeur bij mij. Zoo zeer ik alle overdaad haat, evenzoo ben
ik op eene behoorlijke sierlijkheid in de kleeding gesteld; ik houd het er voor dat dit
voor eene vrouw noodig is, het is een teeken van smaak en een bewijs van fijn gevoel;
ik weet dit alles zelf niet te verklaren, maar ik verbeeld mij dat zich dit van het
physieke ook tot het moreele uitstrekt - kortom, zoo ik een man was, dan zou ik
eigenaardige denkbeelden hebben over de manier waarop mijne maîtresse zich zou
moeten kleeden. Mad. de... raakte hier dus een gevoelig punt aan. Ik verlangde geen
kanten of diamanten en zou alleen gaarne wat ruimer garderobe gehad hebben, doch
liet dit na alleen omdat ik wist hoe noodzakelijk wij in onze omstandigheden zuinig
moesten wezen; en, om de waarheid te zeggen, ik begon de vrouw te haten, die zich
vrolijk maakte over mijne ontberingen, hoezeer vrijwillig op mij genomen. Mirabeau
heeft mij nooit iets geweigerd; integendeel vond hij nooit iets mooi genoeg voor mij.
Er waren gewichtige redenen, die hem verhinderden den omgang met haar te staken;
wanneer ik hem lastig viel werd hij boos en wij hadden zoo nog wel eens twist, die
echter altijd met éën dag afliep: hij kon zijn ongelijk zoo gulweg erkennen, hij vroeg
met zooveel gevoel vergiffenis dat ik geen moed had om lang mijn ongenoegen te
toonen.
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‘Eens is deze dame nog aanleiding geweest dat ik een kwartier doorgebracht heb,
dat ik nimmer vergeten zal; later hebben wij er nog dikwijls om gelachen, maar op
dat oogenblik stond ik de onbeschrijfelijkste angsten uit. Op zekeren morgen had
Mirabeau een nog al duidelijken brief van haar ontvangen, haar cachet en hare hand
waren zeer goed te herkennen, en terwijl de brief op de tafel lag kwam haar man
onaangediend binnen. Na een oogenblik van levendig gesprek over staatszaken neemt
hij den brief in de handen,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

689
speelt er wat mede en legt hem in tweeën gevouwen op de tafel neer. Daarop grijpt
Mirabeau er ook naar, zooals ik meende om hem in den zak te steken, maar neen,
hij was aan het berekenen en dacht aan geen minnebrief; hij maakt er nog een vouw
in en legt hem bedaard weder op dezelfde plaats. Ik wil er naar grijpen, maar te laat;
M. de... had hem weder in de vingers en maakte er een rolletje van. Kortom, de brief
was om beurten dan in de handen van den minnaar, dan in die van den echtgenoot,
en dat gedurende meer dan tien minuten, tot op het oogenblik dat ik, bevende van
angst, hem machtig konde worden en verborg.’
Incidenten als deze werpen een tamelijk scherp licht op toestanden, gelijk ze in
een parijsch huishouden tegen het einde der 18de eeuw mogelijk waren. Tevens op
het karakter der beide ‘handelende personagiën,’ op lui et elle. Een minnares, die
haren minnaar helpt om uit het imbroglio te geraken, waarin het avontuur met een
andere vrouw hem gebracht heeft; een minnaar, die zijne minnares in gemoede om
consideratie en advies vraagt hoe hij zich best van hare medeminnaressen zal afmaken,
mochten ieder voor zich een comble genoemd worden. Doch van den kant der vrouw
- en zij had toch ook het halstarrige friesche bloed in de aderen - gold hier blijkbaar
het bekende: ‘tout savoir c'est tout pardonner.’ Zij had met een buitengewoon man
te doen, dien een standaard als voor gewone stervelingen niet gepast zou hebben; zij
liet den minzieken doffer uitvliegen, verzekerd dat hij weder bij haar op til zou komen,
en vertelde als met den glimlach des vertrouwens zijne galante avonturen.
Sedert ving Mirabeau een soort van staatkundige reis aan, maar hij deed het avec
sa troupe - zoo noemde hij schertsend zijne getrouwe Henriette, zijn kleine Coco en
een hondje, geschenk aan zijne vriendin. Het was een reis niet zonder emoties:
tusschen Toul en Verdun werden op hun rijtuig eenige pistoolschoten gelost, van
welke de dader onbekend bleef. Te Leipzig bezocht hij eenige geleerden en wisselde
met hen van gedachten over de wetenschap, de vragen des tijds; te Frankfort had hij
weer eens een kleine liefdeshistorie - waarlijk, het heete provençaalsche bloed had
nog niet uitgegist en ook op hem mochten de regelen van het studentenlied wel
toegepast worden:
L'amour est un enfant,
L'étude est une femme;
Messieurs les étudiants,
Chacun chez vous réclame
Souvent, souvent
La femme et l'enfant.

Te Potsdam bezocht hij Frederik II, die hem derwaarts had genoodigd. Dit
verwonderde het geheele hof, want ofschoon de fransche sympathiën des konings
bekend waren, hij ontving destijds geen vreemdelingen meer. Zijn einde was nabij;
den 17en Aug. 1786 kwam hij op Sanssouci te overlijden. Mirabeau kwam te Berlijn
met meerdere personen van aanzien, van talent, of simpel van hooge geboorte in
aanraking, hetgeen hem nog al eens de verplichting oplegde vervelende officieele
maaltijden bij te wonen. Noch de duitsche gerechten, noch de duitsche
Schwerfälligkeit waren den levendigen Franschman naar den zin; maar destemeer
verkwikten hem de brieven van zijne parijsche vrienden, welke hem naar de
‘Hauptstadt der Inlelligenz’ werden nagezonden. Zoo schreef een hunner hem iets
over een plan om te Parijs eene maatschappij te vormen voor het verrichten van
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bestellersdiensten; iets wat tot dusver het monopolie was geweest der vele Savoyaards.
Deze staken daarop de hoofden bijeen, en een uit den troep, op een ton klimmende,
sprak zijne kameraden aan: ‘Vrienden, men wil ons onrecht aandoen, maar laat ons
den moed niet verliezen; er is in Parijs iemand die ons helpen zal: de graaf de
Mirabeau. Die kiest altijd de partij van den zwakke tegen den sterke. Nog onlangs
heeft hij verhinderd, dat men de waterdragers van honger liet sterven. Voor ons zal
hij niet minder doen. Wij moesten allen te samen naar hem toe gaan.’ En fluks togen
de donkerkleurige zonen van Savoye naar het hotel La Feuillade, waar ze zich niet
lieten afwijzen met de mededeeling dat Mirabeau
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op reis was, waar ze zich eerst door een onderzoek op de plaats zelve overtuigden
dat de man, dien ze zochten, er werkelijk niet was.
Te Parijs teruggekeerd nam hij een geheime zending naar Berlijn op zich; nl. om
op een tijdstip. waarop de dood des konings (Frederik II) werd tegemoet gezien,
diens opvolger in zijne handelingen en gezindheden te observeeren; tevens om eene
studie te maken van de inrichting van den pruisischen staat, van zijne instellingen
en hulpbronnen. Het was er toch ver van af dat Lodewijk XV, gelijk deze Frederik
II, bij zijn dood een welgeoefend leger van 200.000 man, een welgevulde schatkist
van 70 millioen thaler aan zijn opvolger had nagelaten. Het verslag van die zending
werd sedert openbaar gemaakt in Mirabeau's ‘Correspondance’, die anoniem uitkwam,
die vele zeer compromitteerende brieven bevatte en een vlek wierp op het karakter
des schrijvers. Later beloofde hij zijne vriendin de fout te zullen herstellen door eene
formeele openlijke verloochening, maar de dood voorkwam hem.
‘Het was onbegrijpelijk,’ zoo vervolgt mej. van Haren haar verhaal, ‘hoezeer hij
zijn tijd wist uit te koopen. Dikwijls ging hij om één ure te bed en stond om vijf ure
weder op, in het midden van den winter, in dit noordelijk klimaat, zonder andere
kleeding dan een dunne kamerjapon, wekte iedereen in huis en ging aan het werk.
Behalve zijne briefwisseling in cijfers, die hem veel tijd kostte, arbeidde hij veel aan
zijn boek “De la Monarchie Prussienne”, dat in 1788 uitkwam. Des avonds, wanneer
hij niet behoefde uit te gaan, kon hij zich als een kind vermaken met Noldé en zijn
secretaris. Dan was het een wedijver van plagerijen. Mirabeau werd hierbij echter
het meest gespaard, niet omdat hij de gastheer was, maar omdat hij de sterkste, en
men bijgevolg bang voor hem was. Hij had een kamerdienaar Boyer genaamd, een
goede kerel, hoewel wat los. Deze had een soort van chineesche schim en komediespel
bedacht, en Coco en ik deden hem wel eens de eer aan zijne voorstellingen bij te
wonen; wanneer dit echter het geval was, dan moest ik 's morgens waarschuwen,
want dan moest hier en daar wel eens iets dat al te los was, wegvallen. Boyer was
dan niet in zijn schik en beklaagde zich dat men “het mooie” van zijn stuk wegnam;
maar als Mirabeau gezegd had: “pas op als mevrouw niet voldaan is!” dan moest hij
wel gehoorzamen. Ter eere van de heeren Noldé en Sambat moet ik echter erkennen
dat ik nooit bedaarder, matiger, werkzamer en aardiger jongelieden gezien heb. Het
gebeurde wel eens dat wij slecht in de fondsen staken, en dan moest ook de tafel dit
misgelden, maar dit scheen hen nimmer uit hun humeur te brengen.’
Door het tegen hem ingestelde echtscheidingsproces had Mirabeau zijn vrouw
verloren, en haar fortuin er bij; door den dood zou hij eerlang zijn vader verliezen en aan beiden verloor hij niet veel. Maar nu moest hij nog eens in rechten voor zijne
belangen opkomen en de rekening zijner voogdij vereffenen, want zijn liefhebbende
vader had hem daarbij 30.000 livres onkosten in rekening gebracht, alleen voor het
genoegen hem in de kasteelen Joux, Vincennes, enz. te hebben doen opsluiten. En
het overige dier rekening kwam met dit begin overeen. Daarvoor moest hij uit Berlijn
weer naar Parijs, maar haalde zich hier groote moeilijkheden op den hals door zijn
werk ‘Dénonciation de l'agiotage’, dat tal van personaliteiten bevatte. Er werd weder
een lettre de cachet tegen hem uitgevaardigd; het was voor de zeventiende maal.
IJlings vluchtte hij op belgisch grondgebied en schreef uit Tongeren naar Berlijn,
waar hij sa troupe had achtergelaten en die zich nu weldra bij hem voegde: mej. van
Haren, hare kamenier, Coco en het hondje.
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DE VOORSTELLING DER VERLOOFDE BARTHOLOMEUS VAN DER HELST
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De Hollandsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Bartholomeus van der Helst.
Wanneer wij den naam uitspreken van Van der Helst daagt voor onzen geest
onwillekeurig de groote zaal uit het oude Trippenhuis op. Daar stonden in onzen
jongen tijd de twee groote Schuttersstukken tegenover elkander, de Nachtwacht van
Rembrandt en de Schuttersmaaltijd van Van der Helst, beiden tegen den grond of
ten naasten bij, een der kortere wanden der kamer bekleedende en in het gedempte
en gezifte licht van de lage verdieping een kijkje latende nemen op de menschen en
het leven van weleer. De karige dag kwam ten goede aan beide en nog wel meest
aan den jongsten der twee meesters. Tegenover Rembrandt's raadselachtige handeling
en zijn menschen uit de wereld der sprookjes waren die van Van der Helst zoo stevig
gezond, zoo vol levenskracht en levenslust dat iedereen zich aangetrokken voelde
tot hen. Zij waren zoo bloemig in de kleur, zoo helder in het licht, dat vergeleken
met den visioenachtigen gloed en schaduw van de overzijde hier natuur en waarheid,
ginder droom en fantazij, schenen weergegeven. Van der Helst was daar de
mededinger en voor velen de gelukkige mededinger van den schepper van het
korporaalschap van Frans Banning Cocq.
De tijden zijn veranderd en de opvatting der kunst met hen. Er is niemand meer
die er aan denken zou de twee Schuttersstukken en de twee meesters op dezelfde lijn
te stellen, en waar de roem van den oudere heel de wereld vervult en aangroeit met
den dag is die van den jongere gedaald, immer gedaald. Van den eene wordt elk
werk, hoe ondergeschikt het zij, met vlijt bestudeerd, verklaard in zijne beteekenis,
geplaatst op zijn rang naar den tijd; voor den andere vergenoegt men zich met eene
vlugge opsomming; behalve voor zijne Doelen- en Regentenstukken kent men de
namen der menschen niet, die hij schilderde, en getroost men zich geen moeite om
ze te ontdekken. Aan den eene besteedt men boekwerken met dozijnen; voor den
andere volstaan enkele bladzijden. De terugwerking is wel wat te verre gegaan en
Van der Helst heeft geleden door den welverdienden maar alles verdoovenden glans,
die den naam van Rembrandt omstraalt, en onder de levendiger belangstelling gewekt
door Frans Hals.
En nochtans hij is een man van onbetwistbare, van groote verdienste. Zou hij niet
alles te zamen nog wel de kunstenaar zijn die het best de groote voorvaders uit de
gulden eeuw deed herleven, de aanzienlijke burgers, merg en been van het bloeiende
vaderland, de gewapende stedelingen, zoo zwierig en deftig van kleed, zoo stevig
van lijf, zoo lustig van leven? Wanneer wij ze oproepen voor onze verbeelding zien
wij ze zeker niet in den toovergloed van Rembrandt noch in de uitgelaten joligheid
van Frans Hals, evenmin in de stijfheid der vroegere of in de weekheid der latere
schilders; zij doen zich voor als mannen kloek van stal en daad, parende ernst aan
pret, zorgende voor zich zelven en voor het algemeen. En zoo beeldt Van der Helst
ze wel af. Zeker, hij heeft niet meer de hooge persoonlijkheid zijner twee groote
voorgangers, de geniale vindingskracht van den eene, de overweldigende
uitbundigheid van den andere; hij is nauwelijks nog een dichter, maar hij brengt als
schilder uitmuntend proza voort. Hij geeft de stoffelijke werkelijkheid weer met
groot gemak en sierlijkheid van zeggen; hij merkt wel op, hij ordent goed, hij heeft
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allerlei gelukkige gedachten, die afwisseling en behagelijkheid brengen in zijne
groote stukken. Men herinnere zich slechts den overste uit de Schuttersmaaltijd, die
met het vaandel rustend tusschen de overeengeslagen beenen en op den schouder,
met den gepluimden hoed in de neerhangende hand, te midden van het tafereel zit:
wat een prachtig monumentaal figuur, vol bewustzijn van eigen waarde! Een man
van beteekenis is in volle glorie daar neergezet. En de groep aan zijne rechterhand:
de oude schutter, die nadert tot den neergezeten jongere als wilde hij hem verzoeken
met hem te klinken, wat gemoedelijkheid en waarheid in de uitdrukking, wat juistheid
in de beweging! En dan de twee
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links, die elkander de hand geven; wat statige sierlijke figuren, heel deftig en toch
goed rond. En verder al die andere menschen rond de tafel, wat beweging, wat
afwisseling, wat gezondheid! Zeker, Van der Helst schikt dit alles om zijne effecten
te verkrijgen en al die sierlijke vindingen en gebaren zou hij bezwaarlijk wettigen
kunnen; niet de forsche ingeving ontvangt hij noch den machtigen indruk geeft hij
in het gezamenlijke van zijn werk, maar zijne schikking is zoo wijs en de algemeene
uitslag, verkregen door die enkele deelen, is zoo gelukkig dat wij zijn verstandig
overleggen gemakkelijk over het hoofd zien om vooral in den verkregen uitslag zijn
geluk en zijne kunst te bewonderen.
En zoo is hij in al zijne Schuttersstukken. In het groote met kapitein Roelof Bicker,
nu ook in het Rijksmuseum, wordt een nieuwe vaandrig ingehuldigd; de gevierde is
een pracht van een man in zijne galakleedij met zijn lange gestalte en fraai hoofd.
Rondom hem houdt men zich met hem bezig, op eenigen afstand staan de schutters
met de wapens in de hand, een hunner legt met zijn geweer aan, de andere houden
hunne lansen in verschillende houdingen. De handeling is hier nog meer verbrokkeld
dan in de Schuttersmaaltijd, maar de figuren zijn van innemende fraaiheid en uiterlijk
ten minste is alles uitmuntend met elkander verbonden. Van der Helst was wel degelijk
een kunstenaar: op een grond van redelijkheid bouwde hij zijn sierlijke vinding. Zijne
menschen weten waarom zij vergaderd zijn, zij verrichten hun werk; de schutters
van 1648 vieren aan tafel in weelde en vreugdebedrijf het sluiten van den vrede; die
van 1639 vieren het aanstellen van een officier; hun bijeenzijn heeft een doel, is
gewettigd, maar de kunst verliest niet bij die redeneering; de kunstenaar voelt het
schoone van de menschen en laat het voelen; hij weet ze te groepeeren, hij geeft hun
beweging, hij laat ze schitteren met bonte rijke kleuren.
Van der Helst was geboren in Haarlem in 1613; al jong kwam hij naar Amsterdam
en trad er hoogstwaarschijnlijk in de leer bij Nicolaas Elias. In 1636 huwde hij, in
1670 stierf hij er. Dit is zoo wat alles wat wij weten van zijn levensloop als mensch.
Als kunstenaar verwierf hij spoedig grooten bijval. Hij was de meest gezochte schilder
der officieele stukken, die den eigenaardigen roem der Hollandsche school uitmaken.
In 1637 reeds schilderde hij het Regentenstuk van het Walenweeshuis, in 1639 de
aanstelling van den vaandrig, in 1648 den Schuttersmaaltijd, in 1653 de overheden
van de Handboogdoelen, in 1655 die van de Kolveniersdoelen. Bij zijn optreden was
hij een volgeling der oude school en het grootste deel zijns levens bleef hij het. Hals
en Rembrandt leefden nevens hem en gingen naast hem voorbij zonder eenigen
invloed op hem te oefenen. Hij kwam na Thomas De Keijser en Nicolaas Elias en
volgde deze. Als zij zag hij de menschen in hunne kracht, in hunne waarheid van
leven, van kleur, van licht; hij fantaseerde niet zooals de dichterlijken, hij liflafte
niet zooals de decadenten; hij was ernstig, eenigszins nuchter, maar hij was eerlijk
en gezond. Hij bleef ook niet staan op het terrein dat hij zich gekozen had; hij ging
wel degelijk vooruit op den vrijgekozen weg; hij is meer opgewekt van geest, kundiger
van schikking, helderder van kleur dan zijne voorgangers. Geene houterigheid, geen
linkschheid meer; zijn lieden zijn zoo deftig mogelijk, maar alles wat er aan is leeft
naar lichaam en geest; zijn licht is zonder verrassingen, zijne kleur is zonder
verfijning, maar beide zijn vol en blij. Zoo doet hij zich voor in zijne Schutters- en
Regentenstukken, dit is in zijne meesterwerken.
Hij schilderde niet enkel officiëele groepen, tal van bijzonderen en van de
voornaamsten uit het land beeldde hij af; hij schilderde ook wel zeer enkele
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onderwerpen van anderen aard, een godsdienstig beeld, een markt die wij in de
Ermitage vinden, maar vooral en haast uitsluitend schilderde hij portretten.
De Ermitage bezit van hem vooreerst de Markt die wij daar zooeven vermeldden
(Nr. 776.) Voorgesteld is de Nieuwe Markt te Amsterdam. In den achtergond ziet
men een plein waar zich veel volk beweegt, in het verschiet de Munt en andere huizen
alsook den Amstel met schepen overdekt. Op den voorgrond een oude vrouw die
een
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kruiwagen voortstoot met groenten geladen, spelende kinderen en een beenhouwerij
waar een geheel kalf aan den haak hangt, dat de groote rol in het volkstooneel speelt.
Het stuk is gedagteekend van 1666. Wij kunnen niet zeggen dat het ons erg doet
betreuren dat Van der Helst zijn talent aan niet meer soortgelijke werken heeft besteed.
Verder verscheiden portretstukken. Het eerste (Nr. 777) gedagteekend van 1647,
is het belangrijkste en gaat hier in afbeelding bij. Het heet de Voorstelling der
verloofde, ik durf echter niet verzekeren dat het goed gedoopt zij. De achtergrond
wordt gevormd door een scherm van donkergroen loof aan de rechterzijde, door den
zwaar bewolkten hemel links. Tegen het geboomte zitten vader en moeder en komen
goed uit in hunne zwarte kleedij en wit linnen. De vrouw draagt een grooten gepijpten
kraag, de man een platten halsband en witte lobben. Aan hunne zijde staat een knaapje
in bonte kleedij, grijs en geel, met een bepluimd hoedje op het hoofd, een valk op
de hand en twee honden nevens zich, de eene staande de andere liggende; boven hem
hangt een doode reiger aan den boom. De grijsaard houdt nog van de jacht en het
jongetje zal hem al spoedig vergezellen.
Vóór het oudere paar staat het jonge, de verloofden. Zij zijn niet bijzonder jong
meer en men kan evengoed aannemen dat zij man en vrouw zijn en de kleine jongen
nevens zijn grootouders staat. De jonge vrouw draagt een witten kanten kraag en
manchetten met kant geboord, een goudkleurig voorlijf, een blauwen rok met gulden
passement en een zwart kleed daarover. Haar verloofde draagt een zwarten mantel
en een witten kraag. Het jonge koppel staat in volle helder licht; zij is bleek van
gelaat, blank van huid, met zwart loshangend haar en met koele grijze schaduwe
rond de kin; de zwarte en blauwe zijde van het kleed weerkaatst een sterk geglim.
Hij is iets roziger van wangen, maar koel zijn ook de grijze schaduwen, die op zijn
gelaat vallen, en zijn kleedij heeft hetzelfde geglans. Het kleine hondje, dat voor hem
zit, ziet er uit als van porselein, de ouders zijn stiller van kleur, maar op het hoofd
en de hand der moeder en ook over het jongetje, ligt er iets krijtachtigs.
De groepen zijn uitstekend gevormd, vader en moeder zijn in volle deftigheid
zonder eenige stijfheid weergegeven; even los en natuurlijk is de beweging van het
jonge paar; het is alles natuur en zeer fraaie natuur. Dezelfde goede hoedanigheden
als in zijn Schuttersstukken vinden wij dus weer, maar hier zijn de kleuren en lichten
minder. Ook in zijne beste portretten heeft Van der Helst iets hards en glads, iets
steenachtigs. Hij had reeds in 1647 een neiging om in het grijze en koele te vervallen,
dat zich hier al verraadt, maar elders en later zich sterker uitspreekt.
Het tweede stuk (Nr. 778) zonder dagteekening is een groot familieportret. Vijf
personen, een man van middelbaren leeftijd, neergezeten met een wandelstok in de
hand, een jongere, rechtstaande nevens hem en leunende op zijn geweer met een
jachthond aan zijne voeten. Verder drie dames: eene in een blauw zijden kleed met
een oranje-appel en oranjebloesem in de handen; eene jongere in wit satijn, spelende
met een schoothondje; eene andere in donkerder gewaad op de guitaar spelende. De
achtergrond wordt gevormd door geboomte en struikgewas. Het zijn zeer voorname
personages, en gezien de oranjebloem en -vrucht, die een hunner in de hand houdt,
heeft men de vraag gesteld of het geene leden der vorstelijke familie zijn, iets wat
best mogelijk is, daar Van der Helst meer dan één persoon uit het prinselijk gezin
geschilderd heeft. Dezelfde wijze en fraaie schikking als in het vorige stuk, vinden
wij hier; maar waarschijnlijk om beter den hoogen rang der afgebeelden te laten
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uitkomen is de fraaiheid meer gezocht, de toon van kleed en huid is zalvig en fluweelig
met grijze schaduwen op de vleezen; de schildering is fijner, maar minder waar.
Een derde familieportret (Nr. 779) draagt het jaartal 1652; het geeft een
huwelijkspaar met een kind te zien. Moeder is in galagewaad: een wit satijnen kleed,
witte pluimen en parelen in het blonde in krullen neervallende haar: zij houdt rozen
in de hand. Vader, geheel in het zwart, zit in een arm-
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stoel en heeft een paar windhonden nevens zich. Het kleine jongetje in een roos
kleedje met geel voorste staat op een tafel, bedekt met een donker violet kleed; hij
houdt een klater in de eene hand en steekt de andere uit naar de rozen, die zijne
moeder vasthoudt. Altijd dezelfde gelukkige groepeering, maar nog erger gezocht
is de kleur. De vleezen der drie personages glimmen als blik, de grijze schaduwen
die er op liggen doen pijnlijk aan, de kleeren blinken nijdig en zijn zwaar beschaduwd.
Heel deftig zien de menschen er uit, maar zij paradeeren en hebben geen vreugde in
het leven. Waar zijn de meer burgerlijke, maar de zooveel levenslustigere schutters!
Het vrouwenportret (Nr. 781) dat volgt en geen jaartal draagt ziet er gelukkig beter
uit. Zij is bescheiden van kleedij met zwart kleed, een wit mutsje, witten kraag en
een overeengeslagen pelerine met kanten bezoomd, eene echte Hollandsche vrouw,
goedig van gelaat, zacht en warm van toon.
Een mansportret (Nr. 782) van 1670 en dus van het laatste jaar van 's meesters
leven en een ander (Nr. 784) van 1657 heb ik niet meer in de galerij aangetroffen.
Waarschijnlijk werden zij evenals meer andere stukken van Van der Helst, die vroeger
tentoongesteld waren, ter zijde geschoven. De studie naar eene naakte vrouw (Nr.
783), gemaakt van houding, zoeterig van uitdrukking en kleur, wordt te recht als
twijfelachtig opgegeven door den Catalogus.
Voor zooveel men het kan nagaan in de gedagteekende stukken van Van der Helst
is hij in zijne laatste jaren ook gaan offeren aan de gekunsteldheid, die toen bovenarms
toenam in de Hollandsche school; zijne kleuren verdooven, zijne schaduwen
verdikken, hij wordt meer en meer grijs, en eindigt in eene koele zilverige tint, die
heel voornaam werkt, maar de loochening van leven en kracht is. Hij levert het
zonderlinge verschijnsel op dat terwijl zijne voorgangers Hals en Rembrandt forscher
en breeder, eenvoudiger en zelfs ruwer worden in hun laatste jaren, hij meer en meer
verfijnt, vergrijst, verdampt, als hadde hij een tegenzin gekregen aan het volle
uitbundige leven, aan de bonte verf, aan het blijde licht.

Het recht van opvoering voorbehouden volgens de Wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad
No. 124).

Maartje.
Door W. van Eerdbeeck.
PERSONEN:
MAARTJE WOUTERSEN, 19 jaar.
FLORIS WOUTERSEN, haar vader, molenaar, 45 jaar.
ELSJE WOUTERSEN, haar zuster, 16 jaar.
GIJSBERT VAN DAM, rentenier, zwager van Woutersen, 60 jaar.
MINA VAN DAM, diens dochter, onderwijzeres, 20 jaar.
HERMAN VAN MEERSSEN, adspirant burgemeester, 23 jaar.
GEURT, molenaarsknecht, 68 jaar.
VAN HORST, deurwaarder.
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Eerste bedrijf.
Tooneel: Molenerf, rechts het front van het muldershuis, met klimop begroeid; voor een der
ramen een bank, links, iets op den achtergrond, de molen, ruim verschiet over groene
roggevelden begrensd door een donkeren boschrand.
MINA en MAARTJE naast elkander op de bank.

MINA.

Wat blijft het toch lang licht tegenwoordig; 't is al bijna half acht.
MAARTJE.

Ja; je kan merken dat we in April zijn.
MINA.

Het is hier anders stil op Zondag; je ziet geen mensch.
MAARTJE.

Dat is altijd zoo geweest.
MINA.

Dat mag zijn, maar het valt me nu bizonder op;
(rekt zich)

ik ben misschien verwend in Amsterdam
MAARTJE.

Hoe lang ben je daar al?
MINA.

Dat zal zoo wat een jaar zijn.
MAARTJE.

En blijft 't je goed bevallen?
MINA.

O best; 't is natuurlijk een heel andere school dan hier, maar 't is best te houden in
Amsterdam
(rekt zich).

Je moet me niet kwalijk nemen dat ik een beetje gaperig ben
(neemt een boek van de tafel, leest den titel).

Gut kind, lees je zulke boeken, hoe kom je daaran?
MAARTJE
(opstaande, wil het terugnemen).
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Och! dat heb ik vergeten weg te bergen.
MINA
(zich half wendend om den greep te ontgaan, bladerend).

Nee, laat es kijken. Lieve schepsel, doe je aan die lectuur? ik dacht jou nog zoo'n
naief buitenmeisje
(doorbladerend en daarna dichtslaand).

O, nu zie ik het, 't stempel van Meneer van Meerssen! Hm....
MAARTJE.

Geef nu maar hier, dan leg ik het weg.
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MINA.

Dat heeft zoo'n haast niet
(bladert weer).

Och ja, ik heb die dingen allemaal gelezen, maar dat jij ze las, ik ben stom verbaasd.
Leent meneer Van Meerssen je meer zulke boeken?
MAARTJE.

Ja, wat zou dat?
MINA.

Och Heer, ik dacht dat ie ze zelf niet eens zou snappen.
MAARTJE.

Daar heb je geen enkele reden voor.
MINA
(legt het boek neer).

Dat wil ik toegeven; jij zult em beter kennen dan ik. Hij komt hier zoo'n enkele keer,
niet waar?
MAARTJE.

Ja, nog al.
MINA.

Dat heb ik ten minste gehoord
(langzaam)

, hij zal het een aardig verzetje vinden van de duffe secretarie; - de meeste luidjes
uit de stad hebben het nogal op een molen
(vlug).

Leest ie de mooiste stukjes hardop voor, of geniet je ze in stilte?
MAARTJE.

He, wat zeur je toch! Wat scheelt je dat nu?
MINA.

Wel, ik vind het machtig interessant.... Maar ik moet weg
(staat op)

, breng je me een eindje?
MAARTJE.

Dat kan ik niet, ik moet op het huis passen. Vader is er niet.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

MINA.

Waar is oom heen?
MAARTJE.

Dat weet ik niet precies; hij zou even het dorp ingaan. Mij dunkt hij zal wel bij jullie
aanloopen; je zal vader dus treffen als je gauw thuis komt.
MINA.

Dan moet ik gaan ook
(ze wandelen samen op den weg aan).

O, hé, ik moet Elsje nog goeien dag zeggen
(wil terug).

MAARTJE.

Doe maar geen moeite, die ligt misschien al in bed.
MINA.

Zoo vroeg al?
MAARTJE.

Ja, dat moet wel; ze is erg opgewonden, vooral in den laatsten tijd en daarom moet
ze veel slapen.
MINA.

Je zal het stil hebben van avond.
MAARTJE.

Dat is niet erg.
MINA.

O nee, je hebt wat moois te lezen. Nu de groeten aan Elsje, adieu!... Kijk, maak je
maar niet bezorgd, je krijgt al gezelschap.
MAARTJE.

Van wie?
MINA.

Wel zie je niet, meneer Van Meerssen komt het erf op... nee... hij gaat terug, kijk,
daar gaat ie juist heen. Hij zal het tweede deel van het boek vergeten hebben. Nu,
adieu
(af).

MAARTJE
(gaat terug naar het huis).

Waarom terug?
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(gaat zitten op de bank, neemt het boek en bladert, legt in gedachten het boek op de schoot en
tuurt, hoort den stap van Van Meerssen achter het huis en staat op; tot Van Meerssen die tot
haar komt).

Komt u dàar van daan?
VAN MEERSSEN.

Ik moest wel.
MAARTJE.

Waarom?
VAN MEERSSEN.

Daar was onraad zag ik.
MAARTJE.

Onraad, waarmee?
VAN MEERSSEN.

Nu ja, het was toch je nichtje die je bij je hadt?
MAARTJE.

Ja, Mina.
VAN MEERSSEN.

Juist, ik mag er niet graag, die wijsneus. Die schooljuffers zijn toch vervelende
wezentjes. Ik heb ze liever zooals jij bent, Maartje.
MAARTJE.

Wel vriendelijk
(gaat zitten).

VAN MEERSSEN.

Toch niets meer dan de waarheid
(gaat naast haar zitten).

Wou je zoo laat nog lezen?
MAARTJE.

Nee, ik bladerde maar eens.
VAN MEERSSEN.

En hoe vind je het boek.
MAARTJE.

Och
(haalt de schouders op).

VAN MEERSSEN.

Niet mooi?
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MAARTJE
(ernstig).

Nee, eigenlijk niet; ik begrijp 't niet goed.
VAN MEERSSEN.

Dat spijt me, dat valt me een beetje in je tegen.
MAARTJE
(verdrietig).

Ik kan toch niet zeggen dat het mooi is als ik het niet vind.
VAN MEERSSEN.

Vind je er niets aan?
MAARTJE.

Aan het boek? Nee.
VAN MEERSSEN.

Je zegt zoo aan het boek.
MAARTJE.

Nu ja,
(ietwat schalksch)

dat is misschien het aardigste
(wijst op het stempel).

VAN MEERSSEN.

Mijn naam? je bent toch een aardig kind.
MAARTJE.

Dat wist ik wel. Nu heusch, u moet me maar niets meer te lezen geven. Vertelt u de
dingen maar die u mooi vind; ik wil graag luisteren.
VAN MEERSSEN.

Ik wil wel altijd met je babbelen.
MAARTJE.

Dan moet u maar van vader een kamertje huren.
VAN MEERSSEN.

Naast het jouwe, met een deur in het midden.
MAARTJE.

Wel nee, u kunt mijn kamertje wel krijgen.
VAN MEERSSEN.

Nog liever!
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MAARTJE.

Ik heb het graag voor u over, dan ga ik zoolang bij Mina wonen.
VAN MEERSSEN
(lachend).

Dat niet, dàn kwam ik je zelfs bij je nichtje bezoeken.
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MAARTJE.

U zou het best stellen zonder mij.
VAN MEERSSEN.

Zou je dat denken.
MAARTJE.

Zeker!
VAN MEERSSEN.

Je zou je kunnen vergissen, Maartje.
MAARTJE.

Vergissen is altijd mogelijk, maar...
VAN MEERSSEN.

Nu wàt maar?
(neemt haar hand).

MAARTJE.

Nu ja...
(staat op)

kijk, ik geloof zeker dat Elsje nog op is, ik hoor haar in huis
(ze gaat naar de deur. Elsje komt haar tegen).

Hoe is 't? ik dacht dat je sliep.
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IK KAN EVEN GOED STAAN.

ELSJE.

Dank je hartelijk, ik wil ook eens komen praten.
VAN MEERSSEN
(schikt op).

Wel zeker, daar is plaats genoeg, dan kom ik tusschen de zusjes in,
(Elsje gaat zitten. Maartje blijft staan).

Kom Maartje, hier zit je goed.
MAARTJE.

Ik kan even goed staan.
VAN MEERSSEN.

Zooals je wilt
(tikt Elsje op den schouder).

En vertel eens, Elsje, wat heb je van daag wel gedaan op den langen Zondag?
ELSJE.

Zal ik het zeggen?
(op haar vingers tellend)

Een beetje in de kerk geweest, en een beetje gewandeld, en een beetje in huis gezeten
(keert zich om)
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niet waar Maartje?
MAARTJE.

En nu gaat ze een beetje slapen, hoop ik.
ELSJE.

Als je meegaat, dan wel. Ziet u, meneer van Meerssen, Maartje wil me altijd in bed
hebben,
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ik geloof dat ze het liefst had dat ik mijn leven lang sliep.
VAN MEERSSEN.

Dat is niet fraai van Maartje.
ELSJE.

Vind u wel? Maar 't is veel te mooi om in mijn kamertje te zijn, ik blijf liever praten
of wandelen.
VAN MEERSSEN.

Nu nog wandelen?
ELSJE.

Ja zeker, waarom niet?
VAN MEERSSEN.

Het wordt er juist donker genoeg voor.
ELSJE
(staat op).

Dat vind ik ook. Ga je mee Maartje? En u meneer Van Meerssen?
VAN MEERSSEN
(ziet naar Maartje).

Zullen we?
MAARTJE
(tot Elsje).

Dat moet je niet doen, Elsje; het wordt tijd voor je. Doe me nu pleizier en ga naar
binnen, 't wordt te koud ook.
ELSJE
(pruilend).

Dacht ik het niet? Zoo is ze nu altijd. Hoe vind u dat nu, meneer van Meerssen.
VAN MEERSSEN.

Erg aardig, omdat je er zoo'n lipje bij zet.
ELSJE
(schudt haar schouders).

Och!
VAN MEERSSEN.
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Zet nu nog eens zoo'n spijtig gezichtje.
ELSJE.

U plaagt me ook al.
VAN MEERSSEN.

Ik wou je graag zien huilen, niet waar Maartje? Dat zou allerliefst staan.... Maar kom,
ik zou naar bed gaan, Maartje heeft het graag.
MAARTJE.

Ze moet weten wat ze wil.
VAN MEERSSEN
(staat op en gaat voor Elsje staan).

Ik ging maar... zal ik je dragen?
ELSJE.

Dank u wel.
VAN MEERSSEN.

Zal ik je naar je bedje brengen?
ELSJE.

Dank u wel.
VAN MEERSSEN.

Ze wil niet, Maartje.
MAARTJE.

Ja, ze wil wel
(fluistert Elsje iets in het oor).

Zul je, ik kom dadelijk, hoor?
ELSJE.

Nu dan, 't is goed, ik zal gaan
(steekt de hand uit naar Van Meerssen).

Goeie nacht, meneer Van Meerssen
(geeft Maartje een lichte kus)

slaap wel
(af).

VAN MEERSSEN.

Nu is het terrein vrij, kom nu eens hier zitten
(Maartje gaat zitten).
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Dat was een onverwachte overval
(neemt haar hand.)

Waar waren we aan bezig toen ze kwam?
MAARTJE.

Ik weet het niet.
VAN MEERSSEN.

Dat doet er ook niet toe
(een poosje stilte).

Ik heb mijn attentie maar op den molen. Kijk die wieken eens heerlijk wijzen in de
hooge lucht. Zou jij de molen willen missen?
(Maartje schudt neen).

Ik ook niet. O, hij was zoo mooi toen ik hierop an kwam. Zoo hoog en rustig en de
wieken als ragfijne vleugels in de avondzon.... Je bent stil geworden, Maartje.
MAARTJE.

Ik?
VAN MEERSSEN.

Ja jij, waar dacht je om?
MAARTJE
(snel het hoofd oprichtend).

O, aan alles; je weet niet altijd waar je aan denkt
(een poos stilte).

.. U moet niet boos op mij zijn dat ik het boek niet mooi vind. Ik wil graag mijn best
doen om het nog eens te lezen, mag ik 't nog wat houden?
VAN MEERSSEN.

Natuurlijk, kindje, zoo lang je wilt.
MAARTJE.

Een langen tijd? Ik zal het u eerlijk teruggeven.
VAN MEERSSEN.

Je kunt 't cadeau krijgen... Wie komt daaran?
MAARTJE.

Dat zal vader zijn
(Geurt komt om den hoek van het huis, maar gaat terug als hij beiden ziet)

Neen, 't is Geurt.
VAN MEERSSEN.
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De knecht? Komt die Zondags ook?
MAARTJE.

Meestal niet. Zal ik hem roepen.
VAN MEERSSEN.

Dat is niet noodig, ik ga toch weg
(staat op).

Ik kom gauw weer
(drukt haar de hand en ziet haar scherp aan).

Tot ziens
(af).

GEURT.

Gen aovond Maortje. Ik zag je had volk.
MAARTJE.

Wou je vader spreken? die is niet thuis.
GEURT.

Dat wêt ik, ik had hum juust in 't darp 'espeurd, en daorum kwam ik bie joe. Ik wou
es 'en woordjen met je sprêken.
MAARTJE
(gaat zitten).

Ga dan zitten, Geurt.
GEURT.

Dank oe, ik kom juust van 't zitten of. Bezonder mooi weertje van aovend, je kos
marken dat 't zoemer wordt.
MAARTJE.

Ja, 't is erg zacht van daag.
GEURT.

O, ampart, je kos bienas niet begriepen, daw we pas April hên. Dat geejt meer zoo.
In April motje negen mooie daog hên en deuze zal er wel ien van zin. 'k Zei nog
teugen de vrouw dat dut al den darden van de maond was; het gres gaot wakker an
't greujen met zoo'n waarmt, ze zullen de koeën wel gauw van stal doen, denk ik.
MAARTJE.

En wat was er van je verlangen, Geurt?
GEURT.

Jao, 'k mot es met je praoten dat was ik al lang van zins, maor tielken reis kwam er
wat tusschen. Gister zou ik er krek over beginnen,
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maor toen kwam Elsje der bie en die hoeft het niet te heuren. Nei, dat hoeft hiel niet,
want et is niks ampart vroolijks dat ik te praoten heb.
MAARTJE.

Wat dan?
GEURT.

Jao, wat zal 'k zên. 't Was vast beter der over te zwiegen, maor um je den waorheid
te zên, ik kàn der niet over zwiegen, 't mot eruut 'en keer... As je niet oppast, Maartje,
dan leupt hier alles in 't honderd, dat zeg ik je.
MAARTJE.

Wat is er dan?
GEURT.

Och mins, de hiele affeere gaot te niet as et zoo vortgeejt, dat kan niet zoo blieven
op den duur, 't is onmeúgelijk. De iene boer veur en den ander nao geven ons den
bons en trekken naar den stoommeulen, en ondertusschen kos je niet bie een hoop
minsen kommen of ze motten al den duuvel centen van den baos hên, 'k geleuf
verechtig dat het nog de ienge klanten blieven die 'et zeutjes an willen inverdienen.
Die verrekte stoommeulen brekt ons de nek, d'as waor, in ien woord ezeid, we doen
ons best wel, maar je kos tegen den wind niet updiepen.
MAARTJE.

Dat is toch erg.
GEURT.

't Is meer dan arg, 't is biester. Toch is 't niet anders. 't Is niks gedaon meer met het
maolen hier, deur mekander brengen we ielken dag gên zeuven zakken boven de
steenen, en daor kos je niet van maolen, dat begriep je toch wel. Maor noe wil den
baos nog 'en ding beginnen, zie je, as dat deurgeejt dan zin we der hiel uut, miet ién
klap. Hie wil den bruun verkoopen, den armen hals, den bruun die de negotie nog
zoo'n bietje bie mekander hold. As dat peerd van den meul weg is, laowe dan maor
de wiekes verkoopen, want dan is 't niks weerd.
MAARTJE.

Wie heeft je dat gezegd?
GEURT.

O, den hiele weerld weet 'et al, hie hèt er gister nog mee an 't ronslen 'eweest. Wil
je wel geleuven dat ik der gien twee nacht van heb slaopen kunnen. Twientig jaor
lang heb ik hum gereeje; nooit het ie mankement gehad, nooit. Den baos zal wel
beduuje dat ie old is, maor het mocht wat. Old, kloek is ie as en zesjaorige, slaon
hoef je hum nooit, daor is gien beter peerd onder hiel Boecloo, zeuk waor je zeuken
wilt. En slim! och Heer, zoo verstandig as 'en mins. Hie wêet krek de paodjens waor
hie up mot, den stroowissen an den weg kent ie asof 'et hum verteld is, en hiel wat
zakken het ie up 'e haold schoon mit den aorigheid umdat ie alles zoo wêet.
MAARTJE.

Dan moet je er met vader over spreken.
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GEURT.

Dat gêft niks met den baos. As die ienmaol etwes in den kop het, is 'et mit gien
koevoet deruut te kriegen. Jie' mot er mit hum over praoten, van joe wil ie 'et wel
'ezeid hên, maor van mien... ik geleuf dat ie me staonde voet 'eweg joeg, as ik er over
karmieren begos. En ik zal toch wel eweg motten as de bruun vort is. Wat zal ik op
den meulen doen zonder peerd... twientig jaor lang heb ik met den bruun der op uut
gegaon.... Jong, jong, 't is arg.
MAARTJE.

Daar zal toch wel een ander in de stee komen.
GEURT.

't Mocht wat - 'k wêt der alles of. Krek zoo gong 'it mit den meul van Eecloo, daor
most ook erst het peerd, en toen de knecht, en toen de wiekes, en toen den as, en toen
den kap... noe steejt ie daor veur en sjand van hiel de weerld. 't Is of ze vervleukt
zin, de meulens... jao, 't is of ze vervleukt zin. As ik dat prakkeseer, hoe 'et vrogger
was en noe, nei, dan vraog ik hoe is het meugelijk, hoe is het meugelijk. Toen
verdienden we geld as waoter; den Eikelschen meul was er niet en alles kwam hier
op den baos, alles op den baos. Toen kwam den Eikelschen, hielendal neit. Mien
goed, zei den baos, dan zuw we zeutjes an doen, en 't gong nóg goed; daor werd mêr
koren ebouwd, daor was genocht te maolen veur twee. Maor noe den stoommeulen
gekommen is, zie je, noe het 'et achteruutgegaon zoo hard as 'en peerd hollen kan.
Och, Maartje, je kos met den wiend niet teugen den stoom op; zie, zoo'n aovond as
noe, hiel stiel van wiend, wat zou je maolen? ommers niks! Den stoom steejt Goddank
toch Zundags stiel, maor as 'et een dag in de wêk is, wat maolt dan zoen fabriek um
wiend? Die flapt den rook deur de lange puup, en knarst dag en nacht deur, altied
maor deur.
MAARTJE.

Die arme vader!
GEURT.

Zeg dat wel, 't is om raozend te worden. En 't wondert mien niks dat hum den kop
dervan umleupt en dat ie... jao wat zal 'k zên... dat ie 'en glaosjen nêmt by al zijn
armoei. Maor as ie dan nog zukke miraokels bedrieven zal as noe dan liekt et ook
wel of ie met twee messer te geliek den hals wil afsnieën. O deern, zie, 'k zou het
niet willen neumen as ik gien ouwe kerl was, en ik hum niet as kiend had 'ekend,
krek zooas ik joe ken. Bie je grootvaor heb ik al meulenknecht 'eweest, ik heb je
vaoder en moeder saomen in de kar gehad toen ze naor 't ambshuus rêjen, 't was den
eigenste bruun die we der veur hadden, toen 'en neikoop, jao, 'en driejaorige en
wakker speulsch. Nao dien tied hebben ikke en hie al de kampagnes mit emaokt. En
mot hie noe eweg, die zen eigen altied zoo dapper eweerd het. O kiek, 't is maor 'en
dier, da's waor, maor je raakt zoo 'ewend an zoen kameraad... en dit is vast, as hie
eweg is dan word Geurt op stal 'ezet. En dan kom ik zoo goed as an d'aarmen, dat
begriep je toch wel.
MAARTJE.

Kom Geurt.
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GEURT.

Je mot er maor ens mit vaoder van praoten, maar laot niet lieken dat ik 't ezeid heb,
den baos is zoo naor kortof teugenswoordig.
MAARTJE.

Ik zal er aan denken... Kom, ik moet naar binnen
(Geurt draalt).

Is er nog iets?
GEURT
(traag).

Nei... jao... wat zal 'k zên, of ik met àl mien armoei al ankom... je hebt bepaald wel
'eheurd dat Hanna thuus komt.
MAARTJE.

Hanna, je dochter?
GEURT.

Joa, Hanna die bie den Burgemeister is.
MAARTJE.

Waarom?
GEURT.

Jao, waarom.... Hebben ze je nog niks of gekwebbeld in de buurt? Dat deut mien
neis. Och, jong da's zoen miseraobele historie; 't is me nog nooit overkommen, mit
gien van de deerns. Allemaol zin ze op tied 'etrouwd; daor mocht er soms ien wat
vrog zin gaon liggen nao den trouwdag, maor zooas noe, zie je, dat je den deern met
kiend naor huus word 'estuurd, da's ampar.
MAARTJE.

Daar wist ik niets van. Waarom trouwt ze niet.
GEURT.

Jao, waorum trouwt ze niet! Ze wil niet ens den kerl nenmen die er an 't lief is 'eweest.
Ze wil der niks van zên, gien woord. 't Is 'en hiel ding veur 'en ouwer, Maartje, as je
dat overkumt, juust met de jongste.
MAARTJE
(hoofdschuddend).

Geurt, Geurt.
GEURT.

O mins
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(naar den grond turend).

't Wief is er kapot of, dat zeg ik je.... Wie had dit nou kunnen prakkeseeren van zoen
sneege deern in een grooteluus dienst. En bie het volk wisten ze der ook niks of,
niks! 'k Zin duk benauwd 'eweest mit den anderen; ik wou ze, docht mien, nooit in
de stad hên; honderdmaal zie je 't veur je eigen oogen dat den beste van 't dorp
verkeerd thuus komt, en noe gebeurt et je hier op eigen plaos.... O, as ik den schooier
te pakken kos kriegen, wat zou ik men ouwe botten op hum zeerslaon.... As ze ienmaol
thuus is, dan zuwwe et der wel uut kriegen... en wat heb je dan nog?... 't Is arg.
MAARTJE.

Ik zal eens bij je vrouw komen
GEURT.

Da's goed van je, deut 'et en denk an den bruun; as dat er nog biekwam, waar zuwwe
dan den jongste van groot brengen!... Noe ik loop achter den meul om
(met den handen op den rug langzaam weggaande naar de lucht ziende).

't Begint al fraai donker te worden;... we zellen wel ander weer kriegen, den wiend
loopt um... de locht word driftig zou 'k zên... 't kos wel es ruug worden, dat hêge
meer in 't veurjaor.... Noe gegroet
(af).

MAARTJE
(die een paar passen in Geurts richting deed).

Goeien avond
(gaat terug naar de bank).

He, zoo'n Hanneke ook al... en als het dan hier niet goed gaat. Die arme vader
(hoort een stap op het grint).

.. Bent u daar vader?
WOUTERSEN.

Ja, ik ben 'et.... Hoe kom je nu nog buiten in 't donker?
MAARTJE.

't Is zulk mooi weer.
WOUTERSEN.

Dat is 't, maar 't wordt nu koud
(gaat zitten, voorovergebogen, de handen tusschen de knieën).

't Is wonder stil van avond.
MAARTJE.
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Dat komt slecht met het malen.
WOUTERSEN.

Och, dat geeft toch niet meer tegenwoordig. Slapjes, slapjes
(een poos stilte).

We zullen het peerd motten verzetten, heb ik gedacht.
MAARTJE.

Wou u Koos wegdoen?
WOUTERSEN.

Ja, 't dier wordt oud, vreet meer dan ie verdienen kan.
MAARTJE.

't Is toch jammer, 'en beest dat zoolang hier geloopen heeft.
WOUTERSEN.

Of 't jammer is, nou! maar je kan hem niet eeuwig in de kost houwen. Van een molen
kun je geen pensioenen geven.
MAARTJE.

Wat spijt me dat! U zal hem altijd missen, vader!
WOUTERSEN.

Och wat, praat toch niet, dat zou ik als ie dood ging ook.
MAARTJE.

U kan het toch niet doen zonder paard.
WOUTERSEN.

Nu een tijdje wel... komt de drukte dan kunnen we 'en nieuwe anschaffen.
MAARTJE.

Dan hield ik hem liever zoo lang.
WOUTERSEN.

Als zen bek stilstond, ja.... Kom, laten we zwijgen en naar binnen gaan, 't wordt
koud.
(Beiden staan op).

't Scherm valt.

Tweede bedrijf.
Tooneel: Woonkamer in het muldershuis, met open haard. Overigens gemeubeld als het
woonvertrek van een dorpsburger.
VAN DAM, MAARTJE.
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VAN DAM.

Waarempel, Maartje, ik moet je raden voorzichtig te zijn. Ik kwam eigenlijk om er
eens met je vader over te spreken, maar nu ik je zie wil ik er ook een woordjen van
zeggen tegen jou. Hij komt hier te veel, veel te veel. Gisteren hoorde ik nog van
Mina dat ie van plan was het erf op komen, maar dat ie terug ging toen ie gezelschap
zag. Dat merkt Mina nu al, die pas weer thuis is, hoe moet het dan gaan met de andere
menschen. Ik wil het je ook wel zeggen, daar wordt heel wat van je gebabbeld in het
dorp.
MAARTJE.

De menschen babbelen altijd, oom.
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VAN DAM.

Dat doen ze ook; en gewoonlijk hebben ze het stuur. Ik zou er ten minste mijn naam
niet aan wagen als ik jou was.
MAARTJE.

Mijn naam heeft er toch niet mee te maken, oom.
VAN DAM
(wendt het hoofd, de linkerhand even verheffend).

Och kind, ik weet niet of je je onnoozel houd. Dat moest je toch begrijpen, zou ik
zeggen, het leit toch zoo voor de hand. Docht je dat de heele wereld niet het oog op
je had.... Maar ik kom hier niet om te kibbelen, ik kom om te raden, en een goeie
raad mag toch altijd wel gegeven worden, niet waar?
MAARTJE.

Dat zal niemand u kwalijk nemen.
VAN DAM.

Dat begreep ik ook wel, dat ik met een verstandig meisje te doen heb. Nou, ik raad
je dan aan, maak je niet te druk met dien meneer van Meerssen, het zoú je soms
kwaad doen.
MAARTJE.

Ik begrijp niet wat u bedoelt.
VAN DAM.

Niet? Kom, kom zoo'n kuukentje ben je niet. Je begrijpt toch wel dat je de kans om
te trouwen....
MAARTJE.

Wie praat er nu van trouwen!...
VAN DAM.

De kans om goed te trouwen weggooit op die manier. Want je zal toch niet zoo mal
zijn om te gelooven dat die meneer van Meerssen het goed met je meent.
MAARTJE
(ongeduldig).

Ik begrijp niet wat u bedoelt, oom.
VAN DAM.

Ja, ja, ja, ik ken dat, ik ken dat allemaal wel. Dat houdt zich van den domme als of
ze niets weet, en ondertusschen.... Ik vrees dat je het te laat zult inzien, Maartje.
Toekomstige burgemeesters trouwen geen molenaarsdochters; zulke jongeheeren uit
de stad komen niet invallen op een stil dorp om een vrouw te zoeken
(Maartje staat ongeduldig op).
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Neen, neen, je moet er niet boos worden, daar is geen reden voor. Mij scheelt het
niks, maar je tante leit er over te tobben. Die zou al lang hier gekomen zijn, als ze
sterker was, want bij ons kunnen we je niet meer te spreken krijgen, 't is of je daar
een hond hebt zien geeselen.... Dat laat ik daar, dat moet je zelf weten; alleen wou
ik maar dat er over de familie niet zoo gebabbeld werd.
MAARTJE.

U moet niet luisteren naar gebabbel.
VAN DAM.

O zeker, we moeten de ooren toestoppen; of alles prettig vinden wat er verteld wordt.
Dat zou wel het makkelijkste zijn; we zijn er alleen niet mee af.... Ik begrijp me niet
dat je vader niet inziet dat het mis is, die schijnt wel stekeblind te zijn.
MAARTJE.

Vader denkt niet zoo gauw kwaad als u.
VAN DAM.

Het zou beter zijn als ie het wél deed.
MAARTJE.

Dan moet u het maar aan vader zeggen
(wil gaan).

VAN DAM.

Dat zal ik doen ook.... Hei wat, je hoeft niet te gaan, je kunt wel luisteren tot ik heb
uitgesproken.
MAARTJE.

Ik moet nu aan mijn werk
(gaat).

VAN DAM.

Wel verduiveld zoo'n meid, 't scheelt weinig of ze brutaliseert je. Een aardje naar
der vaartje, hoor! En dan kan ik met hem nog eens 't zelfde lesje beginnen, ik wou
dat men vrouw me vrij liet van zulke akkevietjes.... Ah, ben je er eindelijk?
(Van Horst komt op).

O, neem me niet kwalijk, wat is er van uw orders, de molenaar schijnt nog niet thuis
te zijn.
VAN HORST.

Komt ie gauw?
VAN DAM
(haalde de schouders op).

Ik weet het niet; hebt u wat met hem.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

VAN HORST.

O neen, een kleinigheidje, ik kan het ook wel met u af
(zet zich aan tafel, stipt de pen in den inktkoker, die aan zijn knoopsgat hangt)

, als u zoo goed wil zijn even uw naam te zeggen.
VAN DAM.

Mijn naam, wat wou je daarmee?
VAN HORST.

Niets, een klein explootje maar, hier voor den baas. U heet?
VAN DAM.

Wel ik ben Van Dam; ik dacht dat u me kende.
VAN HORST
(keert zich even om).

Ah juist, Van Dam, Gijsbert van Dam, meen ik, nu ken ik u wel. 'k Heb wel eens
een nestje voor u uitgehaald, niet waar? Ja dat laatste was me ook een troepje
(zet zich weer tot schrijven, leest)

sprekende met... Gijsbert van Dam, zegt u?
VAN DAM
(naderbijkomend).

Ho wat, ik heb niets met je exploten te maken.
VAN HORST.

Dat hebt u ook niet, 't is maar voor den vorm
(opziende).

U bent toch een van de huisgenooten, niet waar?
VAN DAM.

Wel neen, ik woon aan 't andere eind.
VAN HORST.

O wai mier, ik dacht dat u hier inwoonde. Dan zal ik een poosje moeten wachten
(tikt met de achterkant van de penhouder op de tafel).

Neen - dan zal ik een poosje moeten wachten... Maar u bent toch wel familie van
den mulder?
VAN DAM.

Een Zwager.
VAN HORST.
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O!!
(tikt).

O, een zwager... Zoo, zoo... Ja, nu u het zegt, herinner ik het mij wel. U hebt me voor
een tijdje al eens iets gevraagd over een pretensie op den molenaar, of die in orde
was, juist, juist... nu weet ik het best.
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No, 't ziet er hier niet geurig uit hé? een miserabel boeltje.
VAN DAM.

Wat is er dan te doen.
VAN HORST.

Geen rente betaald... hypotheek opvorderen... tusschen ons gezegd, het gaat er nu
op, hoor, de molen komt publiek; ik heb hem tweemaal aangeschreven, maar geen
taal of teeken van den goeien man gehoord. 't Schijnt een lastig heer te zijn, die
Woutersen
(Van Dam knikt)

. Een lastig heer!
VAN DAM.

Maar als de rente nu betaald wordt?
VAN HORST.

Dat geeft niets meer; hij moet zoo opslag de heele som betalen, anders moet ik den
verkoop aanzeggen. En zooveel zal ie wel niet in het kabinet hebben... ha, ha, ha....
Je begrijpt, dat blijft onder ons hoor!
VAN DAM.

Natuurlijk, je kunt mij gerust vertrouwen... e. e... hoe moet dat afloopen?
VAN HORST
(luchtig).

Schikken, schikken! Daar zal wel weinig kans op zijn, maar probeeren! probeeren!....
Weet je wie er achter zit?
VAN DAM.

Neen.
VAN HORST
(wijst achter zich).

Hier, de stoomfabriek, die heeft de hypotheek eigenlijk overgenomen.
VAN DAM.

Wat wil die er mee?
VAN HORST.

Laat nu naar je kijken; - den molen natuurlijk! Ja, dat zou een mooi zaakje zijn, ik
keek den boel er nog op an, toen ik er langs ging. Gut, kerel, wat zou daar de fabriek
mee geholpen zijn. Als er wind was, malen met de molen en als het stil is met stoom,
dan was ie voor goed klaar. Ik weet het niet officieel, dan zou ik het je ook niet
vertellen, maar zoo zit het.
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VAN DAM.

Dat is erg genoeg.
VAN HORST.

O, u bedoelt voor den mulder, hier. Ja, dat spreekt, die zit er beroerd mee. Ik bedoel
dan ook den ander, ook hoe heet ie, den stoommolen, daar is het een bikje voor. De
vent is toch al zoo schuw rijk, hoor ik.... A propos, ik kan hier niet al mijn leven
blijven wachten, is er niemand anders thuis?
VAN DAM.

'k Zal mijn nichtje eens roepen
(aan de deur).

Maartje! Maartje!... Ik hoor niemand, 't is misschien ook beter dat ik me er niet mee
inlaat
(bij Van Horst komend).

U zal nog een oogenblikje geduld moeten hebben, ik wacht ook al op mijn
zwager.... Is 't een groote hypotheek?
(Van Horst wijst op het papier dat op tafel ligt, van Dam buigt zich en leest).

Sakkerjuu, tju, tju, tju. - het heele goed hier is het nauwelijks meer waard. Zit het
huis er ook bij.
VAN HORST.

Ja zeker, alles.
VAN DAM
(loopt onrustig heen en weer).

Had ik dàt geweten, dat ie er zóó inzat. Dat 's gemeen om me er zoo in te laten loopen.
Daar is geen redden meer aan, dat moet over den kop. Jongen, jongen wat een vent!
wat een kerel!... Stil, daar hoor ik hem: doe maar net of ik van niets weet.
WOUTERSEN
(binnentredend).

Wat nou!
(wil teruggaan).

VAN HORST.

Kom maar binnen. U hebt lang op u laten wachten, meneer Woutersen.
WOUTERSEN
(aarzelend).
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Ik wist niet dat u er was.
VAN HORST.

Dat begrijp ik
(wenkt, Woutersen komt nader, zacht).

Ik kom met een exploot: ik kan er nu niets meer aan doen, heb je geld?
WOUTERSEN
(schuw naar Van Dam ziende).

Hoeveel?
VAN HORST.

De heele som en de renten.
WOUTERSEN
(zich afkeerende).

Nonsens.
VAN HORST.

Ja, dat vat ik best. Het spijt me wel, ik moet je den verkoop aanzeggen, daar helpt
niets aan.
WOUTERSEN
(verschrikt).

Dat meen je toch niet.
VAN HORST.

Waarachtig! wat dacht je anders? dat kan zoo niet blijven doorloopen; was maar eens
bij mij aangekomen, ik heb je toch al tweemaal gewaarschuwd. Maar enfin, dat doet
er niet toe. Je moet nu naar den notaris en het zien te schikken: ik moet dat ding hier
laten
(gaat zitten en schrijft)

met-hem-in-per-soon. Als je blieft, ik moet nu weg
(Woutersen wil hem de stukken teruggeven).

Nee, die twee papieren moeten hier blijven. Bonjour, je kunt altijd bij me komen als
je raad noodig hebt
(neemt zijn hoed) (luid).

Morgen meneer VAN DAM.
VAN DAM
(zich snel omkeerend)
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Morgen, meneer!
(Van Horst af).

WOUTERSEN
(legt de papieren boven op de kast, gaat naar Van Dam)

Ga zitten GIJSBERT oom. Ik ben druk geweest; ik moest er op uit. Heb je op me
gewacht.
VAN DAM
(gaat zitten)

Een klein poosje.
WOUTERSEN
(gaat zitten).

Was... Van Horst der al lang?
VAN DAM.

Een minuut of wat.
WOUTERSEN.

Kwam je gelijk met hem?
VAN DAM.

Nee.
WOUTERSEN.

Hoe gaat het thuis?
VAN DAM.

Dank je, de vrouw heeft wat hoofdpijn, anders goed.
WOUTERSEN.

Zoo!
(stilte).

.. kwam je me exprés spreken?
VAN DAM.

Ja.
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WOUTERSEN.

Wat had je?
VAN DAM.

Ik kwam je eigenlijk wat vertellen en vragen. Je kent den kamp Van Leenders, dicht
bij de Pastorie?
WOUTERSEN.

Ja.
VAN DAM.

Die kan ik koopen.
WOUTERSEN.

Dan deed ik het.
VAN DAM.

Heel goed, maar daar komt wat bij.
WOUTERSEN.

Zoo?
VAN DAM.

Hij is verlegen om geld. Anders zou ie het niet doen, begrijp je. Hij schijnt iets te
moeten betalen. En nu kan ik den grond krijgen als ik boter bij den visch heb. Je
snapt wel dat ik van dat kansje moet gebruik maken; als ie door een ander gered
wordt, wil ie het niet meer doen.
WOUTERSEN.

Dat kan best zijn.
VAN DAM.

Het zou een heerlijk koopje zijn, vind je ook niet?
WOUTERSEN.

Best mogelijk.
VAN DAM.

Dus mag ik die mooie gelegenheid niet laten voorbijgaan.
WOUTERSEN.

Dat zou jammer zijn.
VAN DAM.

Niet waar? en daarom moet je me dit keer helpen.
WOUTERSEN.

Ik? Waarom?
VAN DAM.

Met geld natuurlijk.
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WOUTERSEN
(opstaande)

Met geld? Ik met geld!
(wijst naar de deur)

dat moet je maar eens aan Van Horst vragen.
VAN DAM.

Nou, ik vraag zooveel onredelijks niet; ik wil niet meer hebben dan me toekomt, je
weet toch wel dat ik je voor een jaar, na den dood van je vrouw een sommetje geleend
heb; - als ik dat terug heb met de rente, dan zou het juist zoowat gaan
(Woutersen loopt driftig op en neer).

Nou, wat denk je er van?
WOUTERSEN
(vlak voor Van Dam die ook opstaat).

Wat ik er van denk? Wil ik je dat eens gauw zeggen? Dat er niks van an is van jou
praatjes over die kamp. Je bent galf genocht om van een andermans armoei te
profiteeren, maar voor deze keer zuig je de schelmerij uit je duim. Nee mannetje ik
ken jou, je bent benauwd voor je duiten, en nu wil je ze op een slinksche manier weer
terug praten. Je hebt natuurlijk met de deurwaarder liggen konkefoeselen, en omdat
je vat dat het misloopt hier, wil je je nog gauw binnenwerken, lief zwagertje. Schud
je kop maar niet, ik ken je van ouds! Zoo heb je altijd gedaan, je leven lang. Zoo ben
je om mijn zuster gekomen toen vader en moeder dood waren omdat ze een stuivertje
had. Zoo heb je mijn toen ik nog een onbenullige vent was, den molen uit den boel
an gesmeerd, voor wel tweemaal te veel, zoo heb je nooit iets anders gedaan dan op
den loer leggen om de centen bij mekaar te schrapen.
VAN DAM.

Ik zou wat bedaren als ik jou was: je weet niet meer wat je zegt.
WOUTERSEN.

Wou je nog praten van niet? Wie heeft als wethouder den spoor doorgedreven? wie
heeft den stoommolen op het dorp gehaald? wie heeft de grond aan den grintweg,
die vroeger bij den molen hoorde, de grond die je uit mijn vaders boel had ingepalmd,
wie heeft die aan dien bliksemsen kerel verkocht, zeg?
VAN DAM.

Ik heb je al meer gezegd dat ik van niks wist.
WOUTERSEN.

Van niks wist! Zoo'n kerel als jij zal niet weten aan wien ie zen grond verkoopt. Nee
mannetje, daar zat een duit an, je kon er tien maal zooveel voor maken als waarvoor
je 'm had ingerekend, en toen moest et er door, al werd ik met mijn huishouden ook
ongelukkig.
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VAN DAM.

Is dat mijn schuld?
WOUTERSEN.

O nee, je hebt nergens schuld an, je bent een soliede en eerlijke rentenier, je hebt
nooit iemand een stuiver te kort gedaan, je werkt wel niet, maar beurt je renten met
een vroom bakkes op. En den mulder is een smeerlap, een kerel die zijn boel er door
lapt. Ik kan die praatjes. Maar het is wel wonder dat jij met niets doen maar rijker
wordt en ik met werken al armer.
VAN DAM.

Wou je dat mij verwijten?
WOUTERSEN.

't Zou wel jammer zijn jou te verwijten, zoo'n brave wethouder. Zeg es dat je niet
wist wat Van Horst hier kwam doen. God weet of je zelf den kerel niet op me hebt
afgestuurd.
VAN DAM
(gemaakt opstuivend).

Da's gemeen van je, dat je dat zegt. Ik kan veel van je verdragen, Woutersen, maar
dat je me dat aanwrijft, dat duld ik niet. Wie geeft jou het recht me uit te mantelen,
dat ik mijn eigen goed wil terug hebben... omdat je in je eigen huis bent? dan wil ik
wel gaan.
WOUTERSEN.

Dat zeg ik niet.
VAN DAM.

Het lijkt er maar op. Is dat manier iemand zen huid vol te schelden omdat ie in
redelijkheid zijn gerechtigheid vraagt. 't Wordt me een mooie boel!
(Woutersen gaat zitten).

Dat heb je der van als je iemand helpt, stank voor dank! Toen ik je voor 'en jaar uit
den nood hielp, en je niet wist hoe je den dokter betalen zou, toen was ik een beste
zwager, toen was alles koek en ei, zeg, toen wou je in stee van vier wel 5 of 6 percent
beloven. Maar nu ik zelf in verlegenheid zit en even kik van betalen, nu ga je te keer
als een ketter. Kan ik het helpen dat ze je achter de veeren zitten! ik heb toch niks te
maken met jou
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schulden! Dat weet iedereen, dat als ie wat leent, dat ie het dan eens moet teruggeven.
Als je met je schuldeischers doet als met mij, dan begrijp ik dat ze je omverwerken
(houd even op).

.. Maar met dat al ben ik niet klaar.
WOUTERSEN.

Wat wil je dan?
VAN DAM.

Dat je me mijn geld weeromgeeft, wat anders? Ik kan gotdorie toch om geen geld
gaan bedelen als ik het bij anderen heb uitstaan.
WOUTERSEN.

Ik kan het toch niet van mijn lijf snijen!
VAN DAM.

Dan moet je zien dat je het ergens krijgt....
(Woutersen schudt van neen).

... Loop eens bij den notaris an.
WOUTERSEN.

Die geeft het toch niet.
VAN DAM.

Dan bij den broer van je vrouw, die is toch ook vóogd.
WOUTERSEN.

Die heeft het niet.
VAN DAM.

Zie het dan van een vriend te leenen, je moet er toch wat op vinden.... Vraag het aan
meneer Van Meerssen, daar ben jullie nog al groot mee
(Woutersen schudt ontkennend het hoofd).

... Ja, vraag het aan hem, die heeft ze zat en ik hoor 't is een royale kerel. Hij mag
wat luchtig zijn, en als je niet zoo onmogelijk was, dan moest ik je uit naam van mijn
vrouw zeggen dat je voorzichtig moet zijn met je deerns, maar anders is het een
geschikte vent, een heele beste geschikte vent. Wanneer je der heel geen moeite voor
doet, dan krijg je het natuurlijk niet, thuis brengen doen ze het nooit.
WOUTERSEN.

't Helpt niet.
VAN DAM.

Als je maar wil; wanneer hij het geeft zal ie je niet gauw lastig vallen.
WOUTERSEN.
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Het geeft niks of ik jou al help; daar zitten er zooveel
(staat op, kort)

Verkoop me den boel dan maar.
VAN DAM.

Ik zal je den boel niet verkoopen, ik heb je dunkt me lang genoeg met rust gelaten,
maar of het niet beter was, dat je den rommel aan kant deed, dat 's een ander ding.
WOUTERSEN.

En waar moet ik dan blijven met mijn huishouden?
VAN DAM.

O in een kleiner huis in het dorp, een beetje boerderij en wat negotie in meel - dat
zou je beter passen dan die groote rompslomp.
WOUTERSEN.

En wie zal me den molen afkoopen zonder klandisie.
VAN DAM
(trekt de schouders op).

Ja, wie?... dat viel altijd te probeeren, ik denk dat er ten minste eene goeie liefhebber
is.
WOUTERSEN
(hem wantrouwend aanziend, gaat zitten).

Jij soms?
VAN DAM
(glimlachend).

Nee, ik niet...
(naar buiten wijzend)

hij!
WOUTERSEN
(kort).

Wie hij?
VAN DAM.

Je weet wel wie ik meen; den stoom-molenaar.
WOUTERSEN
(met de vuist op de tafel slaande, opstaande).
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Dat nooit!... nooit zeg ik je, versta je dat? nooit! dan steek ik liever den boel in brand
(de vuist ballende voor Van Dam die terugwijkt).

O jou spitsboef, jou galgenbrok! Was dat het waarom je eigenlijk hier kwam, om het
dien schooier in handen te spelen. Er uit zeg ik met je vileine facie, er uit, of ik zal
je doodslaan. Als je ooit weer hier komt, bij God, ik geloof dat ik je doodsla. Der uit
zeg ik
(Van Dam wijkt uit de deur).

Je zal ze hebben, je duivelsche duiten, al zou ik ze stelen. Den stoommulder,
elendeling!
(Van Dam af). (Maartje komt door een andere deur).

MAARTJE.

Vader, vader, wat is er
(grijpt Woutersen bij de hand).

Vader, zeg, wat is er gebeurd met Gijsbert oom, wat heeft ie u gezegd.
WOUTERSEN
(zijn hand lostrekkend).

Met zulke streken hier binnen te sluipen, ik zal hem
(valt op een stoel).

MAARTJE.

Vader, kom, bedaar toch, wees niet driftig, heeft ie zooveel leelijks gezegd?
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WAT IS ER TOCH, VADERTJE?
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WOUTERSEN.

Zwijg toch, ik ben me zelven niet.
MAARTJE.

Wees toch niet boos op mij, vader...
WOUTERSEN.

Je hebt er niets mee uit te staan... zoo'n kerel.
MAARTJE.

Ik mag u toch wel troosten... Kom, vader, denk niet langer aan Gijsbert oom, hij is
weg.
ELSJE
(vroolijk binnenkomend).

Nu heb ik toch zoo heerlijk gewandeld. Meneer van Meerssen... Wat is er met vader,
Maartje wat is er
(loopt op hem toe en kust hem).

Vadertje, vadertje, waarom ben je bedroefd? Wat is er toch... Váádertje.
WOUTERSEN
(slaat de arm om Elsje).

O, mijn kind, leefde je moeder nog maar!
't Scherm valt.

Derde bedrijf.
Tooneel: Achter het molenhuis. Op den voorgrond bloeiende appelboomen; tegen de achterzijde
van het huis een tafel met bank en eenige stoelen. Maartje zit op de bank tegen het huis te
naaien aan een wiekzeil.
Elsje staat treuzelend bij de tafel.
WOUTERSEN, MAARTJE, ELSJE.

WOUTERSEN
(met een stok in de hand).

Ik ga dan maar heen. Je zorgt wel voor alles.
MAARTJE.
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Wanneer komt u weer?
WOUTERSEN.

Dat zal laat middag zijn; van Drikusoom kom je niet makkelijk weg en 't is een goed
eind.
MAARTJE
(hoofdschuddend).

Moet u nu loopende?
WOUTERSEN.

Ja! hoe anders? Dát is zoo erg niet.
MAARTJE.

Maar 't is wel anderhalf uur en dat heen en terug; 't is te ver.
WOUTERSEN.

Kom wàt met de malligheid; een gezonde kerel! En daar helpt ook niet an, ik moet
hem vlak-uit spreken.
MAARTJE.

Wat is het toch jammer, dat u Koos hebt weggedaan.
WOUTERSEN
(ongeduldig).

Ja, daar is zooveel jammer in de wereld. Nou gegroet.
MAARTJE.

Goeie reis vader.
ELSJE
(loopt op hem toe en kust hem).

Dag vader.
WOUTERSEN
(teeder).

Dag deerntje, loop me maar een eind tegemoet als het vijf is.
(Woutersen af, Elsje komt terug en staat in dezelfde ontevreden houding bij de tafel).

MAARTJE.

Vader is toch vreeselijk onrustig na gisteren. Toen Gijsbertoom er geweest is, had
ie geen rust of duur
(ziet op naar Elsje die stroef voor zich ziet).
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Ben je nu boos omdat ik dat straks zei, ik deed er toch geen kwaad mee. Kom eens
hier bij mij staan, toe, kom eens hier.
(Elsje staat onwillig naast Maartje die den arm om haar middel slaat).

Je moet er niet boos om zijn, Elsje, want ik heb er niets mee miszeid.
ELSJE
(pruilend).

Je gunt me nooit iets.
MAARTJE.

Wat zou ik je niet gunnen! ik gun je zooveel als maar kan, toch mag ik als oudste
zuster wel iets zeggen? Daar is niets kwaads in dat je met meneer Van Meerssen
wandelt, o heel niet, wat zou er kwaads in zijn, maar ik ben bang... zal ik het maar
ronduit zeggen?... dat je zóò aan hem zal wennen, dat je altijd aan hem denkt, en als
hij dan eens weg gaat van het dorp, wat dan? Dan zou je toch erg verdriet hebben.
Kom nu eens hier, zoo
(trekt haar naar zich toe en kust haar)

mijn Elsje mag geen verdriet hebben, nooit, nooit; mijn Elsje is veel te lieve meid
om iets te hebben dat haar hindert.
ELSJE.

Wie zegt dat meneer Van Meerssen weg gaat.
MAARTJE.

Dat zegt niemand, maar je kunt 't zelf wel begrijpen, dacht je dat hij hier zou blijven
wonen op Boecloo? Hij kan ieder oogenblik gaan.
ELSJE
(scherp).

Je schijnt het goed te weten.
MAARTJE.

O, nee, ik weet er niets van, even min als jij, maar zie je.... Wil je nu je best doen
niet te veel alleen te wandelen?
ELSJE.

Wat kan jou dat schelen? Ik begrijp niet, wat je tegen meneer Van Meerssen hebt;
je bent anders druk genoeg met hem altijd.
MAARTJE.

Dat is iets anders, jij bent zoo jong. Het zou jou kwaad kunnen doen.
ELSJE.

Als dat me kwaad moet doen, dan mag jij wel dubbel oppassen. Jij zit altijd alleen
met hem, als ie komt ben jij der dadelijk bij; ik weet niet wat je mankeert, je lijkt
wel jaloersch.
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MAARTJE.

Dat moet je niet zeggen. Elsje, dat 's erg onaardig. Dan kan ik ook niet het oog op
je houden, als je niet naar me luisteren wil. Hoe kan je dàt nu tegen me zeggen, Elsje!
moet ik dan gelooven dat je veel te klein kind bent om te begrijpen wat ik meen?...
O zusje, wat kijk je zwart, kom, geef me liever een zoen, dan kunnen wij er morgen
nog eens over praten
(trekt haar hoofd naar zich toe).

ELSJE
(trekt zich terug).

Och jij, met je gezoen, ik dank je wel. Jij hebt altijd nieuwe kunsten, dan mag dit
niet en dan dat niet, en zelf doe je net wat je wilt. 't Is wel makkelijk, op zoo'n manier
de oudste te zijn. Zeg wat je wilt, het scheelt me niks; ik zal wandelen zooals ik wil
en als het je niet aanstaat, dan moet je maar zien wat je doet
(gaat).
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MAARTJE.

Elsje, Elsje
(staat op en volgt haar, legt de hand op haar schouder)

Elsje, kind wat ben je boos! Waar wou je heen?
ELSJE.

Dat gaat je niet an, ik zal zorgen dat ik weer thuis kom
(in tranen).

Je maakt me altijd nijdig met je gezeur, is het hier niet om, dan is het daarom. Zorg
jij voor je zelf, dan heb je genoeg te doen. Laten de menschen van jou maar niet
praten, dat is beter
(gaat weg).

MAARTJE
(keert terug naar haar plaats, gaat zitten en neemt het werk op).

Zij ook al! nu komt het ook van alle kanten an! Ik moet er over spreken, het mag zoo
niet langer...
(hoort geluid op den grint, stampvoet licht).

Och, daar heb je al weer menschen
(Ziet Van Meerssen die om den molen komt).

O!
VAN MEERSSEN
(een boek in de hand).

Elsje schijnt het niet erg naar den zin te hebben, ze holde me voorbij. Zal ik maar
hier plaats nemen.
MAARTJE.

Zooals u wilt.
VAN MEERSSEN
(gaat zitten).

Was ze uit ter humeur? Ze groette niet eens.
MAARTJE.

Dat kan best wezen.
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VAN MEERSSEN.

Enfin, dat zal wel terecht komen
(legt het boek op tafel).

Nu ben ik er dan om je wat voor te lezen. Je vader is uit heb ik gemerkt, we hebben
den tijd.
MAARTJE.

Nu niet.
VAN MEERSSEN.

Heb je geen lust?
MAARTJE.

Neen.
VAN MEERSSEN.

Wat nu? En Zondag sprak je er zelf van! Wordt je een beetje wispelturigt 't Is juist
een boek voor jou, en ik wil het je immers voorlezen!... Het spijt me dat je me nu in
alles afvalt
(neemt het boek en bladert).

Ik moet je dan toch dat eene hoofdstuk voorlezen, dat is als geschreven voor ons.
Daar komt een beschrijving in voor van een landschap in zoo'n arme streek als hier,
ook met een molen, en kindertjes die leven zooals wij met elkaar
(gaat zitten op een stoel naast haar).

Kom laat ik je hand vasthouden, dan praat het zooveel prettiger.
MAARTJE.

Nu liever niet.
VAN MEESSEN.

Wat scheelt er toch aan?
MAARTJE.

Och, niets.
VAN MEERSSEN
(legt het boek neer).

Dat ben ik niet gewoon van mijn landprincesje
(wil met beide handen haar hand vatten).

MAARTJE.

Nu niet
(zij staat op en leunt tegen den muur).
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Welke kant kwam u uit?
VAN MEERSSEN.

Wat ben je benieuwd naar mijn gangen! Wel, om den molen heen; ik kwam Elsje
nog tegen, zooals ik zei. Ze was ontevreden dunkt me. Heb jelui iets gehad?
MAARTJE.

Dat geloof ik niet.
VAN MEERSSEN.

Toch, hapert er wat an. Je hebt toch niets tegen mij?
MAARTJE.

Is daar reden voor?
VAN MEERSSEN.

Dat wou ik juist vragen
(staat op en gaat tot haar).

Mary, kijk me eens aan met je blauwe oogen, wat is er toch?
(neemt haar hoofd tusschen zijn handen).

MAARTJE
(zich afwendend).

Niets, niets, ik kan niet hebben dat u me zoo aanhaalt. Doe dat niet, asjeblieft.
VAN MEERSSEN.

De wind waait van een verkeerden kant, Maartje, we moeten de wieken omzetten
(neemt een stoel, gaat kruiselings zitten, de armen over de leuning en fluit).

MAARTJE
(gaat zitten, neemt haar werk op en gaat naaien).

VAN MEERSSEN.

Dat is een grof werkje voor zulke lieve handjes
(kleine pauze).

Is dat geen onpleizierig ding aan zoo'n ruw zeil te tornen?
(kleine pauze).

Hoeveel steken zou je in het uur doen als je zoo doorgaat?
MAARTJE.

Dat weet ik niet.
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VAN MEERSSEN.

Ik dacht dat je me ze wou laten tellen; je spreekt geen woord
(stilte; Van Meerssen fluit; langere pauze).

MAARTJE.
(op haar werk turend).

Welke kant ging Elsje uit toen u haar tegen kwam.
VAN MEERSSEN.

Weet ik dat; die kant, meen ik, naar Eecloo. Heer! wat keek ze stuursch; ik geloof
dat het een pretentieus dingetje is, die Els.
MAARTJE.

Ik niet.
VAN MEERSSEN.

Nu ja, ik meen, niet dat ze lastig is, maar zoo hoog in haar voorkomen, haar heele
houding en gezichtje... een lief bekje krijgt ze wel.
MAARTJE.

Dat zal wel.
VAN MEERSSEN.

Of ze heeft het al, wil je zeggen, ik wil het niet tegenspreken.
MAARTJE.

Dat mag u wel wat minder laten merken.
VAN MEERSSEN.

Hoe zoo?
MAARTJE.

Ze is altijd vol van de lieve woordjes die ze krijgt.
VAN MEERSSEN
(kennelijk opgelucht).

Ach zóó, is het dát.... Denkt zoo'n klein nest daar ook al an, ik dacht er nog zoo'n
kind in alles. Ik zal nog voorzichtig moeten zijn met mijn woorden.
MAARTJE.

En met uw manieren ook.
VAN MEERSSEN.

Maartje, nu zou ik bijna zeggen dat je jaloersch bent.
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MAARTJE
(laat haar handen met het werk in den schoot vallen).

Waar zou ik jaloersch op zijn. Nee, maar ik kan niet goed lijen dat Elsje lastig gevallen
wordt met mooie praatjes. Want ze is zoo vatbaar voor vleierij en ik weet dat u haar
vleit. U moet niet meenen dat ze alles stilhoudt, ze vertelt me alles wat u haar
voorpraat....
VAN MEERSSEN
(schetsend).

En meestal voor haar zuster bestemd is.
MAARTJE.

Dat kan u niet meenen, dat zou valsch zijn. Dat geloof ik ook niet, dan zou u anders
tegen haar zijn. Als u er prijst en van der figuurtje praat en al die dingen meer, dan
kan u niet denken dat een ander daarvan geniet
(Van Meerssen gaat naast haar zitten, legt de hand op haar schouder, die zij afweert).

Nee, nee, nee, laten wij er nu maar over spreken, het heeft me al zoo lang gehinderd;
en het heeft me pijn gedaan dat u met Elsje doet zooals u doet tegen mij, omdat ik
begrijp dat u spot met ons allebei.
VAN MEERSSEN.

Mijn lieve kind, hoe kom je er toe?
MAARTJE.

Omdat u het niet kán meenen als u lust hebt die dingen tweemaal te zeggen. En ik
merk wel dat u met Elsje spreekt, zooals u eerst met mij gedaan hebt. Ik weet het te
goed aan me zelf, ik wil nooit met een ander van iets praten als u het genoemd hebt
(trillend).

En daarom geloof ik dat u niet eerlijk bent tegen mij.
VAN MEERSSEN.

Maartje, meisjelief, hoe kom je aan zulke dwaze gedachten.
MAARTJE.

U mág niet oneerlijk zijn, u mag geen spelletje met me maken....
VAN MEERSSEN.

Wie heeft je het hoofd toch op hol gebracht? Is dat nu enkel omdat ik goed ben tegen
Elsje om jouwentwil.
MAARTJE.

Ik verlang niet dat iemand gebruikt wordt om mijnentwil.
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VAN MEERSSEN
(iets scherp).

Wat zou je dan wel ‘verlangen’?
MAARTJE.

Dat ik met rust word gelaten, en niet lastig gevallen met woorden, die toch niet waar
zijn; dat ik weer word zooals vroeger toen ik niets van u kende en veel gelukkiger
was dan nu.
VAN MEERSSEN.

Dat is een bescheiden wensch, moet ik zeggen,
(Maartje ziet hem verwijtend aan).

Maar waar ik moeielijk an kan meehelpen anders dan door weg te gaan
(grijpt haar hand).

Hoe kan je nu zoo onredelijk zijn, omdat ik me voel aangetrokken tot alles wat jou
raakt! Dacht je dat mij iemand iets kon schelen, als jij ze niet kende; dat ik zoo zou
spreken tot iemand van wie jij niet hield? Wat zou ik me bekommeren om alles op
het dorp als jij er niet was, wat zou ik geven om de mooiheid van den molen, van dit
huis, van deze streek, van alles wat ik hier heerlijk vind, als het niet was om jou
alleen.
MAARTJE.

O, dan zou u anders zijn, dan zou u niet zoo makkelijk vroolijk wezen, dan zou u
meer verdriet hebben, zooals ik verdriet heb
(legt het hoofd in haar armen op de leuning van de bank, schreiende).

O, wáárom hebt u me opgezocht! wáárom hebt u me zoo onrustig gemaakt! wáárom
hebt u me alles, alles weggenomen. Ik kan niet meer stil zijn, ik kan niet meer bidden,
ik durf mijn handen niet te vouwen en niemand, niemand te spreken van mijn leed.
Alles is weg in mij, alles is vreemd in mij, niemand heeft me meer lief, niets is er
dat bij me wezen wil
(verbergt het hoofd in de handen en snikt luid).

VAN MEERSSEN
(op de bank zittende, over haar gebogen).

Maartje, Maartje, Maartje, doe het niet, kind, schrei toch niet. Heb ik je ooit leed
gedaan dat je zoo schreien zou? Zie me eens aan! Zou ik jou niet liefhebben, jou,
jou alleen? Wie is er zoo goed als jij, wie begrijpt me zooals jij, wie wil me liefhebben
zooals jij. Leg hier je hoofd, bedaar toch kind, snik niet zoo vreeselijk; ik wil immers
alles voor je doen.
MAARTJE
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(schudt het hoofd in haar armen).

U kan niets doen, ik wil ook niets dan alleen dat u ophoudt met me te spelen. Ik kan
niet meer hooren naar uw stem, elke dag maakt me kleiner als ik u gezien heb. Het
kan zoo niet blijven, het kan zoo niet blijven. O, u moet maar heengaan.
VAN MEERSSEN.

Dat meen je niet, dat is te hard.
MAARTJE
(schreiend).

O, het helpt niet of ik er over zwijg, of ik het al wegzet, het komt altijd weer, dat
vreeselijke gevoel dat u spot met mij, dat u lust hebt me te kwellen
(werpt zich aan zijn borst).

Toch weet u hoeveel ik houd van u, hoe ik alles voor u wil doen, hoe ik niet kan
leven zonder u; plaag me toch niet, doe me niet zeer, raak toch niet aan mijn hart om
het pijn te doen. Nooit, nooit kan ik weer gelukkig zijn.
VAN MEERSSEN.

Maartje, hoe zou ik jou kunnen kwellen, jou die ik liefheb boven iedereen. Ik zou
niet scherp zijn als ik niet van je hield. Moet je nu bedroefd zijn omdat je houdt van
mij? Mag ik jou dan niet? zielsgraag. Je bent zoo goed, zoo lief, zoo mooi, zoo mooi,
daar zijn geene betere dan jij mijn lieveling. Kom, houd je hoofd maar hier, leg het
maar vast aan mijn borst, ik zal het nooit meer loslaten, mijn engeltje, mijn vrouwtje
(streelt haar hoofd).

O, mijn wijfje, mijn best wijfje, waarom heb je dat niet eerder gezegd, waarom toch
niet? Dan zou ik anders zijn geweest, dan had ik je niet geplaagd. Ik heb zoo'n spijt
van mijn woorden. Maar dat wil je vergeten, niet waar? En al die dwaze gedachten
wil je toch wel uit je hoofd zetten niet waar?
(kust
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haar en houdt haar hoofd tusschen zijne handen)

Kom, kus mij één keer, de eerste keer, ik bid je, doe het nu!
(ze leunt het hoofd achterover en kust zijn gezicht dat tot haar neigt).

O, mijn kindje, mijn kindje, mijn zoet, lief, best, vroom kindje.
MAARTJE
(haar hoofd zacht terugtrekkend).

Nu niet meer, 't wordt mij zoo eng
(onttrekt zich aan zijn armen en staat op).

O, ga nu weg, ik bid je, ga weg
(Van Meerssen opgestaan, wil haar omarmen).

Neen, niet meer, het mag niet
(rukt zich los)

ik wil niet
(vouwt smeekend de handen).

Neen, word niet meer boos op mij, zeg geen hard woord....
VAN MEERSSEN.

Je hebt me het weggaan onmogelijk gemaakt.
MAARTJE.

Toch moet je nu weg. denk aan Vader
(verbergt het hoofd in haar handen)

Vader!
VAN MEERSSEN.

Zeg niets, ik zal gaan
(neemt haar hoofd terwijl zij het gezicht met de handen bedekt spreekt in haar oor).

Beloof je me dat je niet meer bedroefd zal zijn, ik kom gauw terug, ik mág toch wel
(zij knikt)

ik zal je niet meer plagen om een kus; ik kan toch bijna niet weggaan zonder dat. Je
zult niet boos zijn en niet verdrietig, en altijd, altijd aan mij denken? Ga nu naar
binnen, o ga zelf, anders kan ik niet scheiden
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(zij drukken elkanders hand; haar aanziende)

Mag het niet?
(Maartje schudt het hoofd)

Dan zal ik je niet plagen. God zegen je
(van Meerssen gaat, Maartje in huis).

Het tooneel blijft ledig. Een vogel fluit in den appelboom.

GEURT
(komt op met een kruiwagen beladen met een zak koren; zet de krui neer en wischt zich het hoofd).

Nei dat geeft niet, da's biekans te zwaor veur en mins van mien ouwer. 't Is goed dat
de baos ze eiges naor boven draogt, want um hoog kriegen kos ik hiel niet mêr. Toch
is et al zwaor genocht met de krui - waor het op enden mot mag de deman wêten. O,
den mulder, om den bruun te verkoopen! Den hals wat zal ie motten slaoven bie zen
neien baos! Maor daor is niks an te doen, klaogen helpt niet. Koman dan maor.
(bukt zich, doet de kruiszeel om de armen van den krui en wil hem in beweging brengen.)

MAARTJE
(in de open deur).

Ben je Elsje ook tegen gekomen, Geurt?
GEURT
(zet de krui neer)

Nei... dat zou 'k niet krek wêten te zên; ik heb hum niet in 't dorp ezien.
MAARTJE.

O. zoo,
(wil in huisgaan)

GEURT
(luid)

Nei, daor heb ik niks of ezien
(Maartje keert zich weer tot hem)

ik kom juust van Aort den bakker, die wou nog een mud rogge emalen hên... maor
't zal niet gaon daor is geen wiend..... Ik zal hum toch efkes in den meul riejen
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(bukt zich om den krui weer op te vatten, maar richt zich weer op; tot Maartje die naar binnen
wil gaan)

Hei, Maortjen. veur ik 't vergêt, ien woordje.
MAARTJE
(komt naar buiten)

Wat is er?
GEURT
(laat den krui staan en komt naderbij)

Jao, 't kos margen ook wel, maor ik bint noe juust vrie.... Je praotte Zundag aovend
om is bie de vrouw te kommen, maor... zie je... dat most je maor niet doen.
MAARTJE.

Ik? met de vrouw?
GEURT.

Jao, Jie! over Hanna, mien deern, je weet wel.
MAARTJE

O ja!
GEURT.

Zie je, 't is naor vrundelijk van je dat het doen wou, maor 't was beter van niet, doch
mien.
MAARTJE.

Hoe dat zoo?
GEURT.

Jao, wat zal ik zên... ziej... de zaok is esjikt, 't is alles in den haok met Hanna.
MAARTJE.

Zoo?
GEURT.

Dat is 't. Och wet je wat het is, ik most er van zwiegen, as 't er op ankomt; maor ik
had er met joe al van epraot, en an joe wil ik 't wel zên.... Jao, hoe zal ik het neumen,
zieje, misschien, begriepje 't al, misschein ook niet, in alle geval. Hanna het et me
dan eiges ezeid, dat et die meneer van 't ambshuus was, die er te nao is ekommen.
MAARTJE.

Wie?
GEURT.

Wel, hoe heb ik et noe! je kent hum zoo best dien meneer van Meerssen.
MAARTJE.

Wie?
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GEURT.

Wel jao, je mot er niet al te raor van upheuren, om je de waorheid te zên, had ik er
al daodlijk kiek op. 't Is wel miseraobel genocht, maar hie het et er knap mee emaokt,
dat kan ik niet anders getuugen. Ook, weet je wat het is, ik had al den eigenste dag
dat ik 't heurde der arg in; as et 'en boeren jong was eweest, dan had ze hum wel met
een beklapt; dat ze 't niet zên wou, zie je, dat was bewies genocht. Noe, da's waor,
ze hield der eigen goed, ze het hum tegen gien mins eneumd. Maor gister avond het
ie er over begost teugen mien. Och, wat zal ik er ook van denken, 't is en groote
meneér, en een jonge vent en een knappe vent, en altied met zoo'n deern in 't eigenste
huis; hie zei ten minneste dat ie et vlakuut niet helpen kos, en dat ie er spiet of had,
en dat ie zen best zou doen om het goed te maoken. Nou, trouwen, dat kos je eiges
wel begriepen, daor is toch gien kiek op met zoo'n jonker, en noe de zoak er toe leit,
noe het ie et
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NEEN! NEEN! NEEN! NEEN!

hiel knap emoakt, hiel knap
(zachter).

Zie je, hie het - moar dan mot er gien haon naor krêjen - duuzend gulden 'eschonken
op den Spaorbank veur Hanna; de reint veur heur en de som veur't kiend. En dat was
mien en Hanna ampart best of. Och, noe kan alles nog terecht kommen; as ze en
stuuvertje het, dan komt er nog wel ens een flinke jòng om heur - en als die dan echt
maokt al wat ze hêt, dan is alles weer liek... jao, dan is alles weer liek Maor zie, de
vrouw is en bietje sinceer op dat pas en kan er nog maor gièn vree mee hên. En omdat
je ezeid had met heur te kommen praoten, zou ik naor bang zin, dat je der nog steiger
zou maoken dan ze al is. En daorom most ik je wel es zên hoe de hark an den steêl
zit. Maor je mot er mit gien mins van praoten, zul je?
(Maartje schudt het hoofd).

'En man 'en man, 'en woord 'n woord; uutkommen doen zukke dingen toch, maor dat
mag niet van mien kant... Kom, ik zou den hielen mud rog vergêten met al mien
praot; jao, je wet den bruun is eweg... noe gegroet
(vat den krui weder op en gaat verder) (af).

MAARTJE
(blijft star voor zich staren; als ze een poos alleen is, valt ze op een stoel, strekt de armen recht
voor zich op de tafel, het hoofd in de armen bewegend, schreiende).
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Neen! Neen! Neen! Neen! Neen!
't Scherm valt.

Vierde bedrijf.
Tooneel: Woonkamer van het Tweede Bedrijf. Lamplicht.
(Maartje zit alleen te naaien diep gebogen over haar werk).

ELSJE
(van boven roepend).

Maartje! Maartje!
MAARTJE
(legt het werk neer).

Och, dat kindje
(gaat naar de deur).

Wat is er nu weer Elsje?
ELSJE.

Kom toch eens hier.
MAARTJE.

Wat heb je dan?
ELSJE.

Kom toch eens bij me - ik ben zoo bang.
MAARTJE.

Waarom dan toch? ik ben pas bij je geweest. Is er dan iets?
ELSJE.

Ik weet het niet, ik ben zoo angstig, de wind huilt zoo.
MAARTJE.

Elsje, wees toch verstandig; een meid van 16 jaar! ga nu naar bed. Straks kom ik
naar je kijken, ik ben nu nog te druk.
ELSJE.

Kom je dan heusch? Wacht je niet lang?
MAARTJE.

Ik beloof het je
(luistert eenigen tijd en gaat dan zitten; neemt haar werk op).
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Wat is ze ongedurig; als ik bij haar kom, wil ze me den heelen avond houden; en 't
werk moet toch af!
(doet een paar steken).

Als ze nu maar naar bed is gegaan, 't is zoo koud aan de trap
(gaat naar de deur en luistert).

Niets... 'k moest toch even gaan zien
(wil de deur uitgaan, maar bedenkt zich en sluit de deur).

't Is beter van niet, ze is nu gelukkig stil
(gaat weer zitten en naait).

Hoe zal dat nog klaar komen,
(half schreiende)

ik kan er niet verder mee komen
(legt het werk in haar schoot en laat de handen daarop rusten; staart treurig in de lamp).

.. Wat is dat voor gestommel! zou Elsje nu toch beneden komen! Och ja! wat scheelt
haar toch
(staat op. Elsje komt binnen in nachtgewaad).

Wat is er Elsje?
ELSJE.

Ik kom even bij je; je wacht zoo lang; ik kan het boven niet uithouden. Zulke nare
geluiden komen van den molen... alles beweegt op het kamertje.
MAARTJE.

Kind.
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ELSJE
(komt tot Maartje).

Ik moet bij je zijn, toe ga nu zitten
(dwingt Maartje zacht op haar stoel).

Ja zoo, dan kom ik op mijn knieën liggen, zooals vroeger
(legt zich op de knieën en drukt zich tegen Maartje aan).

O 't is zoo vreeselijk boven alleen.
MAARTJE.

Wat is er boven dan?
ELSJE
(huiverend).

Ik durf het niet te zeggen, dan denk je toch dat het dwaasheid is... als de wind zoo
klaagt dan is het net of ik de stem van moeder hoor.
MAARTJE
(licht verschrikt).

Elsje, zeg dat niet, dat kan niet, dat weet je wel.
ELSJE
(opziende).

Toch is het zoo. En weet je waarom dat is?
(schreiende).

Omdat ik zoo onaardig tegen je geweest ben van middag
(drukt het hoofd in Maartjes schoot).

O zus, ik heb er zoo'n spijt van.
MAARTJE
(streelt haar).

Kom, kom!
ELSJE.
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Ja, dat had ik al dadelijk toen ik weg was, maar ik wou niet teruggaan omdat ik boos
was. En toen dacht ik om vergeving te vragen als ik thuis kwant, en toen ik je zag
wilde 'k weer niet. En toen wou ik je om de hals vallen bij het naar bed gaan, maar
je gaf me zoo'n zachten zoen, heel niet als andere dagen, en daarom wou ik het niet
meer doen. Maar nu ik alleen boven ben, nu kon ik het niet meer houden
(trekt Maartjes hoofd tot zich).

O Maartje, ik weet immers dat je ook verdriet hebt; waarom heb ik je nog bedroefder
gemaakt. Vergeef het me toch, ik was zoo boos dat ik niet wist wat ik zei... of ik wist
het wèl, ik wist dat ik je juist verdrietig zou maken, maar ik zei het alleen in mijn
woede. Want ik kon het niet dragen wat je sprak, omdat ik voelde dat het waar was
en niets tegen kon zeggen. O, ik hou zooveel van hem, nee, ik hou niet veel van hem,
maar ik kan niet lijden dat hij niet bij me is, en dat was het juist wat je bedoelde. En
ik was zoo bang dat hij dat ook zou weten, en dat jullie met z'n tweeën om me zouden
lachen omdat ik zoo'n kind ben.... O, ik ben zoo slecht, ik had jullie wel willen
kwaad-doen, allebei.... En dat is zoo leelijk van me, ik ben een naar, slecht kind.
MAARTJE
(streelend).

Zoo'n lief zusje.
ELSJE.

Nee, dat ben ik niet, dat ben ik niet, je weet niet wat voor leelijke gedachten ik soms
heb
(uitbarstend).

O Maartje, ik heb wel gehoopt dat je dood zou zijn.. ik heb je altijd wel gesproken
van Meneer, en je half verteld hoe hij was, maar wat ik dacht vertelde ik niet. En dan
word ik daar weer angstig over, dan ben ik bang, doods, doodsbang dat je sterven
zal net zooals moeder.... Daarom mag ik niet verlangen naar Meneer Van Meerssen,
en ik wil ook niet meer bij hem zijn, ik wil nooit meer met hem alleen loopen, ik zal
mijn best doen tevreden te zijn, als hij bij jou is. Maartje. Bij jou doet hij geen kwaad,
jij blijft altijd zoo goed.
MAARTJE.

Hij hoeft toch niet bij mij te zijn.
ELSJE.

Ja, dat moet wèl; jij hebt recht op hem, jij bent veel beter en liever dan ik, jij kunt
van hem en van mij houden tegelijk. Och, ik geloof dat ik niet zoo naar hem verlangen
zou als ik maar goed wist dat jij alleen van hem was, als hij maar zeggen wou, dat
hij van jou houdt en niemand anders... nu beef ik als ik hem zie komen. O, vraag het
hem toch dat hij alleen goed wil zijn voor jou, dat hij niet zoo vreemd met mij praten
wil, dat ie nooit meer zijn hand op mijn schouder legt... alles klopt in me als hij me
aanraakt.
MAARTJE.

Ik zal hem zooveel niet spreken, Elsje.
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ELSJE
(het hoofd schuddend).

Gaat ie weg?... waarom?...
(zich weer vleiend aan Maartje's borst)

het scheelt me niets dat hij weggaat! denk niet dat het me scheelt.. Maar je zult
verdrietig zijn, dat weet ik vast
(snel opstaande).

Wie is daar? Komt Vader thuis?
MAARTJE
(luistert).

Ik denk het... ja!.., hij heeft iemand bij zich.
ELSJE
(luistert).

Wier Hij is het
(angstig).

O, Maartje, ik moet weg, zeg toch nooit wat ik je gezegd heb
(snel de deur uit). (Maartje staat op).

WOUTERSEN.

Nu heb ik op den laten avond nog volk bij me.
VAN MEERSSEN.

En goed volk, hoop ik,
(gaat naar Maartje en steekt haar de hand toe die ze niet wil opmerken, terwijl ze haar werk
bij elkaar neemt. Van Meerssen ziet haar in 't gelaat en loopt naar 't vuur).

WOUTERSEN.

Hé, wat is het boesterig buiten. Je hebt het hier mooi koud laten worden, deerntje,
het weer is er niet naar om zonder vuur te zijn.... Ga zitten, meneer van Meerssen,
we zullen het vlammetje een opstoken, het kan een extra houtje lijden vandaag
(bukt zich, op een knie liggend, tot het vuur en blaast met de blaaspijp).

We doen het hier nog op zijn ouderwetsch, meneer,
(blaast)
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dat moet altijd een open vuurtje zijn,
(blaast)

anders heb ik er geen vree mee;
(blaast)

kom dicht bij zitten, meneer Van Meerssen,
(blaast)

dan kan je de voeten op de plaat houden.... Zie zoo, dat brandt weer.... En nu, kindje,
zie eens of er nog een drupje staat.
VAN MEERSSEN
(bij het vuur zittend, zich omkeerend)

Nee, als je blieft voor mij niet, ik gebruik

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

712
bijna nooit iets 's avonds. Doe als je blieft geen moeite, Maartje!
WOUTERSEN.

Kom, kom een enkel drupje. Waar heb je ze staan kind
(gaat zien in de kast).

VAN MEERSSEN.

Je moet er zelf zin in hebben, Mulder, maar ik meen het, voor mij niet
(staat op en gaat tot Maartje).

Je gaat toch niet weg?
MAARTJE.

Ja.
VAN MEERSSEN.

Doe dat nu niet, blijf toch hier.
MAARTJE.

Dank u
(gaat naar de deur).

WOUTERSEN
(nog zoekend in dekast).

Waar deksel zit dat ding dan toch? Dat is een verdomd werk. Kan je me niet eens
helpen, Maartje?
(keert zich om).

Hoe nou, waar ga je heen, je mag er wel bij zijn.
MAARTJE.

Ik wou naar mijn kamertje, vader.
WOUTERSEN.

Zooals je wilt, je hindert ons anders niet
(Maartje af) (weer zoekende).

Anders staat het kraftje toch altijd hier, meen ik.
VAN MEERSSEN.

Och, laat het toch.
WOUTERSEN.
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Nou, dan moet het wel; ik denk dat er niet is dat Maartje zich stil houd. Het is anders
beroerd op een droogje te zitten. Wacht, steek dan ten minste een sigaar op, ik kom
er net nog een tegen
(houdt Van Meerssen een kistje voor).

VAN MEERSSEN.

Dank je, ik wil liever niet.
WOUTERSEN.

Niet? Zooals je wilt. 't Zijn dan ook niet van de allerbeste.
VAN MEERSSEN.

Nee, zóó meen ik het niet
(neemt een sigaar en gaat zitten bij 't vuur).

WOUTERSEN.

Je vindt toch wel goed dat ik er een pijp bij op steek, ik kan die andere dingen niet
goed hebben
(neemt boven van de kast een zak met tabak, uit zijn vest een pijp, gaat zitten en stopt).

Heer, je weet niet hoe opgelucht ik ben, dat je me helpen wilt. Je bent een beste kerel
(neemt een hout van het vuur en steekt de pijp aan, gaat zitten aan de andere zijde van de
haard).

Om je de waarheid te zeggen, ging het me wel een beetje tegen den rug op om het
je te vragen, maar dat is niet anders, als je hond bent, moet je in het hok.
VAN MEERSSEN.

Kom, kom.
WOUTERSEN.

Ja waarachtig, denk niet dat het voor je pleizier is als je schooien moet. En daarom
vind ik het royaal van je dat je me de duiten presenteerde, voor ik er eigenlijk om
vroeg. Ik kan het je niet gauw terug geven, hoor, daar moet je op rekenen. Zie, ik
wil open kaart met je spelen, je bent veel te nobel dan dat ik je der wil laten inloopen.
VAN MEERSSEN.

Daar vraag ik niet naar.
WOUTERSEN.

Nee, maar ik wil toch zeggen waarvoor ik ze noodig heb. Ze willen me den molen
verkoopen.
VAN MEERSSEN.

Wat zeg je?
WOUTERSEN.

Ja verduld! Ik heb gisteren al zoo'n kerel uit de stad op mijn dak gehad. Ik dacht
waarachtig dat ik er aan moest. De notaris zei maar: het geld, je begrijpt een
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hypotheek, moest er zijn, morgen den dag. Ik heb na lang praten gedaan gekregen,
dat ze tevreden zouden zijn als ik alle achterstand aanzuiverde. Nou, eerst heb ik den
bruin verkocht, maar wat geeft dat op zoo'n som!
VAN MEERSSEN.

Hoeveel heb je noodig?
WOUTERSEN.

Dat wou ik juist zeggen. Voor den bruin beurde ik f 100, dat viel me zat mee; alle
renten samen zijn vijfhonderd gulden. Maar dan heb ik nog zoo'n stuk van een zwager
die me ook op de huid zit en die moet een twee honderd gulden hebben. Met acht
honderd er bij kan ik me redden.... Anders een heel sommetje.
VAN MEERSSEN.

Als je het maar hebt, is het zoo'n hoop niet.
WOUTERSEN

Dat is het juist, je moet ze eerst maar hebben. Ik heb dien tijd ook gehad dat ik er
niks omgaf; toen ik begon, was ik een man in bones op mijn manier; maar zoetjes
aan zijn er heel wat duiten bij ingebrokkeld. O, als je 't goed bedenkt is het om helsch
te worden. Als ik het nog vergooide, maar al lust ik een borrel, ik heb toch altijd mijn
best gedaan en nog is 't mis. O, die stoommolens, ze mosten ze alle maal in de lucht
laten springen.
VAN MEERSSEN.

Kom....
WOUTERSEN-

Nee waarachtig ze deugen nergens voor, dan een ander het brood uit den mond te
stooten. Daar heb je nu zoo'n kerel op 't dorp, hij bulkt van 't geld en nog heeft ie
niet genoeg, nog moet ie me der onder hebben. 't Is god geklaagd.
VAN MEERSSEN.

't Is wel treurig, 't schijnt in alle zaken zoo.
WOUTERSEN.

Dat mag wezen, maar voor die het treft, is het een lam ding.... Koman of ik al erm
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dat helpt niet; ik word nu gered, ik blijf je duizendmaal dankbaar.
VAN MEERSSEN.

Gelukkig dat ik je helpen kan, 't doet me pleizier....
WOUTERSEN.

Ja nou, laat dat maar loopen; voor je pleizier hoef je het waarachtig niet te doen,
evenmin als ik om het te vragen. Zat ik alleen, dan gaf ik er nog minder om, maar
zie je, mijn kinderen....
VAN MEERSSEN.

Weten die er van?
WOUTERSEN.

Elsje dat kleine ding gelukkig niet. Maartje wil ik niet zeggen, die zal er wel een
beetje van begrijpen.... Heelemaal heb ik het nooit verteld dat ik er zoo kort bijzat;
het rechte begrip hebben ze der toch niet van.... en dan toch, Maartje.
VAN MEERSSEN.

Wat dan?
WOUTERSEN
(schouderophalend).

Ja, wat zal ik zeggen.... ikke.... ik weet niet wat haar deert. Soms denk ik dat 't nog
is om der moeders dood, en dat zal het ook wel een beetje wezen; andere keeren lijkt
het er weer niets naar.
VAN MEERSSEN.

Hoe dat?
WOUTERSEN.

Dat weet ik juist niet. Als ik dat maar begreep!
(zacht).

Wil je wel gelooven, meneer Van Meerssen, der kamertje is vlak hiernaast, maar
dat ik er een paar keer al 's nachts heb hooren snikken, zoo midden in den nacht...
en dan was er bij mijn weten niets gebeurd.
VAN MEERSSEN.

Dat arme kind!
WOUTERSEN.

Dat zeg je wel, maar waarom is dat nou? Och, ik heb er wel eens naar gevraagd, zoo
met een omweg, maar, zie je, wullie mannen zijn zoo beroerd linksch opdat stuk, als
ik er over begin, dan hoop ik al dat ze der niet op doorgaat. Als de vrouw nog leefde,
die zou het wel snappen.... Je hebt mijn vrouw nog gekend, niet waar?
VAN MEERSSEN.
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Ja, zoo even maar; je vrouw was toen al erg ziek.
WOUTERSEN.

Ja, ja.... Ja, meneer Van Meerssen, wat ik daaraan verloren heb dat weet geen
mensch... geen mensch. Dat was nou een en al goedheid wat er an was
(klopt de pijp uit op zijn duim en steekt hem in den mond telkens trekkende).

O, kerel, dat vergeet je nooit als je der zoo een hebt weggebracht
(schudt het hoofd in gedachten)

nooit!...
VAN MEERSSEN.

't Is treurig.
WOUTERSEN.

Dat is 't...
(het hoofd opheffend)

, maar kom. laten we aan de zaken denken, ik houd je maar op.
VAN MEERSSEN.

Dat nu bepaald niet; ik heb den tijd.... Wil ik maar eens neertellen? Het doet me
pleizier dat ik het nog bij elkaar kon krijgen
(gaat bij de tafel zitten, haalt de portefeuille uit den zak en telt 8 bankjes op elkaar liggend
met vinger en duim).

WOUTERSEN
bij de tafel staande, zacht de handen strijkend).

Het is maar makkelijk, als je der zoo dik inzit.
VAN MEERSSEN.

Zie zoo, dat zijn er acht, zachtjes geteld. Heb je zoo genoeg?
(geeft het bundeltje aan Woutersen).

WOUTERSEN.

Dat zou ik denken! Wacht, we zullen ze nog eens voortellen, het mochten er negen
zijn
(legt voorzichtig banknoot voor banknoot op de tafel uit)

Da's een, da's twee; - wat zijn die dingen dun; da's er drie, da's vier, da's vijf - het
telt gauw op zoo - da's er zes, ho laat es kyken, ik ben al in de war
(telt met den vinger op elk billet tikkend)
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1, 2, 3, 4, 5, 6, juist da's er zeven, da's er acht! prompt in orde hoor, prachtig! net op
den kop af
(wrijft zich de handen)

ja! daar liggen ze nou, nu ben ik heel uit den brand, je bent een goeie kerel, jij! prompt
op den kop af acht honderd gulden... Maar ho es, je moet er bewijs van hebben en
op zegel.
VAN MEERSSEN.

Dat is niet noodig.
WOUTERSEN.

Nee, om den dood niet, zonder bewijs neem ik het niet an, daar moet schrift zijn bij
leven en sterven, wat dacht je wel? En de rente; hei wat, we zouden over niets spreken!
Hoeveel percent?
VAN MEERSSEN.

Laat dat loopen.
WOUTERSEN.

Wat wou je, leenen zonder rente? Dat gaat niet op, meneer Van Meerssen, een arbeider
is zijn loon waard en geld moet rente geven, dat is niet meer dan recht. Wat moet
het zijn?... laten we dan maar zeggen vier percent, daar kunnen we geen van beiden
op tegen hebben.... Nu nog een zegeltje
(krabt zich achter het oor).

Blender, een zegeltje! waar haal ik dat vandaan!
VAN MEERSSEN.

Schrijf het op een papier.
WOUTERSEN.

Dank je hartelijk, dat moet heel naar den eisch zijn. 't Is al mooi genoeg dat je me
helpt... nee we zullen zuiver op een zegel schrijven ‘goed voor acht honderd gulden’,
net zooals het hoort; ik heb dat werk meer bij de hand gehad.... Waar haal ik nu zoo'n
ding van daan! Wacht tegenwoordig hebben ze 't ook bij
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Jorissen, ik zal er even heenloopen
(wijst op het bankpapier)

laat dat stil zoo liggen als je blieft
(grijpt naar zijn hoed).

VAN MEERSSEN.

Bij Jorissen daar gaat wel een half uur mee heen!
WOUTERSEN.

Owai, dat zal misschen te lang duren als ik wegloop. Ik zou toch zoo machtig graag
de zaak willen afdoen.... Loop met me mee als je wilt.
VAN MEERSSEN.

Dan kan ik even goed wachten hier; ik zal mijn fortuin bij het vuur zoeken.
WOUTERSEN.

Nou graag! ik strijk die dingen zoo nooit op zonder bewijs. Tot straks dan, stook
maar eens op
(gaat).

VAN MEERSSEN.

Wat een lam helpen zoo; wat doet 't beroerd an.... Ik wou dat hij wist hoe ik ben met
Maartje. Dat arme kind, wat zag ze bleek: kwam ze nu maar weer
(gaat naar de deur waardoor Maartje is gegaan, doet zacht de deur open, luistert en keert
terug).

Ik verlang zoo haar weer te zien.... En dan die vader met zijn verhaal en dan die
moeder
(staat stil voor een portret aan de wand).

Wat ziet die er lijdend uit, en wat lijkt ze op Maartje
(zich omkeerend ziet Maartje die binnenkomt).

Hé, Maartje wat doe je me schrikken
(op Maartje toetredend met uitgestoken handen).

Hoe kom je nog altijd zoo verdrietig, Maartje?
MAARTJE
(terugwijkend).

Raak me niet aan!
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VAN MEERSSEN.

Wat is er toch?
MAARTJE
(naar de tafel wijzend).

Waarom heb je hier geld gebracht.
VAN MEERSSEN.

Je vader heeft het noodig.
MAARTJE.

Maar niet van jou!
VAN MEERSSEN.

Maartje!
MAARTJE.

Je kan met vader geen zaken doen zooals met z'en knecht.
VAN MEERSSEN.

Maartje, wat zeg je daar?
MAARTJE.

Lieg ik het?
VAN MEERSSEN.

Wie heeft dat gezegd?
MAARTJE.

Ik weet het, dat is genoeg.
VAN MEERSSEN.

Je weet niet genoeg, je hebt het niet van mij gehoord.
MAARTJE.

Daar heb je wel voor gezorgd. Ik wil ook niets verder hooren, ik wou dat je weg ging
met dat geld.
VAN MEERSSEN.

Je vader wacht me hier.
MAARTJE
(luider)

Vader kent je niet, ik wou dat je wegging met dat geld.
VAN MEERSSEN.

Dat mag ik niet.
MAARTJE.

Dan zal ik naar vader gaan en het hem zeggen
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(wil de deur uit)

VAN MEERSSEN
(plaatst zich voor haar)

Dat kan niet, onmogelijk.
MAARTJE.

Laat mij er door.
VAN MEERSSEN.

Onmógelijk.
MAARTJE
(stampvoetend).

Ik wíl!
VAN MEERSSEN.

Maartje, wat ik je bidden mag, wind je niet zoo op. Ik zal gaan, maar je moet eerst
naar me hooren.
MAARTJE.

Ik wil niets hooren. Gà nu, ga nu.
VAN MEERSSEN.

Je moet me laten spreken anders kan ik niet gaan. Ik begrijp wat je grieft, ik weet
het maar je moet niet te slecht van me denken. Je gelooft me een leugenaar.
MAARTJE.

Ja!
VAN MEERSSEN.

Een bedrieger....
MAARTJE.

Ja, Ja.
VAN MEERSSEN.

Dat ben ik niet ik bezweer je, dat ben ik niet. Ik heb gemeen gedaan, dat is waar,
maar dat is al lang geleden; ik kende je toen niet. Ik heb je nooit gekend, ik wist niets
van je, maar na van middag....
MAARTJE.
(afaeijzend)

O, Zwijg daar van.
VAN MEERSSEN.
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Laat het mij toch zeggen, ik kan niet lijden dat je me voor een huichelaar houd. Zóó
kan ik niet van je gaan, met de gedachte dat je me vervloekt. Doe dat niet, ik bid je
doe dat niet
(treedt een pas nader bij).

Ik heb die andere toch nooit liefgehad; o! kon ik er maar overspreken tegen over jou,
je zou me begrijpen. Dat mag niet een pijn zijn voor jou, maar voor mij. Maartje,
geloof me, ik heb je lief; ik heb nooit gewild je te krenken, ik ben hier niet gekomen
met ge mee ne bedoelingen. Laat er toch geen vijandschap tusschen ons zijn! O, wees
toch niet zoo hard
(neemi haar hand die langs haar neerhangt).

Je weet hoe lief je mij bent, hoe ik om jouwentwil je vader wil helpen, dat ik dáárom
Elsje...
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MAARTJE
(zich wild terugtrekkend).

Zwijg van Elsje! zwijg van Elsje! zwijg van Elsje zeg ik je...
(grijpt het bankpapier van tafel, het hem voorhoudend).

Ga weg met dat geld, ga weg.
VAN MEERSSEN.

Dat mag ik niet, het komt je vader toe, ik zou een dief zijn!
MAARTJE.

Vader wil het niet, niemand wil het van je. Neem het mee!
VAN MEERSSEN.

Neen, neen!

WEG! WEG!

MAARTJE
(werpt het papier in het vuur).

Dan zal het toch weg
(woedend het papier in de vlam schoppend).

Weg, weg, weg, weg...
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VAN MEERSSEN
(wil haar terughouden).

O mijn God! Maartje wat doe je nu!
MAARTJE
(zich van hem afwendend).

Blijf van me af!
(schopt in de vlam)

weg, weg!
VAN MEERSSEN
(houdt haar bij den schouder).

Maartje, je weet niet wat je doet, je bent als een waanzinnige.
MAARTJE
(een pas van het vuur gaande).

Nu kàn je gaan.
VAN MEERSSEN.

Ja, nu moet ik gaan; alles is verloren! ik heb niets meer, niets. Je brengt je vader tot
krankzinnigheid!
(in de deurpost staande, verwijtend)

Maartje! Maartje!
(hij gaat).

MAARTJE
(staart een oogwenk voor zich uit, slaat dan de handen in wanhoop samen).

O! God wat nu!
(snelt naar de open deur)

Kom toch, kom toch hier, o, kom terug!...
WOUTERSEN
(van uit het donker, met verschrikten stem)

Maartje, kind! wat is er?...
MAARTJE
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(terugdeinzend).

Vader, vader!...
't Scherm valt.
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Epitaphium.
Door W.F. Gouwe.
Ik denk aan een, die lang mij heeft vergeten,
Maar die mij nochtans onvergeetlijk bleef,
En altijd blijven zal zoolang ik leef Zij kwam en ging... en heeft het nooit geweten...
De kortste vreugden mogen dikwerf heeten
Onze allerschoonste bloemen in 't geweef
Der levensdraden - wat de Hémel geev',
Met maat van uur en dag zal men 't niet meten.
Zoo als een enkle twijg van witte rozen
Wel voor de kleene zerke dienen mag
Van een lief kind, dat maar een luttle pooze
Geleefd heeft, en toen insliep met een lach Zoo heb ik thans dit blad mij uitgekozen
Voor 't graf dier schoone Vreugd van korten dag.
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Nacht.
Door Johanna W. Bakker.
De stad lag roerloos in den dooden nacht.
De zwarte boomenkronen hieven stom
zich boven 't huizengrauw, dat stond rondom
als met een duister wicht van Smart bevracht.
De wolkendrommen schoven langzaam voort:
- een donk're legermacht, die trok ten strijd. Gelijk een looden droom van somberheid
hing zwaar de lucht.... daar werd heen zucht gehoord.
O doode nacht, waarin mijn ziel vergoot
brandende tranen van een levend Leed!
O vloekversteende stilte.... o bange kreet
van smartverlangen: rijzend reuzengroot.
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Van de redactie.
Het 26ste Taal en Letterkundig Congres te Nijmegen.
- Barnum and Bailey hadden juist de goede stad Nijmegen ontsierd door hun bonte
reclameprenten, dwingend daardoor den congresganger te denken aan het Barnumeske
der goedbedoelde reclame, die de regelingscommissie van het congres had gewaagd.
Daarover moet niet geringschattend worden gedacht. Vóór de opening kregen de
redacties der Nederlandsche (en Belgische?) dagbladen een groen papier dat niet zoo
heel veel verschilde van de biljetten, die de directie van een paardenspel of
specialiteitentheater bij eerzame burgers van groote steden pleegt te doen stoppen
in brievenbussen of deurreten. Bovenaan dat papier stond: ‘Feestelijkheden bij
gelegenheid van het 26ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres.’ Dáárop moesten de
dagbladen vooral de aandacht van het geëerde Publikum vestigen: op die
feestelijkheden. Want vele menschen wilde men ontvangen te Nijmegen; menschen,
die van pretjes houden, die om pretjes overal heen gaan, zelfs naar een letterkundig
congres. We lazen, onder meer, van een plechtige ontvangst door het
Gemeentebestuur, een Groote Muziekuitvoering, een Toonkundig avondfeest, een
feestelijke boottocht, electrische, gas- en à giorno-verlichting van het Valkhof, een
groot volksfeest op de Markt met vertooning van lichtbeelden, tal van gezellige
bijeenkomsten, enz. enz. enz.
‘Wat moet me dat kosten?’ vroeg een eerzame Nijmegenaar zich af. En verheugd
constateerde hij dat het maar één achterwiel of twee-gulden-vijftig was. Voor één
rijksdaalder dit allemaal met nog veel meer en vrijen toegang in Sociëteiten, waarvan
hij geen lid kon worden om redenen van geldelijken of anderen aard. Hij stuurde een
brief met een riks aan den penningmeester. Van dat oogenblik was de man lid van
het Taal- en Letterkundig Congres; meer nog: was hij taal- en letterkundig. Zich
scharend in den stoet, die aan het station werd misvormd, strompelde hij meê naar
het stadhuis, waar hij officieel werd ontvangen, toegesproken, symbolisch onthaald
op eerewijn. Uit des burgervaders mond vernam de eerzame Nijmegenaar dat hij een
gewichtigen arbeid ging ondernemen. Hij hoorde officieele vertegenwoordigers van
rijksregeeringen ook nog 't een en ander zeggen. Nijmegen en 't Congres maakten
malkanderen complimentjes.
De borst van den eerzamen Nijmegenaar zwol van trots, vooral omdat hij voor
één rijksdaalder meer nog het meisje zijner droomen had mogen meênemen, een
allerliefst gevoelig en naïef meisje, vatbaar voor indrukken als geen ander. Betteko
begon hem, onder al die officieele toespraken, hoe langer hoe ziels-inniger aan te
kijken. Haar mondeken kwam zijnen mond nader en scheen de lipkens te doen zwellen
ten kus. Hein werd dáar dronken van, niet van den champagne, daar de knecht met
het groote glazenblad niet in zijn buurt komen kon. Hij zou anders graag wat
gemeentewijn hebben geproefd. Zoo'n tractatie doet een mensch later met meer
genoegen zijn belasting betalen. Je weet dan ten minste waar een paar guldens van
je goede geld gebleven zijn. Doch, de champagne-tegenvaller werd gauw vergeten.
Want een nichtje van Betteko wees hem en zijn meisje de groote! letterkundigen van
Nederland, de lui, van wie je de namen in de krant leest. Het nichtje kende die
menschen van portretten uit tijdschriften en weekbladen. Ze noemde heel wat
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afwezigen op; doch onze Nijmegenaar wist niet beter of hij stond tegenover de
beroemde vrouwen en manden, ja, hij was hun gelijke nu. Hij ook ging deelnemen
aan de gewichtige werkzaamheden; hij óók ging verbroederen.... Een meneer kwam
op hem af; groette vriendelijk; maakte een praatje, sprak van verbroedering tusschen
Noord- en Zuid. Hij antwoordde allervriendelijkst, overtuigd met een der
allerberoemdste Nederlandsche letterkundigen te doen te hebben. Toen de plechtige
ontvangst was afgeloopen, zag hij den verbroederenden beroemdeling er met zijn
meisje van door gaan. Later las hij in den Nederlandschen Spectator dat het congres
had gediend om heeren letterkundigen met de Nijmeegsche meisjes te doen dartelen
en lachen. Toen vergaf hij Betteko, na haar een week te hebben gezanikt over ontrouw
en lichtzinnigheid. De eerzame Nij-
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megenaar wist niet dat lachen en dartelen met meisjes zoo'n voornaam deel was van
de gewichtige werkzaamheden, waarover bij de officieele en plechtige ontvangst
gesproken was.
Hij verbroederde nog met een menigte andere letterkundigen van naam op gezellige
bijeenkomsten in de societeit of in een der koffiehuizen en restauraties, waar hij
praatte, met vreemde menschen, over het weer, waar hij onbekenden wees de plek,
waarheen zij zich te begeven wenschten met bekwamen spoed, of gul hen voorzag
van een sigaar of aannam, onder uitbundige dankbetuigingen, een vlammetje en een
sigaret, in 't volle bewustzijn mede te werken aan het behoud der uitmuntende
verstandhouding tusschen Zuid- en Noord. Meer kòn hij niet doen, want van de
Vlaamsche Leeuw kende hij wijs noch woorden. Wel begaf de eerzame Nijmegenaar,
vergezeld van Betteko, zich trouw naar de algemeene vergaderingen en woonde hij
even trouw eens per dag een sectie-vergadering bij. Je kon daar heerlijk uitrusten
van de vermoeienissen, opgedaan bij 't helpen uitvoeren van het kostelijke Programma
der Feestelijkheden. Voor in slaap vallen bestond geen gevaar Had een spreker
gedaan, dan stootte Betteko haar geliefden congresganger in de rechterzij. De
Nijmegenaar begon dan te juichen, in de handen te klappen, te stampen.... De heele
zaal deed meê. Zoo hield men zich wakker, onder den schijn van uitermate beleefd
te wezen voor de broeders en zusters, mede-taal-en-letterkundigen, die van elders
gekomen waren. Sprekers, debaters, lofredenaars... allen bogen, tot dank, voor 't
geëerde Publikum, dat zich voor f 2.50 een lidmaatschapskaart had gekocht. Zonder
publiek geen congres en zonder congres geen officieel geredekavel. De eerzame
Nijmegenaar maakte geen onderscheid. Had een spreker betoogd dat de Modernen
niet deugden - hij juichte, klapte en stampte. Kwam daarna een ander zeggen dat de
spreker zelf een lor was, hij stampte, juichte, klapte. Dat was zijn manier om meê te
verrichten de gewichtige werkzaamheden van het 26ste Ned. Taal- en Letterkundig
Congres.
Hij vormde, met nog een honderd of wat anderen, de klappende sectie. En zoo'n
claque is nuttig om den gang er in te houden. Zij geeft den sprekers de illuzie dat
nog anderen dan stenografen en verslaggevers naar hen luisteren.
Van luisteren gesproken - de man naar wien de meeste Congresleden met het meeste
genoegen geluisterd hebben, was Kakadoris. 't Was een prachtig, een geniaal
denkbeeld van de commissie om ons Woensdag, 28 Augustus, des avonds te 7½ uur
en later te doen genieten van Kakadoris bij het Valkhof: de parodie van den
congresman den congresleden tot vermaak en leering voor oogen gesteld: Kakadoris
bij het Valkhof - o, heerlijkheid der heerlijkheden! Wij, Nederlanders, munten uit in
alles - dit zij voorop gesteld. Maar, ofschoon we tal van dingen ‘mal’ en ‘belachelijk’
vinden, hebben we toch weinig of zoo goed als geen gevoel voor dat erg belachelijke,
dat doodend wezen kan. Wie zet nu Kakadoris naast een letterkundig congres?!
De eerzame Nijmegenaar vermaakte zich minder dan gewoonlijk over de grappen
van den kermisnar. Kakadoris was wel komiek; maar hij moest het toch afleggen
tegen sommige ‘sprekende’ congresleden. Want, toen Kakadoris het publiek bij 't
Valkhof toeriep: ‘Boeren, burgers, en letterlui, ze hebben me hier nêer gezet om jelui
wat te vertellen; maar ik zou liever couponnetjes knippen op de Mokerhei’ - toen
wist iedereen dat Kakadoris maar 'n mop zei. Doch, toen de heer Tutein Nolthenius,
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het podium in de congres-zaal beklommen hebbende, begon met te verklaren dat hij
ging spreken over een onderwerp waarvan hij niemendal wist en waarin hij volstrekt
geen belang stelde, had de eerzame Nijmegenaar nog heel wat meer plezier. Tegen
't congreslid Nolthenius kon de congresnar Kakadoris niet op.
Door anderen ook werd hij geslagen.
‘Laat ze opkomen, de leeuwen, lammeren, tijgers, brilglazen en dito slangen,
luipaarden, slingerapen, en menscheneters van Barnum. Laat ze me opvreten, dames
en heeren. Ik smeer me in met één droppeltje uit dit fleschje en dan ben ik de ouwe
Kakadoris weer, dezelfde, die jelui hier in je gezicht staat voor den mal te houen.’
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Hoeveel krachtiger klonk de uitdaging van Meersen's predikant, die Nederland's
moderne letterkundigen daagde voor den rechterstoel van het congres der
rijksdaalderaars, om zich te hooren veroordeelen door menschen, die Goethe hebben
gelezen! Hoeveel krachtiger daverde diens vloek over ‘journalen’ als de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, die hij scheen te willen zien geboycot....
En, wat Kakadoris' woordspelingen aangaat, wie heeft er één gehoord, die haalde
bij Laurillard's ‘alle overdrijving drijft over.’ -? Niet de oprechte Nijmegenaar en
dies verliet hij Kakadoris gauw.
Wij verlaten nu op onze beurt den Nijmegenaar, die met Betteko mag gaan vrijen
achter den breeden rug van een stoeren Vlaming of haar bebrommen achter de plooien
van een Harmonie-gordijn, om ons te verbroederen met een Zuider-broeder.
Ziedend van geestdrift is de man naar Nederland gekomen als afgevaardigde van
de wijdvermaarde kamer Het Bijken te Ganshoren. Zijn broederen zegevieren.
Vlamingen zijn goede sprekers, echte congresmannen, die het publiek weten warm
te maken. Hij zou tevreden zijn, indien men nu ook maar aan zijn wenschen voldeed.
Maar dat gebeurt in 't geheel niet. Wat deze naïeve Vlaming, worstelend tegen het
Walendom in eigen land, van den Noorderbroeder wil hebben is meer dan
toejuichingen voor een redenaar als Wannijn; dat is hulp: - practische hulp, in den
vorm van goedkoope Nederlandsche boeken, Nederlandsche voordrachten belangloos
gehouden, Nederlandsche penningen tot stijving van zijn kas.... Hij is niet tevreden
met de graagte, waarmee redacties van Nederlandsche tijdschriften werk van
Vlamingen opnemen; want onder die Vlamingen zijn er, die hij niet tot zijn vrienden
kan rekenen. Op het congres bepleit hij zijn zaak. Maar hij komt er niet verder mêe.
We hebben den man hooren klagen. We begrepen het niet; wij bekeken zijn geval
te zeer uit de hoogte en den man zelf ook, die werd óók al uit de hoogte door anderen
uit het Noorden behandeld, naar hij beweerde. 't Is niet waar. Doch evenmin is waar
dat men zich ‘verbroedert.’ Mannen van aanzien uit Vlaanderen ziet men samen
zitten met Nederlanders, natuurlijk. Doch de minder aanzienlijke Vlamingen sluiten
zich bij die kleine groepjes niet aan. De u voorgestelde Zuider-broeder is rijker aan
geestdrift dan aan geld. Hij behoort niet tot den ‘stand,’ waartoe de Nederlandsche
congresgangers behooren. Hij is maar een heel eenvoudig winkeliertje, niet deftig
gekleed, niet deftig van doen en van spraak, heel naïef nog. 't Is hem te mooi in de
Harmonie-societeit, te stijf op het prachtige Valkhof. Hij zoekt zijn makkers op en
gaat biertjes drinken in een tweede-rangs-koffiehuis, waar Vlaamsche meiskens,
vriendelijk lachend, zich een enkele liefkozing laten welgevallen; waar hij vrij uit
zingen kan en dansen en lawaai maken. 't Nederlandsche Harmonie-lawaai is hem
veel te gemaakt, veel te koud, veel te kalm en te log. Hij voelt zich akelig worden
tusschen de mooie Nederlandsche vrouwen en meisjes, die geen gekheid met zich
zouden laten maken. Toch nam een Nederlander een zijner vrienden mêe, ook hem
en de zijnen, naar een tafelronde van vroolijke landgenooten. Maar de Vlaming
ergerde zich over een grapje, dat hij verkeerd begreep. De zijnen drongen zich terug
naar een verre tafelpunt. Een paar officieel-klinkende toosten werden gewisseld en
toen lieten Noord en Zuid elkaar met rust. Zij verveelden elkaar, die twee groepjes.
Dat heet ‘verbroederen.’
Wij namen een proef met een Vlaming van beteekenis, niet om de proef, maar uit
behoefte om dien vriendelijken man wat Nederlandsche hartelijkheid te doen voelen.
't Ging evenmin. Hij en de zijnen trokken zich zoodra mogelijk terug uit den
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Hollandschen kring, beleefd maar koel en wij gevoelden dat wij, domweg, zijn avond
bedorven hadden. Niet onze standerigheid deed het dezen Vlaming - zelf een man
‘van stand’ - maar... 't gebrek aan sympathie, aan meer dan uiterst oppervlakkige
waardeering, vergiftigd door een, van zijn kant, uit de verte opzien tegen onze
intellectueele meerderheid. Men moet het om der waarheidswille maar ronduit zeggen:
Vlamingen en Nederlanders kunnen zeer zeker samenwerken, vriendschap tusschen
een Vlaming en een Nederlander is heel
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goed bestaanbaar, doch de groote Vlaamsche congres-gemeente houdt niet van de
Nederlandsche, die op de congressen komt. Misschien zou er meer worden
verbroederd, indien werkelijk Nederlandsche en Vlaamsche vakgenooten bij elkaar
kwamen. Nu rust het verbroederingsargument voor de congressen op een averechtsche
veronderstelling.
't Is een fictie dat de leden van't Congres taal- en letterkundigen zijn;
't is een andere fictie dat Noord en Zuid er zich verbroederen.
Zou dan het Congres een soort van beurs of mis wezen, waar men betrekkingen van
allerlei aard aanknoopt en zaken doet?
Erkend mag worden dat er gewichtige besluiten zijn genomen tot samenwerking,
die inderdaad tot gemeenschappelijk arbeiden hebben geleid. Wij hopen daarom dat
de volgende congressen, zoo er nog komen moeten als dit, zullen worden gehouden
met het oogmerk zulke samenwerking te vergemakkelijken en met geen ander, vooral
niet met een erg mooi fictief doel.
Niets is er tegen dat menschen, die belang stellen in elkanders streven naar
bevordering der belangen van den Dietschen stam, op gezette tijden bij elkander
komen overleggen in hoeverre zij gezamenlijk nuttig werkzaam zouden kunnen zijn.
Men doe dit zoo vaak er een onderwerp aan de orde is; maar liefst nimmer noodeloos,
om maar weêr eens te congressen. Men late op zoo'n bijeenkomst alle belangstellenden
toe, maar geve zich niet uit voor iets, wat men dan zeker niet heeten mag.
Wij zouden het zeer toejuichen, indien het mogelijk werd gemaakt dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond op zich nam de verplichtingen der congressen, dat geen
zoogenaamde taal- en letterkundige congressen meer werden gehouden, maar de
belangstellenden lid werden van het A.N.V. dat dan jaarlijksche of tweejaarlijksche
algemeene vergaderingen zou houden met een uitgebreid agenda, bestaande uit punten
welker behandeling praktisch belang zouden hebben.
In elk geval moet het uit zijn met de oefening van dusgenaamde kritiek op werk
van Nederlandsche letterkundigen, ten overstaan van een publiek, waarvan men niet
meer weet dan dat het zijn plaatsen in de congreszaal heeft betaald, een publiek dat
door zijn toejuichingen toont volstrekt geen eigen meening te hebben, maar dat toch
wordt uitgenoodigd tot het nemen van besluiten, dat uitmaakt een officieel erkende
vergadering van taal- en letterkundigen, een publiek, aan welks goed- of afkeuringen
beteekenis zou worden gehecht door eenvoudigen van harte, indien men niet den
argeloozen buitenstaander met klem waarschuwde. Want dat officieële is niet zoo
gering te achten in zijn gevolgen. Verondersteld dat op een congres van geneesheeren
wordt uitgemaakt dat het hoogst gevaarlijk is om rijst met krenten te eten. Zoo'n
besluit komt in de kranten. Duizenden bij duizenden zullen den eersten tijd zich niet
durven wagen aan het nuttigen van deze voedzame spijs. De Wetenschap heeft het
verboden.
Op een officieël letterkundig Congres ver klaart, onder daverende toejuichingen,
de heer de Das dat, wie de werken van X. leest, zich geestelijk vergiftigt, niet alleen,
maar blijk geeft van volslagen gemis aan smaak, gevoel, moraliteit enz. enz. Van
deze uiting en het donderend gestomp der luisterende congresleden wordt eveneens
melding gemaakt in de kranten... gelukkig maar zelden zonder commentaar. Doch
melding wordt er van gemaakt, de officieële leugen komt in de wereld dat een congres
van taal- en letterkundigen die of gene richting in de Letteren heeft veroordeeld 't
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Zal niemand schaden, wellicht, omdat het congres niet in tel is, maar het feit dat
zoo'n officieële leugen ontstaan kan is al erg genoeg.
Of wat wordt behandeld op zoo'n bijeenkomst van enkele taal- en letterkundigen,
verdwaald tusschen ettelijke honderde menschen, die komen voor de aardigheid en
de pret of om ‘er bij’ te zijn geweest, beduidt voor geen mensch meer iets en dan
maken de ontvangende stad en de vertegenwoordigde regeeringen een heel dwaas
figuur; òf het beteekent wèl wat en dan is het bedrijf der menschen die er kritiek gaan
oefenen in de hoogste mate bedenkelijk.
Hoe bespottelijk elk besluit van zoo'n congres eigenlijk is heeft men op het 26ste
duide-
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lijk kunnen zien. Daar werd een bestendige commissie afgeschaft door een overgroote
meerderheid, die duidelijke blijken gaf, later, niet te weten wat de verdwijnende
bestendige commissie zoo ongeveer was. Daar werd met nagenoeg algemeene
stemmen besloten de regeling der congressen op te dragen aan een Verbond, waarvan
zeer zeker niet meer dan een tiende deel der tegenwoordigen het ware wisten; daar
werd besloten reeds het volgend jaar een congres te houden door menschen, die voor
't meerendeel wel niet goed zullen hebben geweten dat er van een alouden regel werd
afgeweken, daar werd besloten in 1902 naar Kortrijk te gaan door een overgroote
meerderheid van menschen, die zich zeker niet eens naar Utrecht zouden begeven,
als we het daar wilden gaan houden. Door een meerderheid van volstrekt niet
belanghebbenden, bij elkaar gelokt met behulp van Barnum-achtige prospectussen,
wordt de wet voorgeschreven aan enkele menschen, die wèl belanghebbenden zijn
en die misschien voor de grootst mogelijke moeilijkheden zullen worden gesteld
door de besluiten eener onverschillige en ontoerekenbare meerderheid.
Dit is nu geen officieële fictie; maar de nuchtere waarheid, waarop reeds meer dan
eens gewezen is door menschen, die 't weten kunnen.
Nog weêr één keer te meer zij hier geprotesteerd tegen den hatelijken
congresleugen.
Inderdaad, toch, waren wij in Nijmegen niet een congres van taal- en letterkundigen.
We waren maar een troepje menschen, uit allerlei beweegredenen samengekomen,
zonder eenige andere dan een dwaze, op een vergissing berustende officieële sanctie.
Voor de toekomst kan het wenschelijk zijn dat leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond samen komen op een aangenaam gemaakte Algemeene Vergadering ten
einde daar malkander de hand te drukken en te spreken over hetgeen is gedaan en
verricht kan worden voor den Dietschen stam. Men zal daar kunnen bepraten de taalen spellingskwesties, men zal daar kunnen besluiten hoe het best de gelden van het
Verbond dienstbaar te maken aan het groote doel, men zal daar nog heel wat kunnen
doen als leden van het A.N.V., niet als letterkundigen of taalkundigen. Wat de letteren taalkundigen op zich hebben genomen ter gelegenheid van vorige congressen
moet uitvoerbaar worden gemaakt. De heusche taal- en letterkundigen, die uit maken
bepaalde commissies, dienen daarom als zoodanig erkend en gesteund te worden.
Zij kunnen onafhankelijk van het A.N.V. werkzaam blijven met hun eenmaal verkregen
officieele Sanctie in 't blij gemoed. Daar is niemendal tegen.
Maar, gaan we ooit dien kant uit, dan kùnnen we niet meer officieel zijn als
vergadering; dan moeten we er den eerewijn aan geven, 't vuurwerk ook en alle
lampions en gaspitten en booglampjes; dan zijn we maar leden van een Verbond,
zooals die van Het Tooneelverbond en dergelijke, opgaande ter Algemeene
Vergadering. Onze bijeenkomst draagt een internationaal karakter. We hebben dus
voorzichtig te wezen, maar zijn vrij in ruime mate.
Wat nu niet het geval is, zal dan gebeuren: de leden van zulk een vergadering
blijven verbonden. Na zoo'n Taal- en Letterkundig Congres gaat ieder zijns weegs
en velen zullen vergeten wat er is besproken, geen belang stellen zelfs in de gevolgen
der besluiten, die zij zelf hebben helpen nemen. Maar de leden van een zeer uitgebreid
Verbond, dat een eigen orgaan heeft, dat afgevaardigden van vaste afdeelingen kan
doen bijeenkomen, dat de zaken gaande houdt onder toezicht van belangstellenden,
tot het mêebesturen uitverkoren, zulke leden blijven bijeen, ook al komen zij niet
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allemaal op alle vergaderingen. Zij vormen een krachtig lichaam, tot handelen in
staat en niemand ter wereld zal met zulk een Verbond den draak steken, want het
maakt zich niet, als een taal- en letterkundig congres, door dwaze officieelerigheid
en fictieve voornaamheid zelf belachelijk.

Nieuwe boeken.
Nu is Koningsrecht door Mr. W.A. Paap in den handel gekomen (uitgave W. Versluijs,
Amsterdam) en kan ieder het stuk lezen. De lectuur zal een aangename verrassing
zijn voor hen, die 't zagen opgevoerd door de
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Nederlandsche Tooneelvereeniging, die er voorleden jaar het seizoen mee begon,
althans het seizoen voor de nieuwe stukken. 20 November, zagen de belangstellenden
het werk voor de eerste maal vertoond. Men erkende algemeen dat het veel aardigs
bevat, maar, hoewel van geen insucces sprake was, integendeel, véél voorstellingen
beleefde het toch niet. 't Leek wat lang, op het tooneel, en er werd wat veel in
geredeneerd, terwijl de handeling weinig verrassende oogenblikken had.
Van deze bezwaren merkt de lezer niemendal. Het nauwkeurig historisch
behandelde drama leest men met waar genoegen. De samenspraken zijn pittig en van
het overbekende gevalletje van Frederik den Groote en den molenaar in Pommerzig,
door den schrijver naar de nieuwste geschiedkundige bronnen bewerkt, wil men ook
in dramatischen vorm nog wel eens hooren.
Wij mogen u er van op de hoogte veronderstellen: twee edellieden ruïneeren een
armen molenaar, die zich door de Justitie van zijn land in 't ongelijk ziet gesteld,
negen jaar lang procedeert en eindelijk door een beschikking van Z.M. aan recht
wordt geholpen. Frederik de Groote handelt ten opzichte van zijn rechters als een
waar despoot; maar de lezer is volkomen bereid den vorst gelijk te geven en de
rechters met genoegen de gevangenis in te zien gaan.
Paap geeft - dat kon wel niet anders - een satyre op de 18de-eeuwsche rechtspraak
in Pruisen. Er zal wel niemand worden gevonden die met die rechtspraak veel op
heeft. Op het publiek van toeschouwers en lezers zou het werk dan ook geen
bijzonderen indruk maken, indien men tusschen de regels door niet geliefde te hooren
en te lezen een welkom aantal zetten, gericht tegen datgene in de moderne
rechtsbedeeling, wat nog niet heelemaal verschillend is van dat der achttiende eeuw
in Pruisen. Snel en goedkoop recht is een eisch van onzen tijd, waaraan nog maar in
zeer weinig gevallen kan worden voldaan, al wordt er met meer ernst dan ooit
voorheen gestreefd naar het ideaal.
Met welbehagen kunnen zij, die zich aan de Nederlandsche rechters en vooral aan
de Nederlandsche procedure bij herhaling hebben geërgerd, tal van uitspraken vinden
in het tooneelstuk van Paap, die de schrijver volstrekt niet als satyrische opmerkingen
voor zijn rekening behoeft te nemen. Hij gaf historie en 't publiek maakt er een
actueele toepassing bij, die zeer zeker in verband staan zal met een paar strafzaken,
waaromtrent ons volk niet volkomen in gerustheid verkeert.
Neumann zegt (op verschillende plaatsen): Volgens de leer van het bewijs heeft
u maar niet het recht uw zaak duidelijk te maken op de manier zooals u dat kunt.
Neen, neen, volgens die leer moet u bewijzen op de manier, zooals u dat moet, volgens
bepaald voorgeschreven regelen.... U mag tegen een akte niets bewijzen met getuigen,
maar ook alleen door een akte.... Waarheid! Waarheid! De waarheid, ronduit gezeid,
daar heeft de juridische wetenschap de maling aan. De juridische wetenschap heeft
het alleen over recht. Wij, rechters, zijn er, om volgens de glasfijne juridische
begrippen, de vernuftigste voortbrengselen van den menschelijken geest, de zaken
te berechten... enz. enz. enz.
Dominé Berger vindt dat de juridische wetenschap een soort van danskunst is. In
de rechtzaal staan blijkbaar de advocaten der procedeerende partijen een soort van
dans uit te voeren, de rechter geeft den prijs aan wie het mooiste danst, en de waarheid
zit er in een hoek bij te huilen.
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En de Koning raast over ‘juridische kletspraat, die aan den man gebracht moet
worden bij het uitschot van het menschelijk intellect.’ Hij vindt dat van een jurist
verondersteld moet worden dat hij niet weet wat recht is.... Dergelijke dingen lezen
de niet-rechtsgeleerden altijd nog met vermaak. Want voor heel wat dingen, waarvoor
men vroeger vreesde, is de verlichte 20e eeuwer sedert lang niet meer bang, doch hij
huivert bij 't binnentreden van het doolhof onzer wetten en bij 't vernemen van de
duisternis onzer procedure. Verwonderlijk veel menschen, burgers van het vrije
Nederland, zijn er nòg al niet volkomen van overtuigd dat zij geen proces kunnen
verliezen al hebben zij volkomen het recht aan hunne zijde en dat ze niet in de
gevangenis kunnen komen, al zijn zij zoo onschuldig als lammeren. Juristen mogen
daarom
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glimlachen of boos worden, maar een feit is het toch en die ongerustheid maakt het
stuk van Paap tot een actueel stuk, dat nog een griezelig soort van vermaak geeft.
In Duitschland is het geprezen om de historische getrouwheid, waarmeê de stof
werd bewerkt. In de Hamburger Nachrichten stond te lezen (volgens den heer Rössing
van het Nieuws): ‘Diese Dichtung fesselt durch die Wucht ihres Stoffes und durch
die Macht der dramatischen Geschehenisse, um so mehr, als die historische Treue
im ganzen und im einzelnen zum lebendigsten Ausdruck kommt. Es ist ein tüchtige,
lebenathmende Arbeit. Straff und einheitlich im Aufbau, scharf in der Charakterisirung
der handelnden Persönlichkeiten, plastisch in der Darstellung der aüsseren Situation,
ganz in der kraftvoll schlichten Sprache der fridericianischen Zeit gehalten, muss
das Drama zu jenen Werken gezählt werden, die vermöge ihres inneren Werthes sich
ihren Weg in das Publikum zu bahnen vermögen. Es bietet ein Lectüre von
nachhaltigster Wirkung.’
Verschillende andere Duitsche bladen oordeelden even gunstig over Mr. Paap's
Koningsrecht en bevelen de vertooning aan.
Bij den heer H.J.W. Becht te Amsterdam verscheen dezer dagen een boek, dat wij
niet kunnen aanzien zonder dat er een heel weemoedig gevoel over ons komt. Het
heet Mijn roman door Tine van Berken. Onze lezers weten nog wel dat deze begaafde
kindervriendin den 8sten December 1899 is overleden. We gaven haar portret met een
bijschrift, toen wij haar mooi prijsvraagstuk in ons maandblad deden afdrukken. Dit
boek is een nagelaten werk. Met veel piëteit heeft de uitgever het zóó de wereld
ingezonden als hij dacht dat het aan den kring van jonge lezeressen 't meest welkom
zou zijn: in rijkversierden band, met een goed portret van de doode schrijfster en
eenige prentjes van C. Koppenol. Dat het een aardig geschreven, bij uitstek geschikt
meisjesboek is, behoeven wij niet te verzekeren. Bij deze aanbeveling laten we 't nu,
om redenen, die al onze lezers moeten billijken.
Laura Marholm, de ook in Nederland zoo bekende schrijfster, wier Buck der Frauen
zoo druk is besproken, heeft een bundel novellen het licht doen zien die, onder den
titel Levenservaringen, is vertaald door Anna de Savornin Lohman (uitgave P.N. van
Kampen en Zoon, Amsterdam). We zijn 't volkomen eens met de vertaalster, die in
een voorrede erkent: ‘Sommige beweringen en oordeelvellingen in dezen bundel
zijn mij niet sympathiek, even weinig als de wijze dat is, waarop de auteur goed vindt
in Uit Liefde en Driemaal haar levens- en familie-onaangenaamheden te berde te
brengen. Maar datgene wat ook hier weder mijn onverdeelde bewondering en
instemming afdwingt, dat is het talent waarmede zij fijn ontleedt de roerselen eener
vrouwenziel, teeder nàvoelt de smart van het vrouw zijn...’
Juist. Doch dan komt er iets, waarover wij later misschien nog eens wat zullen
zeggen: ‘en eerlijk en onbarmhartig geeselt dat wangedrocht onzer misvormde
maatschappij: de nieuwe vrouw.’
Wat Laura Marholm en mejonkvrouw Anna de Savornin Lohman denken van de
vrouw, die haar levensgeluk minder dan zij afhankelijk achten van der mannen
welbehagen, weet men. Het scheldwoord ‘derde geslacht’ is ook al genoeg bekend.
Aan de satyres uit Levenservaringen zal een enkele zich nochtans ergeren, misschien.
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Laura Marholm wordt kwaadaardig en haar nieuwe bundel staat ook daardoor ver
beneden het Buch der Frauen.
Van Bacil tot Aapmensch is de titel van een onderhoudend vertaald boek, een bundel
natuurwetenschappelijke schetsen door W. Bölsche, voor Nederland bewerkt onder
toezicht van Dr. B.C. Goudsmit. Bölsche schrijft aardig, over de wetenschappelijke
waarde zijner opstellen kan hier niet in den breede worden gehandeld. Wèl curieus
vonden wij zijn karakterschets van Vogt (Iets over den dikken Carl Vogt), ‘een waar
fijnproever op elk gebied, zoowel geestelijk als lichamelijk... een type... met zijn
gemoedelijke jovialiteit, maar toch ook met iets belachelijks over zich, inderdaad
een caricatuur.’
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HET HUTJE IN HET BOSCH NAAR EEN SCHILDERIJ
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L.W. van Soest
door P.A. Haaxman Jr.
Louis van Soest is een sprekend voorbeeld van den kunstenaar, wiens werk de
signatuur draagt van zijn geheele wezen. Wie kent ze niet, die uit hun werk sprekende
naturen en karakters. Neem Mesdag en zijn forsch talent. Zijn manier van doen is
allesbehalve die van een saletjonker. Zijn ronde openhartigheid doet soms vreemd
tegen zijn toevallige omgeving. Forsch en breed zijn zijn gestes, zonder omhaal zijn
woorden, zonder omwegen zijn meening; zijn afkeer van veinzen brengt er hem zelfs
toe, naïf en onwillekeurig zijn oordeel te zeggen over zijn eigen werk. Geheel dat
forsche en breede, soms ruw gelijkende maar altijd eerlijk, 't openbaart zich ook in
zijn werk. Zijn werk kennende, is het bij een eerste ontmoeting met den meester,
alsof men hem reeds meer ontmoet heeft. En wat men bij Mesdag opmerkt, is ook
opvallend bij andere kunstenaars van beteekenis. In Weissenbruch's werken herkent
men zijn robuste persoonlijkheid, zijn geestdrift voor het aspect van een ruwe bonkige
lucht, waaraan hij op zijn onnavolgbaar karakteristieke wijze niet alleen in toon en
kleur, maar ook in woorden uiting weet te geven. Zie een werk van Mauve, de rust
en de verheven kalmte op de Larensche heî, en herinner u zijn contemplatieve natuur.
Haal u Bosboom voor den geest, met zijn expressieve levendige drukte van man van
de wereld, zijn geestvol gesprek, en vergelijk daarmeê den geestigen toets, het pikante
licht, den artistieken humor in zijn kerken en deelen. Wellicht nog sprekender
verwantschap met hun kunst vertoonde indertijd de persoonlijkheid van Charles
Rochussen en David Bles, die een levende illustratie waren van hunne spiritueele
kunstuitingen.
Voorzeker er zijn uitzonderingen, zooals bijv. Bakker Korff, van wien tijdgenooten
verhalen dat de humor in zijn werk merkwaardig contrasteerde met de uiterlijke
gelijkvloersheid van zijn doen en laten. Maar die uitzonderingen bevestigen den
regel. En zoo veel is zeker, dat Louis van Soest tot die artisten behoort, wier natuur
een sterken invloed op hun werk uitoefent, wat altijd een
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waarborg is, dat dit werk in 't een of ander opzicht uitmunt en een sterk persoonlijk
karakter draagt. Zijn stille, contemplatieve natuur deed hem bij al zijn liefde voor de
kunst in hare volle, rijke schakeering, toch bij voorkeur neigen naar het landschap,
inzonderheid waar het zich in zijn meest verheven stille majesteit vertoont. Wanneer
het moderne impressionisme in de kunst nog
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uitgevonden moest worden, zou zeker Van Soest de baanbreker daarvan niet zijn
geweest. Hij gevoelde zich niet in de eerste plaats aangetrokken door de
bewegelijkheid in de natuur, door hare grootsche effecten; hij streefde niet naar een
nieuwe en kunstmatige visie van de dingen; trachtte niet opzettelijk de natuur te zien
met een ander oog dan de kunstenaars uit het verleden; deed allerminst pogingen om
de techniek der schilderkunst te dwingen tot analyses van de natuur. Veeleer ging
hij van meet af aan opbouwend te werk. Bij zijn studiën stelde hij zich niet tevreden
met het opteekenen van vluchtige indrukken in een schetsboek, maar zette er zich
toe om zich van alle bijzonderheden nauwkeurig rekenschap te geven, een boom te
schilderen compleet en plein air, zoo ook de gronden, de gebouwen, het water, de
landwegen. Zoo werd zijn werk allengs, en zonder dat hij zelf er zich van bewust
was, tot een compromis tusschen de schoolsche opleiding en de hartstochtelijk
coloristische en naturalistische school. Van Soest heeft nooit een akademie bezocht
en herinnert zich zelfs niet ooit opzettelijk van een onderwijzer teekenen te hebben
geleerd*). Maar behalve dat hij van de natuur een rijken aanleg voor de kunst had,
was hij ook een kind van zijn tijd en groeide op te midden van de nieuwe denkbeelden
en van den weder opbloei der Hollandsche schilderkunst. Deze beide factoren werkten
zoo sterk op hem in, dat zij hem alle bezwaren deden overwinnen, die aanvankelijk
aan zijn met volle vrijheid volgen van de kunstenaarsloopbaan in den weg gelegd
werden.
Louis van Soest was aanvankelijk bestemd voor de ingenieursstudie. Hij zou dan
later naar Indië, waar hij in 1867 geboren werd, terugkeeren en in de suikerindustrie
werkzaam zijn. Zijn vader, wijlen de heer J.W.A. van Soest, beheerde daar, na den
*) Alleen mej. Etha Fles zou als zoodanig genoemd kunnen worden. Als 13-jarig H.-Burger te
Amsterdam was Van Soest, die in hetzelfde huis woonde, gedurende een aantal maanden
onder haar leiding.
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lande bij het binnenlandsch bestuur op hoogst eervolle wijze gediend te hebben, de
bekende suikerfabriek Kalibagor. Op de Hoogere Burgerschool te Amsterdam maakte
de jonge Van Soest zijn voorbereidende studiën en vertrok toen naar het
Polytechnicum te Aken, waar hij den drie-jarigen cursus met plichtmatigen ijver
volbracht en vóór dien tijd zelfs nog een tijd lang in een machine-fabriek te Helmond,
zich voor de praktijk bekwaamde. Toen kwam de keer in zijn leven. Natuurlijk was
zijn besluit lang voorbereid en gerijpt. Reeds te Amsterdam op de Hoogere
Burgerschool, later te Aken en vooral op
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zijn vacantiereizen, had hij zijn lust in teekenen en schilderen steeds den vrijen teugel
gegeven en zijn ouders in Indië hadden daarvan reeds menige verrassende proeve
ontvangen.
Zoo gebeurde het te Aken, dat hij bij gelegenheid van de zilveren bruiloft zijner
ouders (in 1887) een album teekende, gevuld met illustraties uit zijn vader's Delftsche
studentenjaren. Het was in die dagen dat de jongelui aan de Koninkl. Academie,
waar toen nog ingenieurs en indische ambtenaren gezamenlijk hun opleiding
ontvingen, ter viering hunner lustra maskerades gaven, die in luister sedert niet
overtroffen zijn. Tijdgenooten zullen zich nog wel den gecostumeerde optocht
herinneren, die in 1860 te Delft

ORCHIDEËEN NAAR EEN TEEKENING

gehouden werd, voorstellende het gezantschap van den Sultan van Atjeh, dat in 't
begin der 17e eeuw naar Prins Maurits werd afgevaardigd. Tot de sierlijkste figuren
in dien optocht behoorde een schotsch edelman, die werd uitgebeeld door den student
J.W.A. van Soest. Zijn zoon had dit jugendbild zijns vaders in het album niet vergeten,
evenmin afbeeldingen uit de dagen, toen zijn vader kort vóór zijn vertrek als
ambtenaar naar Indië, zich verloofde met mejuffrouw van Rossem van Vlaardingen.
Naar verluidt heeft dit curieuse album er veel toe bijgedragen om in de familie het
beeld van den toekomstigen ingenieur, dat men zich van Louis droomde, te doen
verbleeken.
Het zou niet lang duren, of de jonge schilder zou de trots zijner familie worden,
vooral van zijn moeder, aan wie hij zijn eerste schilderijen naar Indië zond.
Eigenaardig zijn die eerste werken, echt naïef ook als compositie en als keus van
natuurschoon. In het huis zijner ouders hebben die eerstelingen altijd een eereplaats
gehad. Toen ik ze dezer dagen onder de oogen kreeg, vond ik in die eerste proeven,
hoe onvolmaakt ook, reeds het ernstige streven dat de nu zoo veel rijpere kunst van
v. Soest kenmerkt, om de dingen in de natuur ongekunsteld, eerlijk en nauwgezet
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weer te geven. Zoo schilderde hij in die dagen, heel nuchter, een Gooisch landschap,
de lucht met honderden schapenwolkjes, allen even uitvoerig, de grond niet minder
angstvallig eerlijk, benevens het langs den weg rijdende karretje. Van plein air is in
dit werk nog geen sprake, wel van reeds veel vorderingen in de techniek.
In zijn studententijd, waaruit die eerstelingen dagteekenen, had Van Soest zelfs
de vermetelheid een schilderij naar een tentoonstelling te Berlijn te zenden. Maar
nog merkwaardiger feit: het schil-
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derij werd daar verkocht. En het allermerkwaardigste: de jonge student liet zich
daardoor niet van zijn stuk brengen en bleef wiskunde studeeren. In 1889 maakte hij
zelf een wetenschappelijke reis naar Engeland om de brug over de Forth, die toen in
de ingenieurswereld veel opzien baarde, te bestudeeren en tegelijk in Kensington
studiën te maken van de beroemde verzameling machine-modellen in het museum
aldaar. Van deze gelegenheid maakte hij echter gebruik om naar hartelust te teekenen.
Als een braaf student maakte hij een 80-tal teekeningen naar machineriën, maar zijn
hart was meer bij de verrukkelijke gezichten rondom en op het eiland Wight en op
de Krijtbergen, en in Londen haalde hij zijn hart op aan gezichten op de Theems en
schetste hij in de metropool al wat hem aan mooie gebouwen en straattooneelen voor
oogen kwam. Van die reis bracht Van Soest een geheel album meê, waarop - vreemd
genoeg - in die dagen geen uitgever beslag heeft gelegd. De auteur had het reeds,
gereed voor de uitgaaf, van een titelblad voorzien, maar vóór hij er eigenlijk goed
werk van kon maken, hadden familieleden het reeds geplunderd.
Van Soest ging toen heel vlug en artistiek met de pen om. Op kleine blaadjes, niet
grooter dan één of twee vierk. centimeters, teekende hij volledige landschappen,
breed en krachtig niettegenstaande de minuscule afmetingen, vol atmosfeer en juiste
toon expressie. Als etser zou hij ongetwijfeld groot succes hebben gehad. Maar zijn
hartstocht voorschilderen nam zijn geheelen tijd en zijn gansche denken in beslag.
Al spoedig na zijn vestiging in Den Haag (in 1891) werd hij werkend lid van
Pulchri Studio, en betrekkelijk zeer vlug werd zijn werk opgemerkt. De schilderijen
en teekeningen, die hij exposeerde, hadden dadelijk succes bij het ontwikkeld publiek
en zij hadden dit vooral te danken aan een bij beginners in de kunst ongewone mate
van distinctie, die al spoedig ook door zijne kunstbroeders begon opgemerkt en
gewaardeerd te worden. Daarbij trok hij iedereen aan door zijn beminnelijke
persoonlijkheid, zijn eenvoud en bescheidenheid, zijn geestdrift voor het werk van
anderen, die hij gevoelde dat ver boven hem stonden.
Toevallig ontdekte hij in 1892 een plekje van ons aan natuurschoon zoo rijk
gezegend land, dat een beslissenden invloed zou hebben op zijn verdere ontwikkeling
als kunstenaar. Te Laag Soeren, waar zijn ouders logeerden,
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vond hij die stille majesteit in het landschap, die rustige kalmte en verrukkelijke
stemming, die hem vóór alles aantrokken. Hij koos daar voorloopig zijn domicilie
in het hotel-Horsting; van weken werd het maanden, van maanden jaren, en ongemerkt
vertoefde Van Soest daar van 1892 tot 1897, vijf volle jaren, alleen afgebroken door
den drukken tijd van het vreemdelingenbezoek; dan ontvluchtte hij het oord dat met
de menschen uit de steden zijn karakter voor hem verloor.

EEN HOEKJE VAN DEN TUIN NAAR EEN TEEKENING

Wanneer de getrouwe tentoonstellingbezoeker zich uit die dagen de landschappen
van Van Soest herinnert, dan zal hij ongetwijfeld met genot daaraan terugdenken.
Er was een dichterlijke stemming in die werken en tegelijk een hoogst aantrekkelijke
realiteit. Met liefde schilderde Van Soest de gevlekte berken stammen in de fijne
atmosfeer, de blonde landwegen en de toonvolle schakeeringen van het licht uit de
klare luchten. Zijn beschaafde manier van schilderen, die nooit door eenige ruwheid
ontsierd werd, en tegelijk dat groote karakter dat hij in zijn beste werken niet
verloochende, gaf iets geheel persoonlijks aan zijn werk. Vooral zijn
sneeuwlandschappen bij dag en bij avond, als het licht de boomen blauwgrijze
schaduwen doet werpen over het sneeuwkleed, werden algemeen bewonderd. In den
zomer van 1899 had Van Soest in Pulchri een besneeuwden boschweg bij maanlicht
geëxposeerd, die door de kritiek algemeen geprezen, door het publiek beschouwd
werd als een der favorietstukken van de tentoonstelling.
Gelijk de eenzaamheid en de rust der natuur weldadig werken op de door het
bezige leven moede geworden zinnen, zoo oefent ook de uitbeelding van die natuur
een verkwikkenden invloed op den mensch, en in hooger mate doet zij dat wanneer
een kunstenaar van een diep teeder gevoel en van een fijne, gevoelige techniek die
rust en die eenzaamheid vertolkt. Wat de mensch dikwijls gedachtenloos in de natuur
voorbijgaat, afgeleid of gestoord door weer andere indrukken, dat voelt hij plotseling
in volle kracht op zich inwerken bij het zien van een geschilderd tafereel.
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Dat Van Soest die aandoening weet te wekken, duidt op een zeer persoonlijk talent,
dat bij hem tot ontwikkeling kwam door dagelijks om te gaan met die stemmingvolle
natuur en door zijn techniek steeds door vernieuwde oefening te rijpen. Zijn eigen
geaardheid en gemoedsstemming werken daartoe in hooge mate meê. Wanneer hij
een enkele maal uit den band springt, is dat gemeenlijk een uiting van bewondering
voor zijn kunstbroeders, die zich door machtiger en brutaler effecten laten aangrijpen.
Dan schildert hij bij wijlen een impressie van louter licht en kleur en geeft hij een
bewijs van zijn coloristisch vermogen, al is zijn eigen kunstenaarsziel er ook maar
half bij. Op een tentoonstelling in de provincie zond hij eens een studie in van een
eenvoudig gegeven, wat boomen en struiken met een door de zon fel beschenen rood
dak en schitterend wit muurtje*). De kracht en het

*) Zie onder de illustraties: boerderij te Loosduinen.
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magische effect van die studie, die al zijn buren doodsloeg, waren te danken aan een
lucht van louter zon, van de kracht van Jaap Maris. In een paar uur had Van Soest
die licht uitstralende studie op het doek gesmeten. Op de tentoonstelling had dit
schilderij groot succes, vooral onder de vakgenooten, maar de auteur zelf liep er niet
meê weg. Hoe kan het ook anders, waar Van Soest's stemming er niet door
teruggegeven werd. Zijn ziel lag er niet in. Dat die in zijn beste werken wordt
gevonden, is de reden van de aandoening, van den machtigen indruk dien zij op den
beschouwer maken.
Op de wereldtentoonstelling te Parijs was ook Van Soest in de Hollandsche
afdeeling van de decennale expositie vertegenwoordigd met een ‘wintermorgen’. Ik
geloof niet dat hij voor dien tijd te Parijs exposeerde, althans hij was daar zoo goed
als onbekend.

EERSTE SNEEUW STUDIE

Maar dadelijk trok ook daar zijn intieme kunst de aandacht van de kritiek, en twee
der voornaamste kunstbeoordeelaars, Arsène Alexandre in de Figaro, en Léonce
Bénédite in de Gazette des Beaux Arts, spraken met geestdrift over dat zeer bijzondere
doek. De eerste noemde het schilderij van v. Soest ‘une des peintures les plus fines,
les plus lumineuses et du sentiment le plus vrai que nous ayons vues dans le groupe’.
En Léonce Bénédite zeide er van: ‘ce petit tableau rit joyeusement dans une lumière
vive, qui rend infiniment délicate la ténuité extrême des valeurs. C'est une vision
tout à fait exquise’.
Dit werk van v. Soest werd dan ook, tegelijk met een schilderij van Briët, voor
het Musée du Luxembourg aangekocht en de auteur zag zich met de 2e medaille
bekroond.
Overal in het buitenland, waar men het intieme in het Hollandsche landschap nog
meer waardeert dan de gemiddelde Hollander zelf, kwam men onder de bekoring
van zijn werk. Ongeveer hetzelfde motief als te Parijs, een huisje in de sneeuw te
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Dieren, was ook te Venetië een succes voor den jongen meester. Het werd daar
aangekocht voor een collectie te Grätz. Ook te Dresden, hoewel daar nog slechts een
enkele maal ingezonden hebbende, heeft hij reeds naam gemaakt. Men wilde daar
absoluut een dergelijk schilderij als te Parijs hebben, maar aan dien wensch kon hij
bezwaarlijk voldoen. Een stemming laat zich niet commandeeren. Vroeger, in 1897,
had Van Soest te Brussel een zeer gelukkige inzending van een ‘winterlandschap’
(schilderij) en een aquarel. Beide werken bleven daar in een collectie en van de vijf
2de medailles werd er hem één toegekend.
Zijn eerste landschap, door hem te Laag Soeren gemaakt, zond hij naar München
en hij zag het niet meer terug. Eindelijk valt
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nog te vermelden, wat het buitenland betreft, zijn expositie in 1895 in de Royal
Academy te Londen.
Voor ter nauwernood tien jaren werken is een dergelijk succes in den vreemde
voor een jong kunstenaar inderdaad iets zeldzaams. Maar boven alles wat hij op
buitenlandsche tentoonstellingen zond en boven de werken, waarmede hij zich ook
hier de meeste bekendheid verwierf, staat mijns inziens een andere kunstuiting,
waarmede Van Soest nog pas zeer onlangs op een paar speciale
keuze-tentoonstellingen, in de Lakenhal te Leiden, en bij den heer Voskuil te
Amsterdam, de kunstvrienden verrastte. Ik was nog onder den indruk van werken
uit zijn eerste periode, die ik in de collectie van wijlen zijn vader had gezien: een
warmen dag in Laag Soeren*), mulle zandweg met aan weerszijden berkenboomen
en overal de atmosfeer doortinteld van puren zonneschijn; een zeer intiem, eenzaam
plekje met boomen in den hoogen grond, een beekje rechts op den voorgrond, op
den achtergrond een lichtende warmgrijze lucht en een drietal boomen aan den
horizon: het geheel buitengewoon fraai van toon en van stemming; maar ik had ook
onder het groote, zonnige schilderij een klein paneeltje gezien, een eenvoudig geval
langs den boschrand, dat mij nog meer dan het groote schilderij het gevoel van rust
en eenzaamheid gaf, den indruk van stille majesteit, ondanks zijn kleine afmetingen.
Zoo was ik voorbereid om die heele reeks kleine intieme werken te zien, waarmede
Van Soest op genoemde tentoonstellingen onverwachts voor den dag kwam. Hij had
ze louter voor zijn studie, voor zijn artistiek genoegen gemaakt, en er heel lang in
stilte aan gewerkt. Zij waren voor velen een openbaring van een geheel nieuwe en
verrassende uiting in Van Soest's kunst, niet zoo zeer in opvatting van de natuur,
want daarvan was hij gelukkig niet afgeweken, maar veeleer in de techniek. Wat zoo
direct naar de natuur onmogelijk verkregen kan worden, die rijpe emailglans over
de kleuren, die malsche toon in de schaduwen, waarin de ouden zoo uitmuntten, zag
men hier op die reeks landschappen, meerendeels van kleine af-

*) Zie onder de illustraties berkenlaantje te Soeren.
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metingen. Ik herinner mij een leliëntuin in blauw groenen avondschemer, van een
breedheid en tevens uitvoerigheid vooral in de tonaliteit, die aan de voorwerpen zulk
een bijzondere, expressieve waarde geeft; iets dergelijks, nog rijper misschien, een
pittig groene weî met een viertal knoestige boomstammen op den achtergrond, met
fel licht, stralend uit grillig gevormde wolken; dan een paar kleine schilderijtjes, met
een wijd en ver uitgestrekt panorama, de grondjes met verwonderlijke juistheid van
toon en van waarde tegen elkaar gezet, een wereld van schoonheid op enkele
centimeters oppervlak; ook zag ik daar een afzanderij, dat mij vooral boeide als
zuivere kleurstudie, raak van toon en soliede van factuur; en om nog iets te noemen,
de schets van een simpel wit muurtje op een boerenerf, waar een paar kippen rond
woelen in het warme zand, dat mij door zijn rake toetsen bijzonder in 't oog viel.
Al deze uitvoerige en toch breed en kloek opgezette, door en door rijpe werken*),
zijn voor mij het zekere bewijs dat Van Soest nog pas aan het begin is van zijn
loopbaan als artist. Zij zijn het resultaat van het dagelijks intiem omgaan met de
natuur, van het nauwgezet studeeren van de dingen, zooals zij zich daarbuiten aan
het oog van den gevoeligen waarnemer voordoen, en welke studie vooraf moet gaan
om in het atelier de techniek eerst goed tot haar recht te laten komen. Dat Van Soest
in dit opzicht nog op verre na niet bereikt heeft, wat hij als zijn ideaal beschouwt,
opent hem nog een heerlijk voor uitzicht en belooft ons nog menige schoone
verrassing van zijn kunst.
Toen ik hem onlangs op zijn atelier in de Riouwstraat bezocht, kon hij mij slechts
zeer weinig van zijn kunst laten zien. Alles was heinde en ver verspreid. Ik verlustigde
mij in eenige pittige werken van zijne kunstbroeders, nog meer in de enthousiaste
bewoordingen waarin van Soest aan zijn bewondering voor die werken lucht gaf.
Zijn vriend Arntzenius is daar met een geniale proeve vertegenwoordigd; niet minder
Jacob Maris; van Höppe zag ik een klein schilderij van zeldzame kracht; van

*) Onder de illustraties vindt men afbeeldingen van enkelen dezer werken: Een hoekje van den
tuin, Eerste sneeuw, Zomernacht, Bouwland. Het hutje in het bosch, Het witte huisje.
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v.d. Weele een rund zooals hij er vermoedelijk geen tweede ooit geschilderd heeft;
zoo ook van Haverman, Mesdag, Bilders-van Bosse, Bauer, Salberg, superieure
proeven van elks bijzondere kunst. Zoo ervoer ik al weer, dat de artisten op elkaars
ateliers altijd het best vertegenwoordigd zijn.
Wat Van Soest mij op zijn atelier van zijn eigen werk liet zien, was geen landschap,
geen aquarel, geen typisch werk van den landschapschilder, neen het was de beeltenis
in olieverf van zijn oudsten zoon Johan Leeudert, een allerliefst blond knaapje, dat
mij door de zielvolle gelijkenis met het origineel bijzonder trof. En nu ik toch van
den zoon spreek, die natuurlijk de oogappel van zijn vader is, mag ik niet onvermeld
laten het groote geluk dat Van Soest heeft gevonden in het bezit van een lieve vrouw,
die natuurlijk de eerste deelgenoote is van al zijn lief en leed in zijn
kunstenaarsloopbaan. Moge deze, ten spijt van het ars longa vita brevis, nog van
zeer langen duur zijn tot roem van de Nederlandsche schildersschool.

SOERENSCHE BOSSCHEN NAAR EEN SCHILDERIJ

Benedictus Despinoza.
Door W. Meyer.
In een der achterbuurten van 's-Gravenhage, op de Paviljoensgracht*) prijkt het bronzen
beeld van Benedictus Despinoza†). Men richtte het in 1880 daar ter plaatse op, omdat
de wijsgeer tijdens zijn verblijf in den Haag eerst op de Veerkaai in de onmiddellijke
nabijheid, later op de Paviljoensgracht zelve had gewoond, in het huis thans aan een
*) Thans gedempt en bestemd om een groote verkeersweg te worden.
†) Dat de gebruikelijke schrijfwijze ‘Spinoza’ verkeerd is blijkt m.i. uit het facsimile zijner
handteekening onder het portret (Zie bladz. 737).
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in den gevel gemetselden gedenksteen te herkennen. Van die Veerkaai zegt Jacob
van der Does in zijn beschrijving van den Haag:
Hier is geen groot gewoel, hier kan men eensaem leven.
Oock soo is deze gracht van haer begin geweest,
Een woonplaets van diegeen die wercken na de geest.

En zulk een man was Despinoza. Reeds als knaap boeiden hem de hoogste
vraagstukken des levens en bracht hij zijn Joodsche leermeesters Saul Levi Morteira,
Izaak Aboab,
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Menasseh ben Israël, in verbazing door zijn kennis en ontwikkeling. Geen wonder
dat de vlucht die zijn gedachten allengs namen, weldra uitging buiten de perken der
synagoge en ruimere sfeeren zocht. Te dien einde legde hij zich onder leiding van
den Jezuïet Franciscus van den Ende, een volslagen vrijdenker, met ijver op de oude
talen toe en vond hierin het middel om zich te kunnen bewegen in den gedachtenkring
der hem omringende geleerden uit de Christenwereld. Aldus onderleid, besteedde
hij van toen af tot aan zijn einde, al zijn tijd, al zijn kennis, al zijn denkkracht aan de
studie van het volstrekt oneindige Wezen, of van God.
Hij had ingezien, zoo deelt hij ons mede in zijn ‘Vertoog over het zuivere denken’,
dat 's menschen geluk afhankelijk was van het voorwerp waarin hij dat geluk meende
te vinden. Geld, eer en lust, door de meeste menschen als de ware geluksgoederen
koortsachtig nagejaagd, waren hem gebleken broos, vergankelijk en onbevredigend
te zijn; dies nam hij zich voor te zoeken of er ook soms iets te vinden was dat blijvend
en onvergankelijk en tevens groot en verheven genoeg was om zijne ziel met
ongestoorde blijmoedigheid te vervullen. Waar hij voortaan ook vertoeft, overal zien
we hem als 't ware ‘begraven in zijn cel’ (quasi in Museo suo sepultus) om naar dat
hoogste goed te zoeken; zijn rijke briefwisseling is vol van datgene wat hem boven
alles bezig hield, zijn nagelaten werken eindelijk leveren ons, hoe men ook over hun
inhoud moge oordeelen, het onomstootelijk bewijs dat al zijn denken voortdurend
op dat ééne doel is gericht geweest.
En aan 't einde zijns levens verklaarde hij in een brief aan Albert Burgh, overtuigd
te zijn de ware wijsbegeerte te bezitten. Voor hem was dus het levensraadsel opgelost,
hij had de ware gemoedsrust, die hij zocht, gevonden.
Dit is in groote trekken het verloop geweest van 's wijsgeers geestelijk leven. Zijns
levens lotgevallen, uitvoerig en boeiend, in bijzonderheden beschreven door onzen
landgenoot K.O. Meinsma te Zutphen, zullen wij hier ter plaatse slechts aanstippen;
zijn leer hier te behandelen is natuurlijk ons voornemen allerminst; wat wij ons
voorstellen is slechts een schets te geven van het eigenaardige dat zijn leven en leer
van anderen onderscheidde, m.a.w. een beeld van zijn karakter.
Baruch Despinoza was een man uit een stuk.
Iets groots tot stand te brengen op geestelijk of stoffelijk gebied, in kunst of
wetenschap, is altijd achtenswaard. Dankbaar aanvaardt de nazaat de gewrochten,
hem door groote geesten nagelaten en wendt ze tot eigen ontwikkeling aan. Hoe vaak
echter wordt het loflied, daarbij aangeheven te hunner eer, door wanklanken gestoord.
Terwijl wij het werk bewonderen, moeten wij zoo vaak den schepper er van onze
achting ontzeggen. Niet zelden ging diens leven op, niet zelden ging het onder in de
zucht naar geld, eer of genot en de bekende spreuk van: doe naar mijne woorden,
niet naar mijn werken, klinkt ons reeds uit de verte tegen, als wij nader kennis maken
met zijn leven. In buitengewone mate is dit het geval met de denkers onder ons.
Andere groote mannen mogen in vele opzichten klein zijn; door den aard van hun
werk zijn ze meestal in staat dit te verbergen voor de menigte, al is het dan
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ook niet voor hun kamerdienaar of huisgenoot. De wijsgeer echter, die zich vermeet
zijn medemenschen een levensleer te geven, spreekt daarin maar al te dikwerf zijn
eigen oordeel uit. Welnu, hier hebben wij op dien regel een uitzondering; onze
wijsgeer was een der weinigen die beantwoord hebben aan de eischen door hemzelven
gesteld. Hij durfde niet alleen te denken, maar had ook geestkracht en moed (virtus)
genoeg om te doen zooals hij meende dat goed was: hij was wat men thans gewoon
is te noemen ‘een karakter.’
In 't jaar 1632 geboren, en opgevoed in de Joodsch-Portugeesche kringen te
Amsterdam, - zijn ouders woonden aldaar eerst op Vlooienburg, later in ‘'t Oprecht
Tapeythuys’ naast de oude Portugeesche kerk, vroeger Lange Houtgracht, nu
Waterlooplein, No. 41*) - levende te midden eener van zijn geslacht min of meer
afkeerige Christelijke omgeving en als 't ware voorbestemd om zijn leven te slijten
in den gedachtengang van de Wet en de Profeten en zijn geest geboeid te houden
binnen de perken der Spaansche en Portugeesche overlevering, hoe grootsch die ook
overigens mocht worden genoemd, - zeide hij op zij 20ste jaar plotseling alles wat
hem lief was vaarwel en liet zich door geen smeekbeden, geen verlokkende
aanbiedingen*) of bedreigingen van dien stap weerhouden, omdat hij zijn overtuiging
geen geweld wilde aandoen, en ‘om de sleur maar ter kerke wilde blijven gaan’, als
Colerus zegt. Het gevolg was dat hij in 1656 plechtig uit de Synagoge werd verbannen
en daardoor voor altijd werd uitgesloten van den omgang met zijn vrienden en
verwanten. Zijn naam werd uit de boeken zijner gemeente uitgewischt.
Door zijn veelzijdige kennis vooral ook van het Oude Testament werd hij echter
weldra in de kringen van ietwat vrijzinniger Christenen een welkome gast; de
Doopsgezinde

WERKPLAATS IN HET SPINOZAHUIS TE RIJNSBURG.

*) Men leze hierover D.C. Meijer. Amsterdam in de XVIIde eeuw.
*) Er werd hem door de oudsten een jaargeld van f 1000 aangeboden.
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Collegianten vooral, zelf ijverige Schriftonderzoekers, wisten zijn wetenschap op
prijs te stellen, en fijnbeschaafde Amsterdammers, een Sylvius, een de Volder, een
Hudde, een Burgh, een Tulp Jr. e.a. zochten zijn omgang.
Hoezeer lag het nu niet voor de hand zich ook geestelijk geheel bij hen aan te
sluiten? Welke voordeelen waren daarvan voor hem niet te wachten, vooral in dien
tijd, toen aan niemand eenig ambt of eenige betrekking werd verleend tenzij men tot
de Gereformeerde Kerk behoorde. Daarenboven; Spinoza wist het al te goed, op de
hoogten woont eenzaamheid en wat kon den verlaten banneling eer verlokken dan
belofte van aaneensluiting met overigens gelijkgezinden.
Hoe velen hebben zich, dit inziende, laten afschrikken hun eigen weg te gaan, en
de eene dienstbaarheid slechts verlaten om de andere weder op zich te nemen.
Niet alzoo Despinoza. Hij wilde vrij blijven denken en bond zich daarom aan geen
kerk of gezindheid.
Verbannen uit de gemeenschap der Joden, moest hij weldra ook zijn geboortestad
verlaten, - wij zullen straks zien naar aanleiding waarvan, - en begaf zich eerst naar
Ouderkerk, buiten het gerecht der stede van Amsterdam en van daar in 1660 naar
Rijnsburg, den zetel der Collegianten, om zich geheel alleen en ongestoord aan zijn
overpeinzingen te kunnen wijden.
In zijn sober levensonderhoud voorzag hij inmiddels door het slijpen van lenzen,
die destijds, bij de groote belangstelling voor de doorzichtkunde, zooals in de 17de
eeuw de kennis der gezichtsleer werd genoemd, goede en geregelde afnemers vonden.
Dit slijpen geschiedde toenmaals met de hand; het welslagen hing geheel van de
bekwaamheid van den werkman af en groote waarde werd dus gehecht aan de
werkstukken van iemand, die als onze wijsgeer in zijn brieven heeft getoond, de
vraagstukken kende die de natuur- en sterrekundigen van zijn

KERKLAAN TE VOORBURG.

tijd door middel van die lenzen zochten op te lossen. Geen wonder dat een Christiaan
Huygens Despinoza later te Voorburg ontmoetende, niet kon nalaten hem op te
zoeken. Hoe hoog deze zelfzuchtige hoveling zich ook boven den Jood verheven
waande, hij moest erkennen dat diens glazen bewonderenswaardig geslepen waren
en schreef daarover nog herhaaldelijk aan zijn broeder Constantijn, nadat hij zich te
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Parijs had gevestigd om zich te koesteren in de gouden stralen die le roi soleil ook
over hem liet schitteren.*)
Niet alzoo Despinoza. Ook hem werd van wege Lodewijk XIV een jaargeld
toegezegd, hem den in armoede levende, indien hij aan den vijand van zijn land, den
vervolger der vrije gedachte een zijner werken wilde opdragen. Met korte woorden
sloeg hij het af; hèm kon de glans van het goud niet verlakken.
En toen de keurvorst van de Palz, hem in 1673 een leerstoel aanbood en daarbij
te kennen gaf, dat hij, mits binnen zekere grenzen, vrij denken en filosofeeren mocht,
wist hij ook dit, hoewel in uiterst hoffelijke bewoordingen, af te wijzen, overtuigd
zijnde, dat een vrije wijsbegeerte aan Academiën, van Staatswege onderhouden,
ondenkbaar was, en hij dus door het aannemen van het beloofde ambt, het hoogste
goed dat hij kende,

*) Voor een jaargeld van 2000 kronen had hij zich laten bewegen zijn vaderhuis en vaderland
te verlaten.
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het rustig en onbelemmerd onderzoek der waarheid zou moeten prijsgeven.*) Hoe
velen zijn, nog langen tijd na hem, voor een dergelijke verzoeking bezweken en
hebben hun leer gewijzigd naar de inzichten der toongevers van hun tijd! Hoe lang
nog hebben de Academiën allen die zij wilden toelaten op dit Procrustes-bed gelegd,
en die zich daaraan niet wilde onderwerpen tot eigen schade en schande uitgesloten!†)
Zelfs de verlichte 19de eeuw zou zich moeten schamen als wij op die vraag een
openhartig antwoord wilden geven.
Hoe dit ook zij, Despinoza heeft zich hierin een man van karakter getoond dat hij
noch voor het goud van den Franschen koning, noch voor de eer van een academischen
leerstoel

EERSTE VERTALING VAN HET TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS.

is gezwicht, evenmin als hij zich weleer door de wraakzucht der Rabbijnen had laten
afschrikken of gevreesd heeft voor de verbolgenheid der Calvinisten van zijn tijd.
Over die wraakzucht der Rabbijnen straks nog een enkel woord; haar kon hij
ontvluchten door Amsterdam te verlaten, maar waar zou hij in Europa aan den toorn
der kerkelijke overheid ontsnappen. En over die macht en de booze bedoelingen der
geestelijkheid in het Nederland der 17de eeuw moet men niet te gering denken. Want
de wijze lessen van den 80-jarigen krijg, - de oorlog is een strenge tuchtmeester der
volken - waren in de tweede helft der 17de eeuw reeds bijna vergeten. De groote daad
van Willem I: zijn verzet tegen de onderdrukking der gewetensvrijheid, hoezeer in
de hitte van den strijd en vooral bij zijn heldendood naar waarde geschat, had allengs
*) Opmerkenswaardig is dat Huygens Frankrijk moest verlaten toen de vervolging der
Protestanten een aanvang nam en de keurvorst van den Palz door Lodewijk XIV uit zijne
bezittingen verdreven werd. Wel had Despinoza goed gezien, toen hij verklaarde bij ervaring
te weten dat eer en aanzien on vertrouwbaar waren. Fol qui s'y fie.
†) Curatoren der Leidsche Universiteit hebben den 27 Juni 1673 in extraordinaire vergadering
besloten alle exemplaren der Ethica van onzen wijsgeer op te halen en te verbranden.
De Utrechtsche Hoogeschool vervolgde iets vroeger Descartes.
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zijn ware beteekenis voor het geslacht te midden waarvan Despinoza leefde verloren,
en de Calvinistische kerk, thans de heerschende geworden, toonde destijds in vele
opzichten in onverdraagzaamheid voor de Roomsche niet onder te doen.
In de Republiek nu, door haar geregeerd, gaf Despinoza zijn ‘Godgeleerde
Staatkundige Verhandelinge’ in het licht. In 1663 was hij van Rijnsburg naar Voorburg
en van daar in 1669 of 1670 naar den Haag vertrokken. Aldaar - men zegt onder
bescherming van Jan de Witt - verscheen het boek dat voor het eerst een onbevangen
onderzoek bevatte van de Boeken des Ouden Testaments en tegelijkertijd een
onvergankelijk pleidooi is geworden voor de vrijheid van denken. De uitgave van
dit boek was een moedige daad, was daarenboven een gebeurtenis. In Frankrijk
dreigde geloofsvervolging, in de Republiek heerschte sterke uitsluiting van
andersdenkenden, zelfs de grootste mannen van de 17de eeuw, een Leibniz, een
Newton, een Boyle, een Oldenburg, een Boerhave, een Swammerdam enz. waagden
het niet een duimbreed
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PLACCAAT VAN DEN HOVE.

af te wijken van de alom gehuldigde leer.
In gezaghebbende kringen verwekte het Tractaat dan ook een storm van
verontwaardiging, en in 1674 werd het na lang verzet van de vrijzinnig denkende
regenten bij Placcaet van den Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland
verboden.
De kerkelijke wereld kwam in opstand tegen zijn leer en zeker zou zijn leven in
een of ander vunzig kerkerhol daarvoor ten offer gevallen zijn, indien niet de tering
hem in den aanvang van 1677 aan zijn belagers had ontrukt.*)
De daden van een denker zijn de uitgave zijner werken.
Despinoza's eerste werk was, - behalve een opstel over God, de mensch en deszelfs
welstand, dat ongedrukt bleef; - een wiskunstige uiteenzetting van de leer van
Descartes geweest, in 1663 tijdens zijn verblijf te Rijnsburg, in het licht verschenen.
Zijn tweede daad was de uitgave van het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog; - het was
hem niet vergund de kroon van al zijn werken, zijn Ethica of Levensleer tijdens zijn
leven het licht te doen zien. Toen hij in 1675 met de uitgave daarvan een begin wilde
maken, ontstond er onder de Cartesianen zoowel als in de hofkringen zulk eene
opschudding, dat hij zijn plan moest laten varen en op betere tijden meende te moeten
wachten. Toen deze echter niet kwamen en hij den dood zag naderen, zond hij al zijn
‘Nagelate Geschriften’ aan zijn vriend Rieuwertz, den boekdrukker te Amsterdam,
met verzoek aan zijn vrienden ze ter gelegener tijd uit te geven, zonder daarbij
evenwel zijn naam te vermelden.
Ook hierin komt de grootheid van zijn karakter uit. De vrucht van al zijn denken
had hij in die Ethica nedergelegd; hij meende, zooals gezegd, in het bezit te zijn der
ware

*) Aldus Lucas aan het einde van zijn Levensbeschrijving van Despinoza.
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wijsbegeerte, hij achtte zijn werk voltooid, want in 1675 stond hij gereed tot drukken
over te gaan, en toch was hij zoo vrij van alle ijdele roemzucht, dat hij zelfs na zijn
dood niet als schrijver genoemd wilde zijn. Zijn vrienden gaven die Nagelaten Werken
uit onder den doorzichtigen schuilnaam van B.D.S.*)
Dr. Schuller kreeg de Ethica eerst in handen en bood ze voor f 150 aan Leibniz te
koop aan; voor deze echter gelegenheid had zijn vorstelijken beschermheer tot den
aankoop over te halen, wist Schuller de Amsterdamsche vrienden tot eenstemmigheid
te bewegen en hadden Lodewijk Meijer, de bekende geneesheer-taalkundige, en Jarig
Jelles, de Collegiant, Jan Rieuwertsz gemachtigd het werk in druk te geven.
Die Ethica mag inderdaad een eenig boek worden genoemd. Terecht of ten onrechte
meende de eeuw van Spinoza dat alle wetenschap wiskundig moest worden en kon
worden uiteengezet. ‘Ach, dat men toch altijd wiskundig wilde denken’, liet Leibniz
zich eens zuchtend ontglippen. Welnu ook aan dien eisch heeft Spinoza voldaan. Hij
heeft het gewaagd zijn geheele wereld- en levensbeschouwing in wiskunstige vormen
te kleeden. Voor en na hem is dit niemand meer in den zin gekomen: in dit opzicht
is zijn werk eenig te noemen.
Onze tijd is van dien vorm afkeerig geworden en er zijn er zelfs die onverholen
hun afkeer van begripsbepalingen en sluitredenen durven uitspreken. De welwillende
lezer zal begrijpen, hoever dezulken van Spinoza's Ethica verwijderd zijn. Maar zij
zijn kinderen van hun tijd en in een eeuw van ongebondenheid (anarchie) op elk
gebied des levens opgevoed, zijn ze allerminst geneigd hun gedachten te wringen en
te schikken in het enge kuras der redeneerkunde. Laat ons hen niet bespotten noch
beklagen, maar enkel trachten ze te begrijpen. Dit toch was Despinoza's levensleuze
en ook hierin volgde hij zijn leer. Toen Oldenburg hem eens verzocht zijn bezwaren
tegen de stellingen van Descartes bloot te leggen, antwoordde hij slechts ongaarne
daartoe over te gaan, omdat het zijn gewoonte niet was de fouten van anderen aan
te wijzen. Ook blijkt dit duidelijk uit den inhoud zijner werken. Meer

DE VERTALING VAN HET EERSTE WERK VAN DESPINOZA, BENEVENS EEN EERST IN ONZE EEUW
UITGEGEVEN TRACTAAT.

*) Wij hebben zoowel hier als boven den titel der Holl. vertaling afgedrukt. Alle werken waren
oorspronkelijk in het Latijn geschreven.
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dan iemand anders zou hij aanleiding gehad hebben om de leerstellingen der Joodsche
of Christelijke kerk over den hekel te halen, toch gaf hij in de Ethica alleen zich zelf,
alle andere stelsels terzijde latend, als waren ze hem onbekend. En dezen stelregel
heeft hij - want Despinoza leefde volgens dogma's - zelfs zoo streng volgehouden,
dat oppervlakkige lezers beweerd hebben dat hij wel veel gedacht maar zeer weinig
gelezen had. Een eenvoudige herinnering aan zijn boekerij is voldoende om dit
beweren te weerleggen.
Slechts eens liet hij zich in zijn Brieven aan Oldenburg op diens aanhoudend
verzoek over de Christelijke dogma's uit; een andermaal werd hij daartoe gedwongen
door den jongen Burgh, die hem, zijn vroegeren leermeester, tot het Roomsche geloof
trachtte te bekeeren. Van niets ben ik meer afkeerig dan van twisten, schrijft hij in
den zesden brief en toen Lodewijk Meyer in de Voorrede van Despinoza's boek over
Descartes, een jongmensch die den wijsgeer beleedigd had, in scherpe bewoordingen
wilde terecht zetten, ried hij hem dit ten sterkste af om de lezers, naar hij zeide, niet
in den waan te brengen alsof hij met de uitgave van dit werk nog iets anders beoogde,
dan het verkondigen der waarheid. Geen grooter blaam kan men dan ook op zijn
nagedachtenis werpen, dan uit zijn naam op andersdenkenden te schelden.
De ware denker stelt maar hekelt niet. Dit laatste is slechts eigen aan geesten van
den tweeden rang. La critique est aisée mais l'art est difficile.
Wij zagen tot nu toe, hoe Despinoza den moed zijner overtuiging bezat, hoe zijn
bescheidenheid alle eerzucht wist te onderdrukken, en hoe afkeerig hij was van allen
redetwist; we willen thans nog een blik slaan op enkele andere bijzonderheden van
zijn karakter. Wij zijn daaromtrent voldoende ingelicht. Toen de wijsgeer zich in
den Haag vestigde had hij zijn intrek genomen bij een zekeren Van der Spyck, een
schilder, die tevens ouderling der Luthersche kerk was. Als zoodanig kwam hij
natuurlijk vaak in aanraking met den bekenden predikent Köhler of Colerus

DE VERTALING DER OPERA POSTHUMA.

die in 1693 in den Haag beroepen was. In 1705 nu gaf deze Colerus een bestrijding
van Despinoza in het licht, waarop hij naar de gewoonte dier dagen een Levensbericht
van den wijsgeer liet volgen Op grond van zijn vertrouwelijken omgang met v.d.
Spyck mag men aannemen, dat dit verhaal, althans wat de laatste jaren van
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Despinoza's leven betreft, op volkomen juiste gegevens steunt, en zoo bezitten we
dan een beeld daarvan door een tegenstander opgeteekend uit den mond van een
eenvoudig man, die dagelijks met hem had verkeerd.*) Voorts kennen we hem uit
zijn brieven.
We weten van hoe weinig hij leefde, hoe kalm hij ook dit weinige nog wist te
bekrimpen als het lot zich soms ongunstig betoonde, hoe hij zijn vriend De Vries
weerhield hem tot erfgenaam van zijn aanzienlijk vermogen te maken omdat hij
meende dat dit met meer recht aan diens broeder toebehoorde, hoe weinig vervaard
hij zich toonde bij den dood der gebroeders De Witt, en hoe hij soms maanden
achtereen het huis waarin hij woonde niet verliet om onafgebroken te kunnen werken.
Wij weten hoe de voornaamsten uit alle landen hem uit eigen beweging opzochten,

*) Leven van Spinoza door J. Colerus. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880.
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en hoe vriendelijk en beleefd hij allen te woord stond; wij vernemen tevens hoe
vertrouwelijk en gemeenzaam hij omging met het huisgezin van den braven Van der
Spyck. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij ook veel verkeerd met de eersten des
lands, maar steeds blijft hij zelf op den achtergrond; ja zelfs kon men niet dan met
moeite hem bewegen zich in bijzonderheden over zijn eigen stelsel uit te laten, hoe
bereid hij ook was het aan ieder uit te leggen die toonde daarin werkelijk belang te
stellen.
Schijnbaar leefde hij eenzaam en verlaten, maar toen hij, vermoedelijk alleen in
het bijzijn van G.H. Schuller*) gestorven was, werd zijn lijk door vele karossen van
de aanzienlijksten van 's Gravenhage begeleid, in de Nieuwe Kerk aldaar begraven.†)
In een ‘huyrgraft’ hebben ze hem bijgezet. Korten tijd daarna is zijn gebeente
verstrooid, maar zijn gedachten zijn blijven leven tot op onzen tijd en zullen Holland
steeds tot onvergankelijken roem verstrekken. In hoever ze blijvende waarde hebben,
kan hier niet worden nagegaan; hun letterkundige beteekenis zal zeker door niemand
worden geloochend. De wijsbegeerte erkent in hem een harer voornaamste
woordvoerders, en het was niet meer dan natuurlijk dat toen in 1880 een gedenkteeken
voor hem werd opgericht, de geheele wereld daarvoor bijdragen leverde, wijl zijn
naam met onuitwischbare letteren in de wereldgeschiedenis staat geboekt.
Wie de geschiedenis der beschaving kent, zal Holland eeren en liefhebben omdat
het Despinoza onder zijne burgers heeft geteld, en hem gelegenheid gunde te werken
aan de ontwikkeling der menschheid.
Heeft Despinoza aldus veel voor Holland gedaan, omgekeerd was ook hij veel aan
Holland verplicht.
Zoon van het niet langer uitverkoren maar uitgestooten volk der Joden, hadden
zijne vaderen vriendelijke opname in Holland gevonden; een zalige rust na de bloedige
vervolgingen die hen in 1492 uit Spanje, een eeuw later (1581) uit Portugal hadden
verdreven. Geen wonder dat onze provinciën, en vooral Amsterdam, dat in hen de
ervaren
*) Zie mijne Opmerking daaromtrent in den Navorscher en Freudenthal's Lebensgeschichte
blz. 230.
†) Het nummer van het graf is B 162.
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kooplieden wist te waardeeren, reeds door de eerste bannelingen als hun vaderland
werden beschouwd. Onuitputtelijk zijn dan ook die Joden in hun lof over de
Republiek, en evenzoo verheerlijkt Despinoza Amsterdam in het
Godgeleerd-Staatkundig Vertoog, als de eenige plaats waar een ieder vrij is te denken
wat hij wil.
Oogenschijnlijk bevreemdt dit eenigszins, als wij weten hoe hij genoodzaakt is
geweest juist uit Amsterdam voor de wraak zijner geloofsgenooten te vluchten. Want
toen zijn afval bekend was geworden, stond een of ander Joodsch ijveraar, hem met
een ‘pook’ zooals Basnage zegt, d.w.z. met een dolk naar het leven. Vermoedelijk
heeft toen onze wijsgeer in overleg met Burgemeesters, de stad verlaten. Dat dit de
ware toedracht der zaken moet geweest zijn, blijkt wel hieruit dat hij zijn leven lang
met de overheid van de stad die hem had uitgeworpen, op vertrouwden voet bleef
verkeeren, dat een hunner zonen, de jonge Burgh, hem als leerling werd toevertrouwd
en dat hij alleen aan hun machtige bescherming - want Amsterdam beheerschte
destijds de Republiek - de mogelijkheid van zijn bestaan en werken had te danken.
Ook Descartes, schoon uit Utrecht verjaagd, is uitbundig in den lof van Amsterdam.
Nergens ter wereld konden mannen als Descartes en Despinoza destijds steun vinden
dan alleen onder de hoede der Amsterdamsche Regenten. Daar alleen vond men b.v.
een Burgemeester Hooft die de gewetensvrijheid openlijk in de Raadzaal durfde
bepleiten. Geen wonder dus dat Despinoza, die op godsdienstige en staatkundige
gronden die vrijheid verdedigde en voor altijd op redelijke gronden gevestigd heeft,
dankbaar opzag tot onze vaderen die daarvoor hadden gestreden, tot de regenten van
Amsterdam die haar wisten te handhaven, tot het land zijner geboorte en inwoning,
die hem het voorrecht gunde vrij te leven en te denken waar geheel Europa hem dit
verbood; - geen wonder dat hij zich gaarne
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en met trots ‘Amstelodamensis’ noemde. Wat Willem I aan het hof van Margaretha
en op het slagveld verdedigde, verkondigde Despinoza in zijn Vertoog aan de
denkende wereld. Beider standbeeld in den Haag is op denzelfden grondslag gevestigd.
Maar niet alleen dat onze denker aan Holland zijn vrijheid van denken te danken
had, hij ontleende daaraan bovendien een der voornaamste karaktertrekken zijner
wereldbeschouwing. Niets treft ons zoozeer bij het onderzoek zijner werken, als zijn
bewonderenswaardigen zin voor de werkelijkheid. Bij al het verhevene zijner
wijsbegeerte verliest hij die werkelijkheid nooit uit het oog. Evenals onze schilders
het zinnelijk schoon van lijnen en kleuren wisten te ontdekken in de meest eenvoudige
omgeving, in de natuur en de menschen die hen omringden, zoo ging Despinoza bij
al zijn beschouwingen van de geestelijke wereld uit van het beginsel dat al wat
werkelijk was ook reden had van bestaan, of om het op zijne wijze te zeggen: alle
dingen en werkingen die in de Natuur zijn, die zijn volmaakt. Hij waagde het voor
het eerst 's menschen neigingen, begeerten en hartstochten als lijnen, vlakken en
lichamen te bezien en opende zich daardoor den eenigen weg om ze onbevooroordeeld
te waardeeren; hij sprak het met zoovele woorden uit: onder werkelijkheid en
volmaaktheid versta ik hetzelfde.
Zin voor vrijheid en zin voor werkelijkheid. Ziedaar de echt Hollandsche
karaktertrekken, die Despinoza's wijsbegeerte kenmerken bovenal, en hem, al ware
hij dit niet reeds door geboorte, ook in hoogeren zin tot Hollander zouden stempelen.
Voegen wij daarbij den eenvoud en de bescheidenheid van zijn optreden en het
innig-vrome zijner bespiegelingen, nog onlangs door Prof. v.d. Wijck in de Gids zoo
uitmuntend op den voorgrond gesteld; dan eeren wij in hem behalve den uitnemenden
denker, den man die de beste eigenschappen van zijn volk in zijn leven en zijn leer
heeft doen uitkomen.
Uit dat oogpunt moet het huisje te Rijnsburg, waar hij volgens de overlevering
een jaar of 3, van het laatst van 1660 tot Mei 1663 heeft gewoond, en dat thans door
eenige zijner vereerders in den ouden stijl is hersteld, elken Hollander, wien geen
geschiedkundigen zin ontbreekt, aantrekken en eerbied inboezemen.
Het is een schoon denkbeeld van onzen tijd, groote mannen te eeren door de
omgeving waarin zij hebben geleefd, de lijst van hun bestaan als 't ware, ons niet
alleen voor den geest maar ook weder voor oogen te plaatsen.
Met Despinoza's eenvoudig verblijf is zulks betrekkelijk gemakkelijk tot stand te
brengen.
Immers, door de nasporingen van den Heer Servaas van Rooyen,
gemeente-archivaris te 's Gravenhage, is de inventaris van 's mans inboedel ontdekt,
zooals die notarieel is opgemaakt op den dag van zijn overlijden, den 21 Februari
1677. ‘Ik vinde aldaar een koddigen en regt Philosoofschen Imboel,’ zegt Colerus,
en terecht. Het eenige van belang waren.... de boeken. Een boekerij van 160 werken,
waaronder trouwens de voornaamste uit de wereldletterkunde, was om zoo te zeggen
zijn eenige schat. Naar dien schat wordt thans ijverig gezocht; men hoopt haar, althans
dergelijke exemplaren als Despinoza bezat, weder bijeen te kunnen brengen in het
huis waar hij weleer heeft gewoond. Van oudsher werd te Rijnsburg in een laan bij
de Langevaart, dat huis waarin het bekende versje van Camphuysen's May'schen
Morgenstond te lezen staat, als de woning van Despinoza aangewezen; de laan zelve
werd sinds onheugelijke tijden de Spinozalaan genoemd. In Monnikhof's
aanteekeningen, uit 1743 ongeveer, vinden wij deze traditie bevestigd en dit gaf
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eenigen vrienden van Despinoza aanleiding om dat huisje toen zich de gelegenheid
daartoe aanbood, aan te koopen en in te richten tot een Spinoza-museum, waar alles
zal worden bijeengebracht wat voor de kennis van zijn leven en werken geacht kan
worden van belang te wezen.*)
Nergens beter dan in die afzondering van het wereldgewoel, dien ‘secessus’
waarvan Oldenburg gewaagde en waar de grondslag der Ethiek werd gelegd, kan
men zich

*) Wie hiertoe wil medewerken, kan zich tegen een minimum bijdrage van drie gulden jaarlijks,
als lid der Vereeniging ‘het Spinozahuis’ laten opnemen bij W. Meijer. 's Gravenhage,
Weimarstraat 43.
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den eenzamen denker voorstellen. Zijn werken liggen in de oorspronkelijke uitgaven
op de eikenhouten tafel. Door kleine in lood gevatte ruitjes valt het licht op het
stemmige groen van het tafelkleed en de stijve ouderwetsche meubelen, terwijl een
vuren kast met vijf planken, zooals hijzelf er een bezat, de boeken bergt, waarvan
reeds meer dan de helft is bijeengebracht door de vrijgevigheid van Baron G. van
Rosenthal te Amsterdam.
Naast de studeerkamer is de werkplaats waar de wijsgeer zijn natuurkundige
proeven nam en zijn lenzen sleep. Dat was het tooneel zijner werkzaamheid. Daar
wist hij wel te doen en blij te zijn.
Onze tijd heeft aan het laatste veel behoefte. Zwaarmoedigheid en droefgeestigheid
zijn aan de orde van den dag, worden ons door den tijdgeest als van de daken
gepredikt. Ook in Nederland waart deze geest rond. Waaraan het is toe te schrijven,
en of het te rechtvaardigen is, staat ons hier niet te onderzoeken. We vermelden het
eenvoudig als een feit. Maar al willen wij dan ook niet optreden als zedemeesters,
we kunnen toch niet nalaten de lezers van Elzeviers Tijdschrift op te wekken, nu en
dan eens enkele oogenblikken te verwijlen in den gedachtenkring van den Rijnsburger
wijze, die zonder geld of goed, van magen en vrienden verlaten, en zich bewust een
steen des aanstoots te zijn voor de meerderheid der middelbare geesten van zijn tijd,
kalm en onverdroten (sine ira) zijn levenstaak voortzette en niet rustte zijn gedachten
te beschaven en te verhelderen tot zij even doorzichtig, helder en klaar waren als de
glazen die hem te ‘poleisen’ waren gegeven; den man in wiens effen gemoedsbestaan
niet dan zeer zelden eenig zuchtje was waar te nemen van die hartstochten die als
wervelwinden de zielen der meeste menschen in beroering brengen en hen verhinderen
hun broeders en de dingen

STUDEERKAMER IN HET SPINOZAHUIS TE RIJNSBURG.

hunner omgeving onbevooroordeeld en onbevangen (thans zegt men liever objectief)
gade te slaan.
Immers, leeringen wekken maar voorbeelden trekken.
Moge de zin voor oudheidkunde, de eerbied voor geschiedenis die het kenmerk
is van onzen tijd, ons met en benevens de gevels, de meubelen, de tegels en de
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schilderstukken der 17de eeuw, ook weer het geestesleven onzer vaderen uit de gouden
eeuw doen opbloeien voor onze verbeelding.
‘Desespeert niet’, roept Coen ons toe. ‘Doe uw plicht en wees blijde’ vermaant
Despinoza en ‘Godt zal mij regheeren Als een goed instrument, dat ick zal
wederkeeren tot mijnen regiment’, zingen de Geuzen ons toe, te midden der grootste
verdrukking en ellende. Engeland is de verpersoonlijking van den geest der 19de
eeuw, Transvaal die van de 17de. Beide wereldbeschouwingen staan thans in
Zuid-Afrika tegenover elkander, de een de vertegenwoordiger van het ongeloof, de
andere die van het geloof in de geestelijke goederen der menschheid. De
natuurwetenschap heeft als een andere Mefistopheles al de goederen dezer aarde der
menschheid voor oogen gesteld en deze heeft zich even
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als Faust door die beloften laten verblinden; onze eeuw walgt thans van het genot,
waarvan geen verzadiging is.
De tijden kenteren echter reeds. In ònze vormen en ònze gedachtenwereld moet
weer verrijzen het vaste vertrouwen op de dingen die men niet ziet, dat de Grieken
heeft gesteund in hun strijd tegen Perzië, dat de Christenen heeft bezield in hun verzet
tegen de ontaarding der Romeinsche maatschappij, dat een Erasmus en een Luther
deed opstaan tegen de verdooving en verdorvenheid hunner eeuw, dat de Fransche
omwenteling deed woeden tegen de zelfzucht van de hoogere kringen der Fransche
samenleving.
Een vrij man is die zich niet door zijn lusten maar alleen door de rede laat leiden,
is Despinoza's hoofdstelling in zijn Levensleer. Die zich zulk een geestkracht bewust
is ‘verheugt zich’ zegt hij in Stelling 53 van het 3de Boek en hoe meer de mensch
zich aldus verheugt, hoe volmaakter hij wordt. (Zie Hst. 35 van het Aanhangsel van
het vierde Boek).
Zou in dergelijke stellingen niet ook voor onzen wijsgeerigen tijd nog iets nuttigs
te vinden zijn?.....
En zoo zijn wij aan het einde van onze taak.
Wij hebben slechts een beeld, een uiterst oppervlakkig beeld trachten te geven
van het karakter van den wijsgeer en zijn leer; die leer zelf viel buiten ons bestek.
Slechts hierop zij ten slotte nog de aandacht gevestigd, dat Despinoza naast Sweelinck,
Huygens, Leeuwenhoek en zoovele anderen uit onze geschiedenis staat, als baanbreker
op zijn gebied. Hij is de grondvester van het volkomen onbevooroordeelde onderzoek
der geschiedenis, en de daarop gevestigde onafhankelijke wijsbegeerte. Deze eer
moet een ieder hem laten, hoe men overigens over de uitkomsten van dat onderzoek
moge denken, en daarom zal dan ook een elk die zijn vaderland in eere houdt en dus
ook de mannen die de geschiedenis van ons volk hebben gewrocht, Despinoza
bewonderen, niet alleen als een der grootste denkers van alle tijden maar tevens als
den landgenoot, die Hollands naam in herinnering zal doen blijven zoolang de
geschiedenis der beschaving nog beoefenaars vindt.

Het zegel stelt voor een roos met doornen, met het onderschrift Caute, d.i. Voorzichtig; een zinspeling
op zijn eigen naam, waarvan de voorletters langs den rand staan.

Hollandsche musici in den vreemde.
Door dr. J. de Jong.
IV. Oscar Raif.
Van een doode ga ik nu spreken; maar toen ik hem een plaats toedacht in deze
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galerij van landgenooten, behoorde hij nog tot de levenden.
Het is met Raif een beetje gegaan, zooals een Hollandsch spreekwoord het uitdrukt:
uit het oog uit het hart. Nog jong verliet hij het land en hij keerde er zelden weer.
Kunstreizen maakte hij niet en gedurende vele jaren bepaalde hij zich tot lesgeven.
Geen wonder dat het groote publiek, voor zoover zijn naam daar toe was
doorgedrongen, dien geheel vergat. En het is niet onmogelijk dat eerst de mare van
zijn dood in ons land velen de wetenschap zal hebben gebracht, dat met hem een
landgenoot was heen gegaan.

BEGIN VAN EEN STRIJKKWARTET.

Oscar Raif werd 31 Juli 1847 in Den Haag geboren. Zijn vader Karl Raif,*) een
uitstekend hoornist (leerling van Schunke te Karlsruhe), aanvankelijk verbonden aan
de kapel van den Groothertog van Baden, maakte in 1837 kunstreizen, werd hoornist
te Bazel, daarna orkestdirecteur eerst te Kaisersberg, later te Bern. In 1846 werd hij
als hoornist aan de Koninklijke kapel, Den Haag, verbonden, maar lang was hij daar
niet werkzaam. In 1853 vestigde hij zich als muziekdirecteur te Zwolle en hij bleef
dat vele jaren, nam toen zijn ontslag en ging bij zijn zoon te Berlijn wonen, waar hij
in 1881 stierf. Van hem ontving Oscar het eerst muziekonderwijs en om hem was
het ook, dat Oscar de muziek tot studie koos, want even groot als de muzikale aanleg
van den knaap was die voor schilderkunst en hij had zich gaarne daaraan geheel
gewijd, ware het niet de bijzondere wensch van den vader geweest, dat hij musicus
zou worden.
In 1866 begaf Oscar zich naar München, om bij Hans von Bülow te studeeren,
maar slechts kort bleef hij onder leiding van dien meester. Een val dwong hem tot
rust en het uitbreken van den oorlog deed hem weer naar Holland terugkeeren.
Van 1867-'69 studeerde hij te Berlijn bij Karl Tausig. Deze had daar een
zoogenaamde ‘Akademie für das hohere Klavierspiel’ opgericht, waar hij zichzelf
twee volle dagen van de week aan zijn leerlingen wijdde en waaraan mannen als
Weitzmann, Ad. Jensen en Louis Ehlert waren verbonden. De nog jonge Raif werd
zelf leeraar aan Tausig's ‘Akademie’; lang kan dat niet geweest zijn, want in 1870
reeds hield de ‘Akademie’ op te bestaan.*) In 1875 kreeg Raif een aanstelling als
leeraar aan de Königliche Hochschule en hij was tot aan zijn dood aan die inrichting
verbonden. In 1890 werd hem de titel van professor verleend.

*) Volgens de Klavierlehrer was zijn moeder een Zwitsersche zijn familie van vaderszijde van
Perzische afkomst (Ra-if, was oorspronkelijk de naam).
*) Zie A. Ehrlich ‘Berühmte Klavierspieler’.
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Als klavierspeler had Raif al spoedig door zijn technisch meesterschap, zijn fijnen
en pittigen aanslag de aandacht getrokken en als onderwijzer maakte hij even spoedig
naam. De virtuoos en de paedagoog vulden
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elkander aan, en bij hem gingen praktijk en theorie hand aan hand. Raif had ernstige
studies gemaakt over toontrillingen enz. en de resultaten daarvan ook te boek gesteld
(niet uitgegeven). Aan zijn groote kennis van het klavierspel en van de muziek,
paarde zich een waar talent om die kennis anderen mede te deelen, en daarbij wist
hij door zijn hartelijke belangstelling en groote hulpvaardigheid van zijn leerlingen
vrienden te maken. Van alle kanten kwamen ze dan ook opdagen de jonge pianisten,
vooral uit Noorwegen en Amerika. Vele daarvan, die sedert dien reeds hun weg
maakten, zonden hem op hun beurt weer leerlingen, om bij hem verder te studeeren
en steeds was de verhouding tusschen Raif en zijn discipelen zeldzaam innig. Ook
uit ons land ging menigeen tot hem: Simon van Groningen, mej. Frida Kindler bijv.
In 1878 trouwde Raif met een zijner leerlingen, Alexandra Brodrück uit Darmstadt,
en twee zonen werden hem geboren, die thans hun 19e en 16e jaar zijn ingetreden.
Was hij aanvankelijk in de Berlijnsche concertzalen een welbekende (altijd
welkome) verschijning, later speelde hij slechts zeer zelden in het openbaar en trad
de virtuoos voor den leeraar op den achtergrond. Dat dit algemeen werd betreurd
bleek, toen hij, na een pauze van vele jaren, in Nov. 1896 weer een concert gaf in de
Singakademie. De zaal was geheel gevuld. Raif speelde werken van vier componisten:
Bach, Beethoven, Schubert en Chopin en zijn succes was zeer groot en onbetwist.
Om strijd roemde de critiek de ‘sinnige Art’ waarop hij de verschillende werken
behandelde, zijn ‘grossartig ausgebildete Technik’, zijn ‘wunderbaren Anschlag’.
Raif ging indertijd door voor den besten Mozart-speler van Berlijn; later werd van
hem getuigd, dat hij vooral in de voordracht van Chopin onovertroffen was. Hij
speelde diens werken dan ook met voorliefde en in de Singakademie droeg hij een
heele reeks er van voor: twee Nocturnes, het Impromptu in F, de tweede Ballade,
drie Etudes, twee Walsen en de Tarentella. ‘Zijn spel onderscheidde zich door
fijngevoeligheid en door mooien aanslag,’ zoo schreef mij Joachim, ‘en het is jammer
dat het onderwijs hem te zeer absorbeerde en hem verhinderde dikwijls als pianist
op te treden.’
Raif was een veelzijdig ontwikkelde persoonlijkheid. Naast de muziek bleef de
schilderkunst hem zeer lief. Als hij op reis ging maakte hij altijd schetsen; deze
werden dan later in olieverf, aquarel, in krijt of pastel uitgevoerd en dienden tot
versiering zijner woning. Bijzonder belang stelde hij ook in de bouwkunst en hij
deed op dit gebied iets, dat bij vele architecten te Berlijn opzien baarde. Van kartons,
als de kinderen gebruiken, die hij teekende, schilderde en aan elkander plakte, maakte
hij kleine huisjes en van deze groeide een heele ‘alte Stadt’, met een stuk stadsmuur,
een stadhuis en een Dom, de huisjes zoowat ter hoogte van 7 à 12 centimeter. Wanneer
hij moede was van het werken dan zat hij te bouwen en vond hij in dien knutselarbeid
rust voor zijn zenuwen. En het was verwonderlijk hoeveel geduld en zorg hij daaraan
wijdde. Nog op een geheel ander gebied was Raif werkzaam: hij was een vurig
sportman. Jaren lang was hij lid van het Deutsch-Oesterreichische Alpenverein en
van den Schweizer Alpenclub. Elk jaar bracht hij den zomer in Zwitserland door.
Bijzonder trok het kanton Glarus hem aan, hij kende daar elk hoekje en de Wallensee
was voor hem als een tweede thuis. Ook sprak hij het Zwitsersch dialect als een
inboorling.
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In den herfst van 1898 openbaarde zich bij onzen kunstenaar een nierlijden dat in
Januari 1899 een beroerte ten gevolge had, zoodat hij aan de linkerzijde verlamd
was. Met waar geduld droeg de aldus zwaar beproefde man zijn lot. In het voorjaar
van 1899 trad een schijnbare beterschap in, zoodat hij zijn onderwijs weer kon
hervatten dat hij met bewonderenswaardige zelfbeheersching bleef geven, ook toen
het nierlijden weer erger werd. Toen moest hij het opgeven en bleef hij maanden
lang sukkelen. Dan kwamen eenige betrekkelijk goede dagen waarin hij weer wat
hoop vatte voor de toekomst en geheel onverwacht kwam het eind, 29 Juli 1899,
diep betreurd door allen die hem kenden. ‘Wir werden den vielseitig
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gebildeten Mann und begabten Künstler noch lange vermissen... Seinen Schülern
wusste er Liebe zur Sache einzuflössen und sie verehrten ihn sehr’, aldus weer
Joachim die het weten kon.

OSKAR RAIF OP

15 JARIGEN LEEFTIJD.

Raif heeft niet veel gecomponeerd. Ik ken van hem alleen het door Breitkopf en
Härtel uitgegeven klavierconcert opus 1, bestaande uit een Allegro, een Romanze
en een Vivace. De invloed van Chopin (ook die van Schumann) is in dit werk duidelijk
merkbaar, maar voor een opus 1 mag het er wezen; de Romanze is wonderschoon,
teer en ‘duftig’ en het is vreemd dat althans dit deel van het concert niet meer bekend
is geworden. Bij Barth te Berlijn verschenen vierhandige walsen voor klavier op. 4,
7 en 9; kleine klavierstukken, Novellette, Humoreske, twee Nocturnes en twee
liederen. Mannen als Spitta en Brahms dachten er zeer gunstig over. Nog gaf Raif
(bij Breitkopf) uit een Sonate voor klavier en viool opus 11, die Joachim ‘sehr gut
gefiel’. Zij is ‘sehr knapp gehalten und an ältere Italienische Instrumentalmusik
anklingend’, schreef de meester. Verscheiden werken van Raif bleven ongedrukt
achter, o.a. een strijkkwartet. Het zou een daad van piëteit zijn, wanneer een der
Hollandsche Kamermuziek-Vereenigingen het ten doop hield en aldus haar tol van
waardeering en sympathie betaalde aan den kunstenaar, die, hoewel uit niet
Hollandsche ouders geboren, in ons land het eerst het levenslicht zag en zijn jeugd
doorbracht.

Spreekwoorden.
Door J. Doncker.
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Moorsch koperwerk.
Door Ph. Zilcken.
Het toeval is de groote Voorzienigheid der verzamelaars.
Hoewel het bekende gezegde le moi est haïssable meestal van pas is, is het toch
moeielijk iets te zeggen van voorwerpen uit een eigen verzameling zonder te spreken
in den eersten persoon enkelvoud!
Daarom zal ik het maar wagen te vertellen hoe ik een poos geleden, bij een
uitdragertje een aantal stukken koperwerk vond, van veel kunstwaarde, door de fraaie
en weinig voorkomende wijze van bewerking en ornamentatie.
Het was in de Joden-buurt op een der lange avonden van dezen onvergetelijken
zomer. Een mij bekend koopman in koper en oud-roest riep mij binnen om mij eenige
‘potjes’ te laten zien, die hij, - zoo was zijn verhaal, - pas had gekocht van een collega
die met een schip te Rotterdam zoo juist was aangekomen.
Licht was er nog niet aan in het sombere interieur dat spoedig ongelijk en
Rembrandtiek verlicht werd door een kaarsje te mijner eere aangestoken, waardoor
ík in staat werd gesteld vreemde, schijnbaar zeer onoogelijke keteltjes op hoogen
voet, waar te nemen, klaarblijkelijk waterketels, van zuiver Oostersche afkomst,
bestemd om op een smeulend vuurtje van houtskool te worden geplaatst, zooals
Oostersche volken altijd doen, bij het kooken van water of het zetten van koffie.
Die keteltjes waren, méer nog dan de groote schotels die er bij hoorden, bedekt
met een laag van het mooiste, giftigste kopergroen, wel een kalven millimeter, ja op
sommige plaatsen wel meer dan een paar millimeters dik.
Alleen de algemeene vorm was te zien in het flikkerende licht, zeer onvolkomen,
maar toch was het merkbaar dat deze zeer zuiver was, van Arabischen Moorschen
oorsprong.
Het verhaal luidde verder dat die ketels gevonden waren in een gewelf(?) waar ze
eeuwen lang gestaan hadden, heel ver van hier, in ‘de contrije van Algiers’. Zoo'n
romantisch kleurtje weten de kooplui wel meer te geven aan een vondst, ten einde
de belangstelling en den kooplust te prikkelen.
Alles werkte mede, het fantastische van de omgeving niet mínder dan de
eigenaardige aantrekkelijkheid der voorwerpen om mij aan te moedigen de kleine
collectie te annexeeren. Dat is een verzamelaars trek, zichzelf zoo soms geschenken
te geven!
De oude Jood bracht ze, en met een geheimzinnig gebaar haalde hij uit zijn zak
een potje met een soort van loog, naar hij beweerde een zijner geheimen, waarmede
het kopergroen was af te nemen van het koper, eigenlijk af te bijten, zonder het metaal
te raken of te beschadigen.
Dadelijk werd aan den arbeid begonnen onder leiding van den koopman, maar de
laag was zoo dik, zoo zwaar, dat hij mij den raad gaf ze ‘in het loog te zetten’, en te
wachten tot den volgenden dag. Zoo werd gedaan, en wat was het een verrassing,
toen het metaal blinkend te voorschijn kwam, nog niet glimmend en gaaf, maar toch
reeds vertoonend de sierlijkheid der vormen en de gevoeligheid der bewerking.
Elke etser is van huis uit eenigszins koperslager. Een etsplaat moet dikwijls
opgepoetst worden; gaatjes en deukjes behoort men zelf te kunnen wegdrijven,
mislukte gedeelten moeten soms uitgeslepen worden en afgeschraapt en gladgemaakt,
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om op die plaatsen opnieuw te werken. Schraap- en bruineerstaal, schuurpapier en
uiterst fijne poetspoeders heeft elke etser altijd bij zich.
Heel voorzichtig werd toen begonnen het roestige sluiertje weg te nemen dat de
naakte schoonheid van het metaal nog voor het oog verborg.
Een prachtig, teer licht rood, bijna rose koper, zeer fijn van textuur, vertoonde
zich weldra, maar hoe groot werd niet m'n verwondering toen hier en daar sporen
van verguldsel zichtbaar werden. Dit was iets ongemeens. Alle geörneerde gedeelten
namelijk waren verguld. Zoo op den deksel, de drie strooken met gedreven bultjes,
en de knop; het hengsel, de driehoeken in het keteltje linksch, de geciseleerde en
geslagen lijn-ornamentatie van het andere en eenige stroo-
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ken op den voet, evenals de bovenkant der tuiten.
Zóó vertoonden zich de keteltjes in al hun schoonheid van vorm en van kleur, het
rose koper teêr harmoniëerend met het doffe verguldsel.
En nu, wat ze zijn, deze waterketeltjes, van waar ze komen?
Sommige kenners zeiden oud-Arabisch; andere Sarraceensch of Syriesch. Bauer,
die Hindostan goed kent, zeide Hindoesch. Ook Sumatra werd genoemd, en Marokko,
en Atjeh, en ik zag een soortgelijk voorwerp ergens staan met een etiket: ‘Palembang’.
Maar de ethnografische herkomst doet er weinig toe. Immers hebben Arabieren en
Hindoes op Sumatra geleefd en gewerkt, en evenals de Boeroeboeder van
Voor-Indischen stijl is, zijn deze keteltjes, waar ook vandaan, van
Moorsch-Hindoeschen stijl, maar vóóral, en dit is het belangrijkste, zij zijn ongemeen
fraai van vorm, elegant en rijk, en met veel begrip en fijnen smaak zeer delicaat
versierd.

Een dochter der Van Harena's.
Door S. Kalff.
Uit dezen tijd vindt men de mededeeling:
‘Ik heb reeds gezegd dat Mirabeau niet kon rekenen, maar men zou niet gelooven
hoe onnadenkend hij in geldzaken was. Nadat ik hem over de gevaren die hij liep
gesproken had, wilde ik hem over het proces met zijn vader spreken. ‘A propos,’
zeide hij, ‘ik wilde u vragen hoe ik er mee sta?’ ‘Hoe,’ antwoordde ik, ‘deze reis is
grootendeels ondernomen om er u mede bezig te houden; gij hebt toch de heeren
Treillard en Gérard de Melcy (zijn advocaat en zijn procureur) gesproken?’ ‘Ik,’
zeide hij, ‘waarlijk niet; ik heb slechts even Vignon, mijn toezienden voogd,
gesproken; ik heb wel wat anders te doen gehad dan aan al die nesterijen te denken.
Weet ge wel in welken kritieken tijd wij leven? Weet gij wel dat de schandelijke
woekerhandel op het hoogst geklommen is? Weet gij wel dat wij weldra geen penning
meer in de schatkist zullen hebben?’ - Ik moest lachen over iemand, wiens eigen
beurs zoo slecht was voorzien en die alleen om de geldverlegenheid van den staat
dacht. Hij bemerkte dit. ‘In allen gevalle,’ zeide hij, ‘waarde vriendin, gij zijt gelukkig
hier, schik dat alles zooals gij wilt, ik keur bij voorbaat goed alles wat gij doen zult,
want die kleinigheden gaan mij niet aan.’
De afspraak was dat de vriendin weder alleen naar Parijs zou gaan om te zien of
zij, evenals de eerste maal, de intrekking van die fatale lettre de cachet zou kunnen
verkrijgen. Doch toen het zoover was, wilde Mirabeau absoluut mee, wilde zich niet
scheiden van de vrouw, die hij nu reeds drie maanden had moeten missen. Wel is
waar bleef hij voorloopig buiten de barrière van Parijs, bij een vriend te St. Denis
achter, maar de verveling en het ongeduld dreven hem spoedig de hoofdstad binnen
waar hij zooveel vijanden had Stoutweg voegde hij zich in het hotel de Gênes bij
zijne vriendin, terwijl deze zich nog bemoeide voor de opheffing van den ban,
waaronder hij lag. Daar hoorde men iemand in de antichambre de kamenier van mej.
van Haren toevoegen: ‘Gij moogt zeggen dat M. de Mirabeau te Luik is, wij kennen
zijn stem te goed. Hoor maar, hij is het die op het oogenblik leest, niemand doet dat
met zooveel vuur.’ Alles liep echter goed af. Mej. van Haren deelde den minister
baron de Breteuil in vertrouwen mee, dat haar vriend te Parijs was, de lettre de cachet
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werd niet opgeheven, maar ook niet ten uitvoer gelegd. Mirabeau vertoonde zich
overal en het ministerie zag het door de vingers.
Drie maanden vertoefde hij daarop te Brunswijk bij majoor de Mauvillon, zijn
medewerker aan het boek over de ‘Monarchie Prussienne’;*) daarna trok hij zich het
lot aan van de patriotten in Holland, die tegen de regeering van Willem V in opstand
waren gekomen en schreef in hun belang zijn werk over het stadhouderschap. ‘Een
werk,’ zoo heet het, ‘dat in 1788 verscheen en het

*) De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand. 1787. 4 dln.
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zuiverste gevoel van vaderlandsliefde ademde; bovendien was het vol van aanhalingen
uit de beste hollandsche schrijvers.’
In het begin van 1788 overviel hem een ernstige ziekte; het was ja aan zijne
krachtige natuur, maar niet minder aan de pleegzustersdiensten zijner vriendin te
danken dat hij er van opkwam. Het was tijd dat hij weder in het strijdperk der partijen
kon treden, want de vloed der revolutie steeg hooger en hooger. De benarde toestand
der geldmiddelen, die Frankrijk aan den rand van een staatsbankroet had gebracht,
noodzaakte de regeering om tegen het jaar 1789 de Staten-Generaal bijeen te roepen.
Daar vond Mirabeau zijn plaats, die eene vooruitspringende was. Hij aanvaardde
zijn mandaat als volksvertegenwoordiger onder de leus: oorlog aan het privilegie! hij beheerschte die woelige vergadering door zijn machtig woord, door zijn
zeggingskracht, door zijn staatkundig inzicht, door zijn kennis van zaken niet het
minst. ‘Gij, die hem gehoord hebt,’ zoo sprak later de afgevaardigde Cerutti, die niet
tot zijne vrienden behoorde, bij zijn graf, ‘weet dat er geen enkele belangrijke
discussie is geweest waarin hij geen deel, en wel het leeuwendeel heeft genomen.
Hoe menigmaal sleepte hij allen mede door de wijsheid zijner adviezen! Alle
onderwerpen schenen aan dit rijk genie gemeenzaam: finantiën, justitie, militaire
zaken, niets was hem onbekend, over alles verspreidde hij zijn licht, bij alles wees
hij ons den weg.’
Onder al de hevige partijschappen, al de verwoede disputen, waarvan de
jonggeboren Nationale Vergadering het tooneel was, bleef zijn figuur die van den
volkstribuun, de heete gemoederen van zijn ontwakend volk als met onzichtbare,
maar sterke snoeren leidend naar het doel, dat hem voor oogen stond. Hij had warme
vrienden, maar felle tegenstanders niet minder, en deze laatsten, wanneer zij op den
man van het openbare leven geen vat meer hadden, schroomden niet hem in zijn
bijzonder leven aan te tasten. Dáár was hij kwetsbaar. Zijn secretaris en biograaf
Etienne Dumont verhaalt, dat hij hem meer dan eens zag weenen, meer dan eens met
bitterheid hoorde uitroepen: ‘Ik moet wel zwaar boeten voor de afdwalingen mijner
jeugd.’
Het was te midden der staatkundige beroeringen, welke de Fransche Revolutie
voorbereidden, dat Mirabeau ter kwader ure de vrouw prijs gaf, die vijf jaren achtereen
zijn goede genius was geweest. Hij was nu kandidaat voor het ministerschap en zijne
kansen stonden niet slecht, totdat de Jacobijnen hem den pas afsneden. Het
koningschap vertrouwde zich aan dezen volksman nog niet toe, die aan een
bevoorrechten adel en geestelijkheid, aan het despotisme der kroon niet minder, zoo
vaak zijn pereat! had gebracht. Eerst later, in 1790, nam men hem door den nood
gedwongen, aan als geheim raadsman der kroon en als haar kampioen in de Nationale
Vergadering, Mirabeau wilde op de puinhoopen van den feodalen staat, die mede
door hem was ten onder gegaan, een constitutioneele monarchie opbouwen, wilde
een krachtig koninklijk gezag mits met even krachtige waarborgen voor de rechten
des volks, en overhandigde daarover eene memorie aan den zwakken koning. Doch
Lodewijk XVI bleef weifelen, totdat de golven hem over het hoofd te samen sloegen.
Vergeefs gaf Mirabeau, als had hij een profetischen blik in de toekomst geslagen,
hem den raad zijn hof naar Rouaan te verleggen, ten einde zich daardoor aan de
tyrannie van het parijsche grauw te onttrekken. Het koningschap en zijn drager waren
beiden ten doode opgeschreven.
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Voor den uitnemenden maar spilzieken staatsman waren de tijden van finantieelen
druk thans voorbij. Wel is waar was hij voortgegaan met verkwisten ook toen hem
na den dood zijns vaders een jaarlijksch inkomen van 50.000 francs was toegevallen,
- een inkomen dat hem echter, volgens prof. Jorissen, door allerlei moeilijkheden en
processen werd betwist, ja, dat bij zijn sterven nog niet eens in zijn bezit was - doch
het hof sprong bij. Het betaalde zijne schulden, schonk hem een maandgeld en de
belofte van een aanzienlijke som bij het einde der Nationale Vergadering. Doch
Henriëtte Amelie de Nerah beleefde die korte voorspoedsperiode aan het einde van
dit veelbewogen leven niet
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meer. Zij had voor zijne woning het stof van hare voeten geschud en was haars weegs
gegaan, in den vreemde. Dezelfde zwakheid, die haren eigen vader zooveel doornen
in het vleesch had gedrukt, had ook dezen grooten geest van haar vervreemd: Simson
had het hoofd gebukt in den schoot van Delila.
Zelve verhaalt zij de scheiding aldus:
‘Aan het eind van mijn bericht gekomen beeft mij de pen in de handen en durf ik
nauwelijks voortgaan, want ik moet den sluier opheffen, waarmede ik voor altijd de
afdwalingen mijns vriends zou wenschen te bedekken. Ik mag het toch niet nalaten;
ofschoon ik zijne zwakheden moet erkennen; ik moet hem verdedigen tegen de
beschuldiging van ondankbaarheid van velen, die niet op de hoogte zijn van al wat
aan onze verwijdering is voorafgegaan. Wanneer hij iets verkeerds deed, dan deed
hij het onwillekeurig. Altijd door den hartstocht van het oogenblik meegesleept, zag
hij niet op de gevolgen. Al heeft hij mijn ziel op de kwetsbaarste plaatsen gewond,
ik ben zeker dat zijn hart daar geen deel aan had. Hij hield zeer veel van mij en
ongetwijfeld wilde hij mij niet verliezen, maar hij deed niet genoeg om mij te
behouden. Ik ben fier en teergevoelig, en eischte eene opoffering van hem, die noodig
was voor zijn roem en waar mijn geluk van afhing; hij beloofde het mij dikwijls,
maar brak telkens zijn woord.’
Schrijfster doelde hier in bedekte termen op zijn betrekking tot madame Lejay,
een vrouw die algemeen als zeer slecht en gemeen wordt afgeschilderd, die hem tot
veel kwaads verleid heeft, ook tot de uitgave der ‘Correspondance’, welke aan
Mirabeau's goeden naam zooveel schade deed. Zij was de vrouw van den
boekverkooper Lejay, den uitgever van den ‘Courrier de Provence’, tegenover wien
Mirabeau vrij dubbelzinnige schriftelijke verbintenissen had aangegaan; zij wordt
voorgesteld als zijn kwade engel, en die op de goede de overhand behield.)
‘Behalve enkele kleine onaangenaamheden in 1785, hadden wij nooit den minsten
twist gehad, maar thans veranderde dit plotseling; hij gevoelde zijn onrecht wanneer
hij mij vertoornd zag, maar in plaats van het te herstellen verzwaarde hij het nog
door er wantrouwen tegenover te stellen. Hij meende dat ik hem niet beminde. De
duivel der jaloerschheid stookte bovendien tusschen ons en kwade tongen hitsten
zijn hevig karakter nog meer aan. Tot nog toe had hij zich tevreden gesteld met de
soort van gehechtheid, die ik voor hem gevoelde, doch van eene mij vijandige zijde
werd hem thans de opmerking gemaakt, dat dit niet de hartstocht was die men zelve
voelde of veinsde te hebben; dat was genoeg om zijne fijngevoeligheid te hinderen.
Ongetwijfeld kon hij mij de minste onvoorzichtigheid niet ten laste leggen: ik wist
dat hij jaloersch was en had steeds alle mogelijke voorzorgen genomen om tot
geenerlei vermoedens aanleiding te geven, zelfs zoozeer dat ik gedurende zijne
afwezigheid slechts voor zijne zaken uitging en alleen die personen ontving, welke
ik van zijnentwege spreken moest. Ik was immers tehuis tevreden, waar mijne boeken
mijne eenige verstrooiing waren; en de achting der weldenkenden benevens het
opvoeden van het lieve kind, dat hij mij toevertrouwd had, beloonden mij voor mijne
opoffering. Ook deed Mirabeau mij nooit een bepaald verwijt, maar de tijd van geluk
was voorbij. Ik beproefde om bij wijze van afleiding naar Passy te gaan. Hier liet hij
mij een paar kamers zeer elegant meubileeren en kwam mij dikwijls opzoeken, maar
dan hadden wij altijd zeer heftige tooneelen. Hij bracht een gedeelte van zijn leven
door in woedende buien, die ik moeilijk beschrijven kan, en het overige om weenende
aan mijne knieën vergiffenis te vragen en haar te vervloeken, die onze

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

verstandhouding verstoorde, maar bij wie hij toch telkens de zwakheid had terug te
keeren. Deze toestand was op den duur voor mij niet uit te houden; ik zou het
bestorven hebben. Ik nam een besluit, en wel een zeer beslissend: den 18den Augustus
ver liet ik het huis van Mirabeau, en den volgenden dag was ik reeds het land uit.
Langen tijd heeft het mij gespeten, en tegenwoordig berouwt het mij. Veel kostte
mij dit vertrek; drie malen keerde ik naar het bed van het nog slapende kind terug.
Arme kleine! ik
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voorzag zijne droefheid wanneer hij mij bij zijn ontwaken niet vinden zou. Ik kuste
hem en bevochtigde zijn kinderlijk gelaat met mijne tranen; dit was vooral het hardste
oogenblik, en ik weet nog niet hoe ik kracht vond hem te verlaten.
Ik zal niet verder over deze gebeurtenissen uitweiden. Mirabeau heeft zijn ongelijk
hersteld: wat hij in zijne laatste ziekte van mij gezegd, en bij zijn dood voor mij
gedaan heeft (hier doelde zij op het legaat van 20,000 livres,*) dat hij haar in zijn
testament vermaakte) maakt dat al het ongelijk aan mijne zijde is.
Ik laat aan geheel Europa over om in hem den grooten man te beweenen, ik beween
hem als mijn vriend; ik zal het altijd mijzelve verwijten dat ik mij door mijne fierheid
heb laten besturen, waar ik met zachtheid te werk had moeten gaan. Ik had altijd veel
invloed op hem, hij achtte mij en schonk mij volkomen vertrouwen; ik had geduld
moeten oefenen en dan zou de tijd en toegevendheid alles in orde hebben gebracht.
Zoo ik gebleven ware, dan zou hij naar mij geluisterd, en beter voor zijne gezondheid
gezorgd hebben; hij zou zulke buitensporigheden niet hebben begaan, die bij zijn
ontzettenden arbeid, zijn gestel ondermijnden... ja wie weet? misschien zou hij dan
nog leven en nog de roem van zijn vaderland en de steun der vrijheid zijn geweest.
En ik, zijn vriendin, deelgenoot zijner rampen en gevaren, ik zou niet overgeleverd
zijn geweest aan de bitterste smart en aan een berouw dat mijn geheele leven duren
zal.’
Deze lijkrede vereerde zoowel haar, die ze schreef, als hem wien ze gold. Het was
een cri du coeur, ontweld aan de borst eener liefhebbende en boetvaardige vrouw.
Den stervenden man zouden zulke woorden gewis vertroost hebben, had hij ze in
zijn laatste ure kunnen opvangen. Want zijne nadagen waren niet zijne gelukkigste.
Het volk giste zijne verstandhouding tot het hof en riep alras: ‘Het groot verraad van
den graaf de Mirabeau’ langs de straten. Het gerucht ging, dat hij zich verkocht had.
De graaf de Lamarck - en niemand kon het beter weten, want hij was de tusschen
persoon in de overeenkomst van het kabinet met den volksmenner - verklaarde met
stelligheid, dat Mirabeau nooit zijne beginselen aan zijn geldelijk belang had
opgeofferd, maar bij de opgezweepte gemoederen dier dagen vond zulk een verklaring
weinig ingang. Terwijl zijn krediet in de Nationale Vergadering geschokt was, vroeg
het hof wel zijn raad, maar handelde er niet naar; geen van beide partijen vertrouwde
hem recht. Zijne gezondheid was geteisterd door een aanval van geelzucht, door eene
inflammatie der oogen, niet het minst door zijne losse leefwijze. Hij kende geen
maat, noch in den arbeid, noch in het genot. Zijne morgens en middagen waren gewijd
aan de openbare zaak, zijne avonden en nachten aan de genieting, men mag wel
zeggen aan de uitspatting. In Februari 1791 huurde hij een buitenverblijf bij
Argenteuil, in Maart overviel hem daar de ziekte, die zijn laatste zou wezen en
niettemin snelde hij naar het spreekgestoelte te Parijs, toen hij meende dat zijne
tegenwoordigheid daar noodig was. Hij keerde er niet van terug. In zijne woning in
de hoofdstad kwam voor hem het einde, en hij zag het met volle bewustzijn tegemoet.
‘Verleg mijn hoofd een weinig,’ sprak hij tot een zijner vrienden. En terstond daarop:
‘Ik wilde dat ik het u vermaken kon.’ Tot doctor Cabanis, die hem behandelde, zeide
hij:
‘Gij zijt een groot medicus, maar daar is er één die nog grooter is dan gij. Het is
de Schepper van den wind, die alles verstrooit; van het water, dat alles doordringt;
van het vuur, dat alles verteert.’
*) Oude fr. rekenmunt; bijna een franc.
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Hij stierf den 2en April 1791, slechts tweeënveertig jaren oud. Zijn stoffelijk
overschot werd in het Pantheon bijgezet, maar twee jaren later door het jacobijnsche
gepeupel daaruit gehaald en verstrooid.
Nog eenmaal, in 1806, vatte mad. de Nerah de pen op om ten gevalle van
Mirabeau's vriend en geneesheer, doctor Cabanis, nog iets over den grooten doode
te boek te stellen. Zij was destijds veertig jaren oud en had ongeveer twee jaren te
voren haren intrek genomen in het Deutzenhofje, op de Prin-
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sengracht. ‘Ik ben thans,’ zoo schreef zij hem, ‘te Amsterdam en leef daar zeer stil,
maar vrij aangenaam; doch ik ben aan betere dingen gewend en ik wenschte wel
vrienden te hebben die mij beter verstonden. Ik betreur Parijs en zijne verleidingen
niet, maar ik zou mij gelukkig voelen zoo ik mijn kleine huisje naar eenig dorp in
Frankrijk kon verplaatsen en mijn leven doorbrengen met mijne vrienden van Auteuil
en La Grange.
‘Niemand ter wereld heeft langer dan ik op den meest vertrouwelijken voet met
Mirabeau gestaan, en niemand heeft meer dan ik zoowel vreugde en verdriet gehad
van de twee tegenstrijdige karakters die in hem waren, en die men dikwijls in hem
heeft opgemerkt. Het was alsof het goede en het kwade beginsel zich vereenigd
hadden om dit vreemde wezen, zoo verschillend van alle anderen, te vormen, en dat
zij als om strijd een gedeelte van hun wezen hem hadden medegedeeld. Doch de
billijkheid gebiedt mij te erkennen, dat ongetwijfeld zijne goede eigenschappen
verreweg de overhand hadden boven zijne kwade. Zijne opvoeding was juist het
tegenovergestelde geweest van wat deze vurige ziel noodig had; zij had niets verbeterd
of getemperd, maar juist door overdreven strengheid een zoo kittelig karakter
verbitterd en de oneenigheden zijner ouders, waarvan hij in zijne vroegste kindsheid
getuige was, waren hem een gevaarlijk voorbeeld voor het overige zijns levens.
Ik heb M. de Mirabeau in het begin van 1784 leeren kennen; alle gevaren der
vervolging en alle ongelukken der nooddruft wogen toen up hem, hij was in onmin
met zijn geheele familie, niemand had hij die hem hielp, geen vriend die hem troost
bood. Toen hechtte hij zich aan mij met al de hevigheid die hem kenmerkte, en
ofschoon ik wel inzag dat hij niet juist de man was die voor mij paste, boezemde zijn
ongeluk mij belangstelling in, ik meende dat hij voor een ander lot bestemd was en
dat ik door mijn invloed de heftigheid zijner hartstochten zou kunnen temperen. Ik
zou gewenscht hebben slechts zijn vriendin te zijn, en reeds lang hield men ons voor
verbonden, terwijl ik nog aarzelde; vriendschap en medelijden bepaalden mijn besluit.
Deze gevoelens kwamen bij mij in de plaats der liefde, maar hoewel hij mij er dikwijls
dankbaar voor was, waren ongelukkig zachtere aandoeningen niet genoeg voor hem,
en daarom ben ik tweemalen zoo ongelukkig met hem geweest wanneer hij met
hartstochtelijke vrouwen in betrekking stond. Dan trok hij vergelijkingen, die hem
dol maakten en het viel aan een vrouw, die dit wilde, niet moeilijk om onze
vertrouwelijkheid te verstoren, zijn verhit hoofd nog meer in vuur te zetten en mij
diep ongelukkig te maken.
Nadat ik de vijf beste jaren mijns levens doorgebracht had van het eene land naar
het andere trekkende, zonder ander genot dan het opvoeden van den kleinen Lucas,
steeds trachtende de bressen zijner te groote vertering te herstellen en zoowel door
goede woorden als door eene kleinigheid, die ik op mijne persoonlijke uitgaven
spaarde, de schuldeischers tevreden te stellen, die hij steeds naar mij verwees - na
dat alles zal men zich verwonderen dat ik M. de Mirabeau heb kunnen verlaten of
zelfs ontvluchten; velen hebben gevraagd waarom ik mij niet in het vriendschappelijke
van hem verwijderde. Dat heb ik dikwijls gewild en zelfs herhaaldelijk voorgesteld,
maar dan waren het steeds de heftigste tooneelen, en werd er zelfs van den dood
gesproken. Ik weet wel dat het niet licht tot dat uiterste zou zijn gekomen, maar toch
wanneer ik, stikkende in mijne tranen op de canapé gezeten hem voor mij zag staan,
buiten zichzelven van overspanning, met de pistool in de hand, dan kon in zulk een
aanval van woede, een stootje, een onwillekeurige beweging het schot doen afgaan
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en hem den dood geven, na veel berouw en veel verdriet. Op deze wijze heb ik bijna
zes maanden doorgebracht. Ik had mij naar Passy teruggetrokken, maar dezelfde
verschrikkelijkheden vervolgden mij daar, en daarbij de onzinnigste jaloerschheid
over losse en leugenachtige geruchten, ofschoon hij mij zelfs geene onvoorzichtigheid
kon ten laste leggen. Deze tooneelen eindigden altijd met andere, waarin hij berouw
toonde, alles erkende en op de knieën mij vergiffenis vroeg. Dan noemde hij mij de
persoon, die hem tegen mij opzette, beloofde haar nooit weer
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te zullen zien - en den volgenden dag begon het weer van voren af aan.
In dezen staat van zaken eischte ik (en ik had er, dunkt mij, het recht toe) dat hij
geheel en al afstand zou doen van iemand, die ons in onmin bracht, en ook zekere
geldelijke transacties liet varen. Dat zou op dat oogen blik een honderd louis gewaagd
zijn, die niet geheel verloren geweest waren wanneer men met den echtgenoot (van
mad. Lejay) onderhandeld had. Later heeft het nog vrij wat meer gekost, en zonder
den dood zijns vaders en nog andere omstandigheden weet ik waarlijk niet wat er
het gevolg van zou zijn geweest. Dat alles werd mij beloofd, maar alle beloften ook
geschonden. Eindelijk besloot ik, hoeveel het mij ook kosten zou, mij aan dien
ondragelijken toestand te onttrekken, en alleen, zonder ander geld dan wat ik voor
mijne juweelen kon krijgen, ging ik naar Engeland, waar ik ten minste alleen met
behoefte had te kampen...

Het overige is u bekend, mijnheer. Met de hulp van mylord Lansdowne en den heer
Vaughan kwam ik ruim een jaar na mijn vertrek in Parijs terug. Ik had niet getracht
M. de Mirabeau te spreken, maar hij liet mij halen op zekeren nacht dat iets
buitengewoons hem in het hoofd woelde. Ik zag dadelijk hoe zijne gezondheid
achteruit was gegaan, en ik schrikte er van. Hij sprak mij weder met het oude
vertrouwen over zijn zaken en deelde mij het plan mede van een reis als gezant en
de wensch dat ik hem zou vergezellen. Ik had toen oude herinneringen kunnen
opwekken; maar de opoffering, die ik bleef eischen, was voor het oogenblik
onmogelijk geworden. Bovendien, wij zouden niet meer gelukkig hebben kunnen
zijn: hij was diep gekrenkt over mijn vertrek en ik zou het hem niet hebben kunnen
vergeven mij daartoe gedwongen te hebben. Ons wederzijdsch gevoel was als het
dons van de perzik: eens weggevaagd komt het niet weer
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terug. Nog slechts een paar malen zag ik M. de Mirabeau weder; toen vroeg hij niet
meer naar mij. Ik weet dat hij in zijne laatste oogenblikken eene ontmoeting met mij
wenschte, en vreesde tegelijk. Ware hij in het leven gebleven, dan weet ik niet hoe
het afgeloopen zou zijnArme, ongelukkige man! hij heeft er zijn beste, ik durf zeggen zijn eenige vriendin
bij verspeeld. Ik hield van hem, maar vleide hem niet; en wanneer een onaangename
waarheid hem door mij gezegd werd, dan had dit meer invloed en meer gevolg dan
wanneer anderen dit deden. Ook zijn gezondheid en misschìen zijn leven heeft hij
er bij verspeeld. Want ik was hem steeds een krachtige teugel. Maar wanneer ik, om
mij zelve en mijne beginselen te verdedigen, van het verkeerde spreek in den man
dien wij bemind hebben, dan moet men Mirabeau niet met een gewoon mensch gelijk
stellen; datzelfde vuur, waaruit zijne hartstochten ontsproten, was hem ook de kracht
waardoor hij zulke groote en verhevene dingen heeft gedaan. Ik durf gerust zeggen
dat zijn hart goed was, dat hij meer dan iemand de deugd op prijs stelde en dat hij al
wat schoon en goed was met geestdrift beminde.’
Hier eindigt de boetelinge van het Deutzenhofje hare herinneringen aan een groot
man.
Van zichzelve spreekt zij verder niet, noch hebben anderen voor haar gesproken.
Men verneemt alleen dat zij te Amsterdam ‘une vie assez douce’ leidde; toch was
zij bij hare scheiding van Mirabeau pas 24 of 25 jaren oud, terwijl zij eerst op haar
40ste het leven van een hofjesjuffrouw aanving. Wat gedurende die tusschenliggende
vijftien jaren hare lotgevallen waren, is onbekend gebleven, maar zij schijnt bij
zichzelve uitgemaakt te hebben dat hare eerste liefde tevens haar eenige zou blijven.
Van zelf, een geest als Mirabeau ware niet zoo licht te vervangen geweest... Doch
al had een gunstig lot der schoone jonge vrouw een Roeland voor een Olivier geboden,
van eene wonde als de hare geneest men niet licht.
Van haar zelve weten wij dat zij aanvankelijk naar Engeland toog en daar van
vrienden uit vroegere en betere dagen handreiking ontving; dat zij daarna naar Parijs
terugkeerde, in eene met electriciteit overladen staatkundige atmosfeer. Weldra zou
de storm der revolutie losbarsten en het ‘nationale scheermes’ dansen over de
aristokratenhalzen - wellicht dat dit groote sociale onweer haar, gelijk zooveel
anderen, de wijk deed nemen naar het buitenland, en dan was het niet vreemd dat zij
zich het geboorteland van Willem en Onno Zwier van Haren tot schuilplaats koos.
Jhr. C.A. van Sypesteyn zegt in zijne ‘Historische Herinneringen uit de 18de eeuw’,
dat zij te Amsterdam geruimen tijd als gouvernante bij verschillende familiën
werkzaam was. Wellicht trok zij eerst naar het Deutzenhofje toen die bron van bestaan
voor haar was opgedroogd, of lichaamsverzwakking haar tot dien stap noopte. De
lijst der vroegere bewoonsters van dat gesticht toont aan, dat zij op 7 Juni 1804 daar
haren intrek nam, onder den naam van Henriette Amelie de Haren Nerah. Mr. Jacob
van Lennep herinnerde zich nog haar op die plaats ontmoet te hebben (eene
herinnering alsdan uit zijn knapentijd). Zij moet eenige middelen van zichzelve,
wellicht nog een gedeelte van Mirabeau's legaat van 20.000 livres bezeten hebben;
want, hoezeer een liefdadige stichting voor behoeftige vrouwen, het hofje waarborgde
nog geen volslagen levensonderhoud. In Wagenaars tijd was het Deutzenhofje het
grootste en verreweg het aanzienlijkste der hoofdstad. Het was gesticht in 1695,
alleen voor gereformeerden, uit de nalatenschap van vrouwe Agneta Deutz, laatst
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weduwe van Zacharias Beresteyn van Hofdijk, heer van Middelharnis, burgemeester
en raad der stad Delft, en voordien gehuwd met Gerard Meerman, raad in de
vroedschap dier stad. De stichteres stierf in 1692, zij had zelve reeds de benoodigde
erven aangekocht en de executeurs van haar testament als regenten benoemd. Zeker
was 't op hun bestel, dat in de lijst van de groote poort in marmer werden uitgehouwen
de regels:
Agneta Deutz laat haar hier Liefde en Godsdienst blyken,
Den Armen tot een troost, tot voorbeeld aan den Ryken.
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Daaronder het familiewapen der schenkster, en die van hare beide echtgenooten. De
stichting werd uit een ruime beurs gebouwd, met een groote binnenplaats rondom
welke twintig woningen voor bejaarde vrouwen gelegen waren. Die binnenplaats
was voorzien van bleekveld en bloemtuin, van een arduinsteenen pomp met een
sierlijke lantaren, met portalen boven een waarvan een slaguurwerk was aangebracht,
enz. De bewoonsters mochten vrijelijk over hunne goederen beschikken, zonder
gehouden te zijn om, in ruil voor den genoten onderstand, daarvan iets aan de
inrichting te legateeren. Zij bekwamen, behalve vrije woning, jaarlijks zestig gulden
in contanten, veertig manden turf, twintig pond rijst, twintig pond boter, twintig pond
kaarsen en twee kazen.*)
Hier woonde Mirabeau's vriendin nog veertien jaren lang, in de woning no. 110.
Zoo bewogen de opgang van haar leven was geweest, zoo kalm was de avond van
dat leven; maar, hoort men haar in 1806 belijden: ‘J'ai été mieux accoutumée, et je
voudrois bien retrouver des amis qui m'entendissent.’
Dat eene vrouw van 42 jaren, eene vrouw als zij, niet meer taalde naar de rumoerige
bekoringen van Parijs - zoo zij er ooit naar getaald had - laat zich begrijpen, maar
tevens meent men een heimelijke zucht te onderkennen naar fransche toestanden,
fransche gezichten in de regelen: ‘je serais bien heureuse si je pouvais transporter
ma petite maison dans quelque village de France.’
De registers van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam wijzen uit, dat
zij den 19en Juni 1818 ten 3 ure 's namiddags overleed, in den ouderdom van 54 jaren.
Een der regenten van het hofje, Mr. A.A. Deutz van Assendelft, trad als haar
erfgenaam op, zoodat zij naar 't schijnt niet alleen kind noch kraai had, maar ook
geen lid harer familie aan wien zij hare bescheiden bezitting wenschte te vermaken.
Zij werd ter ruste gelegd in een amsterdamsch kerkgebouw, gelijk blijkt uit eene
oude thesauriers-rekening:
‘Begraven 24 Juni 1818 in de oude Walenkerk in 't graf van de familie Deutz van
Assendelft Henrietta Amalia de Haren Nerah.’*)
(Echter is dat graf daar niet meer te zien, dewijl bij de restauratie dier kerk in 1891
de vloer met de zerken geheel overdekt werd door een houten plankier, behalve eene
kleine ruimte onder het orgel)
Daar rust de ongelukkige vrouw, die ettelijke jaren het hart bezat van een van
Frankrijks grootste zonen, die hare en zijne histoire intime niet eerder blootlegde
voordat het er op aankwam aan den laster of de verdachtmaking het zwijgen op te
leggen, die zoo waardig haar leed droeg en zoo nobel haar berouw biechtte. Zoo aan
haar gebeente niet de eer beschoren was eener weidsche uitvaart, het zou evenmin,
gelijk het stof van Mirabeau, door Jacobijnsche handen worden opgewoeld, en op
de winden verstrooid. Een roman in het werkelijke leven had hier haar einde
gevonden. Hoe zou men wenschen dit vrouwenleven in zijn ganschen rijkdom en
over zijn geheele lengte te kennen, van de dagen der kindsheid af in het brusselsche
gezantschapshotel en door de stormachtige tijden van het begin der Fransche
Revolutie, tot waar het besloten werd binnen de muren van een amsterdamsch hofje.
Doch hoe rustig haar levensavond ook was, hier bloedde gewis een diepe wonde,
de wonde eener versmade, neen eener vertrapte liefde. Hier knaagde tevens de worm,
die niet sterft, de worm des berouws; en het kan, zoo fantaseert ons medegevoel,
*) Wagenaar. Amsterdam in zijn opkomst, enz. II, p. 352.
*) Oud Holland 1884, p. 80.
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haar geen verschrikking zijn geweest toen de dood aan de deur harer kluis klopte ook aan hare lippen kan ontvloeid zijn de zucht der levensmoede:
Thrice welcome death!
That after many a painful bleeding step,
Conducts us to our home, and lands us safe,
On the long wish'd-for shore.
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DE HOEVE PAULUS POTTER
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De Hollandsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Paulus Potter.
- Laten wij in twee woorden herinneren het weinige dat ons bekend is over Paulus
Potter. Hij werd den 20n November 1625 te Enkhuizen geboren en ontving zijn eerste
kunstonderricht van zijn vader, zijn later van den Haarlemmer schilder Jacob De
Wet. Al heel vroeg rijpte zijn talent: een zijner etsen is gedagteekend van 1643, zijn
oudste schilderwerk van het jaar daaropvolgende. Van 1646 tot 1648 werkte hij in
Delft, van 1649 tot 1652 in den Haag; van daar verhuisde hij naar Amsterdam, waar
hij in Januari 1654, nauwelijks 28 jaar oud, stierf.
In de tien of elf jaren, dat hij werken kon, bracht hij ruim een honderdtal
schilderijen voort, nagenoeg alle met bewonderenswaardige keurigheid uitgevoerd,
zonder nog te spreken van zijne teekeningen en etsen. Van in zijn vroegste werken
toont hij zich een meester in zijn vak; zijne eerste stukken zijn wel wat droog van
toon, wat angstvol nauwgezet van penseeling, maar van eerstaf schildert hij zijne
geliefkoosde modellen, de runderen in de weide, met eene waarheid van vorm en
leven, die nooit overtroffen werd. Van lieverlede wordt zijn trant zonniger en losser
en in de helft zijner korte loopbaan voert hij reeds zijne beste werken uit.
De Ermitage is bijzonder rijk aan stukken en aan belangrijke stukken van hem:
zij bezit er niet minder dan acht, gedagteekend van 1649 tot 1652. Geen tweede
verzameling bezit er evenveel noch betere.
Het oudste der aanwezige stukken is datgene waarvan de afbeelding hierbij gaat
(Nr. 1051). Het heet de Hoeve en draagt het jaartal 1649. Rechts staat het boerenhuis,
half in de lijst verborgen; het ziet er zeer landelijk uit; het is gekozen om zijne
schilderachtige ouderwetschheid en met veel zorg, steentje voor steentje, geschilderd.
De deur staat open en in de woonkamer zit eene vrouw te naaien; het zilverig blanke
licht valt op haar door een raam in den achtermuur en snijdt in den stemmigen bouw
een lijstje van vonkelende helderheid, geheel in den trant van Peeter De Hooch. Vóór
de deur zijn de andere bewoners der hoeve aan hunne bezigheid. De moeder staat te
wasschen op den boord van den waterput, de zoon of de knecht helpt haar. Daarnevens
grijpt een voorvalletje plaats, ontleend aan eene ets van Rembrandt: de hond springt
al spelende op een kleinen jongen, die vol angst aan het schreien valt; vader komt
hem ter hulp geloopen en jaagt het dartele dier weg. Op den voorgrond pikken en
scharrelen de hoenders gretig in het rond. Een paar boomen, waartegen mik en stang
van den waterput oprijzen, scheiden dit gezellig hoekje van het overige van het
tooneel af.
De schilder heeft hier klaarblijkelijk een brokje menschelijk leven willen afbeelden
en hij heeft het afgewerkt tot eene volledige en op zich zelve staande episode. Maar
zijn hart was bij zijn geliefkoosde viervoeters met hunne helle bontheid en op de
breede open weide met haren overvloed van zon. Aan zijn dieren ruimt hij de groote
plaats in, op hen laat hij het volle licht vallen. Zij zijn daar allen tegenwoordig. Rechts
ontdoet de stalknecht een paard van zijn teugel, twee andere paarden staan en een
ezel ligt er nevens. Verder naar links zijn er door de weide zeven koeien, een os, tien
schapen en twee geiten verspreid. De groote koe met den witten kop, die ter linkerhand

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

op den grond ligt, kennen wij uit het Museum van den Haag, waar zij in dezelfde
houding nevens den grooten jongen stier ligt; de andere, die in het midden van het
stuk den staart opheft, deed aan het suk den naam van ‘de pissende koe’ geven,
Tusschen deze dieren in zijn nog enkele menschen te zien, een heer en eene dame
wandelen in den achtergrond; een man loopt angstig weg bij de plotselinge beweging
eener koe.
Het is een tooneel van verheerlijking, een pantheon van huisdieren. De hemel is
geheel warm; een afgrond van kalmte strekt zich daar ginder ver uit; de ondergaande
zon vervult den hemel met een zee van licht. Geen glanzen echter, geen gloeien,
geen zilver of goud langs de boorden der wolken:

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

766
niets dan de zachte effen tint van de rustige avondlucht. Het huis snijdt in de hoogste
kracht tegen den warmen hemel af; de boomen vlotten in dit zwoele licht met hun
schrale takken of hun fijn uitgesneden loof, dat alleen naar de zijde van den
toeschouwer grijsgroen getint en naar den zonnekant lichtelijk gebruind is.
In die eindelooze glorie strekt het rijk der dieren zich uit; zij heerschen daar
ongestoord, de schilder brengt hun hulde met eerbied, met bezorgdheid. Op den
voorgrond voert hij ze met nauwgezetheid uit, haartje voor haartje haast; de geiten
met hunne ruige lange vacht, de schapen met de gekrulde wol, de koeien met de
kroezelige huid, zooals hij het pleegt te doen, zonder samenvatting van het effekt,
zonder jacht op geglans, eenigszins droog weg; alleen het lijf der koeien glimt wat
fluweelachtig. Hij zoekt naar waarheid, zijne liefde voor de weidebewoners doet ze
hem en ons schoon vinden.
Niet dat hij ongevoelig is voor het bekoorlijke van het gezamenlijke natuurgezicht.
Treffend is in dit tooneel, geheel badend in avondzonnegloed, de verschuiving van
warm naar koeler, van helder naar stemmiger licht. Zilverig zijn de koeien en de
andere dieren op het voorplan links, zachtjes aan stilt de toon en wordt hij guldener,
naar het midden is het landschap beschaduwd, tegen het huis wordt het donker; de
grond tegen het gebouw is stevig en droog gekleurd. Er is een geleidelijke en
volkomen overgang van blij mild licht naar matte koele schemering, die eenheid,
leven en afwisseling aan het werk geeft. Dit werk is een der hoogste meesterstukken
der Hollandsche kunst. De eenige zwakke zijde die er in op te merken valt is de
bruingele schaduwe tusschen de boomen tegen de hoeve, die wat pappig is en waar
doorzicht en speling van licht in ontbreekt.
Het stuk is van ouds gekend en geroemd. Houbraken verhaalt dat Potter het maakte
voor de oude prinses Emilie (Amalia) van Solms om geplaatst te worden voor een
schoorsteen op 't oude Hof, ‘maar een die 't oor van de prinses had, zeide: dat het
een te vuil onderwerp was om dagelijks te bespiegelen. Dus werd het afgewezen en
raakte in andere handen.’ In 1750 werd het gekocht door den landgraaf van Hessen.
Napoleon liet het wegnemen uit de Gallerij van Cassel en schonk het aan keizerin
Joséphine die het in haar kasteel van Malmaison plaatste. Met verscheidene andere
meesterstukken uit die verzameling werd het door keizer Alexander I aangekocht;
het werd door hem 190,000 frank betaald.
Van 1650 is gedagteekend een tooneeltje van geheel anderen aard (No 1053). Het
geeft ons een episode uit het jagersleven te zien. Vóór een dorpsherberg,
overschaduwd door een grooten boom, ziet men twee jagers, die zich gereed maken
om te vertrekken. Een werkman herstelt den stijgbeugel van den eenen, de tweede
houdt zijn geweer in de eene hand en steekt de andere in den zak om er geld uit te
halen. Nevens de deur rust een vermoeide voorbijganger uit; de waardin met een
kind op den arm brengt hem een kruik bier. Geheel het onderwerp bestaat uit dit
landelijk tooneeltje; alleen de twee paarden aan den boom tegen de herberg behooren
tot het gewone vak van den schilder. Treffend is de overeenkomst van de behandelde
stof met die welke Wouwermans placht te verwerken; maar Potter's licht en kleur
zijn veel zachter, de speling zijner schemering veel fijner dan die van den beroemden
paardenschilder.
Tot hetzelfde jaar behoort een ander stuk van Potter (Nr. 1056), waarin de jagers
ook een rol spelen. Het is van groote afmeting (0.935 M. hoog, 1.405 M. breed); met
het eerste door ons besproken stuk, dat 0.813 M. op 1.160 M. meet, is dit het grootste
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landschap met klein vee dat Potter schilderde. Op den voorgrond links en over twee
derden in de breedte van het landschap strekt zich een vijver uit, waarin een paar
mannen aan het visschen zijn, en op wiens boord twee koeien staan, van welke de
eene drinkt. Daar achter verheft zich een zware eiken boom met dooreenkronkelende
takken, en een boschage met minder forsch gewaai. Rechts een verdorde boom, bij
welke zich twee jagers bevinden, de eene te paard, de andere zijn makker een haas
aanbiedende.
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Het werk heeft niet de ongemeene verdiensten van dat van 1649; het heeft niet de
forschheid en helderheid van licht en is matter en wolliger dan het voorgaande. De
hemel is lichtgrijs, maar de teere doorschijnendheid ontbreekt. Een schoone zonneslag
valt echter rechts, waar de klaarheid tintelt op den verdorden boom en op den weg.
De figuren en het paard, die door het sterke licht getroffen worden, zijn overheerlijk.
In zijnen gewonen trant en van zijn beste werk is de Jonge Koemelkster (Nr. 1054),
gedagteekend 1651. Vóór eenen stal is eene jonge boerin in roode jak bezig een grijze
koe te melken; nevens haar staat een boer die een hand op de koe legt. Een tweede
koe, eene rosse, staat aan de andere zijde; tusschenbeide ligt er eene op den grond.
Achteraan bij eene schuur ziet men een boom en struikgewas. Het is in den vroegen
morgen; aan den hoogen hemel straalt het licht reeds in volle klaarheid; op de aarde
rust nog eene zachte schemering, die heel het tafereeltje in een heerlijk half licht
stelt. De koeien zijn in teere helle kleuren, met zorg en als met liefdevolle hand
gepenseeld; het loof heeft de grijsgroene tint den schilder eigen.
Veel overeenkomst met dit stukje heeft een kleiner, ingelijks eene koemelkster
voorstellende (Nr. 1772) met den datum 1652. De boerin met een roode jak, melkt
eene witte koe en spuit jokkend het vocht naar het hoofd van een man, die nevens
haar zit. Verder nog een paard, een staande koe en in den achtergrond een derde,
liggende op den boord eener rivier. Aan de overzijde van dat water strekt zich een
effen plein uit. De hemel is hier weer sterk verlicht, een matte hut teekent zich er
tegen af; op de dieren valt een half schemergeglim.
Zonder datum maar van 's meesters laatste jaren zijn: een kleine stier (Nr. 1057),
een uitstekende studie, breeder geborsteld dan de gewone werken, een Wolfshond
(Nr. 1055) en eene reeks van veertien stukjes op een enkel paneel, voorstellende
episodes uit het leven van een jager (Nr. 1052).
De Wolfshond is een der zeer enkele stukken, waarin Paul Potter dieren in groote
afmeting schilderde. Niet van volle natuur-grootte zooals de Jonge Stier uit den Haag,
maar toch wel drie vierden levensgroot is hier de viervoeter. Het is een fraai beest,
flink op de pooten, grauw van huid met spitsen zwarten kop. Veel mooier nog is de
schildering dan het figuur. Zij is breed geveegd, veel breeder dan het 's kunstenaars
gewoonte is; prachtige spelingen van licht en tint loopen door het haar, dat zoo ruw
gevlokt is alsof het er met klodden op hing. Honden waren Potter's specialiteit niet;
hij vermeed wel niet het schilderen als het pas gaf, maar zocht het ook niet. Buiten
dit stuk kent men enkel nog een drietal waarin zij de hoofdrol spelen. De hond uit
de Ermitage is een studie naar een model dat den schilder getroffen heeft en dat hij
losweg borstelde doch met de zekerheid van hand die hem kenmerkte en met de
fijnheid van tonen die hij ook in deze breede borsteling behoudt. De achtergrond is
met de gewone zorg en met een fijn gevoel voor lichtwerking behandeld. Het
landschap dat zich uitstrekt zoover het oog draagt is miniatuurachtig keurig, in zachten
grijsgrauwen toon; het donkere hondenkot komt evenals het dier krachtvol uit tegen
een helder verlichten hemel.
Is de Wolfshond een zeldzaamheid in Potter's werk, de Voorvallen uit het leven
van den Jager zijn eenig in hun soort. Op een zelfde paneel zijn veertien kleine
tooneeltjes afgebeeld: twee grootere in het midden, twaalf kleine langs de boorden
van de lijst. Te beginnen van in den bovenhoek links ziet men achtereenvolgens het
Mirakel van Sint Huibrecht: de patroon der jagers knielende voor een hert met het
mirakuleus kruis tusschen de horens; dan volgt een jacht op den haas met de lange
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honden; verder Diana verrast door Acteon op het oogenblik dat zij zich gaat baden,
en den onbescheidene in een hert veranderende; dan eene jacht op den marter, eene
op het luipaard, op den wolf, op den buffel, op de leeuwin, op het everzwijn, op de
apen, op den beer en op de gems. De twee middelpaneelen verbeelden de
Veroordeeling en de Terechtstelling van den Jager.
Een onderwerp dat zonderling zou zijn voor elken schilder en dat voor Potter nog
ver-
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rassender is dan voor een anderen! Hij had, wel is waar, in 1649 de Berenjacht in
groot formaat geschilderd, die het Rijksmuseum bezit en die in den toestand waarin
wij ze kennen een grof werk, onwaardig van den meester is; maar verder had hij zich
niet aan het drama in het dierenleven gewaagd. Rubens was de eerste die de
dierenschildering in dien trant opvatte en Potter's kleine tafereeltjes zijn ongetwijfeld
naar de groote fel bewogen stukken van den Vlaamschen baanbreker gevolgd. Hij
had altijd de natuur en zijn geliefkoosde viervoeters in volle kalmte weergegeven.
De menschelijke figuren waarmee hij zijn doeken stoffeerde: herders, jagers, visschers
hoorden bij die natuurgezichten en daaropeens vervalt hij in de humoristische fabel
en in het drama! Hij had altoos de dieren geschilderd, die hij kende uit den omgang
van vele jaren en van alle dagen, en hij kiest nu voor helden allerlei vreemde en wilde
dieren, die hij wellicht nooit met eigen oogen gezien had!
In het Proces van den Jager zetelen als rechters een leeuw, een olifant, een
everzwijn, een luipaard en een bok; de vos treedt op als griffier, een beer, twee wolven
en een hert als gerechtsdienaars die den aangeklaagde bewaken. In de Terechtstelling
van den jager is de veroordeelde gestoken aan het spit, dat twee beren doen draaien.
Een olifant en een aap brengen de mutsaarden aan om het vuur te voeden, een bok
en een beer gieten er vet op om het beter te doen branden. Des jagers honden worden
opgehangen aan een boom door een wolf, een vos en apen. Een geit, een gems, een
beer en andere dieren voeren een rondedans uit om den dood hunner vijanden te
vieren; een leeuw en een luipaard zien het spelletje na.
Men mag aannemen, dat dit verrassende stuk een van Potter's laatste werken is,
wellicht een eerste proef in een vak dat hij voornemens was verder te beoefenen.
Zooals het daar is, is het niet alleen merkwaardig door de keus der stof maar nog
door de miniatuurachtige fijnheid der bewerking, alhoewel het voldoende blijkt dat
de kunstenaar in het schilderen der wilde dieren hoegenaamd niet de meesterschap
bezat waarmede hij de huisdieren uitvoerde. Onder de verschillende tooneeltjes die
de reeks uitmaken is er een waaraan hij zich niet waagde, namelijk Diana en Acteon
dat hij door den nymfenschilder Cornelis Poelenburg liet penseelen.
Had Potter hier zooals alle fabeldichters eene zedeles te verkondigen; wilde hij,
de vriend der weerlooze dieren, hier optreden als hun verdediger tegen het wreed
bedrijf des jagers en hen wreken op hunne vervolgers? Wij gelooven het niet. Er zat
een vonkje fantazie in den vreedzamen veeschilder; wij zagen er een paar
opflikkeringen van in het stuk dat wij het eerst bespraken: de jongen die zich verweert
tegen den hond, de man die verschrikt wegspringt voor de dreigende koe; hij wilde
vrijen loop laten aan dien speelschen zin en zooals Teniers het in Vlaanderen deed
ook eens een sprookje verhalen van uit den tijd dat de beesten spraken.

Sentina.
Door J. Clant v.d. Mijll-Piepers (Holda).
‘Sentina! Sentina! kom hier!’
Het was te Venetië op het San-Marcoplein, vlak voor den ingang van de basilica.
Gaston Amédée Delbrun, die juist de kerk binnen wilde gaan, keek om. Hij meende
dat schelle, nasale stemgeluid te herkennen. Was dat niet zijn huisjuffrouw? Ja, juist
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- daar stond zij druk kijvende tegen de kleine Sentina, het arme stumperdje met haar
vergroeiden rug. Hij keek naar haar en zag dat het kind hare oogen op hem gericht
hield als wilde zij zich er mee vastklampen aan hem.
Hij kwam naderbij.
‘Ah, meneer de schilder! 't is goed dat hij 't zelf hoort - hij zou anders wel denken...’
‘Wat is er gaande?’ vroeg Gaston.
‘Och, die Sentina, die Sentina! U weet niet wat een last ik met dat kind heb! Altijd
loopt ze het huis uit, en altijd kan men ze in of bij de kerk hier vinden...’
‘En mag dat dan niet? Moet ze thuis blijven om te werken?’
‘Och, lieve hemel! werken? ja, dat zou ook wat! Nog geen vloer kan ze aanvegen
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het wurm, laat staan een emmer water halen - ze is er veel te zwak toe. Alleen zoo'n
beetje de klanten bedienen, dat gaat nog - maar verder! Och heere neen, die zal wel
haar levenlang genadebrood moeten eten. Maar ze mag daarom toch niet altijd weg
loopen - dat heeft geen pas voor de menschen - en meneer zou ook wel denken...’
‘Kom - laat haar maar gaan waar ze wil - ze doet immers geen kwaad - wil je met
mij mee in de kerk gaan, Sentina?’
Sentina's oogen glansden en ze knikte van ja, gretig, maar ze zei niets.
De juffrouw maakte nog praatjes - 't ging toch niet aan eigenlijk dat meneer zich
belastte met haar - zij zou hem hinderen of vervelen... en ze was niet eens behoorlijk
aangekleed om met meneer uit te gaan - ze had ook altijd van die rare kuren. Nu,
mijnheer moest haar dan maar terugzenden als hij er genoeg van had - Gaston Delbrun had gedurende de paar weken dat hij te Venetië was al meermalen
het kleine misvormde meisje, dat hij voor het kind van zijn huisjuffrouw hield, rond
zien dwalen in de San-Marco, als hij daar studies maakte. Soms knielde ze hier of
daar neer en bad haar rozenkrans voor een Madonna- of Christusbeeld, maar meestal
sloop ze heel stil om de schilders heen die er altijd aan 't copiëeren zijn, en stond
soms langen tijd onopgemerkt naar hun werk te kijken. Ook achter hem was ze al
herhaaldelijk blijven staan toekijken, maar zoo ernstig en bescheiden dat hij haar stil
had laten begaan, alsof hij er niets van zag.
Nu nam hij haar mee en terwijl hij zich niet zijn werk installeerde en haar op een
krukje bij zich liet zitten, begon hij tegen haar te praten, uit goedigheid en een gevoel
van medelijden dat onder de grove woorden van de vrouw bij hem was opgekomen.
‘Ben je zoo graag hier, zeg?’
Een toestemmend knikken.
‘Waarom?’
‘'t Is hier mooi.’ En ze kijkt rond met een oplichten van haar oogen, die groot zijn
en diep, van een donker blauw-grijs en donker omlijst - heel bizondere oogen, vindt
hij, dat alles nu voor 't eerst ziende en voortgaande met tegen haar te praten.
‘En wil je moeder niet hebben dat je hier komt?’
Zij, farouche, beleedigd:
‘Ze is mijn moeder niet! Mijn moeder was een signora!’
‘Zóó? En.... is je moeder dood?’
‘Ze zeggen dat ze dood is.... maar ik geloof het niet. En ik ga haar zoeken - later
- als ik groot ben....’ en op haar versomberd gezichtje komt een uitdrukking van
ernstig willen, die haar op-eens op een volwassen vrouw doet gelijken.
‘Hoe oud ben je eigenlijk?’ vraagt hij spontaan, onder den indruk van die
verandering.
‘Veertien jaar geweest van den zomer’.
‘Al veertien! ik zag je voor een jaar of tien, elf, aan’, riep hij onbedacht.
Een trek van pijn vloog nu weer over haar beweeglijk gezichtje en hij zag het.
‘Dus dáarom ga je niet meer naar school zeker - en je bent dus ook al aangenomen,
niet?’
Zij knikte van ja, nu op-eens weer blij bij de herinnering aan den dag van haar
communie, dien mooien, lichten dag in haar donker jong leven.
‘Je kunt dus lezen en schrijven, hè?’
‘Niet heel goed - wel een beetje - maar ik ben niet veel op school geweest.’
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‘Hoe komt dat?’
‘Ik was zoo dikwijls ziek.... haast altijd sedert ik gevallen ben....’
‘Zoó? ben je gevallen? - hoe oud was je toen? en hoe kwam dat?’
Gaston is onderwijl aan 't schilderen gegaan. Hij heeft een mooi verlichte kapel
voór zich, met een groot Ecce Homo op den achtergrond.
Sentina antwoordt niet dadelijk; ze kijkt naar 't Christusbeeld, en Gaston ziet haar
even van terzijde vragend aan. Hij schrikt bijna van die groote strakke diepdroevige
vrouwenoogen en den trek van lijden op haar mager bleek gezichtje.
Op eens springt ze op van haar krukje, stottert: ‘dat - dat - kan ik niet zeggen’, en
loopt van hem weg, de kerk uit.
Verbaasd, half lachend kijkt hij haar na.
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Zonderling kind! Dat ziet er uit als een baby en schijnt te voelen als een vrouw. Ze
was dus niet het kind van zijn hospita. Wie en wat zou die moeder geweest zijn? Een
‘signora’ zei ze - hm! ‘Ze zeggen dat ze dood is maar ik geloof 't niet’. Arm
stumperdje met haar scheeven rug - zoo schuw en stil!
Hij bedacht dat hij in huis nog nooit haar stem gehoord had. Altijd hoorde hij het
scherp nasale geluid van de juffrouw en de basstem van haar man, den eigenaar van
het kleine wijnhuis waar hij, boven, zijn twee kamers had. De menschen leken niet
kwaad, het was er zindelijk, en hij had er voor weinig geld een ruime kamer met
goed licht voor zijn werk. Veel meer verlangde hij niet; om hunne onderlinge
huiselijke verhoudingen had hij zich tot nog toe nooit bekommerd, maar nu begon
hij in-eens te denken wat en hoe het leven van de kleine Sentina daar in huis zou
kunnen zijn? Dat het kind niet gelukkig was stond vast, al werd zij er niet mishandeld,
want dàt zou hij, bij de gewone luidruchtige manier van doen van die luitjes wel
gemerkt hebben, en hij had haar nog nooit hooren of zien schreien. Maar wel had
het mensch met haar schelle stem daar straks van ‘genadebrood’ gesproken en
geklaagd dat 't kind - 't ‘wurm’ zei ze - te zwak was om iets uit te voeren. Dàt scheen
dus een grief die haar verweten werd, en dat zij het verwijt pijnlijk voelen moest,
had hij van daag al duidelijk in die diepe vrouwenoogen gezien.
Dien dag zag hij Sentina niet weer, en ook den volgenden niet, noch in huis, noch
in de ‘campiello,’ het kleine vierkante pleintje vóor het huis, noch ìn of òm de kerk
- nergens. Blijkbaar hield zij zich schuil. Waarom? Was zij verlegen over haar
wegloopen? of voor goed op de vlucht gejaagd door zijn vragen? Hij vond 't komiek
dat hij zoo met haar bezig was. Die kleine interesseerde hem zoo waar! 't Was eigenlijk
belachelijk - wat ging dat kind hem nu aan? Vóor gisteren had hij nooit op haar gelet
en nu hinderde 't hem dat ze schuw voor hem was - 't was al te dwaas!
Maar den derden dag stond zij met een ander meisje bij de waterput in de campiello,
juist toen hij het huis uitkwam met zijn schilderdoos.
‘Hé, Sentina! ga je mee naar de Piazza. Ik ga schilderen.’
Even een schuw opkijken, een even-weifelen - dan een blij òplichten van de donker
grijze oogen en een knikken van ja - ja - graag!
Ze loopt met hem mee, stil tevreden vóor zich kijkend, met een ietsje van een blos
op haar teer gezichtje. Hij, haar wat schuchter voelend, doet zijn best haar op haar
gemak te zetten, spreekt niet over de vorige dagen, maar vertelt haar dat hij voeder
voor de duiven heeft meegenomen, en laat haar een grooten zak met gerst zien.
‘O - ja - dat eten ze graag - is 't niet?’
‘Zeker - heb je ze dat dan nog nooit gegeven?’
‘Ik? - o, neen - hoe zou ik daaraan komen? Ik breng wel eens wat brood mee, maar
daar geven ze zooveel niet om. Maar dit! Ze zullen het zeker uit uw handen komen
pikken - O! daar zijn ze al - kijk! kijk!’
Gaston had wat gerst uit den zak gehaald en strooide er van op den grond. Terstond
omzwierde een heele zwerm duiven hem, neerstrijkend dan om de korrels op te
pikken. Hij bleef, al voortloopend, gerstekorrels strooien, nagetippeld door de heele
zwerm, aldoor aangroeiend door andere duiven die van de daken der omliggende
gebouwen aangevlogen kwamen. Eindelijk bleef hij staan, midden op de Piazza, nam
wat gerst in de holle hand, hurkte neer en strekte zijn arm uit. Heel voorzichtig kwam
er een om de volle hand heen fladderen, en pikte na veel aarzelend gekoer en
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vleugelgeklap een korreltje weg. Toen kwam er nòg een; die waagde het even op
zijn arm te rusten terwijl ze pikte; toen een derde en een vierde, die al minder
angstvallig deden, en ten slotte rees hij zacht overeind met zijn hand en arm vol
klepperende wieken en pikkende bekjes. Hij liet Sentina ook nog wat gerst in den
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rand van zijn hoed leggen en op zijn andere hand. Eerst vlogen ze alle op, maar ze
waren nu al vertrouwd en kwamen, verlekkerd op de gerst, dadelijk weer terug op
zijn hoofd, zijn schouders, zijn armen - dat was een gepik en gevlerk en getrippel,
zoo had Sentina het nog nooit gezien.
Zij lachte, geheel kind nu, met glinsterende oogen. Zij hurkte neer, evenals hij,
met wat gerst in de hand; ze deed alles nà zóo als zij 't hem had zien doen, voorzichtig
en angstvallig precies, als een tooverformule. Al gauw kwamen de duiven ook uit
haar hand pikken en op haar armen en schouders zitten. Zij rilde even, blij en toch
half angstig door dat gedrang van trippelpootjes en flapvlerken om haar hoofd, en
het gekriebel van warmzachte veeren in haar hals. Toch bleef ze dood-stil staan, in
een extaze van genot. Dat ze nu ook bij háar wilden komen, die lieve duiven, net als
bij de mooie dames en kinderen die ze er zoo dikwijls om benijd had! Zij gaven niet
om haar scheeven rug, waarover zij altijd zulke nare dingen hooren moest van andere
kinderen of van haar tante - O, die lieve, lieve duiven!
Een paar stoeiende kinderen joegen plotseling de vogels op - toen was 't uit. Zij
vlogen in groote kringen een paar keeren het plein rond en verspreidden zich over
de daken en verderop op den grond. Sentina keek ze een oogenblik na, droomerig,
half verwezen door dat in-eens-weg-zijn van haar genot.
‘Kom nu gaan wij naar de basilica,’ zei Gaston, en bij het hooren van zijn stem
tot besef komend, keek ze hem snel aan, blij, dankbaar. Wat 'n oogen! Waarachtig,
hij had nog nooit zulke oogen gezien, zoo vreemdlichtend, zoo zee-diep dat blauwig
grijs, zoo bij iedere wisseling van stemming veranderend van uitdrukking. Woorden
zei ze niet om hem te danken, maar haar kijken was een-en-al dank. Stil, blij lachend
liep ze met hem mee.
Dien middag in de kerk zat ze heel stil bij hem, nog droomend denkend aan het
duiven-gefladder om haar hoofd, voelend nog de donzen warmte van de veeren, den
zachten druk van pootjes op haar Schouders en armen, nà-luisterend naar het trillend
gekoer vlak aan haar oor, tot ze in een behoefte om hem iets liefs aan te doen, willend
iets geven van haar zelf voor het genot dat hij haar gegeven had, plotseling hem vòl
aanziend zei:
‘Ik zal het zeggen hoe het kwam - van dat vallen’ - -.
Hij keek even op, verrast over dat terugkomen nù op haar val, waarover ze laatst
niet spreken woû, maar ziende haar ernst zei hij kalm:
‘Dat 's goed, ja, vertel me dat eens.’
Toen vertelde zij. 't Was zóo gebeurd, heel lang al geleden, toen ze nog heel klein
was - drie of vier jaar - en bij haar mama woonde, in mooie kamers. Zij droeg een
mooi jurkje met kant en strikken, en er was een meid die haar aankleedde en naar
bed bracht. En mama was altijd zoo mooi gekleed! Ja - en zoo kwam het, juist
daardoor. Ze mocht nooit bij mama op schoot zitten om die mooie japonnen. Maar
ze had aan den overkant een klein meisje gezien, dat op háar mama's knieën klom
en haar toen pakte en kuste, en toen had zij dat op-eens óok zoo willen doen. Ze klom
op de canapé naast mama, en toen op haar schoot en sloeg haar armen om mama's
hals. Maar toen schrikte mama - ze was zeker te wild geweest - omdat zij haar japon
en kanten zoo verkreukte, en toen duwde mama haar boos weg, en toen rolde ze van
de canapé af en viel op den grond - heel hard - vlak op haar rug....
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Ze hield even op. Gaston keek haar aan. O, die smartoogen! Zij staarde al vertellend
weer het Christusbeeld in de kapel vóor hem aan, net als dien eersten keer toen ze
niet vertellen wilde.
En ze ging weer voort. Zij was zeker flauw gevallen, ten minste ze wist niet meer
wat er met haar gebeurd was. Ze werd wakker bij vreemde menschen - in een
ziekenhuis zeiden zij - en daar bleef ze een heelen tijd, tot ze geen pijn meer had. En
mama kwam een paar keer in het begin - later niet meer. En toen kwam ze bij de
Bonardi's in het wijnhuis, en zij zeiden dat ze oom en tante moest zeggen tegen die
menschen... en als ze naar mama vroeg
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zeiden ze dat die was dood gegaan in dien tijd, terwijl zij in het ziekenhuis was...
‘Arm kindje - arme kleine Sentina!’ prevelde Gaston meer aangedaan dan hij wilde
laten blijken.
‘En daarvan is mijn rug scheef geworden en ben ik nog dikwijls ziek geweest
later,’ fluisterde Sentina. ‘Maar dat mama dood is geloof ik tóch niet!’
Gaston voelde iets raars in zijn keel en zijn stem klonk een beetje heesch toen hij
zei:
‘'t Is lief van je dat je me dat verteld hebt, hoor. Je bent een beste meid....’
Hij had innig met haar te doen, maar wist geen raad met zijn medelijden, en woû
toch iets hartelijks zeggen:
‘Wil je morgen weer de duiven voêren? Ja?’
‘O, graag! - maar...’
‘Weet je wat? Jij moet me voortaan mijn couranten en brieven maar boven brengen,
wil je dat doen?’
‘Ja - zeker -’
‘Dan zal ik zorgen dat er altijd een zakje gerst klaar ligt - dat moet je dan maar
meenemen hè? ook als ik er soms niet ben mag je 't gerust nemen - zal je dat doen?’
‘Als ik heusch mag?... maar tante zal 't niet willen hebben...’
‘Wel ja - 't is het ontbijt voor de duiven - ik zal het zelf wel aan tante zeggen - is
dat dan goed?’
Een heel dankbare blik van de wondere oogen is 't antwoord dat hem volkomen
voldoet. Hij is tevreden dat hij iets bedacht heeft waarmee hij haar plezier kan doen;
't geeft hem een prettig gevoel - hij weet zelf niet recht van wat. Hij zou wel lust
hebben nu een deuntje te fluiten - maar dat gaat toch niet daar in de kerk.
Sentina tuurt weer naar den Christuskop en dan naar hem, afwisselend een paar
keeren achtereen. Toen op-eens zich weer tot hem keerend zei ze:
‘U lijkt precies op onzen lieven Heer.’
Verbaasd kijkt hij haar aan - hij wist waarlijk niet hoe hij het met haar had?
‘Ja - heusch - kijk maar eens goed. U heeft net zulk haar, net zoo'n baard en uw
oogen kijken mij soms net zoo aan, en -’ weer heen-en-weer kijkend - ‘uw neus en
uw voorhoofd lijken er ook op - kan u 't zelf niet zien?’
Zij was volmaakt ernstig en volkomen overtuigd van wat ze zei. Hij bekeek nu
ook eens kritisch de trekken van zijn model en moest, innerlijk lachend, toegeven
dat zij gelijk kon hebben. Gek! hij had er nooit aan gedacht en dat die kleine meid
dat zoo op-eens ontdekte!
‘Wel, wel, dat is een mooie ontdekking hoor, maar zulke lange haren draag ik toch
niet -’ zei hij, eigenlijk niet recht wetend wàt er op te zeggen.
Maar later, toen Sentina weg was, en 's avonds alléen rondloopend, moest hij er
telkens weer aan denken. Minder nog aan die gelijkenis zelf - bizonder ijdel was hij
niet, en voor een jeugdig Parijzenaar was 't misschien nog wel een twijfelachtig
compliment ook - dan wel aan hare ontdekking er van. Dat wees, meende hij op een
groote opmerkingsgave en een scherp oog. Als hij eens probeerde - wie weet? misschien zou hij haar wel kunnen leeren teekenen - dat was een idee! - daar zou hij
eens op slapen.
En den anderen dag toen Sentina schuchter aan de deur had geklopt, om hem volgens
afspraak zijn brieven en couranten te brengen, en den koning te rijk met haar
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duivenvoeder weg wilde gaan, riep hij haar toe dat ze later maar weer bij hem in de
kerk moest komen, als ze de duiven gevoêrd had - zij moest het maar aan tante
Bonardi zeggen.
Aan de deur van de basilica stond zij al te wachten toen hij kwam. Ze was blij de duiven hadden weer op haar armen en schouders gezeten - 't was of ze haar al
kenden - en zij vond dat veeren-gekriebel en pootjes-getrippel nu al niets angstig
meer. Die heerlijke lieve duiven, die haar gerst net zoo graag wilden als die van
andere menschen. Maar ze kon dat alles niet zoo zeggen - ze voelde 't maar zoo, en
antwoordde alleen op zijn vragen of 't even prettig was geweest als gisteren, met ‘Ja
- ja - meneer’ - en een blij lachje. 't Was
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vreemd dat ze nu weer zoo schuchter was; maar zoodra ze binnen in de kerk waren
werd ze veel vertrouwelijker. Zij begon zelf weer over de gelijkenis: of hij 't nu zelf
niet gezien had in zijn spiegel -? Want al waren zijn haren niet zoo lang, ze krulden
en golfden toch net eender om zijn voorhoofd. En volkomen onbevangen wees zij
op zijn werk de punten van overeenkomst aan.
Hij liet haar eerst een beetje babbelen en zei toen abrupt-weg:
‘Zeg eens, kleintje, zou je zelf ook wel willen teekenen?’
‘Teekenen? ik? O zoo graag! Maar dat kan niet.’
‘Waarom zou dat niet kunnen? Als ik het je nu eens leerde? Of zou je daar geen
plezier in hebben?’
‘U! Zou u me dat willen leeren? O - maar - dat zal niet kunnen - ik ben veel te
dom - tante zegt altijd dat ik niets kan...’
‘Tante weet er niks van. Ik geloof dat je heel goed kunt leeren teekenen. Weet je
wat - probeer het maar eens - daar - - hier heb je papier en houtskool. Zie nu maar
eens - - wacht, ga zóo zitten - en teeken nu dat groote crucifix maar eens na - alleen
het kruis, de buitenlijnen maar’ - - Met een groote kleur, bevend van zenuwachtige verrassing, met trillende handjes,
begon zij de eerste lijnen op papier te zetten. Eerst vlotte het niet - 't was zoo vreemd;
haar hand, zoo ongeoefend in 't vasthouden van potlood of pen, wist met de teekenpen
geen raad - zij liet die telkens vallen en keek dan angstig op. Maar Gaston lachte en
zei dat 't niets was en 't wel gaan zou als ze maar goed keek en geduldig was. Vooral
niet haastig doen en volhouden. En zoo, meer en meer op haar gemak komend, werd
haar hand vaster, en na eenigen tijd stonden de lijnen van het kruis op het papier,
onbeholpen nog en weifelend, maar toch merkwaardig goed gezien wat de
verhoudingen betrof.
Hij was heel voldaan over die eerste proef, zei hij, en als zij 't wilde zou hij haar
teekenlessen geven. En zij moest maar trachten alle voorwerpen die zij zag na te
teekenen, hoe meer hoe beter en met eenvoudige dingen beginnen.
Sentina stond half verbijsterd van blijdschap - zij wist niet - zij kon het niet
gelooven - zeggen kon ze ook niets - - teekenen? zij? kón 't waar zijn? - - Een
oogenblik kreeg ze een gevoel of ze stikken zou; toen plotseling liep ze op hem toe,
viel op haar knieën, greep zijn hand en drukte die tegen haar voorhoofd. Toen stoof
zij naar buiten.
Hij begon haar nu elken dag les te geven; meeestal liet hij haar bij zich in de kerk
zitten teekenen terwijl hij ook schilderde. Zij zat dan heel stil, even ingespannen
werkend nu als zij eerst zat te kijken naar zijn werk, en ze sprak nooit als hij 't niet
uitlokte.
De Bonardi's hadden raar opgekeken toen Sentina zelf, in haar eerste verrukking
niet kunnende zwijgen, hun vertelde dat meneer de schilder haar had laten teekenen
en haar voortaan les wilde geven. Daar 't kind nooit loog, dachten zij dat Gaston
maar een grap met haar had willen hebben - 't kon geen ernst zijn natuurlijk. Maar
toen hij den anderen dag zelf bij juffrouw Bonardi kwam en heel ernstig over Sentina's
aanleg voor teekenen sprak, begreep zij er niets meer van - - maar als meneer 't zei
zou 't wel zoo wezen - hoewel, waarom meneer zich dien last op den hals woû halen
om dat ongelukskind wat te leeren, neen, daar kon zij niet bij - maar zij zou haar
laten begaan, dat beloofde zij hem.
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Sentina kwam nu ook dagelijks op zijn kamer om ‘de post’ boven te brengen.
Soms bracht zij dan wel eens een teekening mee van een of ander huiselijk voorwerp
dat ze in haar eentje had nageteekend. Telkens weer op nieuw was hij getroffen door
haar aangeboren gaaf van juist-zien. En bij den grooten ijver waarmee zij werkte,
begon hij meer en meer een toekomst voor haar te zien in dit werk. Niet dat hij eene
artiste in haar meende ontdekt te hebben, maar mogelijk kon zij eene handige copiïste
worden, wat voor haar nog wel van meer direct belang kon zijn.
In Italië's musea en kerken worden de werken van oude meesters voortdurend ge-
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copieerd. Die copies vinden altijd nog veel aftrek en Gaston wist van verscheidene
jonge schilders en ook meisjes, die op die manier voor kunstkoopers werkten en
daarin een behoorlijk bestaan vonden.
En nu begon gaandeweg de gedachte om haar daarvoor op te leiden, in hem te
groeien uit wat aanvankelijk niet veel meer was dan een opwelling van goedigheid,
uit medelijden en half in scherts ontstaan, omdat zij zoo spontaan die gelijkenis
tusschen hem en den Christus-kop had opgemerkt.
Gaston was zijn belofte nagekomen - hij had Sentina teekenlessen gegeven, maar 't
was hem soms zwaar genoeg gevallen om vol te houden. Niet dat zij een
onbevattelijke leerlinge was, of niet ijverig, integendeel, 't was juist haar groote ernst
bij het werk die hem soms drukte als een nachtmerrie. Zij was zóo nauwgezet en zag
zóo hoog tegen hem op, dat hij zijn eigen goedhartigheid en alles wat er hem toe
gebracht had dat ‘goede werk te beginnen, soms hartgrondig verwenschte. Dan
railleerde hij zich zelf: zoo'n ‘weldoener’ als hij was - hij leek toch wel gek om zich
aan dat kind iets te laten gelegen liggen. Als zijn vrienden te Parijs eens wisten - zijn
vrienden en zijn vroegere vriendinnen van het Quartier Latin - lieve hemel, wat
zouden zij hem uitlachen! - Een ongelukkig kind met een scheeven rug uit pure
menschlievendheid een broodwinning te bezorgen door zich dag-in dag-uit in te
spannen om haar lessen te geven - 't vervelendste métier dat te bedenken is....
Op zulke dagen was Gaston uit zijn humeur. Hij was dan wel niet bepaald
onvriendelijk tegen Sentina, maar nam zoo weinig mogelijk notitie van haar, zoodat
zij het gevoel kreeg dat ze hem verveelde of hinderde. Dan verviel zij weer in haar
stille schuwheid van vroeger en sloop soms ongemerkt van hem weg. Stil-bedroefd
ging zij dan op zijn atelier zitten werken of lezen. Als hij uit was mocht zij daar altijd
zijn, had hij eens in een goede bui gezegd, wel wetend hoe discreet en weinig
nieuwsgierig zij was. Hoorde zij zijn stap in het straatje, dan was zij al lang weg eer
hij boven was. En als zij den anderen ochtend zijn post boven bracht, behoefde zij
hem maar even aan te zien om te weten of de bui over was of niet. 't Duurde wel eens
drie dagen dat hij ter nauwernood haar morgengroet beantwoordde, en zij, zonder
verder iets te zeggen stil haar zakje gerst voor de duiven weghaalde. Eens had hij
ook daarvoor niet gezorgd. Hij zag haar oogen zoekend rondgaan toen zij 't niet op
de gewone plaats vond, en zei toen een beetje kort en kregel dat het er niet was dien
dag. Maar toen had hij toch erg het land gehad omdat zij met haar groote oogen zoo
diep teleurgesteld hem had aangekeken. En dat stille verdriet had hem gepakt. Wat
hoefde hij dat arme schaap nu verdriet aan te doen - lamme vent die hij was - hij had
haar immers zelf beloofd dat het er altijd zou klaar liggen voor haar.
Toen had hij het nooit meer vergeten.
En 's avonds van dien dag had hij haar meegenomen in een gondel, naar de muziek
op het water. Eerst de kleine rii door naar 't Canal Grande. Daar lag al een gondel
met muziek voor de trappen van een der oude paleizen. Een klankrijke weeke tenor,
geaccompagneerd door een guitaar, zong een smachtend liefdelied dat smeltend
aandoenlijk klonk over het water.
Er om heen zachtjes, bijna geluidloos van alle kanten aanglijdende donkere gondels,
met het kleine sterrelicht vóorop, en de nu en dan zwart tegen de lichtere lucht of de
verlichte huizengevels afstekende silhouet van den gondelier. Heel stil, zonder
botsingen, schoven de gondels als een troep reusachtige zwarte watervogels naast
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en tusschen elkander in, het hoog-opstaande blinkende gondelstuk fier geheven als
een zwanenhals.
En daar ginder, ver-weg, naar de laguna heen, een jonge maan, licht makend de
diepblauwe lucht nog vóor zij zelf zichtbaar was. En aldoor de muziek, opstijgend
uit dien éenen door kleurige lampions verlichten gondel, vóor het oude paleis, als
eene serenade voor eene Venetiaansche koopmansdochter uit den roemvollen
dogen-tijd....
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Sentina was nog nooit 's avonds op het water geweest; gewoonlijk moest zij dan
bedienen in het wijnhuis der Bonardi's - 's avonds kwam er het meeste volk en kon
zij slecht gemist worden. Maar Gaston kon haar meekrijgen wanneer hij wilde, al
was het 's avonds nog nooit gebeurd dat hij 't haar vroeg.
Zij zat doodstil gedoken tegen de rugleuning, haar klein figuurtje geheel weg in
de kussens, genietend op hare eigene ingehoudene manier, de groote glansoogen
wijd open en licht-stralend van binnen-uit.
In een pauze tusschen een paar muziekstukken in, maakten sommige gondels zich
los uit den zwerm en verspreidden zich over het water, zonder rumoer, in rustig kalm
bewegen. En verder ging het in weeke wiegeling op rhytmische cadens van
zacht-plassenden riemslag, langs oude, uit het sombere water donker oprijzende
paleizen, vervallen en verlaten, soms met enkele in matten schijn lichtende vensters,
als de verdofte gloed uit droef-oude oogen - voorbij de nu in maneglans zacht
pralende, glinsterend wit-marmeren pracht van de kerk Santa-Maria-della-Salute,
naar het wijde water der laguna.
Verder, altijd verder gleed de gondel als in een droomenland langs de viva dei
schiavoni, waar de goudgespikkelde avondstad scheen te drijven op het water, - langs
San Giorgio Maggiore - nu weer meer den stadsoever naderend, naar het Dogen-paleis
toe, tot vóor de rio die er langs loopt, waarover, tusschen de twee hooge muren in,
de ponte dei sospiri voert naar de vroegere ‘piombi,’ de gevangenissen onder de
looden daken. En weer klonk muziek en zang hun tegen.
Daar, vlak onder de ‘brug der zuchten,’ tegen de sombere gevangeniswanden aan,
lag een andere verlichte muziekgondel, waaruit ook een jonge, volle tenorstem
opsteeg, zingend het roerende miserere uit Verdi's ‘Il trovatore.’ Aangrijpend klonk
dat smartlied dáar in die omgeving.
De riva was vol menschen, het water vol gondels, en alles doodstil, ademloos
luisterend naar den zanger, of 't een gevangene was uitgalmend daar zijn eigen
jammerklacht....
Sentina zat star-stil. Gaston keek haar even aan en zag groote tranen uit de
wijd-open oogen rollen over haar strak-bleek gezichtje.
Hij zelf was ook wel wat onder den indruk, al was dat alles voor hem niet meer
nieuw, en ook de emotie maar vluchtig.
Toen het lied uit was en de menschen weer doorwandelden op de riva, kwam er
ook weer beweging in de gondels. Gaston gaf den gondelier order langs denzelfden
weg terug te varen, en liet zoo Sentina den tijd hare ontroering te boven te komen
vóor zij thuis kwam. Zijn aangeboren goedigheid had nu weer geheel de overhand;
hij had haar nog nooit zien schreien en tegen tranen was hij in 't geheel niet bestand,
die brachten hem altijd van streek. Hij zei dus niets en liet haar stil zitten, alsof hij
er niets van gezien had. Sentina verlangde niets liever; zij schreide zelden en schaamde
zich als zij het deed. Het was zelfs een punt van eer voor haar, en zij zou voor niets
ter wereld aan de Bonardi's haar tranen of emotie laten zien.
Toen zij uit den gondel stapten fluisterde zij Gaston haastig toe: ‘Ik - ik dank u héel erg!’ en liep toen hard weg naar huis.
Dat gondeltochtje had Gaston het prettige gevoel gegeven van iets te hebben
goedgemaakt. Hij was dan ook den anderen ochtend bizonder goed gehumeurd
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opgestaan, en Sentina, de trap opkomend, hoorde hem in de verte al fluiten, altijd
een onmiskenbaar teeken van zijn goede luim. Zij klopte en kwam binnen.
‘Zoo, kleintje, goeden morgen. Heb je niet gedroomd van de gondels en de muziek
en alles?’
‘Ja - den heelen nacht - 't was zóo mooi! Ik hoorde altijd maar zingen en....’
‘Nu? en wàt?’
‘En - de lichtjes zag ik - van de stad - en....’
‘En wat nog meer?’
‘En - 't was net of ik nòg in een gondel voer - zoo vreemd - ik weet niet....’
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Zij lachte een beetje droomerig - wat verlegen ook - 't was zoo ongewoon voor haar
uit te zeggen de dingen die zij voelde. En hij lachte ook, aanmoedigend en tevreden.
‘Kom, dat is goed dat je 't mooi vondt. Ga nu maar gauw de duiven voêren en dan
vind ik je wel bij de basilica.’
Een half uurtje later stond zij hem op te wachten en gingen zij samen aan 't werk
in de San Marco.
Onder het werk door sprak hij weer over den vorigen avond en begon zij vragen
te doen. Waarom heette die brug toch de Ponte dei sospiri? En zijn antwoord lokte
weer nieuwe vragen uit naar de piombi, en wat die gevangenen dan gedaan hadden?
En of er nu geen dogen meer waren omdat er een koning was? Totdat Gaston, die in
een jongensachtig jolige stemming was dien dag, ineens zei:
‘Pak op den boel, Sentina! We gaan het Palazzo Ducale bekijken. Toe, vlug, een,
twee, drie!’
Hij was al bezig aan het opruimen vóor zij hem goed verstaan had, en ze stonden
vóor de Scala dei Giganti eer zij recht begreep wat hij wilde. Maar toen werd het een
verrukking van genot voor haar. Hij vertelde van alles, op zijn levendige fransche
manier, meer zelfs dan zij in éen keer in zich opnemen kon, maar in hoofdzaak
begreep zij zijn verhalen - en daarbij, er was zóoveel te zien! Van de groote prachtige
zalen met hun rijkdom van schilderwerk en decoratieve kunst, daalden zij af naar de
gevangenisholen in de donkere diepten, onder den waterspiegel van de smalle rio,
bekneld tusschen de twee hooge somber-kille muren, die door de Ponte dei sospiri
verbonden worden.
En voor het eerst hoorde zij een stuk geschiedenis van haar eigen stad, met de
schrilste tegenstellingen van grootheid en glorie en naamloozen jammer, van
heldhaftigen moed en het laagste verraad, de gruwelijkste wreedheden.
Eindelijk stonden zij voór de waterpoort, waaruit de lijken der in 't geheim
onthoofden in alle stilte bij nacht in een gondel naar de Adriatica gevoerd en daar
overboord geworpen werden.
Sentina rilde in de kille gewelven en was blij toen ze weer boven onder de blauwe
lucht was.
Het was een heerlijke helder-zonnige dag.
‘Weet je waar de Adriatica is?’ vroeg Gaston.
Zij schudde van neen.
‘Dan gaan wij naar Lido van middag - ik kan van daag toch niet werken,’ zei hij.
‘Ga nu maar eerst naar huis en maak dat je om één uur aan de boot bent. Je weet
immers waar die afvaart?’
Jawel, dat wist zij - en natuurlijk was zij present op het afgesproken uur.
Lido, het duin-eilandje, met zijn zandstrand, zeeschelpen, begroeide zandheuvels
en de blauw-doorschijnende groote zee, was weer een nieuw wonder voor Sentina's
begeerige oogen. Haar jonge zoo lang in engen druk besloten ziel, ging wijd open
voor al die heerlijkheid, die zoo dicht onder haar bereik was geweest en waarvan zij
zelfs nooit had geweten in haar duf bestaan. Als een echt kind klauterde zij de heuvels
op, rende ze af in dolle vaart, zocht schelpjes, trok schoenen en kousen uit en plaste
met de bloote voeten in het water, lachend en juichende, dronken van lucht en ruimte,
vrijheid en zonneschijn, terwijl Gaston op een duinkantje fluitend zat schetsjes en
krabbeltjes te maken.
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Haar oogen lichtten, haar wangen hadden kleur, haar gezichtje was bijna mooi,
dacht hij, toen zij terug wandelden naar de aanlegplaats van de boot.
Over het water der laguna scheen de avondzon, laag als met goudene vingers
streelend de zachte rimpelingen. Rooder en rooder werd haar gloed, kleurend het
water met bloedige streepen. En in-eens moest Sentina denken aan de verzonkene
dooden in de Adriatica, die zoo licht en klaar was toch dat zij een heel eind ver den
zandigen bodem had kunnen zien.....
Na zulke dagen van genot kwamen dan wel weer minder goede, dagen dat Gaston
het te druk had om zich met haar te bemoeien, of zijn werk niet vlotten wilde; dagen
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ook dat hij uitging met andere schilders, laat thuis kwam en 's morgens niet òp was
als Sentina zijn brieven kwam brengen. Dan zat zij maar stil in een hoekje te lezen
of zich in het schrijven en spellen te oefenen door 't overschrijven van heele stukken
uit haar boeken, want zij wilde inhalen wat zij verzuimd had en ten achteren was,
eenmaal wetend nu dat zij leeren en begrijpen kòn, zoo goed als anderen.
Van zelf ook bracht het teekenen voor haar allerlei vragen mee, voortdurend meer
over de meest verschillende dingen. En zonderling, dan was Sentina heelemaal niet
schuchter. Terwijl zij werkte durfde zij vrijuit alles vragen wat er direct of indirect
verband mee hield.
Soms amuseerde Gaston die ontwakende intelligentie, vond hij haar vragen grappig
in hun onbevangen naïveteit. Dan beantwoordde hij die zoo goed hij kon, vertelde
haar alles wat hij van het onderwerp wist, gaf haar boeken, eenvoudige schoolboeken
of gemakkelijke leesboeken. Of hij nam haar mee naar de accademia en sommige
oude paleizen of musea om schilderijen en antiquiteiten te zien, of naar de fabrieken
van Murano, een aanschouwelijk onderwijs, dat bij haar dubbel vruchtbaar werkte,
en haar al heel gauw over het verzuimde van vele schooljaren heen voerde.
Maar andere dagen verveelde hem haar gevraag - dan maakte hij er zich af, zei
dat hij 't niet wist, was brommig en kortaf. Dan trok Sentina zich schuw terug in haar
stil verdriet. De eerste koeren vroeg zij zich af wat zij toch gedaan kon hebben om
hem zoo te ontstemmen? Zij zocht en peinsde en tobde haar hoofdje moe - maar zij
vond niets. Ze wist zeker dat ze altijd haar best deed en oplettend was, en alles trouw
onthield wat hij haar zei van haar werk. Al gauw kwam zij dan ook tot de slotsom
dat zij met die ontstemmingen niets te maken had; hij werd altijd van zelf weer
vriendelijk - het verliep alles buiten haar om. Hij moest dan toch ook wel eens dingen
in zijn leven hebben die hem hinderden of verdrietig maakten, net als andere
menschen, redeneerde zij - misschien minder goede tijding van huis of van zijn
vrienden - hij kreeg zoo veel brieven altijd. Van de eigenlijke oorzaak had zij niet
het minste vermoeden, maar haar aangeboren vrouwelijke takt deed haar zich stil
terugtrekken waar zij meende door haar bijzijn onbescheiden te zijn. En na zulke
verdrietige dagen was dan weer dubbel groot haar blijdschap als de knorrige bui
voorbij was en zij weer door hem werd voortgeholpen.
Zoo was, in zijn geheel, die winter toch éen groote heerlijkheid van geluk voor
haar geweest. 't Was begonnen met de duiven, een alle dag nieuwe vreugde in haar
leven, iets dat haar 's morgens blij deed wakker worden, met een gevoel van haast
om naar buiten te komen en ze weer te vinden haar vriendjes, die haar nu zoo goed
kenden, en terstond met luid vleugelruischen en blij gekoer om haar neerstreken als
zij de Piazza opkwam.
En toen het teekenen, eene nòg grootere vreugde, omdat het haar de overtuiging
bracht van iets te kunnen, iets, dat meer was dan een vloer aanvegen, wat ze niet kon,
zooals de Bonardi's zeiden. Dat besef hief haar òp, boven de dompige atmosfeer van
het kleine wijnhuis uit; het riep alles wakker wat er aan moed en ijver en kracht in
haar latent was, haar tot volharding prikkelend en tot inspanning van al haar
vermogens. 't Was gedaan met haar suf, slaperig bestaan van den eenen dag op den
anderen, zonder eenig genot of emotie al die jaren lang. Zij voelde zich wakker
worden als een dier uit zijn winterslaap in de lentezon.
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Als zij nu buiten kwam 's morgens zàg zij het licht, het licht dat óveral was. Aan
de Riva zag zij het neerzijgen uit de teer-grijze nevelluchten en opstijgen weer uit
het zacht-kabbelende water der laguna.
En dan de middag-zon, schietend haar stralenbundels in fel gouden gloed over de
Piazza - en het blauw-groene glansen van de veeren der duiven, als zij kwamen
aangedeind in kokette trippelpasjes.
De bloemen en grassen, die Gaston meebracht van Lido zag zij, in verbaasde
verrukking dat die in het wild groeiden en bloeiden. 's Avonds sloop zij naar de Riva
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en het Canal Grande om weer te hooren de muziek op het water die haar zoo
wondervreemd aangreep - zij wist zelf niet hoe - zij werd er treurig van en toch blij...
En zij vond de wereld mooi en heerlijk, en er was jubel in hare ziel.
Op een ochtend, in Mei, kwam Sentina Gaston zeggen dat zij dien dag geen les kon
nemen.
‘Waarom niet?’
‘Wel - 't is feest van daag en ik moet helpen.’
‘Feest? Wat voor feest dan?’
‘Van San Pacombo, den heilige van de parochie.’
‘En wat moet je daarvoor doen?’
‘De campiello en het huis helpen versieren met groene slingers en bloemen van
papier - dat duurt wel den heelen ochtend - en 's middags en 's avonds de klanten
bedienen.’
Gaston hoorde klokken luiden en rumoer op het pleintje. Hij keek naar buiten.
Bonardi en zijn vrouw waren druk in de weer - hij op een ladder, zij met een dikke
guirlande van groen op de armen, er bij staande. Een opgeschoten buurjongen kwam
het huis uit met een bank die tegen een der muren werd gezet; aan den overkant
kwam een tweede te staan. Uit de bovenramen van de andere huizen die op het pleintje
uitzagen, kwamen menschenhoofden en armen te voorschijn, die lange einden
vlaggedoek naar buiten brachten en op lange stokken ze elkaar toereikten, onder veel
luidruchtig gedoe, lachend en babbelend met allerlei uitroepen van blijdschap, als
de lappen goed overkwamen, en van bewondering over het effekt hunner
plafonds-gewijze versiering. Midden in kwam een kroon te hangen met melkwitte
en roode glasballons; in de groene slingers werden witte en roode papieren rozen
gestopt, tafels vóor de banken gezet, vlaggen uitgestoken, en het kleine benauwde
pleintje was in een vroolijk open-luchts feestzaaltje herschapen.
Lang vóor het zóover was gekomen was Gaston al uitgegaan. In de heele wijk, langs
sommige smalle grachtjes, bruggen, straten en pleintjes was dezelfde soort van
versiering aangebracht, groene slingers met papieren rozen, en bogen en kronen met
melkwitte en roode glasballons, altijd om-en-om wit-rood, wit-rood, daarbij veel
vlaggen en kleeden en kleurige lappen van balkon-balustrades afhangend. 't Zag er
aardig en vroolijk uit - de menschen bedrijvig heen-en-weer loopend, sommigen al
in Zondags-tenue, lachend en jolig rondslenterend of in groepjes bij elkaar staand in
de zonnige hoekjes van de trapbrugjes, blijkbaar allen in feeststemming.
Alle wijnhuizen en osteria's begonnen het tusschen de kerkdiensten in, al druk te
krijgen.
Toen Gaston in den laten namiddag even thuis kwam, zag hij Sentina met een
hooge kleur druk het huis uit-en-in dribbelen, beladen met flesschen en glazen, die
zij den bezoekers buiten in de campiello moest brengen, of, geleegd, weer mee naar
binnen nam. Zij zag hem niet eens, zóo was zij in beslag genomen door haar werk,
dat haar zichtbaar inspanning kostte.
Den heelen middag en avond ging dat zoo door - de Bonardi's hadden een goeden
dag! Hoe later het werd, hoe drukker en beweeglijker de menschen werden. Er werd
luidruchtig geschertst, gelachen, muziek gemaakt en gezongen, in steeds feestelijker
stemming.
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't Was over half twee toen Gaston naar huis kwam, maar de feestvierders dachten
nog niet aan opbreken. Er werd gegeten en gedronken, er kwamen handen te kort
om te bedienen. Bonardi en zijn vrouw en de opgeschoten jongen van de buren waren
aldoor druk bezig. Ook Sentina sloofde zich uit - ze kòn haast niet meer. Gaston zag
dat zij vaalbleek zag en haar oogen als weggezonken in haar armelijk gezichtje. Hij
ging naar zijn kamers en naar bed, maar het duurde nog wel een uur eer alles tot rust
was gekomen in huis.
Den volgenden morgen bracht Sentina als naar gewoonte de brieven boven, maar
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Gaston was nog niet binnen. Een uurtje later kwam zij weer om te hooren of hij haar
les zou geven dien dag en waar, op zijn atelier of buitenshuis? Hij zei dat zij maar
boven moest komen en keek haar eens onderzoekend aan. 't Schaap zag ‘groen’ vond
hij. Zij installeerde zich op haar krukje en begon te teekenen. Maar 't wilde niet
vlotten; haar handen beefden, haar hoofd bonsde, zij kon geen lijnen zien. Zij zat
mismoedig te tobben om er iets van terecht te brengen, maar moest het opgeven. Zij
legde de teekenpen neer en keek Gaston aan, zoo bitter droevig dat zijn medelijden
dadelijk gewekt was.
‘Hoe is 't! gaat het niet?’
Zij schudde, diep zuchtend, van neen.
‘Maar kindje, je bent ziek! Wat scheelt er aan?’
‘Mijn hoofd klopt zoo en mijn handen beven - ik geloof dat ik nog moê ben van
gisteren....’
Zij zag er uit of zij flauw zou vallen. Gauw kwam Gaston met eau-de-cologne
aanloopen waarmee hij haar voorhoofd en slapen bette. Toen zette hij haar in een
fauteuil, zeggend dat zij daar nu maar stil moest blijven zitten en gaan slapen als ze
woû. Hij maakte het haar gemakkelijk, legde een reisdeken over haar heen en ging
aan zijn werk.
Sentina viel al gauw in slaap.
Intusschen zat hij te denken. Dat kon zoo niet - dat mocht niet meer gebeuren. Hij
zou er over spreken met de Bonardi's.
Hij was heel ernstig nu, al zijn jongensachtige overmoed en onverschilligheid
weg, vaderlijk bezorgd voor het uitgeputte slaapstertje. Hij redeneerde, hij had zich
nu eenmaal het lot van dat kind aangetrokken - hij mòcht haar niet loslaten. Zij
moesten begrijpen, die Bonardi's, dat de klanten bedienen geen werk was voor een
teekenaarster, een toekomstige schilderes misschien - in dàt licht moesten zij haar
nu gaan beschouwen voortaan, en haar tijd en rust laten om zich verder te bekwamen
voor haar vak.
En nu was het Juni geworden en Gaston was naar Parijs teruggegaan voor de
zomermaanden. Maar hij zou in het najaar terug komen en had zijn kamers
aangehouden.
Sentina's leven was nu geheel anders geworden. De Bonardi's ‘zagen’ nu iets in
haar; ze was niet langer het ‘wurm’ dat altijd genadebrood zou moeten eten, zij zou
in haar eigen onderhoud kunnen voorzien, had meneer de schilder gezegd, en dat
had haar op-eens enorm doen rijzen in hunne schatting. Zoo als hij het verlangd had
lieten zij haar uu ook rustig boven op zijn atelier studeeren en teekenen, en met het
klanten-bedienen was het voor goed uit.
De zomer verliep onder hard werken gauw genoeg voor Sentina. De prikkel die haar
ijver altijd wakker hield, was vooreerst het vooruitzicht zich onafhankelijk te kunnen
maken om, als zij eenmaal zóo ver zou zijn, hare moeder te gaan zoeken. Dat plan
was al van klein-af in haar vastgegroeid als het einddoel van al haar doen en denken.
Maar daarbij kwam nu nog het vurig verlangen haar leermeester, haar weldoener
niet te leur te stellen.
Hij had haar zijn adres achter gelaten en zij moest hem nu en dan schrijven, dan
kon hij zien of zij heusch studeerde en vooruitging, had hij lachend gezegd. Of zij
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haar best deed op die brieven! Ze namen in het begin wel twee dagen in beslag Maar
iedere maand ging het al vlotter, en de enkele keeren dat hij een kort woordje ten
antwoord zond, betuigde hij zijn tevredenheid en zei dat zij maar op dezelfde manier
moest voortgaan.
In haar brieven noemde zij hem altijd ‘Signor Amedeo’. Dat was zóo gekomen:
in een van haar vrijmoedige buien was zij eens over zijn voornamen begonnen. Op
het visitekaartje, dat hij op de deur van zijn atelier bevestigd had, stond: ‘Gaston
Amédée Delbrun’ voluit. Gaston vond zij een vreemden naam - dien had zij nooit
gehoord, maar Amédée - was dat hetzelfde als Amedeo, zooals ze daar, in Venetië,
zeiden?
‘Ja, dat is dezelfde naam in 't Fransch.’
‘O, Amedeo vind ik mooi - veel mooier dan Gaston. Mag ik u signor Amedeo
noemen? dat zou ik graag willen...’
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‘Welzeker - als je daar plezier in hebt - ga je gang maar, hoor...’
En zoo noemde zij hem voortaan niet meer ‘signor pittore’, maar ‘signor Amedeo’
als zij hem toesprak of schreef. Maar tegen anderen van hem sprekend gebruikte zij
dien naam nooit.
In 't eind van November kwam Gaston in Venetië terug.
Sentina was nu vijftien en een half jaar. Hij vond haar gegroeid, toch nog wel klein
en tenger, maar meer mensch geworden vooral, en zij zag er bepaald gezonder,
fleuriger uit dan toen hij haar een jaar geleden voor 't eerst zag. En dat deed hem
plezier - het gaf hem het prettige gevoel dat zij door zijn toedoen zoo geworden was.
Zonder hem, zonder die lessen, zonder dat uitzicht op een broodwinning, zou zij
misschien in ziekelijke schuwheid en verstomping ten onder zijn gegaan, dacht hij.
Met een soort van zelfvoldane verbazing zag hij op zijn ‘weldaad’ terug, die hij nog
nooit van zoo'n ernstigen kant bekeken had. Maar toch stond het bij hem vast dat hij
zich niet weer aan dat les geven woû binden - daar had hij genoeg van. Hij zou haar
wel verder voorthelpen, als 't uit haar werk bleek dat het de moeite waard was, maar
dan op een andere manier.
Hij was trouwens niet van plan dezen keer lang in Venetië te blijven, hoogstens
tot na Nieuw jaar. Dan zou hij naar Rome of naar Florence gaan - hij wist nog niet
precies waarheen.
Maar Sentina's vorderingen vielen hem uitermate mee. Zijn atelier hing nu vol
met teekeningen en studies van haar en hij moest erkennen dat hij het zóo niet
verwacht had. Zijn eerlijk-bewonderende tevredenheid sprak zoo duidelijk uit al zijn
doen en zeggen, dat zelfs de Bonardi's, die mee getuigen mochten zijn van zijn eersten
indruk, een zekeren eerbied in zich voelden opkomen voor Sentina's bekwaamheden.
Met een hooge kleur en groote glansoogen stond Sentina er bij, stil als altijd, maar
innerlijk vol van een groot geluk - van triomf ook tegenover de Bonardi's, maar
allermeest blij nu over zijn onverholen goedkeuring.
Het was het oogenblik waarnaar ze had uitgezien heel den langen zomer, altijd
bang dat zij hem zou teleurstellen in zijn verwachtingen van haar, hem, die zóo goed
voor haar geweest was, door wien heel haar donker leven was licht geworden, sedert
hij haar dien eersten ochtend op de piazza te hulp was gekomen en haar had
meegenomen naar de basilica.
Bevend had zij dat eerste oordeel afgewacht. Wàt zij gedaan zon hebben als het
anders ware uitgevallen, dat wist zij niet; maar wel wist zij dat zij nog nooit éen
oogenblik in haar leven zóo gelukkig was geweest als nù. En ook later bleef haar dit
bij als haar mooiste, lichtste dag, waarop zij altijd weer terug zag in heerlijk
herinneren.
Het was nu besloten dat zij zou leeren schilderen, voornamelijk om de oude meesters
te copieëren in de verschillende musea. Gaston vond door zijn relaties in de
artistenwereld een geschikten leermeester voor haar, een oudachtig schilder die het
niet breed had en een cursus hield voor jongeluî, in 't bizonder voor hen die zich in
't copieëren wilden bekwamen.
Gaston had geld en was royaal - de overeenkomst was dus gauw gesloten. De
Bonardi's achtten zich verplicht een beetje te protesteeren - voor den vorm. Zij wilden
óok wel wat voor het kind doen nu 't bleek dat er wat van haar worden kon - ze
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zouden graag iets mee betalen voor dien cursus als 't noodig was... maar Gaston wilde
daar niets van hooren. Hij nam die kosten nu op zich, en Sentina zou 't hem later
terugbetalen als zij zelf verdiende; zij mocht het als een voorschot beschouwen, zei
hij lachend tegen haar, als zij 't niet van hem wilde aannemen als een geschenk.
En als zij - de Bonardi's - ook iets doen wilden, moesten zij haar maar wat zakgeld
geven om nu en dan eens naar Lido te kunnen gaan, want de zeelucht was goed voor
haar, vooral nu zij zoo veel werkte.
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Voor Sentina begon nu de tweede periode van haar studietijd.
Anders, heel anders was het dan het vorige jaar. De eerste weken hield Gaston
nog zoowat het oppertoezicht over haar werk. Driemaal in de week ging zij naar den
cursus; de overige dagen werkte zij voor zichzelf. Al gauw begon zij hier en daar
een kop of een heele figuur van een schilderij na te schetsen, en daarbij bleek, wat
Gaston altijd wel vermoed had, dat zij een bizondere gaaf had voor het treffen van
gelijkenissen. Haar nieuwe leermeester merkte het ook dadelijk op en vertelde aan
Gaston dat hij groote verwachtingen van haar had voor portretschilderes.
Nu, of zij waarlijk artiste worden zou - maar daarom was het ook minder te doen.
Zij was bovendien maar een zwak schepseltje en het zou oneindig beter voor haar
zijn er een kalme broodwinning van te maken, dan het emotioneerende leven van
een artiste te leiden, meende Gaston.
De dagen dat zij thuis was mocht zij nog altijd op zijn atelier werken. Hare
teekeningen had zij van den muur afgenomen en opgeborgen, maar behalve den
Christus-kop uit de basilica, zijn eigen gelijkenis volgens Sentina, had hij er niet veel
anders opgehangen en over 't geheel zich minder ‘geïnstalleerd’ dan het vorige jaar.
Een enkelen keer zaten zij nog wel eens samen te werken. Hij was dan heel vriendelijk
tegen haar, vertelde haar van Parijs en de schilderijen in het Louvre, soms ook van
zijne moeder van wie hij zooveel hield; of zij spraken over een of ander boek dat zij
gelezen of een schilderij waarvan zij iets nageschetst had.
Dat was alles heel prettig en gezellig, maar het was heel anders dan verleden jaar.
Sentina voelde er zich half door gestreeld, maar het gaf haar toch een gevoel alsof
hij verder van haar af stond dan toen hij haar soms verdrietig maakte door zijn bruuske
uitvallen en stuurschheid, en dan weer in overvloeiende goedhartigheid van alles
verzon om haar blij te maken. Zij had een vaag besef dat hij haar nu meer als een
volwassen meisje behandelde, terwijl hij haar verleden jaar als een kind van tien,
twaalf jaar beschouwde. Dat was natuurlijk vleiend voor haar ontwakend vrouwelijk
gevoel, maar er was toch iets weemoedigs in die verandering, vond zij.
Op één van die dagen, zoowat tegen Kerstmis, vertelde hij haar dat hij in de tweede
week van Januari naar Florence zou gaan en daar verder den winter blijven.
De groote glansoogen versomberden even bij die mededeeling. Zij had den heelen
zomer zoo op den winter gehoopt, omdat hij dan weer bij hen wonen zou! - Maar zij
zei heel kalm dat hij zeker nieuwe studies woû gaan maken in andere kerken en
musea - en of hij dan rechtstreeks van Florence naar Parijs dacht te gaan, of nog eerst
te Venetië terug zou komen?
‘Ja - misschien kom ik nog wel even terug hier in April of Mei - maar zeker kan
ik dat niet zeggen - dat hangt natuurlijk van veel dingen af.’
Maar hij zou van Florence zijn adres sturen en hij hoorde toch ook van Cecchi,
haar leermeester, hoe het haar ging.
Gaston was vertrokken en had nu zijn kamers niet meer aangehouden. De Bonardi's,
nog onder den indruk van wat hij voor Sentina had gedaan, hadden haar zijn atelier
afgestaan, en verhuurden nu alleen de kamer die hij als slaapkamer gebruikt had met
het kleine kamertje dat tot nog toe van Sentina was geweest. De zaak ging goed het kon nu wel zoo, al maakten zij wat minder geld van die kamers, en zij wilden
toch oók wat voor haar doen. Sentina was hun oprecht dankbaar voor die schikking;
zij zag daarin een bewijs dat zij haar en haar werk begonnen te waardeeren. Maar
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bovendien voelde zij zich zoo heerlijk thuis in die kamer waar ‘Amedeo’ altijd
gewerkt had en zij met hem. De Christus-kop, zijn gelijkenis, hing er ook nog; dien
had hij haar geschonken als een aandenken aan de eerste aanleiding tot haar studie,
en het was het heerlijkste wat hij haar had hunnen geven, dacht zij.
In kalme bedrijvige eentonigheid gleden weken en maanden gauw voorbij. De
oude Cecchi was bizonder tevreden over haar ijver
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en ernst bij het werk en schreef aan Gaston dat zij veel harder vooruit kwam dan éen
van zijn andere leerlingen. Soms vreesde hij wel dat zij zich wat overwerkte - zij zag
er zoo teer en tenger uit en kon dikwijs zoo bleek zien. Maar zij woû er nooit iets
van hooren - zei dat ze juist beter werd van veel werken - zij had zich vroeger nooit
zoo goed gevoeld als tegenwoordig.
Met de jongelui van den cursus bemoeide zij zich niet veel; zij bleef altijd nog
wat van haar oude schuwheid en schuchterheid behouden.
Op een ochtend in April kwam Gaston op-eens binnenvallen bij Cecchi, midden in
de schilderles. Dat maakte een heele sensatie onder de meisjes. Sentina voelde
plotseling al haar bloed naar het hoofd stijgen, en werd toen vaal-bleek. Zij voelde
het, en voelde ook dat de anderen het opmerkten. Behalve vier jongelui waren er nog
twee meisjes. Het eene, goedig en altijd vriendelijk tegen Sentina, stond ver bij haar
achter in talent en kunnen. Het andere kòn wèl, maar voerde weinig uit; het werken
verveelde haar - zij ging liever 's avonds dansen en naar de kleine theaters met jonge
artisten. Zij had een aardig gezichtje, heel jong nog, even zestien, en was volkomen
bereid dwaasheden te doen. Het onverwachte binnenkomen van Gaston was vooreerst
een heerlijke afleiding in de saaiheid van de les, en daarbij kon men nooit weten
waartoe zulk een incident leiden kon. Zij zette zich dadelijk in postuur, fixeerde en
lonkte en deed al haar best zijn attentie te trekken. Doch het was verloren moeite.
Gaston ging regelrecht naar Sentina toe, gaf haar een hand, informeerde hartelijk
naar alles en bekeek heel belangstellend haar werk. Cecchi kwam er ook bij, zij werd
geprezen en bewonderd - Sentina was bepaald de heldin van den dag.
Giulia zat zich te verbijten - dàt was meer dan zij verdragen kon, en zoodra Gaston
weg was, pakte zij haar boeltje op en ging heen. De anderen lachten er om - zij wisten
wie Giulia was.
Maar in de volgende les, twee dagen later, was zij hatelijk tegen Sentina. Zij had
schampere aanmerkingen, eerst op haar kleeren, toen op haar figuur, eindelijk begon
ze spitse dingen te zeggen over dien knappen schilder die haar zoo in-'t-oog-loopend
protégeerde.
Sentina zweeg eerst; zij begreep dat de andere jaloersch was over de aandacht die
Gaston haar en haar werk gewijd had. 't Was zoo iets nieuws en vreemds dat iemand
jaloersch was op háar - ze kon er eigenlijk niet boos om worden; zij liet de andere
maar praten en werkte stil door. Het andere meisje wilde Giulia tegenhouden en
sprak Sentina vóor - dat prikkelde haar nog meer en toen begon zij met haar leelijke
insinuaties. Op-eens begreep Sentina. Zij voelde het 't meest als een beleediging voor
hem, een miskennen van zijn edelmoedige goedheid, en ze stoof op. Voor het eerst
van haar leven werd zij toomeloos driftig. Weg al haar schuchterheid - ze stond op
van haar kruk, ging vlak vóor Giulia staan, bleek en trillend van woede, haar groote
oogen lichtend als van fosfor-vlammen, oprichtend haar kleine gestalte tot zij de
andere, die zat, domineerde, en beet haar toen toe, met half verstikte stem:
‘Hoe dùrf je zóo iets te zeggen? Jij.... jij.... je moest je schamen!’
‘Nou - zeg - maak je maar niet dik. Je mocht willen dat je 'm kreeg hè? Zoo'n
mooie jongen,’ sarde Giulia, gichelend om haar figuur te redden, terwijl de anderen
met uitgerekte halzen toekeken, stom van verbazing over Sentina, die stille schuwe
Sentina, die nooit iets toonde van wat er in haar omging.
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Klets! - Sentina had Giulia een flinke klap in haar gezicht gegeven. Toen, zonder
iets meer te zeggen keerde zij zich om en stapte uiterlijk bedaard naar haar plaats
terug.
Zoo klein en tenger als ze was, zag zij er zoo ongenaakbaar uit, dat niemand lust
had zich met de zaak te bemoeien. Bovendien gaven allen Giulia ongelijk. Wat hoefde
die ook te beginnen met Sentina te sarren. 't Was haar verdiende loon, hoorde zij van
alle kanten toen zij schreiend van woede, begon te schelden op die ‘kromme heks’
die altijd werd voorgetrokken door Cecchi, alleen omdat die schilder.... Flikkerend
keken de groote oogen haar weer aan; maar Giulia ging niet voort, zij had er genoeg
van. Na een poosje stond zij op en ging heen.
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Gaston was maar voor een dag of acht in een hôtel op zijn terugreis naar Parijs. Hij
kwam ook bij de Bonardi's, aan wie hij veel goeds van Sentina's werk zei, en dat zij
stellig het volgende jaar geheel zelfstandig zou kunnen werken.
Toen Sentina hem weer ontmoette na die kibbelpartij op den cursus, voelde zij
zich voor het eerst niet geheel onbevangen tegenover hem. Zij moest terugdenken
aan Giulia's leelijke woorden en verdachtmakingen en zij haatte er haar om. Zij wist
wel dat zij nooit goed genoeg voor hem zou zijn, ook al ware zij niet het pleegkind
der Bonardi's, en mooi en recht als anderen - en nooit, nooit had zij ook maar een
oogenblik aan zoo iets gedacht. En ook hij niet - dat sprak van zelf - 't was een
beleediging voor hem dat te durven denken. Hij stond hoog boven al wat gemeen en
slecht was - hoog boven háar ook, en boven die malle, jaloersche, gemeene Giulia.
O, wat haatte zij haar! Nooit, nooit zou zij haar weer een goed hart kunnen
toedragen....
Juffrouw Bonardi was in den loop van den zomer ziek geworden, en zij kwam niet
meer op haar verhaal. Het bleef sukkelen; zij kwam niet meer beneden in het wijnhuis,
en er was een meisje gehuurd om Bonardi te helpen in de zaak. Zijn vrouw zat boven
op haar kamer of bleef in bed. Soms, als zij pijn had, was ze lastig - zeurig, kregel,
huilerig dikwijls. Andere dagen, als zij zich wat beter voelde, was ze week - zacht
gestemd, sprak veel over doodgaan en over dingen van vroeger. Dan kwam zij wel
eens op het atelier zitten, om een aanspraakje, bij Sentina die daar zat te werken.
Eens, in een vertrouwelijke bui, zei ze dat Sentina eens luisteren moest; zij had
haar wat te zeggen. Zij had al lang iets op het hart - ze zou wel gauw gehaald worden
en ze woû niet met een leugen de eeuwigheid ingaan. Daarom zou zij het haar vertellen
nu - van haar moeder.
Sentina keek haar snel aan, trillend aan al haar leden, haar lippen open als woû ze
iets vragen - maar zij hield zich in. En de andere ging voort.
Ja - van haar moeder. Zij had haar altijd gezegd dat die dood was - maar dat was
niet waar - ten minste voor zoover zij wist. Haar moeder was naar Florence gegaan
indertijd, toen Sentina ziek lag, en de eerste jaren had zij hun geld gezonden voor
haar onderhoud. Maar dat was opgehouden na een jaar of twee, drie, en toen was
Bonardi kwaad geworden, en ze hadden ruzie gekregen over haar, Sentina. Teresa dat was haar moeder - was een halve zuster van Bonardi, 't kind van Costa, den
tweeden man van zijn moeder. Teresa Costa heette zij dus - nu wist Sentina het dan.
Toen er geen geld meer kwam hadden zij Sentina maar bij zich gehouden, uit
medelijden. Zij hadden zelf geen kinderen en ze leden geen gebrek goddank - en zij
was toen zoo'n zwak, ziekelijk stumperdtje met haar scheeven rug!Sentina kromp in-een. Dus uit medelijden hadden zij, die Bonardi's haar gehouden
- omdat haar moeder van haar af wou.... O! o! o! - en zelfs geen geld meer wilde zij
voor haar zenden.... maar.... misschien was ze arm - en had ze geen geld om haar op
te voeden? - haar vader?....
‘En mijn vader?’ vroeg ze met gesmoord geluid, zonder op te zien van haar werk.
‘Je vader is al lang dood, kind. Die was al dood vóor jij gevallen bent. Hij was
schilder - en ik heb al dikwijls gedacht, nu jij zoo aan het teekenen bent geraakt, dat
je dat van hèm hebben moest....’
‘Dus - is mijn moeder weduwe?’ vroeg zij weer, altijd zonder opkijken van haar
werk.
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‘N - nou - als ik dan alles zeggen moet in het aangezicht van den dood - want lang
duren zal 't niet meer met me, dat voel ik maar al te goed - - neen, dan - neen - ze
waren niet getrouwd. Jij kunt het niet helpen, kind - God bewaar me dat ik jou dáar
ooit over hard vallen zou - maar neen - getrouwd waren ze niet - en daarom zie je,
toen je moeder je niet meer terugnemen woû, was 't maar het beste dat je bij òns bleef
- zoo bleef het in de
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familie. Maar ze had ons wel eens wat voor je mogen sturen - 't is zonde voor God
dat ze 't nooit meer heeft gedaan in al die jaren, want ze had geld en goed genoeg....’
Sentina rilde in den warmen zomermiddag - ijskoud haar handen, haar voeten en 't was of die ijzige koû opkroop tot in haar hart. Vaalbleek en strak haar gezichtje
en verdoft de groote oogen, bleef zij zitten waar zij zat, starend op haar werk en
werktuigelijk de hand tot teekenen bewegend.
Haar moeder - haar vader - de Bonardi's haar naaste familie - o God, wat voelde
zij zich vernederd! Zij was zoo trotsch geweest - zij noemde haar moeder eene signora
- zij kon zich ternauwernood dwingen oom en tante te zeggen tegen die menschen,
die haar uit goedheid, uit medelijden bij zich hadden gehouden, omdat zij ‘zoo'n
ongelukkig stumperdje’ was - een onecht kind met een bochel! - - Zij woû het uitgillen
van wroede en pijn, maar zij verbeet zich. O God! o God! was zij toch maar dood
gegaan toen, daar in dat ziekenhuis! Nu was zij dank verschuldigd aan de Bonardi's
- en haar moeder, haar eigen moeder, naar wie zij al die jaren zóo had verlangd, die
had haar weggedaan - verstooten, omdat ze scheef en leelijk was geworden - Juffrouw Bonardi klaagde dat ze moê was en naar haar kamer terug wilde. Sentina
stond op en hielp haar als gewoonlijk te bed. Ze zei niets dan de noodigste
alledaagsche dingen, bijna op haar gewonen toon. Of tante nog iets noodig had?
Neen - 't was goed zoo - ze moesten haar nu maar laten liggen tot zij riep.
Sentina ging naar het atelier terug. 't Was een verlossing dat de vrouw weg was
en zij alleen kon zijn en denken.... denken.... o, dat martelende denken! Altijd hetzelfde
in een kringetje rond, hamerend in haar hersens tot haar hoofd dreigde te bersten. O
was ze maar dood - was ze maar dood!
Zij liep de kamer op en neer, met haar handen om haar hoofd, steunend en
kreunend. Zij ging zitten - stond weer op - gooide het raam wijd open; maar van de
benauwde kleine campiello kwam niet veel lucht. Zij viel weer op een stoel neer en
zat recht voor zich uit te staren. Haar oog viel op den Christus-kop - o hij, Amedeo!
Zij wist nog zoo goed hoe ze tegen hem gezegd had: ‘mijn moeder was een signora’
- zoo verontwaardigd, omdat hij tante Bonardi voor hare moeder aanzag! - O wat
schaamde zij zich - wat schaamde zij zich! Zij voelde haar wangen branden en bedekte
haar gezicht met de handen, wegkrimpend in het jammergevoel van haar schande.
En op-eens bedacht zij dat ze in denzelfden stoel zat nu, waar hij haar had neergezet
dien ochtend na het feest, toen zij zoo moe was en haar hoofd zoo klopte net als nu
- maar o, toch zoo anders - zóo anders!
En nu kwamen plotseling de tranen los. Zij schreide wanhopig, al maar door,
hartstochtelijk uitsnikkend haar groote overweldigende smart van vernederd zijn en
gekrenkt in haar liefste en mooiste zielsverlangen.
(Wordt vervolgd.)

Bambinelino.
Door C. Louis Leipoldt.
I.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

Het was een mooi kind, tenger en teer als een ‘aardblommetje’ dat bij de rivier groeide
tusschen het hooge, groene gras. Het was mooi omdat het zoo krachteloos, zoo tenger
was, omdat het zoo bleek was, met zulke holle oogjes, met zulke kleurlooze lippen.
Eigenlijk moest het een frisch, gezond, stevig gebouwd kind geweest zijn. Het
was in het veld geboren en had moeder's melk gedronken tot dat het gespeend werd
en met geitenmelk, versch van den uier, gevoed. Toen had het een kleur; toen was
het werkelijk mooi omdat het zoo dartelend, zoo vol lach en leven was. Als men het
toen ergerde dan schreeuwde het zoo dat men het heel ver kon hooren, en sloeg met
de handjes en beentjes geweldig alsof het voor eens en altoos met je wou afmaken.
Toen was het liefelijk geweest omdat het gezond en sterk was.
En nu? Nu was het schoon met de schoonheid van een zieke, van den dood.
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Er ligt iemand op een bed en hij is mooi, want op zijn wangen zijn roode vlekken,
zoo rood als nog geen roos is die in vetten grond geplant staat, zoo rood als vlammen
die opvliegen en wegkwijnen, en nog rooder omdat zijn gelaat zoo wit, zoo bleek is,
zijne oogen zoo hol en zoo hel blinkend. Hij is mooi want hij heeft de tering en die
is mooi in het laatste stadium als zij den mensch voor zijn heengaan heeft bereidt en
hij niet meer een mensch is, maar iets schooners en heerlijkers uit zijne oogen straalt
en om zijn mond speelt.
Er ligt iemand op de marmeren plaat in het doodenhuis, dood. Een vrouw is het
die zich van het leven heeft gered door in het water te springen - een vrouw met natte
morsige kleeren, - een vrouw met een dun, ziekelijk, mager gezicht, met diep
gezonken, strak-starende oogen. En ook zij is mooi, want de dood heeft haar
schoonheid gegeven, en het water, toen het haar ontving en haar lijk aan wal spoelde.
Niet slechts in een bloemtuin, in het veld, in de lente als er groen en geel en goud
overal te zien is, als een overvloed van kleur op heuvel en berg prijkt, als de grond
met gras weelderig bedekt is, niet slechts daar woont de schoonheid. Ook in den
herfst, als de bladeren afgevallen zijn en op den grond liggen, verspreid, verdord en
verdroogd, ook daar vindt men haar. Want het groen der boomen en boschjes is in
rood veranderd, en dat is schoon, ofschoon het een teeken van de verrotting en den
dood is.
Het kind had de schoonheid van dien teringleider, van die vrouw die in het water
was gesprongen om zich van het leven te redden, van die bladeren die zoo mooi
waren omdat zij aan het sterven waren.
Het sliep nu, zooals het nog nooit geslapen had sedert zijn vader van huis wegging
en zijne moeder met de Kaffermeiden alleen achterliet. Dat was lang geleden toen
de oogjes nog vol van licht waren, toen zij nog helder waren als fonteinwater wanneer
de zon erop schijnt. Dat was zeer lang geleden, maanden lang, toen de dood nog niet
wist dat er zoo een kind voor hem was. Dat was zoo lang geleden dat de handjes dun
en mager geworden waren, doorschijnend en wit, zoodat men de blauwe aderen onder
het vel kon zien.
Toen was het sterk en frisch en gezond geweest, zooals een Boerenkind is als het
moeder's melk heeft gedronken en in het veld is opgegroeid. Doch nu was het bleek
en tenger alsof het de tering had, en de oogjes waren dof, zonder levendigheid, zonder
licht.
Het sliep nu. Op een wollen deken die vuil en nat was, want gisteren had het
geregend en het water was de tent binnengedrongen en had diepe slootjes in den
grond gemaakt. Het had alles daarbinnen benat, zoodat de lucht vochtig was en de
dekens klam waren. Dat was niets ongewoons. Het regende dikwijls en als er geen
droog goed te krijgen was, dan moest men maar met klamme dekens tevreden zijn.
De tent was heel klein, zoodat er bijna geen plaats was voor de twee kisten die er
in stonden. Het zeildoek was vuil en hier en daar verscheurd en als de wind waaide
dan wuifde het haar van het kind heen en weer. Als buiten de zon scheen, dan vielen
er lichtstraaltjes op het mager gezichtje en punten van zilver op den harden vloer van
de tent. In den namiddag, als het warm was, en donker daarbinnen in de tent, dan
kon men de lichtstralen zien als zij door de lucht gingen, want de stofdeeltjes maakten
een zichtbaar pad voor hen. De stralen kwamen door de scheuren in het zeildoek,
helder en heerlijk, want buiten was het winter, een Afrikaansche winter, met gras op
de heuveltjes en bloemen langs de rivier. Buiten was alles groen en geel; buiten was
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er een geur van bosch en heide, en boven alles een blauwen hemel, zoo blauw en
helder, dat men het oog er niet op kon houden. Alleen in de tent was het donker,
klam en vochtig, met slechte lucht en slecht beddegoed, en met een kind dat aan den
dood behoorde schoon het leven het nog hield.
Het kind lag stil, geheel stil alsof het dood was. Slechts als men nabij kwam en
aandachtig erop keek, kon men zien hoe de neusgaatjes beefden en hoe het borstje
op en neer viel. En als men nog nader kwam en
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de hand op dat bleeke voorhoofd lei dan kon men voelen dat het brandde, brandde
alsof er een vuur in de hersens was waarvan de hitte naar buiten was uitgebreid. Doch
de lipjes waren zonder kleur en de wangen bleek als marmer, ofschoon zij koortsachtig
heet waren.
Daar moest het liggen, dat kind van een sterken vader, van eene frissche moeder;
daar moest het liggen en wegkwijnen alsof het de tering had, omdat zijn vader zoo
sterk was geweest in zijn geloof en zijne moeder zoo vol vertrouwen. Een kind van
het veld moest het op het veld sterven. Het veld had het voortgebracht en kracht en
sterkte gegeven, het wonderbare, heerlijke veld, met zijne uitgestrektheid van wilde,
bosch bedekte karroo, het veld met zijne groote, geelvale doornboomen, die in den
zomer zoo goudgeel werden. Laat het daar vergaan waar zoo velen zijn vergaan,
weggekwijnd, getroffen door den dood omdat zij het vergift van wanhoop en
moedeloosheid hadden ingeslikt. Laat het sterven, dat kind, dat het niet in de toekomst,
als het groot geworden is en verstand heeft, zoodat het niet slechts honger en koude
en klamheid voelt maar ook de koudheid van de menschen, ook den honger van een
verlangend hart dat naar vrede en vrijheid smacht, dat het dan niet sterve van
hopeloosheid. Laat het nu maar weggaan, als het mooi is, schoon als iemand die op
sterven ligt.
Het werd avond. Over het veld viel een schaduw, de verlenging van de donkerheid
onder de roode karroo heuveltjes aan de andere zijde der rivier. Ook in de tent werd
het donker, want er brandde geen kaars of lamp. De avondschemering kon door de
scheuren in het zeildoek komen en op het bleek, vermagerde gezichtje vallen.
Mijn kind, wat heb je niet doorgemaakt en ondervonden; wat heb je niet gezien en
aangestaard met je diep gezonken doffe oogjes! Het groen van het veld werd grijs
als je erop zag, want je oogjes waren vol tranen en konden niet het onderscheid
uitmaken tusschen zomer en winter. Het gedruisch van kanonwagens en het gekletter
van wapens in den nacht, het kraken van brandende huizen en het gehuil van klagende
vrouwen, van uwe moeder, van uwe zusters - dat had je gehoord toen je gespeend
werd, en met de geitenmelk slikte je droefheid en bitter vergift binnen. Nu, mijn
kind, heb je het beste van het leven, de schemering, de zoete, zachte schaduw voordat
het eigenlijk nacht wordt en de sterren aan den hemeltrans beginnen te blinken,
voordat je voor altoos het veld verlaat en in de diepe, voelbare duisternis van den
dood wegzinkt. En wie, mijn kind, zal je terughouden, of bidden dat je niet bezwijken,
maar dat je mocht leven om nog de dorre droefheid te smaken, het grauw hier in het
veld te aanschouwen, om nog eens het groen te zien vergelen en bruin worden, om
nog eens te leven en het sterven te wenschen? Het is donker in het kamp en over het
veld. De vrouwen, de oude, zwakke mannen, zitten in de tenten, stil, bedroefd, zooals
men in zulke kampen zit. Sterf, mijn kind, sterf, hier op het veld als het donker is,
en weet dat het sterven gelukkiger is dan het zitten, als die mannen en vrouwen zitten,
moedeloos, kleurloos, met het grijs van het leven zonder het groen erbij, met geen
zonnestraal maar met de naderende duisternis van den nacht die hen in de oogen
staart. Dat toch, mijn kind, heb je niet verdiend. Sterf, dan, hier op het veld, dat men
zegge, ‘ook dat kind heeft zijn leven ervoor gegeven.’

II.
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Vader was weggegaan naar den oorlog. Hij ging toen het nog alles goed met hem en
de zijnen stond. Hij ging toen men tijding kreeg dat de khakis te Magersfontein en
Colenso een nederlaag hadden geleden. Hij zou weldra terug komen, een zegevierend
held.
Het was een heerlijken zomermorgen, en over het veld lag een nevel, dun en
doorschijnend zooals men het ziet wanneer de zon heet is en de bergen schijnen alsof
zij mijlen ver liggen. Tusschen de graspollen langs de rivier zong de ‘klappert
leeuwerik’ zijn eentoonig deuntje, alsof hij er van hield
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dat het zoo warm was. Boven in de lucht, zijn schaduw werpende op de klippen van
de krantz, zweefde een lammervanger, statig en stil alsof hij de vlerken niet kon
bewegen. En in de verte, als men over het veld keek, kon men een stofwolk zien
waar de wind het losse zand in de lucht deed stijgen.
Een vrouw zat bij de huisdeur, een vrouw met een bedroefd, afgemat gezicht, dat
gerimpeld was en niet omdat zij oud was. Want zij was nog jong, deze vrouw, niet
boven de dertig, ofschoon vier kinderen haar moeder noemden. Een van die was met
vader naar den oorlog gegaan, ofschoon hij nog geen twaalf jaren oud was, en de
anderen waren nu met haar in het huis. En het kind was ook daar, datzelfde kind,
maar nu was het dik en stevig, zooals het een Boerenkind betaamt te zijn dat moeder's
melk dronk en gespeend moest worden. De vrouw had het op de armen, en zong
zachtjes als zij het heen en weer schudde om het te sussen. Voor haar op den grond
speelden twee kinderen. Er lag een pompoen op den grond, heerlijk goudgeel en
rood, en de kinderen hadden met de vrucht gespeeld en er stukjes uitgesneden. Zij
hadden de groote sappige bladeren van een mesembryanthemum soort in rijen op
den grond gelegd en speelden nu daarmee. De eene was een klein meisje dat een
groot geruiten voorschoot om had, en de andere was nog kleiner en ook in een geruiten
rokje gekleed. Zij hadden klippen in hunne handen waarmede zij de sappige bladeren
van de mesembryanthema verbrijzelden, zoodat het sap eruit spatte en hun in het
gezicht vloog.
‘Memetjie, moe nie zoo mors nie,’ zeide de vrouw die het kind zat te sussen. ‘Jij
maak Annie mos vuil.’
‘Ons kan dit nie help nie, magoed,’ riep de oudste, ‘die vijgies maak zoo. Hessie,
ge nog e klip.’
‘Wag, A-A-nie,’ zeide haar zusje die stotterde, ‘laat e-ek ver hom d-d-d-doodgooi.’
‘Wat maak julle, Hessie?’ vroeg de moeder.
De kleine wees naar de bladeren.
‘Dis die rooitjies, magoed,’ zeide zij, ‘en dit’ - zij wees naar een stukje pompoen,
‘is pagoed. Ons maak die rooitjies dood - zoo, zoo, zoo.’
Met de laatste woorden hief zij den steen op en sloeg ermee op de sappige bladeren.
‘Daar, hom is nou mors dood,’ zeide zij op een zegevierend toon als zij den steen
wegsmeet. ‘Hij kan pagoed nou niks nie maak nie.’
De moeder keek over het veld en werd bleek, want zij had de stofwolk gezien en
zij wist wat zoo iets beteekende. Zij sprong op en liep het huis binnen, en de kinderen
volgden haar, angstig en verschrikt, want zij wisten niet waarom zij zoo grooten
haast had. Zij hadden de stofwolk niet gezien, en de zon scheen nog zoo heerlijk. Op
het geele veld lagen de mesembryanthema-bladeren, vertrapt en verbroken, in rijen
zooals de kinderen ze geschaard hadden.
Binnen in het huis was het kaal en armoedig. De vloer was van klei, gesmeerd met
koeie mest. Er stond een tafel in de kamer, een wandkast, en een aantal stoelen gemat
met lederen riempjes. Op de tafel stond een beker met water gevuld, waarin de vrouw
dien morgen een ruiker doornbloemen had geplaatst die nu een heerlijken geur
verspreiden. Er was geen tapijt over den vloer; slechts vóor de deur lag een mat en
over de stoelen waren luipaardvellen met groote, zwarte vlekken.
De stofwolk kwam nader, en door het venster ziende kon de moeder en kinderen
het blinken van lans en geweer zien als de middagzon op het metaalwerk scheen.
Het was niet vader die naar huis kwam.
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Een jongen van omstreeks acht jaren kwam van achter het huis en liep de kamer
binnen, vergezeld van een Kaffermeid en een ouden kleurling. Het meisje begon te
schreien.
‘Dis hulle, ma,’ riep de jongen. ‘Ons moet hulle skiet, ma.’
‘Foeie tog, baasi,’ zeide de meid, ‘jij kan niks doen nie. Nooi,’ vervolgde zij, zich
tot de vrouw wendende, ‘wat vang ons nou aan? Hulle kom verzeker mos hiernatoe.’
Nader en al nader kwam de stofwolk, en men kon het getrappel van de paarden
hooren. De meisjes huilden, doch de moeder stond stil en bedaard met het kind in
haar armen. De oude kleurling en de jongen waren naar
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buiten gegaan om de ruiters te ontvangen, en de meid trachtte de kinderen te stillen.
En het kind sliep nog, want het wist niet wat er gaande was. Het sliep in de armen
van zijn moeder, die daar zoo stil en traanloos stond, en wist niet dat het nu reeds
den avond van zijn leven was.
Het is zonsondergang, en de schemering is over het veld gevallen, - de zachte, stille
schemering, met hare kleuren van goud en geel, met hare wonderbare tinten van
rozenrood en smaragdgroen. Tusschen het lange gras langs de rivier, waar in den
morgen de leeuwerikken zongen, bloeien de avondbloemen, witte sterretjes op een
donkergroen tapijt dat zachtkens heen en weer beweegt als de wind erover waait, en
de geur van de doornbloemen aan den overkant van de rivier met den heerlijken reuk
van de Ixias vermengt. De nachtuiltjes en geitenmelkers vliegen tusschen de
doornboomen, en groote, wonderschoon gekleurde nachtvlinders fladderen over de
witte bloemkelken. Het is alles stil en eenzaam langs de rivier. In de rivier zijn poelen
waarin de wolken en het licht dat nog aan den horizon hangt, afgespiegeld worden.
Als men nabij komt springen de kikvorschen, in hun avondslaap gestoord door den
naderenden voetval van den wandelaar, in het water en verbreken en vernietigen de
weerspiegeling in deze poelen. Nu en dan hoort men het geroep van een steenuil, die
klagende onder de krantz zit, waar de roode klippen zwart geworden zijn door de
schaduw die op hen valt. Het huilen van een maan-haar-jakhals komt met den wind
mee, een dof en hol geroep, omdat het dier zoo veraf is. De schaduwen kruipen over
het veld, zich verlengende als iemand die uit een slaap ontwaakt en zich rekt, en op
de heuvelen hebben zij reeds de vaalgrijze bosschen uitgeveegd.
Hier op de plaats waar de kinderen gespeeld hadden, hier waar de
mesembryanthema bladeren verdroogd en verbroken liggen, niet meer in
aaneengesloten rijen geschaard maar verspreid, want de paarden hebben ze vertrapt,
hier waar de vrouw met het kind in de armen stond, hier, nu, is het helder licht, een
flikkerend rood licht dat over het veld gaat en in de poelen van stilstaand water in
de rivier weerspiegeld wordt. Het is het vuur dat gindsche woning verbrandt; het is
het licht dat de vrouw en kinderen hun pad wijst waarop zij moeten gaan; het licht
dat voor eens in hun leven schijnt en voor altoos hen op het hart brandmerkt dat zij
de bitterheid en de smart van dien avond nooit vergeten.
't Huis staat in volle vlam en buiten, rondom eene verzameling van meubels,
kleedingstukken en huisraad, staat de moeder met hare kinderen. In den achtergrond
ziet men de ruiters die het huis in brand hebben gestoken en nu, hun werk verricht
hebbende, weer heen gaan om morgen elders hetzelfde werk te doen. De vrouw heeft
het kind in de armen en het schijnsel van het vuur valt op hunner beide aangezichten.
De moeder weent niet. Traanloos staat zij daar het schouwspel aan te staren, en het
kind, als het de vlammen in de lucht ziet stijgen, als het den vuurgloed over zich
voelt, dan lacht en springt het van blijdschap.
Want het is geen schemering meer; het is donker geworden, en het vuur, het alles
verdelgende vuur, is schoon als het in den nacht over het veld gezien wordt, als het
licht ervan op het water schijnt, en de steenuilen en nachtvlinders verjaagt.
Het kind vond dat mooi en daarom lachte het. Want het was een kind van het veld
en kon nog lachen en schreien nu dat het gezond en frisch was, nu dat het nog
levenskracht en rood bloed had, nu dat het nog van het leven was en de dood er niets
van afwist.
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III.
De vrouw zat met het kind in de armen. Zij zat in de tent waar alles zoo vuil, zoo
slordig, zoo armoedig was, en het was donker want het was vroege morgen. Heel
vroeg nog. De zon lag nog ver achter den horizon, en er was schemering over het
veld. Slechts aan den hemel zag men een rooden gloed alsof een bloederig kleed in
de lucht was gewasschen en men de wolken met bloed geverfd en gevlekt had.
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De vrouw zat stil. Geen traan blonk in hare oogen, geen spier bewoog zich in haar
gezicht. Vlak voor haar op den grond ziende zat zij daar, versteend als het ware, met
haar kind in de armen, het kind dat gelachen had en in vreugde had opgesprongen
toen het huis in brand raakte en de vlammen de dalende zon verbleekten.
Een honderdtal tenten, een hutje van ijzeren platen, een ander huisje van planken
gebouwd waarin de commandant van het kamp, de opzichter, gehuisvest was - dat
was het vrouwenkamp. Een kamp omringd met een muur van gegalvaniseerd ijzer,
en bewaakt door in khaki gekleede soldaten, die met geladen geweren voor het hek
stonden en de gevangenen, de zoogenaamde ‘refugees’ beletten buiten te gaan. In
den morgen, als het warm was en buiten op het veld alles frisch en schoon, in den
morgen als de cicadae in de doornboomen lustig en vrolijk zongen, en de
veld-hagedissen op de klippen sliepen waar zij den vollen zonneschijn konden
genieten, dan was er rep en roer in het kamp. Dan zag men de oude mannen, die te
zwak waren geweest om op commando te gaan, en die dus thuis waren gebleven om
de vrouwen en kinderen op te passen, die nu, gevangenen hier in het kamp hun
rantsoen brood en vleesch bij het depôt moesten komen halen. Daar zag men bleeke,
vermagerde kinderen, kinderen die door ontbering en slecht voedsel verouderd en
lusteloos waren geworden. Daar zag men de moeders, sommigen oud en afgeleefd,
anderen jong en in de fleur van hun leven.
Daar zag men de kleine kinderen, die zoo veel moesten doorstaan en ondervinden
omdat hunne ouders vluchtelingen waren, de moeder hier in het kamp, de vader
elders op commando, strijdende voor het land en de vrijheid die hem dierbaar was,
nog meer dan het leven van kind en gade.
Nu zat zij in de tent met haar kind. Gisterenavond had het de oogjes geopend en
had haar aangestaard, en nu, nu dacht zij dat het sliep. Want het lag zoo stil en
onbewegelijk alsof het werkelijk sliep, en binnen in de tent was het zóo donker dat
zij niet kon merken hoe bleek het gezichtje was.
Een oude man kwam de tent binnen. Zachtjes had hij het zeildoek op zijde gezet
en was binnen geslopen zoodat zij het bijna niet bemerkte. Het was een oude man
met sneeuwwit haar en bakkebaarden, een oud mensch met een gerimpeld, door jaren
uitgeput gezicht, een man die gebogen liep, en zoo zachtjes alsof hij bang was dat
hij iemand zou storen, ofschoon zijne veldschoenen zoo oud waren dat zij hoegenaamd
geen geraas maakten als hij wandelde. Hij kwam en stond naast de vrouw en lei zijn
hand op haar schouder zoodat zij uit haar wakenden droom geschud werd.
‘Hoe gaat dit, Elsie?’ zei de oude, op een toon van vragend medelijden. ‘Is die
kleintjie wakker?’
‘Nee, oom Koos, hij slaap nou,’ antwoordde de vrouw. ‘Hij het lang nie zoo lekker
gele nie; dit zal hom goed doen.’
‘Ja, dis die beste ver n kind, Elsie,’ zei de oude. ‘Ek wens maar dat ons ou mense
dit kan doen.’
‘Waarom is jij zoo vroeg op, oom?’ vroeg de vrouw, ‘Als hulle dit hoor dan kom
oom in die knijp.’
‘Ek het nie kon slaap nie,’ sprak de oude man zuchtend. ‘Mij maag pla mij zoo
snachts dat dit al mij slaap wegneem. Ek het bijna niks nie geeet gister, want die
brood ge ver e mens die beverasie.’
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‘Dis die zelfde met die kinders,’ zeide de vrouw, het vuil kleedje dat op den grond
lag over het kind werpende. ‘As dit lig was kan oom zien die arm dingetjie lijk soes
n lijk.’
‘Amper (bijna) almal lijk zoo, Elsie. Dis n wonner as n mens n gezonde kind zien.
Al die kleingoed lijk of hulle net nou wil sterwe. Kan jij niks krij om ver hom te ge
nie?’
‘Ons het condens melk gekrij, oom,’ antwoordde zij, ‘maar dit het zuur geworre.
Daar staan dit op die kis in die kommetjie. Oom kan dit proe.’
‘Dis zoo vervlaks donker,’ zeide de oude, ‘n mens struikel o'er al die goed. Waars
die kis?’
‘Aan die anner kant van die tent, oom, daar. Moe nie op Hessie trap nie; die kind
slaap op die grond net voor oom ze voete.’
De oude wandelde voorzichtig, rond tas-
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tende in de donker, en bereikte de kist waarop het bekertje melk stond. Hij nam het
en zette het aan zijn lippen.
‘Wrachtig, dis amper soes azijn,’ zei hij aan de vrouw, fluisterend, alsof hij het
kind niet wou wakker maken. ‘Die arm schat zal die stuipe krij as jij hom die goed
inge. Hartlam, het jij nie lig nie? Dis al te donker om te zien waar n mens moet trap.’
‘Ons kan nie waag nie n vuurhoutjie (lucifer) te trek, oom Koos. Hulle zien dit en
dan is die schildwacht somaar op ons af,’ zeide de vrouw angstig. ‘Oom moe nie lig
maak nie.’
De oude kwam terug naar het kind en zette zich neder op den grond naast de vrouw.
‘Is jij alleen, Elsie?’ vroeg hij belangstellend. ‘Waars die anner vrouw mense?’
‘Hulle het hulle eie (eigen) kinders om naar te kijk, oom. Ek is gewend om alleen
klaar te kom.’
Haar stem was weemoedig, doch beslist. Zij had zooveel doorgemaakt, en ook
hier in het kamp kon zij het lijden dragen zonder er over te weenen.
‘Elsie, het jij o'er die toestand gedenk?’ vroeg de oude. ‘Weet ju as jij n
“handsupper”*) wordt dan krij jij n beter plek.’
‘En wil oom dan he dat ik dit zal doen?’ fluisterde zij. ‘Als Pieter ook nog op
commando is en ik nie eens weet of hij dood is of nog leve? Hoe kan oom zoo iets
verwag? Is oom dan ook nou al Engelsgezind geworre? Dit lijk amper zoo.’
‘Nee Elsie, jij weet ik is dit nie. Maar hoe met jou kinders? Annie is al dood al en
klein Pieter is van jou weg. Jij het nog ver Hessie en die baby - moe jij nie jou bes
doen ver hulle? Ek spreek nie van ons mans mense; ons kan fer ons selve sorre en
as ons hands ophou dan is dit ons eie schuld. Maar met jou is dit anners gesteld. Jij
moet aan jou kinders denk.’
‘Nie meer as n anner vrouw mens, oom. Als Pieter inge zal ik ook dit doen maar
zoolang hij pal staan dan kan ik ook uithou.’
‘En baby dan? Kan jij hom zien sterwe.’
‘Oom moe nie zoo praat nie’ - haar stem was smeekend geworden - ‘dis amper n
verzoeking ver mij.’
‘Ons liewe heertjie weet ik wil jou nie verlij, Elsie,’ riep de oude, die voor een
oogenblik zijn bedaardheid verloor. ‘Jij is n rechte vrouw - als almal maar zoo was.’
‘Wat kan dit scheel als ik sterve of baby of Hessie?’ ging zij voort, het kind aan
de borst drukkende. ‘Is daar nie baaie (velen) van ons in die kamp die ons kinners
het opgege? Zal ik dit nie kans doen nie as die tijd daar is?’
Het morgenlicht kwam door de scheuren in het zeildoek en de duisternis in de tent
werd al minder en minder. Buiten kon men den schildwacht hooren die op en neer
liep voor de tenten. Het meisje dat op den grond sliep werd wakker en stond op en
ging naar haar moeder. Zij wreef zich de oogen, want die waren nog dof en dik en
vol van slaap, want haar rust was niet gezond geweest maar ziekelijk en verstoord.
De oude zette zijn hand op het kindergezichtje dat zoo dun en mager was.
‘Die kind is baaie koud, Elsie’ zeide hij, verbaasd. ‘Onnatuurlijk koud, Elsie. Mij
hemel, wat makeer dit?’
De vrouw drukte het kind krampachtig tegen de borst.
*) Handsupper. De Boeren noemen diegenen van hen die de eed van getrouwheid aan de
Engelsche regeering afgelegd hebben, “handsuppers”, d.i. personen die toen de “refugees”
gevraagd werden of zij Britsche onderdanen wilden worden de handen opstaken als teeken
dat zij gewillig waren zulks te worden.
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‘Dit slaap, oom, dit slaap,’ riep zij uit. ‘Wat kom jij met jou bangmakerij hier?
Baby - baby!’
Het morgenlicht scheen in de tent zoodat men de schaduwen van de vrouw en van
den ouden man op het zeildoek kon zien. Het scheen op het kind, en diens gezichtje
was bleek, zoo bleek als het nog nooit tevoren was geweest.
‘Laat dit slaap, Elsie,’ zeide de oude, zacht. ‘Dit is die beste. Dit slaap ver altijd,
want dit is dood.’
Kind van het veld, op het veld moest je sterven, waar de zon scheen en de wind blies
en de bloemen een geur hadden die onvergetelijk is. In het kamp moest je sterven,
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waar zoo velen stierven, omdat zij kinderen van het veld waren en het vrije karroo
liefhadden, zóo lief dat zij ervoor hun leven konden neerleggen. Niet de minste van
die allen zijt gij, mijn kind, met je bleek gezichtje, met je uitgeteerd verstijfd lichaam,
niet de minste van die allen zijt gij omdat gij onbekend stierft en onbeweend werd
begraven. Als de dageraad aanbreekt, de dageraad die zeker komt na worstelen van
den nacht, als de schemering door het zonnelicht wordt vervangen, als het morgen
geworden is en de vrouwen uit de kampen zijn heengegaan naar hunne afgebrande
huizen, naar de verwaarloosde, vertrapte tuinen, als de mannen en de kinderen die
als mannen hebben gevochten, terugkeeren naar hunne verwoeste plaatsen, dan, kind
van het veld, zullen zij weten wat je voor hen gedaan hebt. Wat hier goed is of
hiernamaals weten wij niet, maar dit weten wij dat in nederlaag en verdoemenis, in
overrompeling en pijn, iets groots is, iets schoons, iets heerlijks. Want dat hebben
we ondervonden toen je stierft en de klappertleeuwerik en de geelvinken in de
doornboomen uwe zielmis zongen, toen op het veld het morgenlicht de donkerheid
van den nacht versloeg en over gras en bloemtapijt, over een gekraakt, verdroogd
karrooland de zon van een schooner en heerlijker dag verrees.

Van de redactie.
De kracht, die doodt.
- Toen de negentiende eeuw ten einde was, hebben geleerde menschen gebouwd een
Babeltoren van papier. En op dat papier staat gedrukt wat de Menschheid heeft
gewrocht in die eeuw, wat haar wetenschappelijke overwinningen waren en Haar
zedelijke nederlagen en hoe het, in de materialistische maatschappij, tusschen 1800
en 1900 is gegaan met de Kunsten, met de Letteren, met de Wetgeving en de
internationale Moraal.... Want wij maken ons wijs - of doen ons best ons wijs te
maken - dat er zoo iets van een internationale zedenwet bestaat. Dit, echter, valt te
betwijfelen. Er zijn overeenkomsten, als handelsverdragen, regelingen van het
internationale verkeer, beloften voor uitlevering van overal gevaarlijke boosdoeners
en nog zoo 't een en ander is er, maar een internationale zedenwet wordt niet erkend.
De verhouding tusschen land en land is niet veel beter dan die tusschen mensch en
mensch in de tijden van grootste ruwheid, bij volkstammen, die wij kenschetsen als
op de laagste trap van Beschaving staande. Wanneer een volk machtig wordt, sidderen
alle anderen. Bange diertjes gelijk, kruipen ze bij elkander en beraadslagen hoe, met
vereende krachten, den wassenden Reus in bedwang te houden of hem 't geniepigst
te verzwakken. Wordt hij daardoor onschadelijk, dan bluft men op 't staatkundig
evenwicht; deert hem 't gekonkel niet, dan siddert de beschaafde wereld en is een
afgrijselijke reeks van slachtingen te voorspellen. Om dezen toestand te handhaven,
heeft elk land zijn minister van Buitenlandsche Zaken en een leger van allemaal zeer
hoog geboren en zeer fatsoenlijk opgevoede menschen, die in de diplomatie zijn en
op diplomatieke manier, met erg veel omhaal en erg dure paperassen, veel onheilen
voorkomen, maar ook heel wat verschrikking over de wereld brengen kunnen.
Intusschen, zijn de zaken wel vereenvoudigd. Er zijn minder nationaliteiten en
dus minder dreigenden; doch, waar botsingen komen, zijn die dan ook des te
verschrikkelijker. Het aantal staten is in de vorige eeuw verminderd; het aantal
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voortdurend gewapenden is echter zóó zeer toegenomen dat het een eisch is geworden
voor elk volk in Europa: ieder gezond man moet goed soldaat wezen.
Wij leven in de hoop dat deze algemeene wapening den vrede nog wat zal bewaren.
Wij voelen ons krachtiger, naarmate onze natie weerbaarder is; d.w.z. minder behoeft
te hopen van de internationale zedelijkheid. Want daarin heeft geen enkel volk eenig
vertrouwen. Kracht maakt een volk machtig: niet geestelijke, maar de meest brutale
kracht. De onafhankelijkheid van een staat wordt niet beveiligd door de deugden en
groote eigenschappen zijner burgers, doch door de ontzaglijkheid van zijn leger.
In vredestijd? - Neen! Maar wie ter wereld
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durft hèden zeggen dat er mòrgen vrede zal wezen?
Die kracht van een strijdbaar volk kan eerst worden beoordeeld in hare uitingen
als dat volk inderdaad in botsing is gekomen met een ander. Zoolang er vrede is,
bestaan er in eene natie tal van elementen, die misschien nooit zullen worden
waargenomen. Wij weten niet en kunnen onmogelijk weten hoe een Noor zich in
deze eeuw zou gedragen op een slagveld en in een overwonnen landstreek. Wij
kunnen wel bekend zijn met de gedragingen van den modernen Franschen, Duitschen,
Russischen... soldaat. Hoe die is in zijn Kracht weten we uit zeer jonge historie. Uit
die wetenschap valt veel af te leiden voor die van andere nationaliteit; niet genoeg
echter om tot waardevolle algemeenheden te voeren. Goddank is onze kennis van
de Kracht die doodt nog tamelijk beperkt.
Zuid-Afrika!... O, wanneer eenmaal zal zijn gemaakt de geschiedenis van
Engeland's beulerijen in dat arme land en nog elders - dan zal de wrekende Historie
komen en getuigen dat de plaats, die de strijdmacht van Brittannië inneemt, een zeer,
zeer lage is. Maar is het wel de Natie, die beult in Zuid-Afrika, die moordde onder
de tropen? Door beulsknechten wordt daar gewerkt voor rekening van den Engelschen
staat. Niet Engeland zelf is aan 't vechten. In de erkenning van dit feit ligt allerminst
een verontschuldiging voor het Engelsche Volk. Verre van daar. Ik wil er slechts op
wijzen dat we wel kennen het land van den koopman, industrieel, politicus (o, hoe
goed!!) kunstenaar... doch niet Engeland kennen als strijdende natie. Over zijn Kracht,
die doodt, kunnen we geen oordeel vellen.
Frankrijk, dan, en Duitschland en Rusland...
Van 't allerhoogste belang voor den beoefenaar der Beschavingsgeschiedenis zijn
de werken over de jongste oorlogen, die van volk tegen volk dan, waarin ons wordt
gegeven een schat van bijzonderheden, minder van krijgskundigen-, dan wel van
karakteristieken aard. Wat ons de kracht, die doodt, kennen doet is de houding van
den eenling in den strijd; van den soldaat op de vlucht, den soldaat in 't gevecht, den
soldaat na de overwinning. Nu kan er natuurlijk niet meer zoo in 't algemeen worden
gesproken van ‘den’ soldaat. Ook in den strijd zullen er zeer veel individualiteiten
zijn waar te nemen, doch allen toch beheerscht door dezelfde verschrikkelijke
aandoeningen, die alles in den mensch moeten wijzigen: vrees, schrik, vreugde en
ook door den zeer eigenaardigen toestand van half-hypnose, waarin de soldaat lang
verkeeren kan, als hij werktuigelijk de bevelen opvolgt en schiet zonder te merken,
dat hij aan de grootste gevaren is blootgesteld, oprukt tegen een vijand, die hem van
zich af tracht te houden door kanonvuur; chargeert midden in zijn escadron, wetend
en toch onbewust dat allen den dood tegen moeten snellen. Dergelijke aandoeningen,
die in het leven van den modernen burger in vredestijd hoogst zeldzaam zijn, komen
bijna dagelijks het gemoed beïnvloeden van den burger, die ten strijde is getrokken.
We weten zoo weinig van hem, al hebben ook wel strijders wat aanteekingen gemaakt
en wat verhalen uit hun veldtochten opgeschreven. De psychologie van den burger,
die in zich voelt en in zich aankweekt, dag bij dag, de vreeselijke Kracht, die doodt,
is nog niet te schrijven anders dan zeer bij benadering. Doch daarom kunnen de
geschriften van hen, die getracht hebben, die psychologie in romans te geven, voor
den psycholoog wel belangrijk zijn; maar alleen in zooverre zij resultaten van eigen
waarneming bevatten. Voorbeelden zijn: Tolstoy's oorlogsroman en -novellen. In
latere werken vindt men ook veel. Ik noem nu enkel, omdat de serie pas aan 't
verschijnen is, Une époque door Paul en Victor Margueritte, van welke serie thans
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voltooid zijn: I. Le Désastre (Metz 1870), II. Les tronçons du glaive (Défense
nationale 1870-71), III. Les braves gens (Episodes 1870-71). Het laatstgenoemde
werk verscheen dezer dagen. Te verwachten is nog een slotdeel: IV. La Commune
(Paris-Versailles 1871).
De vader van deze gebroeders Margueritte was generaal en sneuvelde in den oorlog
van 1870. Victor werd ook officier, maar verliet den dienst, om zich, met Paul, die
lang ambtenaar was aan het ministerie van onderwijs (tot 1887), geheel aan de letteren
te wijden. De groote taak die zij samen wilden ver-
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vullen, was het schrijven eener volkomen goed gedocumenteerde romanserie over
den oorlog, waarin hun vader om 't leven kwam. In de gelegenheid om de meest
uitvoerige voorstudies te maken en tal van anecdotes, fragmenten uit dagboeken,
brieven, enz. enz. enz. te verzamelen, hebben zij zeer veel tijd besteed aan het
bijeenbrengen van hun bouwstoffen. Victor bracht bovendien zijn technische kennis
aan.
Maar dat precies weten houdt een gevaar in: te veel te zeggen wat men zeker weet
en te weinig te durven geven van hetgeen moet worden gefantaseerd om den roman
tot roman te maken. Een niet-krijgskundige van beroep zal er zich doorgaans niet
om bekommeren of hij, een veldslag beschrijvend, wel rekening houdt met de
historische plaatsing van de verschillende korpsen, of hij wel alléén regimenten in
het vuur brengt, die op den gekozen dag en op de beschreven plek op het vastgestelde
uur, bovendien, inderdaad hebben gevochten; hij zal waarschijnlijk niet eens pogen
een détail-beschrijving te geven van den stand der zaken op verschillende
oogenblikken van den strijd... hèm is het te doen om een algemeen juisten indruk te
geven; om de aandoening méér dan om krijgshistorische juistheid. De kunstenaar
wil in de eerste plaats emotionneeren. Die kunstenaar heeft de krijgskundige in den
weg gestaan, vooral bij het schrijven van Le Désastre, maar ook bij de bewerking
van Les tronçons du glaive. Wij voelen dat herhaaldelijk en het hindert ons. Wij
zouden er ongeduldig door worden, eerst, en later onverschillig voor 't heele werk,
indien niet, nu en dan, toch weer de kunstenaar aan het woord kwam.
Dit werd door mij aangeteekend na de verschijning van het tweede deel, waarin
meer menschen worden geschetst dan in het eerste. In De Désastre is altijd het leger
hoofdpersoon.
Van Parijs tot Metz brengt ons het eerste deel. Onder strijdenden in wanhoop het
tweede, met meer levendigheid geschreven, meer schilderend, niet zoo rapportachtig,
zoo gelijkend op een werk over krijgsgeschiedenis. De aandoening komt, bij de lezing
van Les tronçons du glaive, spoediger. Meer menschen zijn geteekend in de massa's.
Werd het eerste gewijd aan ‘la mémoire de (leur) père le général Margueritte et au
grand souvenir de l'armée et de la ville de Metz’, het tweede is opgedragen aan hun
moeder, ‘en aan alle vrouwen, die het jaar der verschrikking heeft doen weenen’. In
die verschillende opdrachten ligt volkomen juist gekenschetst het verschil in toon
tusschen de beide romans. Niet het lijden van een leger, maar het lijden van menschen
kermt in dit deel. Dorpen branden, Parijs verhongert, de hoop is gevloden, de
overtuiging dat niemand, generaal noch staatsman, in staat is om redding te brengen,
algemeen. Vrijschutters belagen den vijand, garibaldianen kwetsen, drinken,
plunderen, spelen, schoffeeren en vernederen den Franschman zonder heil te brengen,
de krijgstucht loopt gevaar en men fusilleert in 't Fransche leger, wie zich, ook in
dronkenschap, schuldig maakt aan werktuigelijk verzet. Op de kasteden komt
vijandige patrouille na patrouille en rooft en begaat gruweldaden. Burgemeesters en
aanzienlijke ingezetenen worden als gijzelaars gegrepen, vaak gedood, als
franc-tireurs wat vijanden vellen in sluipmoord. Het verschrikkelijke van den oorlog
is nu eerst in vollen gang. In de nog Fransche steden (zooals le Mans) stormen
déserteurs en genotzoekers. De lafheid komt aan den dag en ook de wilde begeerte,
die menschen drijft tot uitspattingen door angst van sterven vóór 't genieten. Maar
heldenmoed is nog overal; ofschoon de strijders weten dat zij nutteloos hun bloed
vergieten. Heldenmoed is ook in Parijs, met den dag enger omsloten, gecommandeerd
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door een generaal, die niets durft, maar menschenlevens totaal nutteloos opoffert, in
kleine uitvallen, die niet kùnnen slagen, en nauwelijks den machtigen vijand
verontrusten. Parijs gaat lijden van honger, van kou, van de bommen. Hoe dat leed
werd gedragen door de Parijsche vrouw, door een Parijsch beeldhouwersmodelletje,
hebben de Marguerittes wat uitvoeriger beschreven dan gewoonlijk de episoden door
hen behandeld zijn.
Maar het is òns nu te doen om den mensch te zien beschreven onder den drang
der Kracht, die doodt. Men vindt zulk een schil-
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dering op pag. 368 vlg. van de Tronçons:
‘Een duizeling van woede, moeheid, honger bevangt Eugène; hij wordt razend,
moord-woede overmeestert hem, het bloed van den oermensch brult in zijn aderen.
Met een rauwen snik, werpt hij zich met gestrekten sabel in een gevecht tusschen
Zouaven en Pruisen, man tegen man; hij ziet alleen maar een officier, blond, tenger
als hij, die blootshoofd met den rug naar hem toe staat. Die blanke hals en die
krullende lokken trekken hem onwederstaanbaar aan. Met alle kracht zwaait hij zijn
sabel, die treft als een bijl in hout. Verstomd voelt hij den schok trillen in zijn vuist,
hij ziet de gapende wond in 't gespleten hoofd. De gewonde wendt zich nog om, ziet
hem aan. Tot in de ziel van Eugène dringt de schoonheid van dat jonge gelaat met
een uitdrukking van verbazing om de verbleekende wangen, in de oogen een zachten
blik van eindeloos verwijt. Die oogen, licht blauw, heel zacht, waarvan het kristal
troebel wordt vervolgen hem met een wanhoopsuitdrukking, waarin het leven, dat
met tegenzin vervliegt, nog een onuitsprekelijke droefheid legt.
- Waarom hebt ge mij gedood? Wat kwaad deed ik ooit u? - vragen ze. En in 't
zelfde oogenblik breken de oogen; enkel wit komt te zien. De officier wankelt, valt
met geopende armen, een lang dood lijf, waarvan Eugène enkel ziet de afzichtelijke
wond, die uitbloedt in de sneeuw....
Hij kan die brekende oogen niet vergeten en vervloekt den oorlog. Verschrikkelijke
reactie!
In het derde deel van Une époque (Les braves gens) komen verhaaltjes voor; maar
't voornaamste gedeelte is La chevauchée au gouffre Sedan. Straatsburg volgt en
verder Parijs, de Loire-linie, Fontenoy, Bitche, Belfort. ‘Aan de dooden’ werd dit
deel gewijd. Zij hebben niet het mooiste erlangd, want de korte episoden zijn geheel
opgesteld in den gewonen stijl der tallooze bekende stukjes over dat onuitputtelijke
onderwerp: Frankrijk's wanhopige worsteling tegen den overmachtigen vijand. Meer
dan een mooi gedeelte valt nochtans aan te halen. Ik kies één fragment, omdat het
een feit behandelt, dat minder vaak door fransche oorlogsbelletristen is gekenschetst.
Robert de Clémont moet aanvallen met het 128e. Maar hij vindt het niet op 't
slagveld. Het bataillon is op de vlucht. In een verlaten fabriek houden de manschappen
zich schuil:
‘een troep mannen, aan schapen gelijk, opeengedrongen, liggend, hurkend tot één
massa om geen duim beschutting prijs te geven. Hun oogen waren glansloos, de
gezichten groen van angst. Enkelen stonden overeind zenuwachtig te praten. Velen
sliepen, uitgeput. Robert riep: Vooruit! het 128e in 't vuur! Staat op! Vooruit dan!
fantassins. De kolonel beveelt het, staat op!’
Hij zag oogleden knippen, gezichten werden naar hem toegekeerd; enkele soldaten
stonden op... gingen weêr liggen. De officieren en mannen van het kader duwden
hun manschappen, dreigden... tevergeefs. Robert houdt een toespraak; smeekt in
naam van het vaandel. Moeten de broeders dan worden geslacht? Hij geeft een
tamboer bevel den marsch te slaan. Doch de man wees op zijn trommel, die gespleten
was. Nog weêr spreekt Robert tot zijn manschappen... maar slechts éen compagnie
wordt met moeite op de been gebracht. Er valt niet aan te denken dat beetje in 't vuur
te brengen. Zij zagen slechts den dood voor oogen, hopen maar zoodra mogelijk te
kunnen vluchten achter de wallen en forten van Parijs.
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‘Robert dacht er in zijn wanhoop aan de hersens in te slaan van een langen, mageren
kerel met een roofvogelgezicht, die hem brutaal stond aan te kijken of te dooden dien
anderen, een gootbandiet, die al fluitend hem zijn adem in 't gezicht blies.’
Lafaards! brulde hij. Lafaards!
‘Zeg, as je gedaan heb met schelden!’ riep er een terug. Ze lachten hem uit!
Robert vreesde dat hij krankzinnig worden zou van machtelooze woede. 't
Voorbeeld van Beaurepaire te Verdun, die zich voor 't front van zijn weigerende
troep door de slapen had geschoten, kwam hem voor den geest. Maar hij sprong in
den zadel, dreigde zijn mannen met de vuist en rende alleen naar Bourget terug....’
‘....Half krankzinnig, galoppeerde hij
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maar steeds door in de richting van den vijand, naar de brandende huizen, naar
Bourget in gruis geschoten met fransche bommen. Grenadiers, tirailleurs, uhlanen
van de pruisische garde omsingelden het dorp in een vurigen kring. Met den sabel
in de schede en de revolvers in de zadeltasschen reed Robert voort. Zijn gelaat was
geheel veranderd. Hij spande al zijn wilskracht tot het uiterste, bood zich den kogels
aan....’ En dan wordt de jonge officier doodgeschoten.
***
Ik heb van burgers, die soldaat werden, en van officieren tezamen gesproken, omdat
de officier in langen vredestijd natuurlijk wel anders dan de burger zich ontwikkelt,
maar toch nog veel meer verschilt van den beroepssoldaat, wiens leven één strijden
is geweest. In die krijgers van beroep, zooals er zijn in ons O.-I. leger, mannen, die
van het eene slagveld naar 't andere gaan en ternauwernood rust nemen na de genezing
hunner wonden, ontwikkelt zich de Kracht, die doodt, geheel anders. Tot een zeer
speciaal soort menschen gaan zij behooren, zeer zeker niet minder waard dan de
kalme burger, die ontroert als er 's nachts op zijn deur wordt gebonkt door een paar
dronken nachtbrakers, niet minder dan de geld- of studie-man, doch ànders, grooter
in deugd en in ondeugd.
Zulke mannen, de phyzieke reuzen onder ons, werden geschilderd in een zeer knap
boek van Paul Adam: La Force. 't Maakt ook al deel uit van een romanserie ‘Le
Temps et la Vie’ en kan worden gekenschetst als een roman over een onderwerp uit
de beschavingsgeschiedenis, een zeer speciaal onderwerp: het leven der officieren
en minderen van de Fransche legers onder Directoire en Eerste Keizerrijk. Dat leger
telde tal van echte beroepssoldaten. Daarin was ‘carrière’ te maken, ook ruw pleizier.
De soldaat en de officier van de Directoire-legers maakten ook nog veroveringen
elders dan op het slagveld. Ze waren in hoog aanzien bij de Fransche vrouwen en
bluften erop dat zij niet minder werden gewaardeerd door de vrouwen van
overwonnenen of zoogenaamde bondgenooten. In bevriende of overwonnen
landstreken brassend en minnekoozend, op eindelooze marschen gebrek lijdend aan
alles, gedreven in den slag tot een ongelijken strijd, waarin zij immer in de minderheid
waren en den officieren de keus hadden tusschen overwinnen en sterven of wel
vluchten en... dood gaan, voortdurend in levensgevaar: op het veld, bij het wilde spel
in de kampen, in nog een ander spel ten huize van beleedigde echtgenooten, vormden
zij een klein volk, dat enkel is te vergelijken bij de menigten, die in den dertigjarigen
oorlog tot roem en eer geraakten of zoo diep zonken als een mensch maar zinken
kan. In hen was belichaamd de Kracht, die doodt. Op het slagveld, in de kampen, in
veroverde steden en platgebrande dorpen, glimlachte rechts de Vrouw der geneuchten,
links grijnsde altijd maar door de dreigende Dood. Maar dien zagen ze te vaak: den
Dood. Mooi krachtig heeft Paul Adam dat uitgebeeld: dat immer loerende gevaar.
In de beschrijving zijner veldslagen mag de deskundige onder onze lezers fouten
vinden, die hij niet bij de Gebrs. Margueritte zal aantreffen, hij zal wel erkennen dat
in kracht en in verscheidenheid deze niet-gedocumenteerde beschrijvingen 't verre
winnen van de minutieus opgestelde relazen, die 't nauwkeurige schrijverpaar ons
geven kon. Maar hoofdzaak blijft de psychologie van den beroepskrijger dier dagen.
Ik vind het volmaakt nutteloos u hier een schema te geven van dezen zeer bijzonderen
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roman. Wie, die in zulke boeken belang stelt, militair of niet, kent geen Fransch
genoeg om Paul Adam te lezen? Dat er realistische bladzijden in voorkomen, zal u
nòch verwonderen, nòch in een boek over die tijden ergeren. Voor kinderen is La
Force een allerminst geschikte lektuur. Ze zouden er trouwens over in slaap vallen!
Tegen het eind wordt de hoofdpersoon, een jong kolonel, zooals die door dat
voortdurende vechten is geworden, door zijn halve zuster, die met hem dweept,
gekenschetst. Na een overwinning, zijn krijgers bijeen in een kasteel. De vrouwen
van drie hooge officieren vergezellen hen. Als de heeren op gewonden zijn, gaan zij,
om strijd, meubelen, luchters, deuren vernielen. Kunstwerken lig-
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gen al verbrijzeld en verscheurd op den grond. Een boekerij zal weldra versnipperd
worden; een klein museum van opgezette dieren heeft reeds speelgoed verschaft aan
de reuzenzonen. 't Is vernield... alles. En dan zegt de vrouw:
‘Ja, ik begrijp dat die dronkenschap, die je nog grooter maakt, je lief is. Je bent
nu één ziel. Je oogen schitteren. Je borst hijgt van hartstocht. Je zoudt de ruimte
willen invliegen om daar ook nog te vernielen. Je wil de menschen overwinnen
zoowel in hun werken als in hun lichamen. Je wilt de stof om genade laten smeeken,
als hem, die door de voeten van je paard wordt vertrapt.... Geesel Gods, die den
hoogmoed van nijveren en wijsgeeren kastijdt.... Op mijn woord, je bent den engel
des verderfs in levenden lijve.’
Dan beukt Héricourt deuren in; vernielt alles: nog weêr meer meubelen, porceleinen
poppetjes, vazen... dan de boeken. De boeken vernielt hij in ziedenden toorn; want
die hebben hem zijn leven lang vernederd, die onnutte, belachlijke dingen, het
speelgoed van ziekelijke kereltjes en bespottelijke gekken. Eindelijk vinden de
dragonders een grijsaard, den eigenaar van het slot, in zijn laboratorium, waar hij
zoekt naar 't universeele geneesmiddel, hij, de stumper op krukken! Zij willen ook
daar alles kort en klein slaan; den man zelf ook, die zijn instrumenten verdedigt. De
kolonel komt hem redden. Maar nauwelijks heeft Robert het slot verlaten, of het
lichaam van den grijsaard valt voor zijn voeten. De dragonders hebben den geleerde
uit het venster gegooid. Wat de officier een misdaad acht, vinden de minderen een
spel. Geen vreeslijker dronkenschap dan die door damp van menschenbloed.
***
De Kracht, die doodt, houdt de Moderne Maatschappij gevangen. Maar zij kweekt
haar, voedt haar, vuurt haar aan... altijd in stevige boeien van wetten en reglementen,
om haar los te laten, wanneer dat noodig zal schijnen voor rust van binnen of macht
naar buiten. Alle zoo zeer beschaafde rijken hebben haar noodig, offeren haar het
grootste deel van hun baten en veel van de vrijheid hunner manlijke burgers. Gelijk
een op roof-jacht afgericht dier, dat in een kooi wordt verzorgd, blijft die Kracht
gevangen. We hebben haar noodig: groote en kleine staten kunnen geen dag zeker
zijn van 't bestaan zonder haar. Er zijn landen, waar zij hoog wordt geëerd in het
openbaar; er zijn landen, waar men haar minder huldigt in de personen, die haar
eenmaal moeten leiden, misschien! Vreeslijke taak. De waardigheid van het
menschdom ligt voor een groot deel in de handen onzer officieren. Aan hen zal
worden gevraagd de ontketende kracht te houden binnen zekere perken; op hen ook
rust de verantwoording voor al het onnoodig vreeslijke dat zij kan uitrichten. Het
opperste gevoel van rechtvaardigheid moet hunner zijn en hunner ook een
zelfbeheersching, waarbij vergeleken die van den blindelings vertrouwden
schatbewaarder nauwelijks dien naam nog verdient. Zij hebben de eer der natie te
bewaren, niet slechts door moed en beleid, maar ook door vastheid van karakter en
menschenmin, te midden van de vreeslijkste gebeurtenissen, waarvan ooit de mensch
kan getuige zijn.
Wat slechte officieren, ook wanneer zij ten slotte overwinnen, voor schade
toebrengen aan hun land, zien wij nog alle dagen. De barbaarschheid van Engelands
gegalonneerde Boerenslachters wordt spreekwoordelijk.
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Zoo is dan het hoogste wat misschien voor de moderne wereld is te bereiken in
oorlogstijd: een slachting volgens de strengste regelen der krijgstucht, een slachting
van menschen in uniform alléén.
Ook met zoo'n buit kan de Kracht, die doodt, tevreden zijn.
En 't Monster van den oorlog loert.... 't Is voor ieder denkend mensch één vreeslijke
dreiging. 't Slaat telkens weêr een klauw uit en vermorselt duizenden.
Maar met al hun macht van wijsheid en kennis, vermag de mensch niet te dooden
wat leeft door hem tot zijn eigen schande en onheil. 't Schijnt een levensvoorwaarde
voor 't menschdom, dat, naast de Kracht, die schept, blijve groeien de Kracht, die
doodt.
F.L.
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Barbara van Houten.
Door Ph. Zilcken
Een halve eeuw geleden, toen het leven nog heel kalm verliep en men zich geen
begrip had kunnen vormen van onze tegenwoordige ‘surmenage’, - toen werd soms
in kleinen kring van intieme vrienden een ‘album’ voor den dag gehaald, waarvan
de losse bladen eigenaardige herinneringen vertoonden, meestal in den vorm van
teekeningen in krijt, potlood, sepia, met een weinig waterverf opgewerkt, die afwezige
of gestorven vrienden en kennissen opriepen, en een gemoedelijk-gezelligen kout
deden ontstaan.
Dat gebeurde onder de thee, 's avonds heel vroeg en gaf aanleiding tot allerlei
mededeelingen en gesprekken, niet altijd even hoog-interessant, maar immer vol
liefde en piëteit.
Meer-verfijnden hadden toen mooiere zaken, eenigszins van kunstwaarde, die zij
dan met de eigenaardige zelfvoldoening van den verzamelaar aan hun bekenden
lieten zien. Zoo waren er die prenten hadden, historische of meer artistieke, en hun
verzamelingen waren dan bekend in wijder kring.
Later ontstonden ‘portefeuilles’, tot berstens toe gevuld met aquarellen, zoo als
er nu nog zijn, in onzen tijd, die af en toe in Kunst-genootschappen worden
tentoongesteld.
Maar toen, een jaar of vijftig geleden, waren er méér van die verzamelingen, zeker
niet zoo rijk en kostbaar als de tegenwoordige, maar toch dikwijls niet zonder belang.
In onzen tijd komen er weinig nieuwe bij.
Toch is niet de overmaat van drukte hiervan de oorzaak. Waaruit deze afwezigheid
van verzamel-lust is af te leiden, is moeielijk na te gaan. Immers in de landen waar
de meest koortsachtige gejaagdheid heerscht in 't algemeen leven, in Frankrijk en in
de Vereenigde Staten b.v., dáár juist zijn te vinden vrij talrijke verzamelaars, die
prachtige, soms eenig-fraaie keur-collecties hebben aangelegd, onder anderen ook
van prenten.
De naam van Barbara van Houten deed mij juist een dezer in herinnering komen,
een bekend advocaat te New-York, tevens een
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ongemeen smaakvol fijnproever van etsen, die eenige jaren geleden naar Holland
kwam, ten einde hier nader kennis te maken met de werken van verschillende etsers,
die te New-York hadden geëxposeerd, bij den bekenden prenthandelaar Fred. Keppel.
Daar, namelijk, had een tentoonstelling plaats gehad van de Nederlandsche Etsclub,
die een groot en welverdiend succes verwierf.
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‘INTERIEUR’
NAAR EEN AQUAREL.

Barbara van Houten had er ook eenige proeven van haar kunst ingezonden, die zeer
de aandacht hadden getrokken, o.a. van den heer H.M., den advocaat dien ik bedoel,
te New-York bekend is om zijne fraaie ‘representative’ collectie van moderne etsen.
Hij bezit niet een collectie, waarmede hij zich ten doel stelt zoo véél mogelijk
werken bijeen te brengen, als wel eene waarvan de werken zoo veel mogelijk de
besten zijn van verschillende moderne meesters op het gebied der artistieke prentkunst.
Eigenaardig is 't hier even op te merken, dat, terwijl de onkosten, vereischt om
een eenigszins belangrijke verzameling aquarellen bijeen te brengen, vrij aanzienlijk
zijn en allicht een halven ton bereiken, met enkele duizenden guldens het mogelijk
is geweest, een jaar of tien geleden, een zeer belangrijke collectie etsen aan te leggen,
- wat thans bijna zeker niet meer mogelijk is, daar vele der toen bestaande exemplaren
uiterst zeldzaam zijn geworden, en van daar vrij hoog in prijs.
Maar de kunstliefhebbende Amerikaan, die een zeer uitgebreide kennis heeft en
beter op de hoogte was dan de Europeaan van het beste wat verschillende
kunstuitingen voortbrachten, toonde, naast zijn kunstliefde, zijn praktischen blik
door belangrijke prentverzamelingen aan te leggen.
Nog onlangs vermeldde ik het vorstelijk geschenk, dat de heer Sam. de Avery,
een ander bekend liefhebber in de Vereenigde Staten, aan de New-York Public
Library deed. Deze collectie van omstreeks zeventien duizend uitgezochte prenten,
telt o.a. ruim duizend hollandsche moderne etsen.
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Waar is de Nederlandsche verzamelaar te vinden, die zooveel belangstelling voor
deze echt nationale kunstwerken toonde?... Alléén de Directeur van het
Museum-Boyman onderscheidde zich in deze. En toch, van 1889 af was het succes
waarmede de Nederlandsche etsen ontvangen werden - in het buitenland - bizonder
groot en dit succes werd steeds grooter, na de tentoonstellingen te Venetië in '95 en
'97, en nu, een jaar geleden, na de schitterende ontvangst, die de Nederlandsche
Etskunst bereid werd door de internationale jury-leden op de Parijsche tentoonstelling.
Ik had het genoegen den heer H.M. te brengen bij Barbara van Houten en te zien
hoe zij haar beste werken toonde aan den gedistingeerden fijnproever, die met zooveel
begrip en smaak, en een klein aantal dollars, zich vrij talrijke fraaie drukken
toeëigende van de beste platen van deze zeer talentvolle aquafortiste.
Het werk van Barbara van Houten is over 't algemeen al zeer weinig bekend te
onzent.
Dit komt zeker voor een groot deel omdat zij slechts uiterst zelden exposeert,
hoewel het aantal harer werken in dit genre aanzienlijk is.
Maar alvorens te trachten haar verdiensten duidelijk te maken, wil ik even eenige
woorden aan de etskunst in 't algemeen wijden, ten einde door een aantal leeken op
dit gebied, zoo juist mogelijk begrepen te worden.
Van het procédé zal ik niet veel zeggen: men weet vrij algemeen, dat dit in
hoofdzaak bestaat in het teekenen met een stalen naald in een dunne laag vernis,
gelijkmatig op een koperen of zinken plaat uitgestreken. Deze teekening wordt aan
de werking van een zuur blootgesteld, dat de lijnen in de plaat uitbijt, méér of minder,
naar gelang van de kracht van het zuur en van den duur van het ‘bad’. Is dit
afgeloopen, dan wordt de plaat schoongemaakt, en met drukinkt besmeerd; daarna
zorgvuldig afgeveegd ‘zóó dat de inkt alleen in de lijntjes blijft zitten, en door een
pers gehaald, die het gevochte, weeke papier met kracht in de lijnen drukt, zoodat al
de inkt, die er in aanwezig is, op het papier verplaatst wordt, zwart op wit, - en een
proef van de ets is de wereld in.
Zóó is de techniek.
Maar het interessante en belangrijke van etsen is dat deze algemeen te weinig
gewaardeerde producten van een kunst, die even hoog staat als elk andere, - even
persoonlijk en individueel zijn als welke teekeningen ook, even gevoelvol en
verschillend van opvatting als welke andere kunstproducten ook.
Wanneer in een krabbel van Rembrandt, in een studie naar de natuur van Holbein,
in een ontwerp van Michael Angelo, of, om bij modernen te blijven, in een
karakter-teekening van Israëls, een forsch omlijnde, sculpturaal gebouwde Millet,
een luchtige, lente-
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lucht ademende impressie van Corot, geheel hun respectievelijke temperamenten
zijn uitgesproken, wanneer deze hemelsbreed verschillende werken in zwart en wit
geheel den aard, het zoeken, de opvatting van zoo uiteenloopende artisten weêrgeeft,
even zoo volkomen juist als in hun meest doorwerkte schilderijen, - dan is 't met
etsen van deze meesters precies hetzelfde. Om bij de laatste drie te blijven, Corot
b.v. maakte enkele etsen welke geheel het charme van zijn heerlijke schilderijen
hebben, en die zoo suggestief van toon zijn, dat zij zijne kleur evoceeren. Israëls in
zijn platen als de Garnalenvisscher b.v. brengt in herinnering schilderijen als zijn
Ankerzoekers, door het karakter waarmede hij de actie, den stand weêrgeeft, in de
zilte strand-atmospheer. Millet in zijn luchtige, rake ets ‘Les Glaneuses’ b.v. is even
vast van teekening, even lumineus als in het schilderij van dien naam.
Ik wensch met deze voorbeelden even duidelijk te maken hoe persoonlijk etsen
zijn, hoe zij het geheele wezen en streven van een artiest geven, en daarom van even
groot belang zijn als een teekening, ja, dikwijls zelfs nog gevoeliger van uitdrukking
zijn, omdat men altijd wel kan teekenen, terwijl, zoo als, ik herinner mij niet meer
wie, eens zeide, ‘men etst alleen in zijn beste oogenblikken,’ in oogenblikken van
enthousiasme, van een soort opgewondenheid, die de gevoeligheid van waarneming,
misschien ook door den angst om zijn plaat te verknoeien, tot een maximum exalteert.
Uitmuntend en bizonder gevoelig heeft de geniale Camille Lemonnier eens in een
schrijven aan mij de teerheid van etsen gekenschetst. Flaneeren op 't koper, zeide
Vosmaer, en zeker niet ten onrechte in vele gevallen. Maar dan toch een flaneeren
met ongemeene inwendige inspanning, met groote concentratie van denken en een
machtige ondervinding!
Het subtile, teere, men kan zeggen het nerveuse proces, dat etsen is, wordt door
Lemonnier wonderlijk fijn uitgedrukt in die regels:
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‘Cet art subtil où la main semble plus près de la pensée que dans les autres, où la
sensation, à travers un bref et presque fluide procédé, garde quelque chose de sa
fugacité et pourtant de sa grâce durable. Il n'y faut qu'un sens éveillé, une vive
émotion, une souple et rapide tactilité, et c'est la vie même dans la vibracilité, dans
l'ondoyé et le châtoyé de sa lumière, un mirage charmant, l'aérienne vision d'une
chose entre la conjecture et le réel. La peinture paraît bien matérielle à côté...’
De waarheid, de juistheid van deze woorden weten allen, die met liefde etsen hebben
aangekeken en verschillende meesters in dit genre hebben vergeleken. Ik citeer b.v.
bijna alle etsen van Rembrandt, die in deze werken
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zóó dezelfde is als in zijn schilderijen, dat als deze niet bestonden, zijn genie zou
blijken, zonneklaar, uit zijn gegraveerd oeuvre, èn de straks genoemde Corot, èn de
elegante, geraffineerde Whistler, èn Bauer of Witsen met hun zoo persoonlijke en
uiteenloopende opvattingen, die hen toch allen onder één banier vereenigt, die der
hooge, éénige kunst.
Barbara van Houten is niet minder individueel dan deze artiesten en hierbij van
een uiterst merkwaardige, hoewel misschien wel inconsciente, - technische kennis.
Toen ik zoo even het procedé beschreef, deed ik dit schematisch, in enkele groote
lijnen. Maar oneindig, kan men zeggen, zijn de verschillende bewerkingen van allerlei
aard die een gewone ets kan ondergaan: men kan er heele partijen van uitslijpen, de
compositie wijzigen, krachten aanbrengen in lichte partijen, tien of twintig maal op
zijn plaat terugkomen, ze telkens weer in het zuurbad plaatsen en opnieuw ‘bijten’.
Zoo ontstaan de verschillende ‘staten’ van een plaat. De eerste is natuurlijk de eerste
afdruk na het eerste ‘bad’. De tweede staat is die waarin de prent verkeert na voor
een tweede maal bewerkt en afgedrukt te zijn geworden, en zoo gaat 't door, zoo lang
de etser wil, zoo lang hij vindt, dat hij zijn ideaal niet genoeg volkomen heeft
uitgesproken, niet heeft bereikt.
En hierin is Barbara van Houten al van ongemeene kracht. Zij ‘bijt’ en ‘bijt’ een
plaat opnieuw, knoeit, krast, schuurt, slijpt en poetst haar metaal zonder ooit leêge
plekken, doode, kale vlekken te doen ontstaan. Altijd zijn haar lijnen zuiver, vast,
mooi van diepte en gaafheid.
Bizonder merkwaardig is bij haar de forschheid, de groote kracht waarmede zij
haar platen behandelt. Allicht zou men zóódoende in sombere zwaarheid kunnen
vervallen, in zware, zwarte platen, waarin de etser somtijds schijnt als ingemodderd
te zijn geraakt.
Maar neen, altijd weet haar vrouwelijke, uiterst fijne gevoeligheid haar van dit
euvel te vrijwaren; altijd is er een waas van teerheid, een transparante, delicate
atmospheer in haar werk aanwezig. Zoo heeft zij, met haar bizonder, individueel
gevoel, merkwaardige werken geleverd, die de absolute bewondering wekken van
vak-broeders. Ik neem maar tot voorbeeld die ééne plaat, ‘tulpen’ die zij hier en daar
in ons land wel eens exposeerde. Een tulp, die blanke, zachte, teere kelk, wie zou er
ooit aan hebben kunnen denken die na te etsen met grove, zware, breede lijnen?...
Integendeel, elkeen zou getracht hebben de fijnste strepen aan te
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wenden, de plaat maar heel even te raken, ten einde de stof der zoo licht kreukbare,
uiterst fijne bloembladen uit te drukken. En wat doet Barbara van Houten? Met
enkele, bijna ruwe, zeer zwarte lijnen, haast wild op de plaat gegooid, weet zij geheel
de teerheid en bekoring van tulpenbloemen weer te geven en op merkwaardige wijze
de kleuren, paarsch, geel, wit, te suggereeren. Daarvoor is een zeer
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zeldzame, zeer bizondere organisatie noodig, een merkwaardige, zeer innige
gevoeligheid.
Barbara van Houten schildert ook, en maakt zeer fraaie kleur-ensembles, met
macht en smaak en harmonie geschilderd. Soms zijn het rijke stillevens, zuiver en
breed opgezet, of, in den laatsten tijd vooral, figuur-studies en portretten, van zeer
expressieve typeering en gelijkenis.

DE OPRICHTING VAN HET KRUIS NAAR EUG. DELACROIX

Van deze laatste bestaan van haar een groot aantal aquarellen. Deze, luchtig en
vast en raak gedaan, munten uit door het weêrgeven van een uitdrukking, van een
gemoedsstemming. Talrijk zijn daar onder kinderstudies en deze zijn al bizonder
gevoelig van opvatting en van uitvoering.
Begaafd met een snel en fijn observeerend talent, met een subtiel-nerveus
waarnemingsvermogen is Barbara van Houten wel in staat de telkens veranderende
en zoo vluchtige momenten van een kindergelaat te zien en weer te geven.
Haar schilder- en aquarel werk zijn zeer persoonlijk, niet minder dan haar etswerk.
Terwijl men bij sommige schilders onmiddellijk den naam van een voorzaat of
meester kan noemen, is dit niet bij haar het geval; haar werk is aan niemand direct
vast te knoopen: wel een bewijs van een krachtige individueele opvatting.
Hoewel Barbara van Houten slechts zelden exposeert, is toch het aantal harer
werken groot. Zij zal nu, naast haar ander werk zeker wel een 150-tal platen hebben
geëtst, een belangrijk ‘oeuvre’ reeds. Maar zij is altijd voor haar zelve uiterst streng;
tevreden, voldaan over haar werk is zij bijna nooit Wanneer zij een ets gemaakt heeft
is deze nooit geheel naar haar opvatting, is haar doel nooit geheel bereikt. Dit deelt
zij trouwens met
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alle ware artiesten, wier streven altijd verder is dan hun kunnen. Dit verschijnsel
deed Jozef Israëls eens ironisch en schijnbaar paradoxaal, maar toch zeer fijn en juist
tot mij zeggen, dat, ‘hetgeen een schilder het minst in zijn macht heeft, is zijn eigen
werk;’ hiermede bedoelende dat een schilder, etser, beeldhouwer, musicus of dichter
zich een ideaal heeft voorgesteld, hetwelk hij tracht te verwezenlijken in zijn werk,
maar dat hij nooit bereikt zóó als zijn geest het zich heeft voorgesteld. Toch drukt
een groot artiest dat ideaal wel uit voor hen, die onmogelijk zijn zielsgeheimen
kunnen peilen, en daarom doen zij dan inderdaad wat Multatuli heeft bedoeld met:
streven is doen.
Het etswerk van Barbara van Houten is

KOPEREN POT OORSPRONKELIJKE ETS

ongemeen afgewisseld; terwijl de meeste artiesten zich beperken tot een speciaal
genre,

VOGELS OORSPRONKELIJKE ETS
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JONGENSKOPJE NAAR EEN AQUAREL

deze in landschap, - gene in figuur-onderwerpen, is bij haar hiervan geen sprake.
Wat al niet heeft haar stift aangeraakt! Van ingewikkelde stillevens, interieurs en
figurenstudies, tot enkele koppen vol karakter, van kinderen veelal, breed en kloek
gedaan als haar bloemstudies.
Maar niet alleen origineel werk heeft zij geleverd. Naast haar witte muren waartegen
een koperen ketel is gehangen, (een onderwerp dat zij meermalen behandelde, om
den strijd tusschen het glazend metaal en het doffe wit van den muur uit te drukken),
naast haar doode vogels tegen denzelfden muur geplaatst even wonderlijk van doen
als haar ‘tulpen’, van fijne, zachte, donzige stof, hoewel met dezelfde forsche lijnen
behandeld, - naast al de werken, die van zooveel wilskracht en fijn gevoel voor het
schoone getuigen, komen haar reproductieve etsen zéér in aanmerking.
Het is te begrijpen dat iemand, begaafd met een individueele opvatting als deze
artieste, zeer ongemeene reproducties naar werken van anderen moest maken, werken
waarin zij haar karakter geheel uitspreken zou.
Evenals 't het geval is geweest toen Matthijs Maris dat meesterstuk maakte, zijn
ets naar den Zaaier van Millet, en hij van dit heerlijke werk niet een copie leverde,
maar een heerlijke ‘paraphrase’, een diep gevoelde, uiterst persoonlijke ‘interpretatie’,
evenzoo zijn de enkele platen van Barbara van Houten naar Millet, Delacroix of Jules
Dupré hoogst persoonlijk van opvatting en van een merkwaardige doorwrochtheid.
Terwijl sommige etsers alléén de oppervlakte, de verf, de ‘pâte’ van een schilderij
weêrgeven, gelijk de photogravure doet, (procédé bête et plat, zeide de enorm knappe
F. Buhot van dit procédé), - of door hun lijnenwerk den geest van een werk trachten
te vertolken, ziet men in deze werken van Barbara van Houten, die zeer bizonder
zijn op het gebied van reproductie-etsen, niet de kleur of den toon gesuggereerd door
een of ander lijnenwerk, maar de toon staat er met stoeren moed en volharding
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weêrgegeven, bereikt, uitgedrukt, door middel van een merkwaardige wijze van
uitwerken, van opvoeren, van zoeken.
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LANDSCHAP OORSPRONKELIJKE ETS

Zeker zijn deze qualiteiten van haar werk niet begrijpelijk voor een groot publiek,
maar daarentegen weten de schilders, (in casu toch de beste beoordeelaars!) haar
eigen schappen hoog te waardeeren.
Gelukkig dat van deze werken, in zwart en wit, nog juister reproducties worden
gegeven dan van schilderijen, en dat deze illustraties zonder meer commentaar vrijwel
voor zich zelven zullen spreken.
En nu, voor den lezer, die altijd nieuwsgierig is, enkele biografische
aanteekeningen.
Mej. van Houten is een dochter van Mr. S. van Houten.
Mevrouw S. Mesdag-van Houten, haar tante, had door haar uiterst gevoelige,
fijnproevende kunstenaars-natuur een grooten invloed op het jonge meisje, dat, reeds
naar school gaande, naar buitengaande jonge schilders, voorzien van schilderkist en
vouwstoel, benijdde, te meer daar zij zich zoo weinig kon schikken in al wat schoolsch
was!
Als kind reeds, - haar vader woonde vlak naast H.W. Mesdag, - was zij voortdurend
omgeven door meesterstukken van Fransche en Hollandsche kunst, zag en hoorde
zij voortdurend kunstuitingen van verschillenden aard.
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Van veel invloed is ook op haar geweest dat een neef, wijlen de heer d'Armand
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Gerkem, een der eerste leden van Pulchri Studio, haar teekenles gaf van haar elfde
tot haar veertiende jaar. Geen moeite was hem te veel om zijn leerlingen te wijzen
op het mooie in de natuur, en Barbara van Houten heeft dan ook altijd een groot
gevoel van dankbaarheid voor hem behouden.
De grootste hulp bij haar werk heeft zij echter steeds gekregen van haar tante
Mesdag, en nu nog is haar oordeel dat, waaraan zij 't meest hecht!
Slechts heel kort werkte zij aan de Haagsche Akademie van Beeldende Kunsten,
destijds onder de leiding van Koelman.

ZONNEBLOEMEN OORSPRONKELIJKE ETS

Van '81 tot '82 was zij in Parijs, eigenlijk meer om fransch te leeren dan om er een
artistieke opvoeding te krijgen. Hier begon zij te werken op een teeken-school voor
meisjes, maar 't onderwijs daar beviel haar zoo slecht, dat zij na een paar dagen er
uit weg liep. Men vond hier nl. dat zij niet goed werkte omdat zij 't op haar eigen
manier deed! Wat later ging zij op een Ecole Professionnelle, waar zij o.a. de
houtsnijkunst beoefende, onder leiding van een zeer knappen houtgraveur, den heer
Perrichon, die haar talent waardeerde. Niet alleen sneed zij hier in blokken palmhout,
maar de meester vertrouwde haar de taak toe om voor de andere leerlingen de
teekeningen op de blokken te maken, zoodat zij 't erg druk had en veel werkte. Ik
herinner mij nog goed uit dien tijd een zeer verdienstelijk gesneden stilleven, dat
helaas, verloren geraakt, niet hierbij gereproduceerd kan worden.
Perrichon was een knap en intelligent man; na drie maanden ongeveer zeide hij
haar dat zij beter zou doen alles wat kunst was in Parijs te gaan bekijken, bestudeeren,
en dat zij zóó doende nog méér zou leeren! Zij schilderde en teekende tevens toen
talrijke studies naar de natuur, overal waar 't haar maar beviel.
In die dagen begon zij ook te etsen, met behulp van het ‘traité’ van Lalanne, den
ouden, in alle procédés zoo ervaren, knappen etser, dien ik zelf ook eens ging
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raadplegen, in zijn hooge bovenwoning Rue de Lafayette, en die voor Hamerton's
Etching and Etchers een juweeltje maakte van vaardige techniek.
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Een harer eerste, reeds zeer gevoelige platen, was ‘Petunias,’ naar de natuur gedaan.
Na een jaar zoo doorgebracht te hebben keerde zij naar huis terug. Mr. van Houten
wilde dat al zijn dochters een vak-opleiding kregen. Toen moest Barbara v. Houten
haar examen voor middelbaar onderwijs voorbereiden, alvorens zich aan de kunst
te wijden. Daartoe ging zij werken te Amsterdam aan de Normaal School.
Daarna, - wat zij nog doet! - gaf zij veel les aan kinderen, terwijl zij ook in het
Museum-Mesdag veel etsen maakte, wat haar niet belette tevens veel te schilderen
en te teekenen. Zoo verscheen toen bij de firma Goupil een portefeuille van haar,
met Six Eaux-fortes naar Dupré, Jules Breton, en andere fransche meesters.
Later volgden de groote etsen naar J. Dupré, Millet, Delacroix en vele anderen
nog, naar de natuur meestal.
In de laatste jaren ontstonden die forsche, kloeke en zóó delicate prenten als de
‘Tulpen’, de ‘Zonnebloemen’ en vele figuur-studies direct naar de natuur geëtst;
tegenwoordig beoefent zij minder de etskunst en méér schildert zij, stillevens en
portretten.
Barbara van Houten exposeerde zelden en zoodoende behaalde zij niet vele
‘onderscheidingen’.
In 1888 kreeg zij op een Exposition de noir et blanc te Parijs een mention honorable
voor haar fraaie ets naar Millet. In 1900 te Parijs verkreeg zij met acclamatie een
zilveren medaille, te gelijk met Veth en Toorop.
Maar wat méér voor haar beteekent, zij wekt de absolute bewondering van haar
collega's en van kundige prentliefhebbers door haar ongeëvenaard forsche techniek,
die, zooals ik het reeds zeide, toch een uiterst fijne vrouwelijke gevoeligheid in zich
sluit.

Louis Bouwmeester
door Henri Dekking.
Van een geslacht van bijzondere tooneelkunstenaren: Mevrouw Kleine, Beersmans,
Van Zuylen, Haspels, Faassen, zijn Louis Bouwmeester en zijne zuster de eenig
overgeblevenen. En van dat geslacht is hij altijd geweest de eerste, de meest voorname.
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Wie aan Louis Bouwmeester denkt, denkt wellicht tevens aan dien anderen grooten
zoon eener stervende generatie: aan Jozef Israëls.
Twee die bij één hooren. Beiden nòg de grootsten in hun kunst, beiden
overlevenden van een artiestenras, welks glorie het laatste deel der negentiende eeuw
heeft vervuld.
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Om Israëls hebben geleefd mannen als Bosboom, Rochussen, Mauve; om
Bouwmeester die hier boven zijn genoemd. Maar terwijl daar achter Israëls een
breede schare van jongeren aanschrijdt, bij wie Hij de toekomst van zijn kunst veilig
weten kan, komen er achter Bouwmeester slechts zeer enkelen, die willen en kùnnen
het hoogste bereiken. Israëls kunst lééft vol-heerlijk, die van Bouwmeester schijnt wijl drie of vier jongeren haar niet kunnen ophouden, wel voor een generatie hare
grootheid te zullen verliezen. Schijnt, want in de schaduw der
eersteplans-menschen-door-ancienniteit-of-iets-anders, staan er misschien nog die
straks zullen uitschieten

DE FABRIEKSBAAS.

en Holland verbazen met blijde verbazing.
De vergelijking van Israëls met Bouwmeester geeft vanzelf aan den laatste, die in
een zoo eigenaardig kunstbedrijf is - een minder gunstige plaats. Nu nog niet
gesproken van de harde hostiliteit, waaraan een tooneel-artiest bloot staat Bouwmeester is sterk; hem kan de kleine hartstocht, die het tooneelleven vertroebelt,
niet deren - maar bij hem, zooals bij elken tooneelspeler, is het willen ondergeschikt
aan het moeten.
Want terwijl Israëls alleen dàt schildert wat hem getroffen heeft, heeft Bouwmeester
te doen wat anderen voor hem bestemmen. Hij krijgt een rol en hij heeft die te spelen,
ook al trekt zij hem niemendal aan. Dit is een gevolg van de verhoudingen aan ons
tooneel, waarin, zèlfs een man als Bouwmeester, niet alleen dàt kan doen wat hij
goed vindt. Er is een litterair adviseur en er is een regisseur en die vinden samen een
rol geschikt voor Bouwmeester en dan moet Bouwmeester die ook maar spelen. ElK
kunstenaar heeft de vrijheid van zijne keuze, een tooneelspeler is de loontrekkende
dienaar van een directie; hij is door contract gebonden en heeft niet vele rechten.
Ook Bouwmeester is niet vrij, noch in de keuze, noch in de mate zijner kunstpraestatie.
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Vandaar dat de bewondering die voor Israëls glorie onverstoorbaar leeft, den even
grooten Louis Bouwmeester nog al eens onthouden wordt.
Evenwel, niemand zal betwisten dat wij in Louis Bouwmeester den grootsten
kunstenaar bezitten die op het Hollandsch tooneel - wellicht op éénig tooneel is, en
met blijdschap aanvaarden wij de gelegenheid om hem onzen eerbied en onze
bewondering te brengen, die zijn eerstdaags te vieren veertigjarig jubileum ons biedt.
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Louis Bouwmeester stamt uit het acteurs-geslacht van de Rooseveldt's. Hij was belast
met de heriditeit van het beroep, evenzeer als met die van het talent. Maar terwijl de
eerste hem in den aanvang zwaar drukte, heeft hij de laatste langen tijd niet gevoeld.
Zijn gave was ongetwijfeld een natuurgave. Er moet een tijd geweest zijn, waarin
hij niet wist dat hij zóó mooi comédie speelde, waarin hij niet wist, dat wat hij dééd
werkelijk kunst was.
Hij voelde zich ongelukkig op het tooneel, in de enge duffe kermistent, waarin hij
de eerste jaren van zijn kunstenaarsleven doorbracht; hij wilde naar zee, de wijde
wereld in. Maar zijn vader had hem noodig; Louis moest meehelpen den kost
verdienen en daarom is hij aan het tooneel gebleven.
Toen wij onlangs een avond in zijn huiselijken kring bij den aanstaanden jubilaris
genoten en over zijn jeugd spraken, jeugd die ook bij dezen nog zoo jeugdigen man
reeds ver ligt, gescheiden van het heden door veel leed en harde ervaringen, zei hij,
met groote, nù nog gevoelde innigheid: ‘Wat had ik toèn vreeselijken hekel aan het
tooneel.’ En even later: ‘Eigenlijk nu nòg!’
Waarop zijn kinderen, vroolijk-geestdriftig deelnemend in ons gesprek, hartelijker
dan één ander bewonderaars van hun grooten vader, uitvielen: ‘Hè nee, pa, daar is
niets van waar!’ En Bouwmeester betóógde: ‘Als ik rijk was, ging 'k buiten wonen,
en jagen!’
‘Niet waar, niet waar!’ en de juichende stemmen overtuigden: ‘U weet nû al in
uw vacantie geen raad met uw tijd!’
Bouwmeester gaf toe: ‘Nù dan niet meer, maar toen, toèn, ik had er een afschuw
van!’
Het is ook wel eigenaardig dat Bouwmeester over zijn kunst moeielijk aan het
praten te krijgen is. Zijn artisticiteit is eigenlijk nog zoo'n halve onbewustheid in
hem, waarvan hij, meen ik, geen verklaring weet te geven.
Hij zegt er wat algemeenheden van, wijst den invloed van het treurspel met zijn
breede gebaren en het drama met zijn hartstocht op zijn ontwikkeling wel eenigszins
aan, maar niet volkomen
Hamlets toespraak tot de tooneelspelers die - men zal het toegeven - nu niet zoo
diep gaat, herhaalt hij, als grondbeginsel van zijn kunst, ook tot leering der jongeren
om hem heen:
‘Spreek vlot van tong; als gij het uitbulkt, zooals velen van uw gild doen, had ik
al zoo lief, dat de stadsomroeper mijn verzen opsneed. En zaagt ook niet te veel met
uwe armen in de lucht, maar doet alles met zachtheid, want zelfs midden in den
stortvloed, storm en wervelwind van hartstochtelijkheid, moet gij u een matiging
verwerven, en eigen maken, die haar vrij houdt van ruwheid.
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Wees ook niet al te mat, maar laat uw eigen oordeel uw leidsman zijn; regel uw
gebaar naar het woord, uw woord naar het gebaar en houd daarbij bijzonder in het
oog, dat gij de gematigdheid der natuur niet overschrijd.’
Met deze woorden, vindt Bouwmeester, is zijn kunst gekarakteriseerd. Mee-levend
in de figuur die men voorstelt, moet men zich voortdurend in een spiegel zien, opdat
men wete, dat ook in een uitbeelding van de felste hartstocht, de aesthetica nimmer
wordt beleedigd.
Er moet een tijd geweest zijn waarin Bouw-
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meester deze meeningen nog niet verkondigen kon en waarin hij toch even mooi als
nu tooneel speelde.
Voor ons, wij zijn ervan overtuigd, dat hij op zijn 24ste jaar, toen hij nog een
ambulant acteur was en Peters de officieele man van het Leidscheplein, toen hij
Dartagnac speelde en Henri de Lagardère en den Zwarte Dokter, dat hij toen al een
enorm acteur was. Men heeft portretten uit dien tijd maar te zien met dat magere,
bleeke, heftig-gepassionneerde gezicht, om te gevoelen, dat uit dezen jongen man
iets gróóts moet zijn uitgegaan naar gene zijde van het voetlicht.
Het is een eenvoudige waarheid dat alle getheoretiseer over kunst eigenlijk een
omfrazing van onmacht is; een verklaring wáár het onbereikbare ligt, dat wel gezien
wordt, maar niet bereikt is.
Begrijp ik Bouwmeester goed, dan theoretiseert hij desnoods alleen mêe omdat
zijn aangeboren intelligentie hem - eenmaal geplaatst in hoogeren maatschappelijken
stand vooral ook omdat de jongere collega's er zoo druk aan gingen doen -, dit nu
eenmaal als iets noodigs voorstelde.
Maar hij behoeft niets te verkláren, omdat hij nu eenmaal alles kàn.
Hij zal zich ook niet met bewustheid ontwikkeld hebben. Maar hij is veel in het
leven geweest, hij heeft met massa's menschen verkeerd en veel waargenomen. Het
leven is zijn groote studieboek geweest en zijn kunst, in de grootheid van thans, is
de combinatie van zijn eigen levenservaringen. Niets heeft hij uit boeken of van
hooren zeggen.
Bijvoorbeeld Shylock.
Hij heeft in zijn leven bijna uitsluitend met Joden omgegaan, hij heeft Joden gezien
van allerlei type en allerlei aard. En zóó is zijn Shylock kunnen worden de Jood, de
combinatie van al wat Joodsch is, in het groote en in het kleine.
Maar, zooals gezegd, het kùnnen was er. Oefening baart kunst is een bakerspreuk.
Alle kunst in perfectie komt uit kunnen.
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Hoe geweldig hij in zijn jeugd geëxploiteerd is, vertelde hij me dien avond. Als
jongen van zestien jaar al heeft hij van alles moeten spelen: een komiek, een marqué,
een heldenrol, een knecht, een heer, een schurk, een braaf man, alles in een week.
Hij was toen, natuurlijk, óók al klein en hij droeg dus schoenen met hooge hakken,
om tenminste op iets te lijken. Maar hij werd door zijn medespelers niet gewaardeerd.
Na een zeer bijzondere rolvervulling greep Huijzers hem bij een oor en riep: ‘Laat
je doodschieten, beroerling, er komt van jou nooit iets terecht!’
Er is overigens van Bouwmeesters leven niet zoo heel veel bekend. Hij vindt het
dwaasheid te pronken met een armoe-bestaan waarin veel zorg en kommer - wat
heeft de wereld met mijn verleden te maken? vraagt hij. Dat is zoo zijn
kunstenaarstrots.
De heer J. Vriesendorp, die voor Woord en Beeld over Bouwmeester schreef,
(Maart 1897) heeft in de archieven en bibliotheken moeizaam samen gezocht wat
hij van 't geval vinden kon. Volledig is het niet, 't zijn data
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met vermelding van optreden en daarin nog héél wat hiaten.
Zijn debuut rekent de acteur zelf te zijn geschied op Donderdag 19 December
1861 bij Boas en Judels in de Varieté, Amstelstraat, als ‘Fridolin’ in ‘De gang naar
de ijzersmelterij, 5 bedrijven, 11 tafreelen, naar Schillers ballade. Entree 75 cts. in
vertering.’
Uit het hierneven gereproduceerd program blijkt evenwel dat Bouwmeester al
vroeger opgetreden is. Hij speelde al op zijn twaalfde jaar comédie, omdat zijn vader,
lid van het rondreizend gezelschap Chanteur en Comp, hem er toe dwong ‘om den
broode.’ Zijn moeder was lid van dit gezelschap en als zoodanig, tijdens de kermis
te Middelharnis, in een boerenwoning, schonk zij Louis het leven op 6 September
1842.
Wat er vóór 19 December 1861 is geschied, negeert Louis Bouwmeester geheel
- den roezigen tijd, die dan volgde, tot 5 December 1878, de datum van zijn verbintenis
met ‘Het Nederlandsch Tooneel’ rekent hij evenwel mee. Wat is er in dien tijd niet
gebeurd! Bouwmeester heeft enorm veel gespeeld, allerlei stukken.
De heer Vriesendorp noteert:
22 December 1862 Raphael in ‘Marmeren Beelden, IJskoúde Harten.’
In 66/67 ‘De Scheepsjongen’ (directie Louis Bouwmeester en Co.) in ‘Diligentia.’
September 1867 ‘De Bedelaarster’ (zomervariété aan den Coolsingel te Rotterdam,
Louis is directeur).
2 September 1868 ‘De Koerier van Lyon.’
1869 ‘De non van Krakau’ (Place des Pays Bas van den heer Doon, Kruiskade,
Rotterdam).
1870 ‘De Geitenhoedster,’ ‘De dochter van den galeiboef,’ ‘De Groote Wereld of
een Boer in Berlijn enz. (Nieuwe Schouwburg aan den Coolsingel te Rotterdam,
directie Frits Bouwmeester en Co.).
1878 (de heer Vriesendorp slaat nog al eens een jaartje over, omdat hij nergens
gegevens kan vinden) ‘Margot de Bloemenverkoopster,’ ‘De Matroos,’ enz.
1879. 1 September, Louis Bouwmeester verbindt zich aan de Koninklijke
Vereeniging en de officieele roem begint.
1882 Koning Willem III vereert hem op 2 April de groote gouden medaille van
verdiensten en ontvangt hem op 19 April ter dankbetuiging in officieele audientie
waarbij Z.M. hem ‘in vleiende bewoordingen hulde brengt voor zijne talenten.’
1884. 27 April vertooning van Richard III en de geheele Nederlandsche
tooneelcritiek is in extase. Een ganache litteratuur ontwikkelt zich naar aanleiding
van Bouwmeesters opvatting en uitbeelding. Hij zelf doet aan het geschrijf mee en
beweert o.a. dat hij ‘'t in het belang van de tooneelspeelkunst wenschelijk zoude
achten, indien, in gevallen als deze, waar de meeningen van criticus en artiest lijnrecht
tegenover elkaar staan, bekende autoriteiten als scheidsrechters optreden.’
Als Bouwmeester over zijn kunst schrijft, gaat het hem al evenmin goed af, als
wanneer hij er over spreekt. Hij is zoo weinig frazeur,
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SHYLOCK.

zoo eenvoudig, zoo eerlijk. ‘Alleen het oordeel van hen, die mijn spel op bescheiden,
niet sarcastische wijze onder het oog van het publiek brengen - zoo schrijft hij in
1882 aan den heer Loffelt van “Het Vaderland” - hetzij dit gunstig of ongunstig luidt,
zal mij een prikkel zijn, tot veredeling der kunst mijn beste krachten te wijden.’
Is het niet of een winkelier zijn verschgeopende zaak in de belangstelling van het
geachte publiek aanbeveelt?
Zóó is Bouwmeester en deze beminnelijke
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eenvoud is wel één van de mooiste eigenschappen in den grooten kunstenaar.
1886 Bouwmeester viert zijn 25-jarig jubileum als Lodewijk XI in het drama van
Casimir de la Vigne. Het is een enorme huldiging. Professor Alberdingk Thijm staat
aan het hoofd van de feestcommissie.
‘Aan den ingang van den Stadsschouwburg worden jubeluitgaven verkocht met
portretten van den tooneelspeler in verschillende karakters, toepasselijke regelen van
Alberdingk Thijm en Hofdijk, benevens een opgaaf van 62 der meest bekende rollen
van Bouwmeester. Ook buiten Amsterdam wordt het feest gevierd en 35 kunstschilders
bieden hem in den Haag een verzameling akwarellen, teekeningen en etsen aan, die
door Bouwmeester “ten bate van een zwaar beproefd huisgezin” in d'Geelvink, Singel
bij de Munt te Amsterdam, worden tentoongesteld.’
Na het jubileum vindt de heer Vriesendorp geen bijzonderheden meer. Zij doen
dan ook niet meer ter zake, Bouwmeester is dan de erkend groote acteur van
Nederland.
En, eigenaardig, dit erkennen zelfs zijn confrères. Ik heb nooit een Hollandsch
acteur gesproken die niet in Bouwmeester den grooten meester, den verren meerdere
boven allen erkennen wil. Tegen hem is geen benijding, geen kleinachtend égoisme.
De collega's, zoo gul met hun critiek, tornen aan zijn roem niet. Toen hij in 1897 een
lintje kreeg, vond men de geheele tooneelwereld gehuldigd in hem, en hij alleen had
het recht deze hulde voor allen in ontvangst te nemen.
Ook de buitenlandsche acteurs die hem gezien hebben, roemden zijn enorme gaven.
Antoine vindt hem de meest brillante acteur die hij ergens op een tooneel zag en
Possart vraagt hem den Othello te spelen waar hij zelf Jago zal zijn. Bouwmeester
wil dat wel, mits de rolverdeeling omgekeerd worde, wat Possart natuurlijk weigert.
Hij zelf vindt Ludwig Barnay de beste acteur. ‘Hij speelt nooit één avond als den
anderen, toch is al wat Barnay doet, goed en daarbij geeft hij zich geheel,’ verklaarde
hij, toen ik hem zijn oordeel vroeg.
In die verklaring ligt tevens de erkenning dat Bouwmeester er veel voor gevoelt
't op de intuitie aan te laten komen, wat zelfs bij hem wel eens een fout kàn zijn, maar
dat voor alle anderen beslist is.
‘Kindlief, heeft hij vroeger eens gezegd tot mevrouw Erfmann - toen nog Mientje
Sasbach - je moet nooit je rol leeren. Ze zeggen dat ik het nooit doe en dat is wáár.
Als je je gedisponeerd voelt, léés dan in je rol, hóór jezelf, gééf jezelf en zóó moet
langzamerhand de rol in je worden, dat je om de woorden niet meer maalt. Menschen
die hun rollen leeren zijn geen acteurs!’
Dit is, natuurlijk, een paradox, maar het is wáár omdat Bouwmeester het zegt,
want voor Bouwmeester is het zóó. Hij leert zijn rol - dat spreekt - maar niet op de
manier, die anderen volgen. Zóó lang leest hij haar tot hij het karakter goed begrijpt,
elk woord, elke daad voèlt. Dan kent hij zijn rol en heeft er zich tegelijk volkomen
in doorgeleefd.
Zóó zijn kunst te begrijpen is een bewijs van individualiteit. Hij heeft dan ook den
moed een rol te bederven, als hij er niets voor gevoelt, of een avond niet mooi te
spelen, als hij niet gedisponeerd is.
Toch, voor Richard III o.a. heeft hij een uitgebreide studie gemaakt. Hij vertelde
mij dat hij in bibliotheken en archieven alles is gaan naspeuren wat er van dien
wanstaltigen koning geschreven is, van zijn jeugd tot zijn dood en hoe hij elke nuance
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in het karakter langzamerhand is gaan begrijpen. Hier heeft de intelligentie en het
klaar begrip den intuitieven artiest geleid.
Van bijzondere studie aan Shylock besteed, heb ik niet gehoord. En toch dit is zijn
grootst meesterstuk. Onlangs, in een Zondagavondvertooning, met een ergerlijk
slechte omgeving, hebben wij hem te Rotterdam als de Jood weer bewonderd.
Bouwmeester's ‘Shylock’, hij is zóó als Heinrich Heine, die wellicht meer en beter
dan iemand Shakespeare begrepen en verklaard heeft, hem beschrijft; den Jood,
wiens gedachten en woorden zoo trübe, kneisend und häszlich zijn. ‘Sein Witz,’ zegt
Heine, ‘is kramphaft und ätzend, seine Metaphern sucht er under den widerwärtigsten
gegenständen, und sogar seine Worte sind zusammenge-
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qetschte Miszlaute, schrill, zischend und quirrend.’
En ergens anders: ‘(Shakespeare sprach) in Shylock, trotz der grellen
Fratzenhastigkeit, die Justification einer unglücklichen Sekte (aus), welche von der
Vorsehung aus geheimnisvollen Gründen mit dem Hasz des niederen und vornehmen
Pöbels belastet worden, und diesen Hasz nicht immer mit Liebe vergelten wollte....
‘Er seigt in Shylock nur einen Menschen, dem die Natur gebietet, seinen Feind zu
hassen.’
En dan nog van Shylock: ‘Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er

CORIOLANUS

schreit sie aus öffentlichem Markte.... Aber es giebt etwas, was er dennoch höher
schätzt als Geld, nämlich die Genugthuning für sein beleidigtes Herz, die gerechte
Wiedervergeltung unsäglicher Schmähungen, er schlagt die erborgte Summe zehnfach
ab, wenn er ein Pfund Herzfleisch seines Feindes damit erkaufen kann.’
Zóó verklaart Heine den schrillen, heftigen, razend-venijnigen Jood. Zóó gaf hem
Bouwmeester.
En zijn spreken, zijn klagen en jammeren en vervloeken... hoor weder Heine:
‘Trotzdem dasz ich in der Synagoge von Venedig nach allen Seiten umherspähte,
konnte ich das Anlitz des Shylock nirgends erblicken.
‘Aber gegen Abend, wo nach dem Glauben des Juden die Pforten des Himmels
geschlossen werden und kein Gebet mehr Einlasz erhält, hörte ich eine Stimme, worin
Thränen rieselten, wie sie nie mit den Augen geweint werden.... Es war eine
Schluchzen, das einen Stein in Mitleid zu rühren vermochte.... Es waren Schmerzlaute
wie sie nur aus einer Brust kommen konnten, die all das Martyrtum, welches ein
ganzes gequältes Volk seit achtzehn Jahrhunderten ertragen hat, in sich verschlossen
hielt.... Es war das Röcheln einer Seele, welche todmüde niedersinkt vor den
Himmelspforten.... Und diese Stimme schien mir wohlbekannt, und mir war, als hätte
ich sie einst gehört, wie sie ebenso verzweiflungsvoll jammerte: ‘Jessika, mein kind!’
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En dât was Shylock, en zóó geeft hem Bouwmeester, die waarschijnlijk nooit
Heine gelezen heeft en er denkelijk geen vijf minuten over spreken kan. De geniale
Shakespeare, zoo begrepen en verklaard door den genialen Heine, zoo begrepen en
uitgebeeld door den genialen Bouwmeester.
In het klassieke is hij altijd het
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gróótst geweest, minder groot in het moderne en dit alweer bewijst zijn enorm
kunstenaar-zijn. Want het moderne, niet waar, reflecteert het Leven, terwijl het
klassieke de reflectie geeft van het Goddelijke. Zoo staat Bouwmeester, de
Uebermensch, nader tot het laatste. Hij bezit de epische kracht, die de passie van een
massa kan uitbeelden, evenzoo als Shakespeare en Rembrandt het hebben gekund.
Zijn Shylock is Rembrandtiek.

SANCHE PANZA (DON QUICHOTTE).

Zie hem daar voor u zitten, dien kleinen eenvoudigen man, met zijn glad, nog
jeugdig gezicht, waarin die prachtige, diep-glanzende, grijze oogen. Hij praat zoo
rustig, eenvoudig, zonder omhaal, evenver van het aanstellerige als Israëls ervan is.
Zijn stem is niet mooi, het is vaak gezegd; er is iets heesch, iets gebrokens in.
Het is zijn instrument, wat afgesleten, zeker, maar hoe bespeelt hij het. Een
gebroken guitaar door een artiest bespeeld, geeft mooier melodie dan de mooiste
viool in de handen van iemand zonder ziel.
Possart heeft een prachtstem, maar kan hij ermeê doen wat Bouwmeester doet met
de zijne?
Bouwmeesters stem is altijd mooi, omdat hij er in geeft een voortdurenden
weerklank van zijn groot gemoed, omdat hij ermee, naar het bijbelwoord, uit de
doode letter den levenden geest kan geven. En wanneer zijn stem toereikend is om
zijn enorm talent kenbaar te maken aan een publiek, dan is die stem goed. Laat zij
wat opgebruikt en wat versleten zijn, 't bewijst dan toch alleen dat hij haar nooit heeft
gespaard, dat hij eer te veel gegeven heeft, met hart en ziel, in den tijd toen hij er het
minst voor werd beloond. Eens moet die stem vol en krachtig hebben geklonken en
hij heeft haar toen gegeven met al de royaliteit van den cabotin.
Dit is zoo merkwaardig en zoo wonderlijk: als Bouwmeester het doen moest met
zijn figuur, ach, hij heeft zijn figuur eer tegen dan vóór, zijn stem evenzóó, zijn
plastiek laat vaak heel wat te wenschen, maar met dat al is hij dan toch Bouwmeester.
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Want hij geeft de ziel van den kunstenaar, bij hem uit zich een innerlijke enorme
kracht, hij is altijd de eerste in zijne omgeving; zijn stem wordt, als hij op het tooneel
is, mooi; hij wordt gróóter dan één om hem; op het tooneel maakt zijn kunstenaarsziel
hem tot koning over allen.
Wie in deze dagen Mounet Sully gezien heeft en Coquelin Cadet, heeft beiden de
mindere van Bouwmeester moeten gevoelen (ik deuk hier aan zijn klassieken Shylock
en zijn karakterrol Heire in den Bund der Jugend). Zijn koning Oedipus indertijd
was trouwens superieur aan dien van Mounet Sully, den man toch van het prachtig
geluid en de model-plastiek. Bouwmeester is veel minder geborneerd en veel meer
innig-artiest dan één der ‘sterren’, die wij in de laatste maanden, alweer eens in onze
schouwburgen hebben gezien.
Om nu nog even de uiterlijke middelen van dezen tooneelspeler te waardeeren;
stem en gestalte mogen - uiterlijk - tegen zijn: hij heeft enorme oogen. Die oogen
zijn -
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als hij in zijn kunst is - werkelijk de spiegels van zijn ziel. Het kloeke, klare gezicht
lééft van die groote grijze oogen; zij helpen de expressie volmaken, hij spreekt ermee
als met zijn mond. Zij dienen den beeldenden kunstenaar.
Hij kan een floers trekken over den wegwazenden blik; als hij tooneel-sterft breken
die oogen, worden dof, glansloos; in toorn straalt daar een gloed uit als van wit
gloeiend metaal en dan weer kunnen die oogen zoo speelsch-guitig loeren uit den
fijn-berimpelden ooghoek. Bouwmeester's wonderoogen kent ieder die hem eenmaal
zag.
Men hoort wel eens beweren dat Bouwmeester ijverzuchtig is. Hij duldt niemand
naast zich, zegt men. Het is mij niet duidelijk op wien hij ijverzuchtig wezen moet.
Rooyaards uitgezonderd is er geen die in zijn schaduw staan kan en Rooyards zelf hoe knap acteur ook - is toch op verre na nog geen Bouwmeester.
Maar àls het waar is, dan ligt daarin weer iets van de eenvoudige bescheidenheid
van dezen kunstenaar, een bewijs dat hij zelf niet weet, hoe torenhoog hij boven alle
zijne medespelers staat, hoe géén hunner hem genaken kan. En iets onrustigs in de
konkelende hostiliteit van de tooneelwereld, is er in allen die daarin leven, zèlfs in
Bouwmeester.
Hoe weinig Bouwmeester overtuigd is van zijn enorm kunnen, 't bleek onder
andere toen wij spraken over Voerman Henschel, één zijner beste rollen: ‘Och, “dat”
beteekent zoo weinig, dat doe je maar zóó, dat is niets moeielijk!’
Overigens, geen tooneelspeler in Nederland heeft zooveel mislukten op zijn
geweten als hij; van géén loopen in de Amsterdamsche Jodenwereld zooveel broertjes
rond - die 't niet zijn - als van hem. Een aantal menschen, zonder talent, raakten door
zijn spelen in verbijstering en dachten 't ook wel te kunnen; 't ging toch alles zoo
eenvoudig en zoo gemakkelijk. Natuurlijk mislukten die fataal, zij waren alleen
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geboren om te apprecieeren, te waardeeren als publiek en in de appreciatie mengden
zij zich zelf en kwamen tot over schatting. Zij speelden Bouwmeester een paar rollen
na, copieerden hem getrouw, maar wanneer het dan tot creeëren moest komen, bleek
een totale machteloosheid. Ofschoon heel triest voor de betrokkenen, bewijst deze
te ver doorgevoerde appreciatie, alweer Bouwmeester's buitengewone persoonlijkheid.
In het theeavondje bij Bouwmeester thuis waarin, zooals gezegd, het gesprek over
zijn kunst telkens stokte, omdat hij, artiest geheel van innerlijke kracht, zoo weinig
te expliceeren weet, 't is alles te veel een vanzelfheid in
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hem, bleek toch wel hoe lief hij nog altijd heeft de oude romantiek en hoe sterk zijn
begeeren is naar kleur en costuum en zware dictie.
Hij heeft onlangs nog eens ‘De Gebochelde’ gespeeld, op een feestavond van de
Diamantslijpers en hij was er weer even zoo ganschelijk in als voor twintig jaren.
En al die mèt hem speelden heeft hij tot geloof en geestdrift opgewekt. Mèt andere
oude acteurs meent hij dat de afschaffing van het drakenrepertoire voor de jongeren
een ramp is. Alleen daarin was, ook volgens hem, ontwikkeling tot het universeele
mogelijk.
Hij vertelde, uitvoerig en met zooveel genot, van een Shylock dien hij in zijn jeugd
gespeeld heeft, een allerdwaaste draak, waarin ten slotte Antonio... de zoon van den
Jood blijkt, vóór vele jaren gestolen en in Jodenhaat opgegroeid!
Oók grapjes vertelde hij; die behooren nu eenmaal in een gesprek met iemand die
plan heeft over je te schrijven.
Hoe smakelijk doet hij dat. Hij amuseert er zichzelven even lekkertjes mee als die
naar hem luisteren.
‘Ja, en we hebben eens in een stadje zóóveel succès gehad, dat we een heel bedrijf
hebben moeten herhalen! En dan lacht hij, tot hem de tranen in de oogen komen.
‘Zoo speelde ik eens een echt ouwerwetschen schurk en mijn vrouw zat in de
stalles, achter twee juffrouwen, een Christen- en een Jodenjuffrouw. Toen zegt die
Christenjuffrouw tot haar buurtje: ‘Stel je voor dat je met zoo'n man getrouwd bent!
Dat is natuurlijk in het dagelijksch leven óók een schurk!’ Waarop de Jodenjuffer,
haar een poosje minachtend aankeek en, na een pauze, inééns verontwaardigd
uitbarstte: ‘Weet u veel!... Dan had je 'm gisteren motten zien. Een geschiewes!...
‘We speelden eens ergens, waar op een achtererf een troep honden een heidensch
kabaal maakte. En als je ksst riep, waren ze eenvoudig niet te houden. Nu, toen
hielpen we mekaar, en als er één op het tooneel een groote “claus” kreeg, riepen de
kameraden achter al maar: kssst, kssst, kssst! dan kon, die op 't tooneel was, de helft
overslaan. Ze verstonden hem in de zaal tòchniet....’
Het was een genot naar Bouwmeester te luisteren, zooals hij daar zat te vertellen,
vol jool, en héél zijn gezicht één lach.
't Viel me op, hoe enorm sterk deze zestigjarige er uitziet, als een veertiger in de
kracht van een gezond leven. En dat na zulk een rumoerig bestaan!
Hij fietst en jaagt veel - ‘als ik oud word, zegt hij, koop ik me een buitentje en ik
doe niets dan jagen en fietsen’ - hij leeft geregeld en eenvoudig. Hij drinkt weinig
alcohol, véél melk, gedurende een voorstelling twee
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of drie flesschen. Op Tessel, in de rust na een jachtpartij, dronk hij in een kroeg
zóóveel melk dat de waardin tenslotte vroeg of zij, voor 't gemak, maar niet de heele
koe naar binnen zou halen....
Zóó is hij, een man die nog vele jaren van ons tooneel de glorie zal wezen, één wiens
gouden jubileum, menschelijkerwijs, zéker is.
In het feest dat hem deze maand wacht, zal Nederland hem zijn liefde en
bewondering wederom toonen. Er zal hartelijk-meeleven zijn in zijn gedenkdag, om
dezen eenvoudigen grooten man.
Het triest lot van den tooneelkunstenaar is, dat hij niets van zijn kunst stabiliseeren
kan. Zijn succès is telkens dat van één avond, van een toevallig bijééngekomen
publiek. Een kunst zonder toekomst-illusie.
‘Zooals 't gezegd wordt in den tooneelspeler Kean, zei Bouwmeester en even
stonden zijn oogen in droeve staring: ‘een tooneelspeler lééft met één generatie en
sterft met haar. Dat is ons noodlot...!’ Het is werkelijk zóó. Wie spreekt nu nog van
mevrouw Kleine, van Beersmans, zèlfs van Van Zuylen, die nog zoo kort dood is?
Vergeten....
Maar daar staat tegenover dat geen ander kunstenaar zóó het oogenblikkelijke,
groote succès heeft, zóó door de massa gewaardeerd wordt als de acteur die haar
lieveling is.
En dit is Bouwmeester altijd geweest. Gewaardeerd en begrepen is hij, de massa
heeft zijn wondere grootheid gevoeld, in hem geloofd.
De generatie waarin Bouwmeester lééft, gelukkig nog krachtig leeft, heeft den
koninklijken kunstenaar immer gevierd, met méér dan gewone geestdrift - met iets
van devotie.

Vacantie-indrukken uit Noord-Brabant.
Door J. Eigenhuis.
I.
Om en bij het kasteel van Heeze.
't Kasteel van Heeze, breed massief, met rijen van rechthoekige ramen, ruim en hoog
met kleine ruitjes of 't een stadsbestedelingenhuis was. Op de hoeken lage, massieve
torens met korte piramide-daken. Middenin de brug en de welving van de slotpoort,
waarboven aan weerszijden de familiewapens. Dit is nog iets kasteelachtigs en vooral
doordat een andere poort achter 't binnenplein welft. Maar ook op dat plein is er zoo
niets, dat geharnaste ridders of gewapende huislui met al de roezemoes van vechttijden
voor onzen geest oproept. Eer zou men elk oogenblik een parmantig portiertje met
de drie kruisjes op de pet of een zwartjassig kantoorklerkje verwachten, die uit den
hoek van 't Prinsenhof 't binnenplein overschreed, een rol papieren onder den arm.
De kippen maken het weer te huiselijk echter, om lang aan 't Amsterdamsch raadhuis
te blijven denken.
De tweede poort door bast een oude hond zich heesch, half weggekropen in zijn
ton. Een boerinnetje vertelt ons, dat dit het oude kasteel was, en dat er nog heel wat
merkwaardigs te zien is. Een zware deur opent ze en we dalen een paar trapjes af,
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waar de heele zuivelarij haar ransige geuren opwalmt. 't Vrouwtje heeft gelijk, de
muren blijken wel anderhalven meter dik en de gewelven zien er soliede genoeg uit.
Dit gedeelte moet volgens de overlevering al uit 800 dateeren, maar telkens veranderd,
is er buiten weinig burchtachtigs van gebleven.
Het overige gedeelte boogt er op, door den graaf van Hoorne gegrondvest te zijn,
door wiens noodlottig uiteinde het bouwwerk niet veel verder kwam dan de
fundamenten. Tegenwoordig is het 't eigendom der bijna honderdjarige freule Van
Tuyll van Serooskerken, die het doorloopend bewoont. Een paar kostbare Gobelins
behooren tot de merkwaardigheden, die het inwendige te zien geeft.
De veentroebelige gracht met de wasbloeiende waterlelies gaat in een rechthoek
om den slottuin heen; de hooge beukenhaag is 't onmiddellijke bolwerk daarachter.
Rechte lanen om het kasteel van zware opgaande eiken; weiden en bouwvelden
er achter. Maar de Engelsche tuin is de glorie. Nette kronkellaantjes, eikenhout,
sierstruiken, bankjes en een prieeltje, omspoeld door de

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

821
Rivier,*) die ook al veentroebelig voortlebbert. Hier dwalen de logées van het dorp,
en joelen soms buitenpartijtjes van lustige Eindhovenaars.
En daarachter hooge dennen tot den grindweg van Someren, die tegen den avond
als een nauwe steeg vol schaduw is tusschen massieve muren van naaldloover.
Slubber-klingelend belden de klokjes van het zware paard, en de roode pluimen
van het vliegennet wuifden op en neer bij elken kopschok. Het lompe haam en tuig
scholen weg onder 't geruig van eikentakken, die rug, flanken en zelfs den buik van
de lastige vliegen schoonzwiepten. De voerman hing half doezelig tusschen de
meelzakken van zijn hoogen last, waarover de hoepels voor het nu weggeborgen huif
als poortjes bogen. Het hooge paar breede wielen maalde rond tusschen de vracht,
die aan alle kanten op en om en onder de plompe kar hing. De zon zonk laag en vulde
de ruimte tusschen de dennestammen links met goudgeblink. Steeds verder-weg
rolklingelden de klokjes van het paard achter me, vredig het bolle geluidje
uitwiegelend door de stille lucht.
Uit de nauwe steeg tusschen de donkere klonters dennengroen ineens het open
plekje met het spiegelende ven. Een kring rondom van den neerwazenden hemel,
waaraan recht vooruit de zon brandde met gloeiende wenteling om de vloeiende
schijf. Laag dreef ze, even boven het loofgebrokkel, dat olijvig-zwart sloeg tegen
het gouden uitwasemen van de straalsparkeling. Hooger op als vlokken schuim op
klaren spiegel dansten schaapjes aan het blauwe gepinkel, bloedig getint in de wollige
ronding. Diep hingen die neer in het gladde gespiegel van het ven, laag zinkend
beneden de gele uitvloeiing van smeltend licht en nog dieper beneden het altijd
vonken-spattende, wentelende wiel om het groote, uitvloeibare oog middenin. De
zon leek te hangen aan het stille water, in een verder uiteenloopenden sniep van het
grillig invretende ven. Zoo dreef ze gouden door de rietspruitsels, bekrauweld met
zwarte streepjes over het brandende geel. De sniep was vol goud, gerimpeld met
enkele plooitjes, zware bladders verguld met getintel in de opkrimpingen.
Snel zonk de zon neer op de toppen van 't kantige loover en bloedde rood uit.
Donker, als bol van dik bloed, zakte ze in het olijf-zwart weg. Ze trok ook haar laatste
segment op uit de verste punt van het meertje. Dat was daar nu heelemaal rood,
bloedig rood van de weerkaatsing der vuurdampen, die boven het bosch uitstegen.

*) De kleine Dommel.
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Nu was ze weg.
Langzaam brandde het gespiegel tusschen de rietkrauwels uit. Een enkele rose
wolk dreef nog diep weg, lichtend tusschen het donkere blauw. Ook recht vooruit
boven de zwarte looverbanken verbleekte het avondrood. Steeds spokiger schimden
in de schemering de verspreide juniperis op de heuveltjes achter het meer, als zich
opheffende mannen, die verwonderd staarden in het donker-glimmende water.
Als van ver weg, een enkel heesch kwaakje van een paar wilde eenden. Daar dreef
er een, licht en bol boven het water, een fluister-geschraap kwekkerend. En aan den
rand van het bosch streken suizend vluchten kraaien neer, opdwarrelend boven de
boomtumpen en weer neerploffend, onder schor gekras een goede slaapplaats zoekend.
Grijze nevels waasden dansend op tusschen de riethalmen, blauwrookerig zwevend
als opkomende geesten. En benauwd daartusschen het schrapende gekwek van een
dobberenden watervogel.

II.
Naar Sterksel.
Achter 't kasteel slingerde de kleine A om sniepige landwendingen en kroop met dik
stroomgerimpel over den sompigen bodem
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en langs de schuin-uit-drassende kanten. In de zwarte darie tierden òp groenige
veldjes van pijlkruid en lisch. 't Hooge geboomte rondde zwaar aan de overzijde, op
ruw harpuisigbruinen stam het zwartige dennenloover. Weiden, ijlig-groen van
spichtig gras, waartusschen enkele onwillige klavers paars-rose hoofdjes opwiegelden
strekten zich aan dezen kant uit. Bruin-purper bloeiden er biezenveldjes in op de
drassige plaatsen hoog wuivend in de zon de trossen met het bloed van de venen.
Zilverige kamillen schuilden de blinktrosjes in witte klaters bij elkaar. En daar achter
fonkelden de rijpe roggevelden met groote goudflappen naast teer getinte witfulpen
van bloeiende boekweit. En dat alles wijd rondom gevat in een hooge omlijsting van
massief loover, zwartig groen van dennen, líchttintelend van eiken, najaars-bruinig
van donkere beuken, met wit geblikker van berkenstammen.
Midden in de zoemige rust.
En zóó neergevlijd liggen achterover op de omgestrengelde armen. De bruinige
dennenaalden rul onder de leden op den molligbollenden heuvel, de hielen stuttend
op het fulpen dakmos.
Hoog welft de zomerwolkige lucht, blikkerend loodachtig grauw tot wollenwit in
krullige schaapvlokken met aderen van kinderlijk oogenblauw. Daaronder zoemt de
trillende stilte, de snoerping van dazen en staalgroene vliegen en streperig gewesp,
het knierpende muggengesnerp.
Een paar blauwzwarte snijërs*) fladderen wiegelend om m'n hoofd, deinend om
en her in rondigen omzwaai, uitspreidend de vier vleugelblaadjes in groenigen glans
van zwevende violen. Om en om fladderend in wellustige golfzwaaien, 't mannetje
nà het wijfje, altijd van elkaar eventjes nog af, het wijfje in behagenden vóórdans
nagezweefd door 't begeerende mannetje. Wiegel-waggel, om en her! Daar tumpen
de vleugeltjes even beroerend mekaar aan, en met een lustschokje wijken de
schommelzwevende violenvleugeltjes bochtig uit, weer deinend om elkaar heen in
een bronstige duët.
Een tortel koereloert brouwend uit 't hooge loover en een andere tortel hem tegen.
Vinken schel-kwilpen korte schetterliedjes, boomspechten fluit-lachen, meezen
tikkerschelleren, uit de veenbloederige grasbiezen wemelen leeuweriken omhoog
met uitsmeltend getink van hooger heffende kleine zilver-bengeltjes. Meerkollen en
eksters snerpen hun schreiend gekraak op een eenigen eik, die zijn loover
krauwel-armend omhoog zuilt tegen de wolkige kuiven.
En altijd voor me de snijër-libellen als wiegelende violen her en der, om en om,
in weelderigen minnedans. Even hangt het zwartige lijfsteeltje van 't vrouwtje met
de krauwelpootjes aan een rietspruit, de staal-zwarte vlerkfulpjes omhoog en aaneen.
Maar het mannetje beroert haar niet, of het gewiegel vangt om en om aan, uittartend
en wellustig van ingehouden weelde.
't Beekje stroopert traag over den schorren bodem, lachkringelend om het spietsende
pijlkruid en de vlijmende zwaardlisch. Op den zwart-spiegelenden bodem dansen de
snijërs in spiegelbeeld één met de libellen boven het water.
En rondom knierpt en zoemt de trillende stilte één wiegel-duët van behagelijk
lieven, weelderig minnegestreel........................
Langs de beek wandel ik verder. Kris-kras schieten de duizenden watersnijpen*)
scheef uit, in oolijk geharlekijn met krabbelig gestreep op het krioelende water.
*) Libellen.
*) Schaatsenrijders.
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Zoete harsengeur wasemt op 't suizelwindje uit de jonge blauwgroene dennen, die
dicht op mekaar de mollige greintakken in mekaar dringen. Sterker aroom poeft in
bedwelmende walmen uit een omgehouwen stam in het zwaardere bosch.
Het beekje slingert achter ons pad om, en door de dor-doodige dennemasten zien
we de groene en zwarte en roode bessen van struikige houtskulle†) mollig de bedding
verhullen. Een grintweg blinkt zonnig ineens aan, joelerig na de gebedstilte van de
woud-

†) Een stippelbastig houtgewas met bladeren als de berk, in Twente sprakel genoemd.
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paden. Wielrijders snorren aan bij zessen, misschien wel van Luik hèr, in druk-poenig
gezang. Maar we nemen het bruggetje over de beek en slaan links verder den zandweg
in tusschen de dennen. Zwaar dwarrelt weer het harsenaroom om, met breede walmen
in de longen dringend.
Dan eindelijk een heiveldje met rondom vierkante brokken van zwartige
dennen-donkerte.
Om den hoek van het sparrenboschje ligt tegen de bultige hei een langgerekt
boerderijtje met doezelige vorst van zwartig riet, twee klein-ruitige raampjes en veel
groen van ruime staldeuren. Een vrouwtje met Zondagschen poffer boven het beenige
gezicht komt goedig naar buiten, scheldend op het bassend kettinghondje met zijn
beverkop. Ze heeft m'n draal-zoeken naar den weer gezien en, de oogen dichtknijpend
als een kraaiend haantje, knerpt ze met schelle stem op mijn vraag: ‘Zòò-e naar Hééze
en zòò-e naar Starksel!’

Langs eenige lage huisjes en hurkende boerderijtjes, die halfblind met hun rietrondigen
rug tegen de aarde kruipen als krauwelende mollen, vervolg ik m'n weg. Overal dorre
bosjes loof en bloeisel in het hoekje van de deurpost.
‘Ha, de m'neer ook naor Starksel?’
Een soortement heer met flaphoed en vuile boord stelt zich voor als ‘Van Hongelen,
'n maatzaak in Geldr'p, reis op m'n uitstapje voor de maatschappij ‘Defuntum.’ 't
Boertje in de deur groet onderdanig.
‘O, da's d'n St. Jaens-krone!’ blaerkt de boer me nog even toe uit zijn grooten
mond, die in rust een zwarte snede in het puttige perkamentvel van de kaken lijkt.
‘Goed voor d'n bliksem,’ licht Van Hongelen nader toe. ‘Ja, ja, Onzen Lieven
Heer hèt nog al zoo'n goeien dingen op d'n wereld.’
‘'t Helpt zèker, vast,’ bepraat de boer uit z'n zwarten mondspleet. En hij vertelt
van een huis, dat door den bliksem getroffen tot den grond afbrandde, terwijl het
bosje St. Janskruid gespaard bleef.
‘Ja, ja, Onzen Lieven Heer het zoo'n al goeden zaken op de wèreld; 't is vast en
zèker wat den die-e daar vertelt,’ bevestigt Van Hongelen. En als we opstappen praat
hij gemoedelijk: ‘Zie-de, da's nou den ouwen bravigheid van 't volk hier. O, 't is
zòò-ne aardig....’
't Leek dat hij iets voelde van de poëzie in het taaie geloof en hij vertelde, dat het
St. Janskruid in den nacht van den 22sten Juni
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in den dauw moest liggen: ‘Da's zooveul als den zé-egen!’
Bij alle huisjes pruilde de dorre kroon in den bovenhoek van de deurpost, of er
prijkte 'n kruis, soms drie aan mekaar, van blauw-witte verf.
‘Allemaal goed v'r d'n bliksem,’ lichtte Van Hongelen toe en praatte verder z'n
bereisdheid uit, over Holland en de Rijnprovincie....
Hij noodigde me mee binnen bij een van zijn klantjes. We waren al, wit’*) met
mekaar, verzekerde hij stellig. Met gulle onderdanigheid werd hij ontvangen en,
zaken vóór alles, teekende hij vuile papiertjes af en streek het geldje op voor de
begrafenis-verzekering. 't Vrouwtje had de flapmuts afgezet en zat aan tafel met 't
kleine, plat gedeukte kopje, waar kroelig kort haar op piekte. Met slimme donkere
oogjes loerde ze uit het groezele gezichtje.
‘Noe ha'k al veertig jaore betaald, m'nheer.’
Dat was tegen mij, die ze wat achterdochtig voor 'n inspecteur hield.
‘En nog altied deur betaole, alles veur as 'k fesoendelik dòòd bin.’
't Geldje was bij kleine, kleine krauweltjes naar binnen gezeuld, bij dagloontjes
van hoogstens tachtig centen. En 'k weet niet om de hoeveel tijd de agent z'n een
gulden acht en zestig kwam aftroggelen om er haar en d'n ouden man en de dochter
en de paar zoons onder te laten stoppen als ze dood waren. Maar 't maakte een zieligen
indruk op. me, dien ingedeukten ouden man op z'n viezen stoel te hooren kuchen,
en voorspellen, dat ie nou toch gauw aan den trek zou komen, en Van Hongelen daar
tegen in, dat

*) Vervriendschapt.
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ie hoopte nog twintig jaar premies van 'm te moeten halen, voor hèm en voor de
Maatschappij. Spreekt 't niet vanzelf, dat een afgewerkt mensch onder de aarde
gestopt wordt, netjes en niet als de eerste hond de beste en moeten ze daarvoor hun
heele leven afgepingeld worden door Van Hongelen's met geen ander bewijsje voor
hun bij mekaar gepeuterde centjes dan een krauwel-handteekening op een flortig
papiervodje!
De groote schouw huifde over de helft van de heele kamer als een roetige trechter.
De dochter smeet het snaaisel op de haardplaat en haakte den ketel aan den hengel.
Wapperend lekten groote vlamkronkels om 't zwarte ding en uit een ander hok werd
't moois voor den dag gehaald: 'n nikkelen koffie-komfoortje en gebloemd bruin
geëmailleerd keteltje.
‘Jao, jao,’ groot-sprak 't wijfje met glundere oogjes, ‘moois he 'k ok nog wel. En
't het me net niks gekost, uit 'ne verlòting....’
We moesten de koffie meedrinken, die dubbel gesuikerd werd en broodjes werden
in een groote schaal voorgeschoven.
‘'t Huis zien? Ga de oe gang.’ En Van Hongelen drong nu in 't andere hok, - ook
een gewitzanden klinkervloer - waar de Zondagsche kleeren als lijken aan den wand
hingen. Hij tipte de beddenflorten op en wees met een verholen meewarigheid op de
slaapsteden, waar 't eigen gesponnen linnen laken groezelde als zwarte veenaarde.
't Wijfje vermoedde een schilder in me en praatte druk-slim over 'n gebuurte, dat
aan 't geweef had moeten zitten en zoo met de heele bedoeiïng was uitgeschilderd.
‘Maor ze krêg er wel elken dag 'n gulden veur....’ Daar zou zij ook wel voor gaan
zitten, met d'r besten poffer op, en een weefstoel zou z'er ook wel voor weten te
krijgen.
Maar de stal was haar glorie. Kleine mestvuile koetjes stonden ver van mekaar in
de vierkante ruimte, als in een kooi met stakengetralie omringd. Elk diertje stelde ze
me voor met naam en kwaliteit wat melkgeven betreft. In een achtergedeelte opende
ze met een fopgezichtje een halve deur en zwart schoot er de demonkop van een
guitig paardje uit, dat ze zoende op de fluweelige lippen en aaide met 't groezele
gezicht. In eens stak 't duiveltje de spitse blinktanden, de bovenlip nijdig omgekruld,
snel vooruit met bijterige venijnigheid. O, 't was zoo'n guit, verzekerde ze, en de
m'neer moest er maar niet te dicht bijkomen.
Toen nog de mestkalvertjes. Die waren voor Engeland en ze kregen elken dag wel
zóóveel melk, ongeroomde. En ze streelde de vette ruggetjes en kwezelde meewarige
naampjes. En ondertusschen stonden de dieren van de geboorte tot de reis naar
Engeland in hokjes te kwispelen, waar ze de staarten niet eens konden optillen of de
koppen omkeeren. Maar ze aaide en zoende de glimmende huidjes, net zooals zìj
weer 't kalfje van den gevoeligen Van Hongelen was.

III.
Het Heezerenbosch.
Het zandpad kronkelde tusschen bouwvelden, langs beekgreppels met kleurig gebloei.
Wijd lag het koren te flonkeren in de hooge, sprankelende zon, die star brandde aan
het pinkelende blauw. De schooven hier en daar aan hokken met de aarpluimen
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geelvlammerig er boven. De binders als loome figuren harkerend de armen in het
schelle geschetter. En midden in het gele geschroei wit laaiende boekweitvelden,
een poef kleurig eikengroen met bruin brandende toppen.
Het zilverknierpen van de krekels tikkerde trillend aan de zijden van het pad, schel
en kort en heftig met stekende, brandende stootjes.
Door een kierend ruitjesraampje rikte het bedaarde gesmak van den weefstoel. 't
Was een klein vierkant huisje en om het knusse peuterraampje hingen in slingers de
zwierige wingerdloovers en de glaziggroene druiventrossen. 'k Zag het oude mannetje
zitten in zijn getouw, grijs haar sluik over het voorhoofd en in den velligen hals en
over de ooren. 't Goedige gezichtje strak van de hol-weggestorven oogen, 't tongetje
stilletjes likkerend bij elken spoelworp, weefde hij zijn ruw wollen stof voor
werkschorten. Aan den houten knop opende ik de deur en 't mannetje groette met
vriendelijk tandeloos lachje.
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Wel zeker, of de meneer 't zien mocht. Ja, hè, wel zoo? Was dat in Amsterdam alleen
in den museum? Nou hier nog zoo zadder, maar nou allemaal besteld werk voor de
fabrieken. 't Vrouwtje zette de kloon in beweging en draaide het flortige blauwdraad
van kunstwol om, dat de stofvlokken op den vloer pluisden. Ja, zeker, niks ging der
verloren. Dat pluis werd weer over gesponnen. Den spoel kluwende ze aan het wiel
op en het mannetje trapte rik-tikkend en wierp den klos door de linnen schering. 't
Vrouwtje zette de handjes in de heupen, het knoestige piekharige hoofd stijf op den
nog stevigen goren nek. 't Mondje praatte druk in het platte gezicht en achter haar
rug likte het oude ventje met elken worp grimlachend de lippen. Ja, der was
tegenwoordig goed mee te verdienen. 't Werd heel goed betaald van de fabrieken.
En dan er zoo wat bij boeren. ‘As ge dan 'n driegulden er bij verdient met weven.’
Want hij had altijd geweven, z'n heelen leeftijd. Maar toen alleen voor eigen gerijf,
't vlas dat ie voor huiselijk gebruik verbouwde. Of er nog zulken waren? Ja, 'n enk'le
boer had nog z'n stukje vlas, dat ie rootte in de venen en spon en tot onverslijtbaar
linnen weefde. Kijk - en hij knoopte zijn boezeroen los - dat was nog door z'n vrouw
gesponnen en door 'm zelf geweven.
Een hoog met koren beladen kar knerpte voorbij, en de jonge boer lachte door 't
raampje: ‘Laot ie d'n pet van oewen kop niet kòòpen.’ Man en vrouw lachten verlegen
en praatten weer druk over 't affront heen.... 't Holoogige, goedig lik-lachende,
wevende mannetje; 't gulle, vertrouwelijke, knoestkoppige wijfje! De spoel
rikketikkerde me den hollen zandweg achterna.
Vóór me de kale zandduinen, en die rechts en links met zwarte dennen beklonterd:
het Heezerenbosch. Geen windzuchtje in het holle zandige gemul. Louter gloeien en
uitstoven, de schroeihitte. De voeten gebrand door de zolen, die wegzinken en
onderglijden in 't roosterend gerul.
De heuvels zijn niet hoog en niet stijl, maar op de hard-trijpen mospuntjes, zwart
geribd en grijsgroenig gevlokt, glibberen de voeten uit, stekerig heet gesmoord in
de pof-heete schoenen.
Hoe 't zoo mogelijk is in het laaie zand! 't Poefje erica jeugdig rose met teere
dopjes; een enkel trosje geurige munt even frisch, jong, even blank-rose, allebei
bloeiend in het verbrande heiloof en zwarte mosgetand!
Toen vóór me de verre hei, zwart geroosterd; het witte zand blakerend in het
zonne-geflonker. Een zacht bultige vlakte met donkere gestalten hier en daar van
eenigen den of grillig jenevergebosch. Fijne woudtumpen rondom aan den horizon,
waarboven de torens van de omringende dorpen tot zelfs ver over de Brabantsche
grenzen. De stralende zon daar witgloeiend boven, met een fellen ring om 't stekende
oog, waaruit de flitsen piekten en de heele hei opstookten met doodslaanden
ovenwalm. Een vèr meertje ketste het geblikker terug, maar versterkte den indruk
van moordende hitte met 't gespiegel van blank metaal.
Het Heezerenbosch sneed op den heuvelrug de schroeiende hei in, als een zwarte
kam op een kruipend vuurdier.
Ook in het dennenwoud dezelfde dompige vuurbroeiing met walmen van lauwe
harsegeuren. Geen ander geluid dan 't snierpen van vliegen en muggen, 'tzelfde stille
gesjirp als op de hei. Alleen hoog in 't strakke dennenloover het ritselen van
bastflodders, okergoud in stille beving tegen de zonnestralen. 't Terrein golvend,
dor-mollig van dennenaalden, met dikke, zwaar-armige dennen, kurkbarstige stammen
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van een el middellijn, schuin opstrevend, soms dwarsbonzend tegen een heuvel, ook
mastrecht de weerbarstige loofbezems opbeurend.
't Deed denken aan Wolfhezen, maar de lachkloven van donzig naar binnen
plooiende beekoevers ontbraken.
Vlinders dreven vleugel-flappend uit in de zonneplekken als kleurige
bloem-vlokken. Daar fladderde een zwartig gouden met stippelige vleugelranden,
als donker klatergoud met gebijste rosetjes. Op de aarde streek hij neer, en speelde
weer dartel omhoog, fonkelend in het schitterschijnsel en spelend met hem die hem
nazat.
Een mierenhoop rulde op een heuveltje. De diertjes ploeterden woedend over de
dennenaalden, rechtuit op hun doel aan; vele

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

828
sjorrend opwaarts de mummie-popjes naar een zonniger plekje, andere - lieden van
zaken - gehaast de kantoren en magazijnen in, verdwijnend in de holletjes en
openingetjes van den hoop. Van heinde en ver gekrauwel en hier, geploeter om toch
ook in de stad zelve te wezen dicht bij de kantoren, in de drukke kroelstraten. Waar
die menigte van leefde, die enorme stad? Maar 't leefde en sjouwde. En wat ze
sjouwden? Ze verploeterden van 't eene plekje naar het andere, klauterden een
dennennaaldje hooger, spartelden er drie naar beneden met belachelijk gebuitel. Maar
't leven vermenigvuldigde er zich: popjes en moedertjes en kinderjuffertjes, 't kroost
koesterend en versjouwend, de zonnigste plek veroverend, reppend om een
dennenaaldje vóór te komen bij andere.
'n Heerlijke stad; 'n goddelijk blijspel!
'k Moest toch de hei weer op, om Leende te zien liggen van een heuvelbult. De
zon blikkerde nog even flitserig, brandde en sparkelde. Het zonnescherm hoog de
gloeiende schijf tegen, de enkele koeltjes er onder door ademend tegen m'n
warmdoezelig hoofd. Maar van het stuifduin zag ik het dorpje beneden, stil met 't
mytermutsige torentje, het optintelende loover, waaronder de rieten daken neerhurkten
in één-wezen met de velden. Die gouden velden, getooverd uit de heide! Achter me
zwart gebrande, dood geroosterde hei, vóor gloeiend korengefonkel en
boekweit-gebloei.

Dàar lag 't wèrk, 't slovige, dankbare reuzengewerk, en dàar lagen de weggedoken
stulpjes, te bescheiden om te vloeken in strakke muurbrokken tegen de aarde, waar
ze toch tegen moesten rusten. Trouwe werkers, ploeteraars, altijd geduldig en gul
tegen den vreemde, dadelijk ‘wit’ met hem, sobere sjouwers en slovers met uw
aartsvaderlijke gewoontetjes! Heerlijk dorpje, hier kniel ik neer in Gods gloeiende
zon.
Spartelt omhoog, groote steden, met schrille torenpunten! Hier lijkt dat al dwaas,
om te lachen!

IV.
Naar de Acheltsche kluis.
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De lucht bewolkt en de weg een goed beschaduwde eikenlaan. Over de kleurige
bouwvelden ruischt door de elzensingels een koele bries en we praten ons voor, dat
we heel wijs waren geen geld uit te geven voor een rijtuig, daar we op de hei toch
naast moesten loopen, en dat er maar niets boven wandelen gaat. De lage, hurkende
woningen met de mollige, afzakkende daken; de kleine peuterraampjes; de open
staldeuren, waar in de donkerte een boer sloverde om zijn strooi op te tassen tot de
oerspinnige gebinten van de bokkige kap; de kreupel aanhangende schop*) met haar
getuig van plaggen in de donkerte; - zie je, dat kan je nog eris zìen al wandelend,
zìen, er bij stilstaan, uitrekenen waar 't het mooiste doet, er over praten, hoe mooi
zoo'n donker hoekje in den stal in de strooidoezeligheid wegdonkert. Of boven op
een plaggenschelf kruipen, loeren over de doornhaag, tusschen de vork-armen van
een noteboom heen; want zóó had je toch zoo'n machies mooi kijkje op 't torentje
van Leende en de

*) Afdak voor bergplaats van turf, plaggen of een enkele kar.
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huisjes er voor en de klatervelden er om. En bij 't goedige moedertje in de
dorpsherberg luisteren naar de herinneringen, die ze ophaalde van schilders, die in
Leende wel geweest waren en dat ze bij Elenbaas nog wel zoo wat ‘aorigs’ gezien
hadden, op het binnenpleintje, maar dat er niets van gekomen was, omdat ‘ze 'r niet
goed bi kosten.’
Bij Elenbaas hadden ze werkelijk wat ‘aorigs.’

Daàr had 'nen schilder gezeten, en daàr, en op dien kant. En toch hadden ze 't niet
kunnen klaren, omdat 't te dicht bij was. 't Betrof een leemen schuurtje, op 't
binnenplein waarvan jammer genoeg het rieten dak pas was vernieuwd, een waterput
op den voorgrond, wat rommeligheid er achter. Een brok rustige doezeling van weeke
tinten en vloeiende lijnen.
Maar zóó zou 't avond wezen eer we bij de Paters Trappisten waren.
Uit 't zandige gemul tusschen de mollig plooiende korenvelden van de Strijp
stoofde een stille zonnebroeiïng. De kille landkoelte was in de klimming tegen de
terreingolvingen uitgepuft. Een witte os stapte loom voor een lichte stoppelploeg,
waarachter een halfwas knecht blootsvoets ploeterde den dikken stoppelkop als een
harde knobbel onbeschut in de nu sterk flitsende zon. Een deern reed voor ons uit,
half liggend, weggedoken achter de rammelende steek-leeren van de hoogkar, ‘hot’
of ‘haar’ klekkend met flapjes van de hotlijn tegen het zware beest, dat mat zijn platte
hoeven door 't gemul baadde en ons de warmduffe stofwolken in 't gezicht joeg.
‘Allemaal ossen hier? Néé-e, néé-e, nog maar zes.’
Maar ze wist er wel van, dat er nog maar twee paarden in ‘d'n heelen Strijp’ waren,
en nu was bijna alles paard.
‘Zèker omdat d'n boeren te rijk waore.’
‘Ouden huuskes! Jao, maor van Peer Joppen was toch nog veu; ouder. Dat mosten
den heeren is zien. Zòò-e en dan zòò-e en zòò-e! Dan koste nie dwaolen.’
De vuil-rieten daken plekten onder de notenboomen als doffe schaduwen, en langs
kronkelpaadjes kwamen we Peer Joppens huisje langs. 't Was groot genoeg, lang
uitgerekt als een opgeworpen mollenrit. Maar door het houten vlechtwerk van de
met leem
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bestreken muren was met een stok doorheen te steken. 't Dak flaterde laag neer in
gebroken flardlijnen. Door de enkele lood-ruitjes zag je het heele donkere vertrek
met den groezel-leemen vloer en de ruw-kreupele kasten en ladderstoelen of 't alles
klaar stond zoo in den grooten zwartschaduwenden schoorsteentrechter weg te slurpen.
't Was een aartsvaderlijke rommel. Een hoog-mikkerig frommes met idiotig
grinniklachje, verwrongen heup en schouders joeg ons met haar gruwelijke vuilheid
op de vlucht.
Bol stoof de wind nog met kille zuchten, suizelend door de laatste ritselberken en
rilwroetend door de tochtgaten van 't vierkant sparrenblok. We ploeterden over het
zoore korstmos, dwarsvelds op den eersten bult aan, slierend met ritselen door de
hooge struikhei, die met fijne, rosepuntjes nagelbloeide. Een enkel Rapunselklokje
peervormde zijn indigo-kelkjes tusschen de bezembundels op, peuterige dwergbrem
bloeide nog laat met klein-geel gevlinder. Een enkele bruinvenige plek in de laagte,
nog wat kledderig ondanks de droogte, bloedroodde van parelende zonnedauw, die
met de tobberige bladlepeltjes de zoemmugjes beloerden. Schrikkerig vlerkte een
enkele patrijs op, grauw wegscherend over 't strobbige gegroei. 't Zand glibberde
korrelig onder onze voeten, met de zwarte trijp-mossigheid onze zolen glijerig
polijstend.
We ploeterden zoekend. De wind joeg kil over de verre vlakte ons tegen het verhitte
gezicht met een prikkeling van zilte zeelucht. Achter ons de massieve toren van
Leende, die klaar uitbonkte boven de belooverde zachtkleurige daken en de
zwak-golvende korenvlakte van de Strijp. Nog even tengelde ons het klekkeren in
de ooren, waarmee een ijmker de zwermende bijen trachtte te keeren. Maar verder
louter het windzuizelen en knierpende dazengezoem. Voor ons één wijde boog van
puntig kantwerk vèr-weg met hoogere boomen en enkele torentjes als tip-sliertjes in
het geweef. In 't midden daarvan een slank spitsje met leien geblikken boven een
blikkerende kapeldak. Dat zou van de Acheltsche Kluis wezen, en daarheen zouden
we dwarsvelds dienen te koersen tot het toeval ons het rechte pad wees. Met wit-gele
zandplekken tusschen de bruine strobben van bezemhei plooide de vlakte naar dat
puntige kantwerk, hier en daar meer opbultend. Een kwarrelige den struikte hangend
aan een schuinte en hier en daar spookten Juniperisen gril als werkmannetjes,
kasteeltjes, reikhalzende struisvogels verdwaald op. Dat deed denken aan een
ouderwetschen tuin van buks-boompjes, geknipt naar stijve dierenmodellen, maar
dan de figuren er uit losgerukt en scheef-schuin uitgezaaid over 't wijde, bruinende
veld.
We sjobberden moedig verder, uitglisserend op 't gladde mosgetrijp of de
neerborrelende zanderigheid, harkend door en over de heistronken, strompelend in
uitgestoken gaten, die onder de ruigte vermomd waren. Telkens zweefde een vale
hei-leeuwerik rustie voor onze voeten uit, muiskrauwelend onder 't gegroei, en op
een ruime plek suizelend wegvlerkend.
Ha, dat was een ven! Laag met zwakke helling daalde 't veld er naar toe, 't
stronkerige gegroei hield op, bruinrood plekte op het kale groen de zonnedauw en
op de laagste plaatsen wapperden de vlokken*) uit als pluizige dotjes van fijne biesjes.
Hei, daar ritselde een haas uit, gestrekt over 't veld, de ooren in den nek, de witte
aarspoef plekkend onder het stijf opgestreken staartje, met wijde sprongen uit het
gezicht. We sopten het ven in, dat droog lag, met alle voorzichtigheid gedachtig aan
*) Wollegras.
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den Bosscher Ossenkooper en de lummelige Spaansche ruiters. We hosten en dansten
op 't vlossige veengegroei, op de drogende kroosweefsels, maar 't lukte ons niet het
verder te brengen dan tot 't opsopperen van troebelig veenwater.
Onze voeten begonnen heetschroeierig te branden in de schoenen, en een tweede
grooter ven was een ware uitredding. Een ruig, knie-hoog heigegroei verborg de
diepe watergeulen en krooskuilen, die aan den rand waren. 't Was zaak goed uit de
oogen te zien. Maar de bodems van de holen en gaten waren hard en we konden ons
voorstellen, dat 's winters een zwerver,
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die zich in de ongelijke terreinen waagde, plotseling tot het middel zou kunnen
wegzinken. 't Leek ons echter niet doenlijk, er fatsoenlijk in om te komen, zooals
onze verbeelding ons de Spaansche ruiters zag weg dompelen, streep voor streep,
duim voor duim, onder het gesnuif van de doodsangstige paarden.....
Berkenstruiken ritselden aan den rand van zandige badkuipen, misschien ontstaan
door het uitgraven van moer of leem. 't Vlakke oeverzand lekte gelijk afhellend naar
't water. We trokken schoenen en kousen uit en verkoelden de voeten in 't heldere,
golfrimpelige water. 't Kiezelige zand kriewelde kil aan onze zolen, verder middenin
boende het kroosgevlos sponserig er onder en was de diepere plas wat minder lauw.
't Was of we de reis pas aanvingen, zoo krachtig en opgewekt voelden we ons, de
voeten tintelend van nieuwen bloedaandrang. We waren al een uur of drie ruim
onderweg, en languit, op een droge plek, aten we ons broodje.
't Massieve Leender torentje, dat eerst maar niet wijken wou, was verdwenen achter
de hoogere bulten, en duidelijk zagen we de sparrebosschen kringelen om de blinkende
kapel, rechts jonge lanen van frisch groen opgaand geboomt om sappige weiden.
Daarheen kruisten we door het bezemige gestruik met den krachtigen pas van
begin-wandelen. Een kroozige wetering spoelde langs de klaverrijke vloeiweiden en
daarvoor hokten zware schooven goudtintelend òp; de massieve rîngmuur recht voor
ons.
We zagen den hoofdingang voor ons, den kloostermuur, met beeren op regelmatige
afstanden, rechts van ons. Wingerdranken loerden er tumpig over heen, de heele
uitgestrektheid ver. De poort open, gul-wijd, het kapelletje blikkerend in het blije
licht. Maar in de verte achter den muur schrilden omhoog de spierige lijven van drie
gekruisigden, bruinvleezig, de knobbel-pezige armen uitgestrekt aan het hout, de
hoofden pijnverdoemd op de borst. 't Schreeuwde boven de muren uit, 't deed me
huiveren, angstschrikkend het hoofd afwenden. Maar toch moest ik er naar zien, die
vleezige lijven schandelijk omhoog gepiekt, uitlekkend het leven uit de scheurwooden
van handen en voeten, de vezels en aders uitrijtend, afvliezerend aan de nagelen. Het
ovale lijdens gelaat van den Heiland smachtte naar mij heen. Er snerpte iets in me,
rafelend en uitscheurend, of de smadelijke nagelfolteringen afreten het open, wijde
lustleven, de genietingen van onbekommerde vreugde, het dagleven. Ik voelde iets
van den drang, die al die mannen binnen die muren had weggedreven uit de wereld,
in eenzelvig gepeins alleen met eigen gedachten onder zwijgende werkzaamheid.
De portier noodigde ons binnen. De rilschok trilde uit, de verdoemden van Calvaria
waren achter me en het leven borrelde over de beroering van zonde-lijden heen. Voor
me stond een blozende broeder, massief in de plankerige plooien van de taanbruine
pij, de voeten in grove schoenen, laag en ruim als bakschuiten. Zijn kastanje-kleurige
baard en snorren kwarrelden in krul-golvingen over zijn kleed, de harde
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stoppel-geknipte kop bukte gelegenheidsplechtig schuins uit de achteruitwijkende
pijkraag.
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‘Stilzwijgen - Silence!’ stond in de gangen op een bord ter waarschuwing; maar de
broeder vroeg ons in een gemoedelijk Brabantsch accent onze herkomst en ons doel.
Hij leverde ons over aan een anderen monnik, even breedloomig met zijn plechtige
bewegingen. Die opende de gastenkamer en stelde ons aan andere bezoekers voor.
Aan een zware, lange tafel diende hij ons brood met kaas en eieren voor, schonk ons
het zoete, lichte Trappisten-bier uit glazen karaf en deelde mee, dat de pater
gastenmeester ons aanstonds zou geleiden. Tegen de schoorsteennis hing een magere
crucifix, St. Jean Evangélist, St. Marc Evangélist prijkten in notenhouten lijstjes. De
kamer zelf hoog, vierkant, stijf gewoon, met openslaand venster. Achter ons zaten
een paar economen bij hun bier in druk gesprek over landontginning, een seminarist
ging met zijn vriend de deur uit, gewoon of hij zoo zijn vertering in een restaurant
had betaald. Niets hield ons hier, in de stemming, gewekt door het schrille lijf-hangen
aan 't martelaarshout in de hooge lucht, daar achter den muur.
Een jong pater geleidde ons door het klooster. Voorzichtig onderzoekend staarden
zijn oogen achter de brilleglazen ons aan. Geheel het lange leven van ingeslotenheid,
van een alleenig-gedachtenleven lag achter die dofblauwe ingetogenheid. Goedig
gaf hij bescheid op alle vragen, maar alles bij de oppervlakte af, terughoudend
vriendelijk, met geen enkel woord een deel van innerlijk leven zelfs te raden gevend.
't Was een mensch, die naast ons wandelde als in gehypnotiseerden toestand, met
peinzend-droomerig gelaat de gesuggereerde antwoorden gevend, steeds levend den
wil en het leven van die hooge macht, die zweefde over de heele stichting, over de
honderden stichtingen, de in regels en voorschriften neergelegde ziel van den Heiligen
Benardus, den grondlegger, of van den reformateur der orde, den Heiligen Benedictus.
De tengere gestalte, slank in de roomwollen pij met de zwarte schouderstukken,
droompraatte naast ons, het blonde krans geknipte hoofd loom heen en weer
wendende; hij sloot de deuren en deed met zijn zachte droomstem de aanwijzingen.
Bruin-pijïge broeders wandelden we voorbij, allen den stil berustenden lach om den
baardigen mond, de handen voor de borst in beleefde buiging onzen groet
beantwoordend.
‘De oudste broeder; in de tachtig,’ fluisterde de pater en de oude man, den kap
spits boven 't grijs-ruige kabouter-hoofd, de wijde pijmouwen recht gebogen voor
de borst, neeg de stramme leden in een diepen dienaar ter aarde.
De mystieke wijding was heelemaal voor me vervlogen, en het werd me een stille,
zonnige kabouter-droom. Geruischloos liepen de in denneschors gekleede mannekens
volijverig heen en weer en wrochten de wonderste dingen. In wijde, wijde kuipen
vol kristal-klaar water werd op een tooverwenk de wasch beredderd, één kabouter
wees met de vingers gebiedend de stoomraders te gaan draaien en houten stampers
pompten kalm in de kuipen, of een dorschmachine kneep de roggekorrels uit de
zware halmen.
In den langen, luchtigen veestal rijde vleezig vee, zwaar als Hollandsche runderen,
en een blauw-gevoorschoote, schors-pijïge kabouterman veegde zijn langen stalbezem
heen en weer. Rustig stonden een paar stieren naast de koebeesten, de loensche
bloed-wit-oogen met heesche bronstigheid op zij wendend. In een open omstaakte
ruimte herkauwde 't jonge vee; de paardenstallen waren leeg in de drukte van den
oogst, waarvan alle rompslomp ons als in een werkelijke kabouterwereld geruischloos
voorbijging en die toch vlug in orde kwam. De kabouters timmerden en kuipten eigen
biervaten; tikkerden in de blikslagerij, waaruit wel gedreven luchters en sierlijke
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koperen kerklampen te voorschijn kwamen; ze goten zware altaarkaarsen, piekerden
eigen schoeisel; brouwden in groote ketels eigen zoet bier; zorgden voor mestput en
moestuin; maakten van de dorre hei ruime korenvelden, waar de zwaarste halmen
van zandig Brabant ruischten en zwattige klavervelden, samen wel 250 hektaren;
legden venen droog en deden het water glisseren door een heldere wetering en over
de vloeiweiden. En dat alles in plechtig stilzwijgen, geruischloos bewegen van
tooverdwergen.
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Hoog op een witte rots gebaarde de Heilige Benedictus en in de rots pronkte de
Heilige Familie recht uitgestald tegenover den welgedaan-glanzenden zelfden
Benedictus. Maar dat was alweer 't werk van kabouters, dat moest 't werk wezen van
oprijzen in stillen droom. Zoo verscheen ons nu ook Calvaria met de drie kruisen,
die ons over den muur hadden toegegrild. De emotie was weg. Het voordeurtje werd
geopend in deze rots en we zagen het ovenachtige vagevuur, waar houten vlammen
opblikkerden òm biddende pastoors, maagden en mannen en waarboven
engel-kindertjes mollig naakt opzweefden. 't Was niet langer mystiek, geen
zieleschreeuw, geen zieletrilling zelf, 't was voor ons leuk, interessant, speelziek
kaboutergedoe, nijver kabouter-gewurm.
Hier het kerkhof der broeders met verscheidene rechtvaardige kruisen. Ginds een
ander kerkhof voor de paters, zelfs in de aarde nog van een andere distinctie dan de
nijvere broeders.
De slaapzaal leek een rij badkamertjes, waar in plaats van de badkuip een groote
legerstee stond.
Maar in de eetzaal was de illusie het sterkst.
‘Wie heeft er van mijn bord gegeten?’ hadden we de dwergjes in koor kunnen
hooren roepen, als Sneeuwwitje maar binnengekomen was. Sneeuwwitjes echter
worden streng buiten de poorten geweerd, al komen ze uit pure benieuwdheid. Het
lange refectorium in twee deelen gescheiden, voor broeders en paters met lange rijen
tafels en lage bankjes.
Op elke plaats een pannetje voor de droge snede roggeblom-brood, een doekje er
over heen voor het schoonhouden van de houten vork en lepel, een kroesje voor
water en een potteke voor bier. Bij broeders en paters alles eender. 't Middagmaal
mocht ook alleen boter of vet bevatten voor zoover de bereiding dat vereischte;
vleesch of visch of eieren mochten niet gebruikt worden, melk alleen als ontboterde
karnemelkspap. De vegetariërs vinden hier een streng voorbeeld. En de pater voelde
zich zeer gezond evenals de broeders, bij den soberen leefregel.
Hier begon weer de geest der stichting te spreken. Zacht trilde in me een
mee-voelen voor de idee van soberheid en zelfverloochening; ik zag hier weer die
idee streng omlijnd in forsche hoekigheid recht tegenover het schreeuwerige
genotzoeken en zwelgbuiken, het onvoldaan geeuw-happen naar vermaak en
weeldestreeling.
De studiezaal voor de broeders; de studiezaal voor de paters; alles weer
communistisch, gezellig bij tweeën aan bankjes. En toch alleen de stille gemeenschap
van peinzenden, mediteerend in één richting, de zielen aan elkaar openend in
zwijgende extase.

In de koorzaal, nieuwblinkend met gelofwerkten preekstoel, en de twaalf apostelen
in hout langs de wanden, kunstvaardig werk van een der broeders, zat een pater,
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zwaar het kale hoofd uit de pijkraag gebogen met twee over de bank gebogen novices
voor hem, die hij onderwees in het zingen der cantaten. 't Licht brand helder daar
over heen, de roompijen soepel, de jonge zachte gezichten opziend naar den breeden
baardigen pater. Maar 't was niet geoorloofd er een schets van te maken, het
indringerige fotografie-toestel had dit voorrecht ook voor den teekenaar verbeurd.
In de kapel - blinkend nieuw en pronkerig - knielde onze geleider vroom neer voor
het altaar, terwijl andere paters, de pijen slobberig opgetipt, voortgingen met loom
den vloer te dweilen. Ora et labora!
Gul werd ons bij de gastenzaal opnieuw eenige verfrissching aangeboden. Maar
we dankten, en de broeder met den kastanjebruinen kroezelbaard slofferde ons voor
naar de poort. Buiten grilden ons weer de gekruisigden hoog boven den muur tegen.
Maar we voelden het niet en vielen neer op een grazig schaduwplekje. De economen
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zwenkten achter het bosch om, geleid door een loom-stappenden broeder, die zou
toonen, hoe nijvere kabouters de dorre heide betooveren.

V. De heilige eik.
Onkwetsbaar voor den bliksem, altijd in een holte koel en helder water bevattend;
rondom ontschorst door een heiligschennenden soldaat uit den profanen tijd der
Fransche revolutie, wien het een gruwel was dat het verblinde volk er kwam bidden;
of volgens anderen door den molenaar, wien hij te veel den wind onderschepte; - en
toch steeds even krachtig den zwaren kruin opbeurend midden in het bouwveld achter
het dorp!
Maar verleden jaar had toch de bliksem hem getroffen, een geul schroeiend in de
heele lengte van een der reuzenarmen! En de buisvormige holte bevatte juist op dit
oogenblik geen water!
De eik ruischte echter nog even zelfbewust hoog boven het veld, waar de nijvere
menschjes krioelden in de mulle aarde, en tobden en wurmden en boven den
stuifbodem deden golven gouden halmen en blanke boekweitbloesems. Zoo had hij
ze zien wroeten, geslacht in en geslacht uit, de mieren aan zijn voet. De mieren, die
inkrimpen deden de heide en ze omtooverden in rijke velden.
De lage stam van acht en een halven meter omvang stoelde op den heuvel als een
massief altaar, waaruit zwaar de armen als reuzenluchters oprezen.
We vlijden ons neer aan zijn voet en kierden de oogen naar de zonnetintels, die
door de loof krauwelingen blikkerden. Ginder rees hoog op de molen, stijf en harkerig
slank, de wieken loom zwaaiend als lusteloos uit oude veete tegen den heiligen boom.
Verder doken de daken weg achter gelooverte en rees er het torentje boven uit.
Krom en sloverig kwam ze aanstoetelen door het mulle karrepad, het oude
buurvrouwtje. Haar man lag ziek en het onoogelijke houten Antonius-beeldje had
ze voor zijn groezelige sponde gezet. Ze had het beeldje bezworen, dat het hem zou
beter maken. Ze had het gedreigd met gruwelijke straffen, als het zijn plicht niet
deed, met in 't vuur smijten. Ze had het vleiend aangebeden. Maar de man was bij
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sterven af. Hoe 't toch Gods mogelijk was! Vroeger toen de kinderen klein waren,
had ze gerust den Heiligen Antonius er op laten passen. Ze zou haar zuigeling wel
een scheermes in de handen hebben durven geven. De kleine, Heilige Antonius
waakte toch over hen.
En nu stond het beeldje daar, met het geschonden gelaat, vuil en rookerig, en bleef
onvermurwbaar voor bidden en dreigen.
De Heilige Eik! Daar zou redding te vinden zijn, als de Heilige Antonius doof
bleef. De gebaren rieden haar, den dokter te ontbieden. Maar hoe zou de dokter
helpen, waar de kleine Heilige onmachtig was?
Ze plaatste het beeldje op het tafeltje dichter naast het bed met het gelaat naar den
dood-zieke, dreigde het met den vuist, en stramde naar den kruisjes-eik. Voor het
massieve altaar werpt ze zich neder, prevelend en zich bekruisend. Achter de
doorgestrengelde braamstruiken hoor ik haar zuchten en de klapjes van haar
prevellipjes, het wegsnuffen van haar tranen en het doorslikken van huilschokjes.
Zoo ligt ze lang, en tusschen de struiken door, zie ik het opgeheven hoofdje, het
rimpelige gelaat vroom-smeekend naar het
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levende altaar. Dan wrijft ze zich de roode oogleden droog met de vale mouw, heft
zich stram op en rekt zich op de teenen naar het waterkuiltje in den stam. De vingers
komen droog uit de opening. Onrustig scharrelt ze met een stokje er in, dat ook droog
er uitkomt. Het blikken kroesje, waar ze het wondere water mee zou scheppen, hoor
ik tingelen tegen het hout. Diep zucht ze, het kroesje betastend aan allen kant of er
geen droppeltje vocht aanhangt. De vale mouw strijkt ze over de oogen, en, zich
omkeerend, verlaat ze snikkend den heiligen boom.
Ik zie haar sloffen door het mulle wagenspoor, de droge stofwolkjes dwarrelen
om haar uitgeplozen rokranden....
Als ik thuis kom, hoor ik, dat Peerke net is gestorven, en dat de dokter net bijtijds
was gehaald om het aan te zien.

VI.
Het schuttersgilde van st.-Agatha.
't Goedige werkmannetje was zoo heelemaal goedig. 't Praatte op een geruststellenden,
goedigen toon, slokte telkens een goedig glimlachje binnen, en zag ons altijd aan
met de groote bruine oogen als een goedig hondje.
't Vertelde om ons pleizier te doen van bruiloften, waar alles grootscheeps was
gegaan, den heelen dag homsom*) voor het scheppen, koffie met krentebollen, ham
met rooie kool en appeltjes voor middagmaal, en op de ommegangen geen herbergje
overslaan.
Of van de Meitakken! Bij leelijke meisjes plantten ze op het dak of op den aschhoop
een doornstruik. En bij de uitverkorene een bloeienden kersentak, of ondeugend bij
een kinderloos paar een vlieren Zijn groote, bruinspikkelige oogen konden werkelijk
vochtig worden van aandoening bij die herinneringen uit zijn jeugd.
En als hij te spreken kwam over den Brandenden Man! Die zwierf over de
Acheltsche hei, en wel kon hij nog den strooper aanwijzen, die 'm met z'n eigen
oogen gezien had. Een heelemaal brandende man, een kereltje als Drieske van Stas
met een vurigen kalen kop. En als het werkmannetje vertelde, zweette hij zelf weer
van angst. Hoe de Brandende Man op den strooper was afgevlogen, rakelings langs
hem voorbij met een stank van brandende zwavel, toen plotseling bleef staan en zijn
handen als rookende fakkels wegsmeet, toen zijn armen, wegzonk in een laagte en
er alleen met den gloeienden kop boven uitschuilde, tot een hooge rookkolom opsloeg
en alles verdwenen was.
Maar op het Schuttersgilde van St.-Agatha ging hij trotsch. Want zelf had hij
evengoed koning geschoten als de vroegere baron van het kasteel, en aan den
koningsmantel zat evengoed zijn zilveren gesp als die van den baron, al won deze
het ver in zwaarte. En jammer, dat we de kermis niet in Heeze overbleven. Dan
opende Faaske van Semp, de vaandeldrager van het gilde, het feest met zijn
vaandelhulde op het kasteelplein. 'n Kunst dat zwaaien, en een vermoeiend werk!
Hij zou toch nog eris met zijn neef overleggen, of we het vaandel niet konden zien
en of Faaske wel wou zwaaien. Want zijn neef had den sleutel van het kastje, waarin
de koningsmantel en andere kostbaarheden van het gilde werden bewaard.
*) Jenever met stroop.
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En zoo hebben we het vaandel gezien, dat bewaard werd in de herberg van
Kemenade, een aardig motief van opgenaaide zijden strooken, de Heilige Agatha
midden in geborduurd, wapens en jaartallen in de hoeken. De stok had aan het eind
een zwaar koperen tegenwicht. Faaske ging er mede naar een weide, en de dorpelingen
lachten, dat de kermis nu zoo vroeg ging beginnen. Eerst wentelde de man den stok
schuin rond het hoofd, toen horizontaal om het middel, om de beenen, in gebogen
houding om het eene been, om het andere, - en weer van voren aan. De zijde ritselde
vlak wapperend in den wind en Faaske zou dezelfde wentelingen nog eens gemaakt
hebben, en nog eens, ofschoon de zweetdruppels uit zijn haren
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leekten, als het werkmannetje ons niet had beduid, dat we alles gezien hadden.
En de koningsmantel werd voor den dag gehaald. Een borst- en rugbedekking van
satijn, zwaar behangen met zilveren schilden, die elk koning van de schutters verplicht
was te schenken. Ze waren alle met naam en jaartal gegraveerd, en meestal met een
zinnebeeldige voorstelling of, zooals van den baron, met het familiewapen.
En het werkmannetje wees zijn eigen zilverplaat aan, en vertelde van die wat en
van die. Toen wees hij op het rouwvaandel, dat hoog opgerold en ingepakt aan den
wand hing. Dat bewees elken schutter de laatste eer, als hij naar het kerkhof werd
gedragen, hoog wapperend achter de kist. Met een goedig lachje zag hij er naar op,
of hij het te vriend wilde houden.
Zijn biertje maakte hem nog praatgrager en hij vertelde van spookhuizen en
moorden, en zong aardige liedekens, want hij was van een heel muzikale familie,
zooals hij met welgevallen bekende. Zijn stem was werkelijk helder en zuiver. Vooral
zijn liedeke ‘De biën’ was zoo naief, dat mijn bijval hem op het idee bracht me de
woorden op te schrijven. En de melodie ook! Ja, ja, dat kon het werkmannetje! Hij
was van zeer muzikale familie.
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DE VOERLIEDEN PHILIPS WOUWERMAN
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De Hollandsche meesters in de Ermitage te Sint Petersburg.
Door Max. Rooses.
Filips Wouwerman.
- Geen der Hollandsche meesters is zoo rijk vertegenwoordigd in de Ermitage als
Filips Wouwerman; wij tellen er 53 zijner stukken. Het Museum te Dresden bezit er
acht meer. Een dubbel bewijs in hoe hooge gunst de meester stond bij de verzamelaars
der achttiende eeuw. En die gunst kwam hem niet, zooals bij menigen andere, lang
na zijn dood; reeds in zijn levenstijd werden zijn talenten opgehemeld en zijne stukken
gezocht. Wouwerman gold en geldt nog voor den paardenschilder bij uitmuntendheid,
en inderdaad vindt men weinige zijner stukken, waar niet één of meer paarden in
voorkomen. Daar de paardenliefhebberij groot was onder de voorname lieden van
vroeger zoowel als van nu kan dit er allicht hebben toe bijgedragen smaak in zijne
tafereeltjes te doen vinden. Zeker is het dat geen der Hollandsche kleinmeesters zoo
overvloedig werd gegraveerd als hij. De plaatsnijder Moyreau gaf in een enkelen
bundel 89 groote gravuren naar zijne werken uit, zonder van de overige stukken door
hem en door anderen gesneden te gewagen.
Men treft al heel verbazende oordeelvellingen aan in de lofredenen op hem
gehouden in vroeger tijden. Zoo getuigt Houbraken niet alleen dat hij door zijne
kunst ‘al zijne tijdgenooten te boven streefde,’ maar nog dat elk moet verwonderd
wezen, die zijn kunst kent en ziet, hoe hij telkens geheel verschillig dezelfde dingen
afbeeldt ‘zoodat het een naar het ander geene gelijkheid of overeenkomen heeft.’ Ik
twijfel zeer of Houbraken, hoe onversaagd in het loftuiten ook, nog wel bij zijn
meening zou gebleven zijn, indien hij de kabinetten van St. Petersburg en Dresden
hadde kunnen doorloopen en daar rij aan rij die tientallen van stukjes hadde kunnen
samen zien, die, hoe verdienstelijk ook, toch allerminst schitteren door hunne
verscheidenheid. Evenzeer betwijfel ik het of hij bij nader inzien wel hadde verzekerd,
dat Wouwerman het alles ‘zoo eigen en natuurlyk, of in zyn natuurlyken aart heeft
weten te verbeelden, dat de Beeltjes hoe klein somwyl met den eersten oogslag
beduiden wat zij verrigten.’ Laat er ons bijvoegen, dat de toon, aangeslagen door
zijn oudsten beoordeelaar, herhaald is door al wie na hem kwam en dat alle
getuigenissen over den beroemden, den ongeëvenaarden paardenschilder overvloeien
van melk en honig, van lofgezang en wierookwalm.
Niet uit lust tot weerspreken, maar omdat de indruk zich opdringt en u
onweerstaanbaar overweldigt te St. Petersburg en elders dient het gezegd te worden,
dat Wouwerman zich noch door zijne afwisseling noch door zijne natuurlijkheid
onderscheidt, dat hij integendeel eerder eentonig en gekunsteld is. Of verraadt het
geen gebrek aan vindingrijkheid, dat hij in honderden zijner stukjes hetzelfde witte
paard nevens hetzelfde bruine plaatst, dat hij het eerste tot glanspunt van zijn stukjes
kiest, rond hetwelk al het overige zich in afnemende lichtkracht groepeert, en is het
wel natuurlijk, dat al zijn figuurtjes, mannetjes en vrouwtjes, edellieden en bedelaars,
vlekkeloos bevallig en afmattend decoratief zijn?
Hij treedt vooraan in de rei der decadenten, die de natuur uit het oog verloren en
waarheid opofferden aan schoonheid, kracht aan liefelijkheid; die niet meer te rade
gingen bij de buitenwereld om van haar te vernemen hoe menschen en dingen er
uitzien, maar deze naar eigen opvatting fatsoeneerden. Die kunstenaars vervielen in
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de aartsketterij de natuur niet schoon genoeg te vinden, meer te gelooven in hun
eigen scheppingskracht dan in hare onuitputtelijke vruchtbaarheid van vormen en
kleuren. De gezonde eenvoud, de bezielende en versterkende overtuiging verdwijnt
en in de plaats van de eerlijke, mannelijke kunst treedt de liflaffende, de verwijfde.
Die ontaarding kenmerkt en veroorzaakt den ondergang der groote Hollandsche
school en Wouwerman moge nog tot de glansenden, de fijn besnaarden behooren,
in zijne stukken leest men de voorspelling van verval en verderf.
Dit gezegd zijnde uit gewetensaandrang, mogen wij met geruster gemoed ons laten
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smaken wat er bekoorlijks en kunstigs ligt in de werken van dien algemeenen
verleider. Herinneren wij eerst het weinige, dat wij van zijn levensloop te weten
kwamen. Hij werd geboren te Haarlem, gedoopt den 24n Mei 1619 en begraven den
10n Mei 1668 en bereikte dus den ouderdom van 49 jaar min enkele dagen. In dien
betrekkelijk korten levensloop vervaardigde hij een overgroot getal schilderijen: men
schat het op 800. Zijn leermeester was vooreerst zijn vader Paulus Joosten
Wouwerman, een middelmatigen historieschilder en daarna, zegt men, Jan Wijnants,
den landschapschilder. Met dezen laatsten heeft hij inderdaad verwantschap in zijn
trant, maar daar men niet juist weet wanneer Jan Wijnants geboren is en of hij vóór
of na Wouwerman ter wereld kwam, blijft dit meesterschap voor als nog twijfelachtig.
Dat hij van Peeter van Laar (Bamboccio), den schilder van grappige tooneeltjes uit
het Italiaansche volksleven, wel wat geleerd heeft schijnt stelliger. Hij bleef zijn
leven lang in Haarlem wonen, behalve een uitstapje, dat hij deed op negentienjarigen
leeftijd. Hij was toen verliefd geraakt op een Roomsch Katholiek meisje, met welk
zijn vader hem niet wilde laten trouwen. Hij vluchtte met zijn liefje naar Hamburg,
huwde haar daar en keerde dan naar zijn geboortestad terug.
Wij noemden het getal zijner schilderijen overgroot, wij hebben niet willen
schrijven ‘verbazend’ groot. Immers, wanneer men ziet hoe zij gemaakt zijn, kan
men moeilijk verwonderd zijn over hun getal, al zij het dan ook dat zij binnen een
dertigtal jaren ontstonden. Wouwerman is in de allereerste plaats een behendige; hij
werkt niet naar de natuur en studeert niet; hij heeft een zeker aantal motieven in het
hoofd en werkt die uit op velerlei wijzen; hij schildert de chic, zooals men het in de
taal der ateliers noemt. Maar onovertroffen is hij dan ook in zijne handigheid. Hij
wil behagen door liefelijkheid en gelukt er volkomen in. Vooreerst moet alles blij
en opgeruimd zijn voor hem, niet zoo zeer in de onderwerpen als in de vormen. Hij
zoekt die soort aantrekkelijkheid in de beweging: zijne paardjes zijn altijd zoo gedraaid
en in gang dat zij zich op hun sierlijkst en levendigst voordoen, in zijne jachten
draven zij, in zijn gevechten steigeren en plooien zij, in zijne pleisterplaatsen worden
zij in verschillende houdingen gezien. Zijn menschen zijn immer schilderachtig en
decoratief van houding; hetzij ze met fladderend gewaad en wapperende pluim
voortdraven, hetzij ze rustig zitten te paard, liggen op den grond, gaan of staan: immer
teekenen zij eene bevallige silhouette. Zoo ook is geheel zijn stoffeering: nergens
kracht, nergens forsche doorloopende lijnen, maar overal gebroken, uitgerafelde
omtrekken: puinen van gebouwen en puinen van boomen, verbrokkelde muren en
daken, die uitgebekt zijn in zwaaiende lijnen zooals de wapperende jakken zijner
ruiters en de golvende hoeden zijner jagerinnen; populieren met looverbossen, die
wuiven als reusachtige pluimen, fonteinen die in zwaaiende straal opschieten en
neervallende uiteenspatten. Al wat hij aanraakt verliest zijne dorperheid en zijne
eenvoudige natuurlijkheid en krijgt een sierlijkheid, die verre staat van alle klassieke
regelmatigheid en iets romantisch verleidelijks heeft.
Hij is niet erg afgewisseld in zijne onderwerpen, maar hij weet de voorstelling van
dezelfde tafereelen smakelijk te maken door er velerlei nevenfiguurtjes of episodes
bij te brengen: kinderen die spelen onder elkander of met een geit of een hond, een
bedelaar langs den weg, een moeder die haren jongen roept, een vrouw die haar
linnen aan het wasschen is of te drogen hangt, een waardin die bier aanbrengt, mannen
die zich baden of aan het werken zijn. De honderd verschillende groepjes of
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voorvalletjes, die men langs den grooten weg ziet, brengt hij te pas bij zijn tooneeltjes,
waar de ruiters meestal de hoofdrol in spelen. En dit alles is handig ingelijfd, prettig
gedraaid, plezierig aangetakeld; zijne dames te paard, met haren gepluimden hoed;
zijne jagers, met den valk op de vuist, zijn zoo elegant als Watteau of Fragonard ze
ooit penseelden of als men ze te Sèvres of in Saksen ooit in porselein bakte.
En zoo is het ook met de bewerking. Geene krachtige of volle tonen, geene
glansende lichten, maar gebroken, verfijnde kleur, verdoofde, gehalveerde klaarheid.
Gewoonlijk
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een vooruitspringende, heldere vlek: het witte paardje, dat nog hier en daar
blauwachtig grijs getint is; daarnevens het bruine of rosachtig vale; dikwijls op den
witten schimmel een ruiter met schitterend roode jak en dan verder menschen en
bijzaken, huizen en landschap, verdoovende van toon, maar altijd teer en zacht van
kleur. Hier en daar een flikkering op een harnas, op een pluim, een sjerp, een hoed,
maar verder altijd alles stil, wasemig, dommelig, zonder krachtige schaduwen evenals
zonder kruimige verfbrok. De hemels nu eens helder dan donkergrijs, dan warm
bedampt, dan bruin gezengd, maar nooit in volle blauw of zilverwit, of akelig donker.
En tegen die dunne, geblazen luchten teekenen de figuurtjes hunne lodderige
omtrekken duidelijk af, stevig in vergelijking van het dampige, pittig in
tegenoverstelling met het vlokkige. Het is eene kunst van half en half, niet warm of
niet koud, maar koel en zwoel nevens elkander en met elkaar verbonden; niet helder
of donker, maar in glimmende schemering; zonder eenige ruwheid, maar zonder
kracht; fluweelig van uitzicht, pluimachtig van vorm, niet vertroeteld noch gepeuterd,
maar met zeer vlugge hand vluchtig gepenseeld.
Deze algemeene kenmerken gelden ook voor de 53 stukken der Ermitage. Wel
heeft men gepoogd eenig verschil te vinden tusschen de werken zijner opeenvolgende
tijdperken, maar de grondslagen, waarop men dit onderscheid zou kunnen vestigen,
zijn al bijzonder schaarsch. Van al de stukken, die de Ermitage bevat is er slechts
één gedagteekend, en wel Nr. 1021, verbeeldende een Gevecht van Poolsche tegen
Turksche ruiterij, dat het jaartal 1656 draagt. Bode heeft de meening geopperd, dat
Wouwerman in den loop der jaren zijn monogram wijzigde, dat hij eerst vóór de W,
die zijn familienaam aangeeft, een dooreen gevlochte P en H plaatste, dan er eene L
en eindelijk eene S bijvoegde. In dezen laatsten vorm zou het naamcijfer gedurende
heel den bloeitijd des meesters gediend hebben; in de laatste jaren werden die letters
losse, onduidelijke teekens. Van de 53 stukken uit de Ermitage zijn er 45 geteekend,
39 ervan dragen vóór de W de dooreen getrokken letters P H L S, éen de P H L alleen,
vier de onduidelijk geteekende voornaam en een enkel de letter W. Van de 61 stukken
te Dresden zijn er vijf ongeteekend, vier onduidelijk, in vier bestaat de voornaam uit
de letters P H, in één uit de letters P H L; in één zijn de teekens losser; in de 46 andere
bestaat de monogram uit de letters P H L S. Onder de werken zijner eerste jaren telt
Bode en ook Waagen, die hem hierin was voorgegaan, de warmere, bruinere stukken,
zwaarder van toon; de heldere, zilverige, fijnere zouden tot de middeljaren, en de
nog vlotter en vluchtiger geschilderd tot zijne laatste jaren behooren. Best mogelijk
en waarschijnlijk zelfs, maar zonder veel belang is dit onderscheid, in aanmerking
nemende het kleine getal stukken met den afwijkenden monogram.
Onder de werken van Filips Wouwerman in de Ermitage behandelt het eerste in
de rei een uitzonderlijk onderwerp, namelijk het Kattentrekken, een spel dat in vroeger
tijd in de Hollandsche dorpen in eere was en dat men ten onzent op den buiten nog
wel weervindt in den vorm van ‘Kattenknuppelen’ of ‘Haantrekken.’ Eene kat is met
de achterpooten aan een koord opgehangen, dwars over den weg; de boeren rijden
onder de koord door en trachten het dier te pakken om het los te trekken: eene
gelegenheid om velerlei paarden te schilderen, voortdravende of stilstaande. Behalve
de hoofdhandeling heeft men de gewone bijzaken tot aanvulling: een paar
schilderachtige dorpshuizen aan de eene zijde; in het verschiet een gezicht op het
landschap met lieden die zich baden in de rivier; op den voorgrond spelende kinderen;
het witte paard dat steigert op het oogenblik dat de ruiter zich in den zadel gaat zetten;

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

een waard, die de kampers bedient, en meer andere personages van ondergeschikten
aard.
De overige werken vervallen in de gewone onderverdeelingen: tien jachtstukken,
vier ruiterij-gevechten, twee stallen, twee tooneelen uit het boerenleven, vier rijscholen
in de open lucht, twee marketensters; verder reizigers die halt maken, paarden in de
weide, voerlieden die over den weg trekken, paarden die door een rivier waden. Enkel
op een drietal stukken vindt men geen paarden; het
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eene is een vroolijk gezelschap in een verdacht huis, in den aard van Jan Steen (Nr.
1038), een ander verbeeldt dansende en pretmakende boeren in den aard van Teniers'
kermissen (Nr. 1039). In sommige speelt het landschap een voorname rol; in het
Wintertooneel (Nr. 1040) onder andere, waarin men het blank besneeuwde veld ziet
met eenige kale magere boomen en het bevrozen water, met boeren die hout hakken
en kinderen die schaatsenrijden: een tafereel van aangrijpende waarheid. In een ander
stuk (Nr. 1041) ziet men een zomertooneel: maaiers die aan het werk zijn of uitrusten.
Onder de ruiterijgevechten munt vooral de Verbrande Molen uit (Nr. 1019). Op
den boord eener rivier ontmoeten de vijandelijke benden elkander, de eene troep is
te paard en is in het water gereden, schietende en hakkende op den vijand, die op
den anderen oever tracht de ruiters het overkomen te beletten. Aan de eene zijde
vluchtende en jammerende dorpelingen, aan de andere zijde, op de hoogte, brandende
molens: een zeer bewogen en zeer dramatisch tooneel.
Van de jachtstukken is het voornaamste de Hertenjacht (Nr. 1034), die gehouden
wordt voor Wouwerman's meesterstuk. Een groot jachtgezelschap achtervolgt een
hert en een hinde, die in het water gesprongen zijn. In den voorgrond een ander
gezelschap ter valkenjacht uitgereden, een dame die te paard stijgt, een jager die den
hoorn blaast, een minnekoozend paar; ter zijde een kasteel waaruit een jager met
honden komt: alle menschen en dingen die de meester gaarne schilderde en die hij
hier met lichte hand in bijzonder helderen toon penseelde.
Het stuk, waarvan de afbeelding hierbij gaat (Nr. 1007) draagt den naam van de
Voerlieden, het is een der beste werken van den meester, dat een gunstig en toch juist
denkbeeld van zijn trant geeft. Het tooneel is op den oever der zee geplaatst. Tegen
het strand liggen de visscherssloepen; op de duinen staan de personages, waarschijnlijk
de visschers die hunnen buit aan land gebracht hebben en de voerlieden die hem
komen weghalen; ter zijde de visschershut of de herberg. Het witte paardje staat
vooraan, het bruine daar naast: dit is hoofdzaak. Dan komen de bijpersonen en de
gewone stoffeering: twee jongens die met een hond spelen, de waardin met het kind
op den arm, die bier aanbrengt, een jongen die zijn schoen bindt, een paar koutende
neergezeten personen, een hond die de wagensmeer likt. Het stuk onderscheidt zich
door een toon, zacht als gewoonlijk, maar van ongemeene helderheid en van bijzonder
rijke kleuren. Het is als immer berekend op bevalligheid: de menschen zijn niet arm;
de woning is verbrokkeld maar romantisch opgesmukt; de kleederen zijn niet
verhakkeld, maar schilderachtig uitgezocht; het leven is plezierig, de wereld is
behagelijk van uitzicht. Zie eens hoe liefelijk en netjes de silhouette van paarden en
menschen en wagen en hut zich afteekent tegen den donzigen hemel, hoe die dingen
leven in hunne rustigheid, hoe het genoegelijke van het bestaan weergegeven is in
de harmonie tusschen lijnen en tonen, hoe de enkele heldere toetsen goed uitkomen
en nochtans de halve tonen van het overige niet te kort doen; hoe eenvoudig waar
dit alles schijnt en hoe het in werkelijkheid bijeengebracht is om te behagen; hoe
alles op decoratief effect berekend is, en hoe behendig dit doel bereikt is!

Sentina.
Door J. Clant v.d. Mijll-Piepers (Holda).
(Slot).
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Dagen, weken lang bleef Sentina dof, loom, lusteloos, werkend zonder animo, bleeker
dan ooit, met donkere randen om de oogen.
Ze spraken allemaal van ‘overwerken’ en dat zij rust moest nemen en veel naar
buiten gaan. Zij liet hen praten, schudde het hoofd en ging stil haar gewonen gang.
Als zij alleen was lachte zij soms schamper - overwerkt! ze voerde haast niets meer
uit - wat kon het haar ook meer schelen? - Ze behoefde haar moeder niet meer te
gaan zoeken - die woû haar immers toch niet kennen - waarvoor werken dan? - Dàt

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 11

843
was haar doel geweest, dat alléen, werken en geld verdienen om haár te gaan zoeken.
Niets kon haar nu meer schelen - niets meer - ze woû dat ze maar ziek werd en dood
ging - dan was het uit....
Maar zij werd niet ziek. Na een week of wat kwam er een brief van Gaston uit
Parijs. Tegen den winter zou hij naar Rome gaan dit jaar, dacht hij, en dus niet te
Venetië komen. Maar van Cecchi had hij een poos geleden zulke goede berichten
over haar gehad dat zij nu eens moest beginnen met een niet te groot stuk uit de
accademia te copiëeren in zijn geheel. Hij zou haar in relatie brengen met een paar
kunstkoopers te Venetië en ook te Florence. Cecchi kon wel beoordeelen of haar
werk voor den handel geschikt was; zij moest zich maar aan zijn oordeel houden en
ook de geldkwestie aan hem overlaten....
Haar eerste gevoel bij het lezen van dien brief was pijn. O hoe blij zou hij haar
gemaakt hebben als hij gekomen was vóor zij wist wat ze nù wist! Nu bracht hij haar
in de war.... zij wist niet - kon alles niet goed meer indenken.... Voorloopig hield zij
den brief in haar zak en sprak er met niemand over. Maar zij moest er wel over
denken, en dat wekte haar toch op uit haar verdooving en onverschilligheid.
Ja - het zou toch goed zijn geld te gaan verdienen en onafhankelijk te worden van
haar oom en tante. Misschien zou zij hun dan nog eens wat kunnen toestoppen. Zij
hadden toch medelijden met haar gehad en waren goed voor haar geweest op hùn
manier.
Tot nòg toe had zij in haar aangeboren verfijning enkel het harde en grove in hen
gezien en gevoeld - nu zag zij toch ook de ruwe goedhartigheid van die menschen.
Zij was een kind van het volk, levend in haar eigen kring, en zij had genoeg gezien
en gehoord in haar omgeving om te weten dat veel kinderen het slechter hadden dan
zij.... vooral onechte kinderen. En dàt hadden de Bonardi's haar toch nooit verweten
of laten voelen, ja het zelfs voor haar en anderen geheim gehouden. Zij werd Sentina
Bonardi genoemd door iedereen, en heette een broer's kind te zijn. En al had zij zich
daardoor dikwijls in haar kindertrots gekrenkt gevoeld, het was toch nog meer dan
haar toekwam, dat wist zij nù.
Ja - zij zou weer flink gaan werken en gauw geld verdienen.
En heel in de diepte van haar ziel begon het verlangen naar hare moeder weer òp
te leven. Misschien leefde zij wel alleen, droevig en eenzaam.... misschien, als zij
Sentina terug zag als schilderes, als iemand die zijn eigen brood kan verdienen en
onafhankelijk is - misschien dat zij haar dan wèl zou willen kennen en bij zich
nemen.... wie weet?
Heel flauwtjes begon er zoo weer iets als hoop in haar te groeien en daarmee ook
weer de lust tot werken.
En haar eerste groote proef gelukte boven verwachting goed. Cecchi was opgetogen
over zijn leerling; de jongeluî die met haar op den cursus waren benijdden haar
succes, vooral om het geld dat zij er voor kreeg. 't Was nog wel geen groote som,
maar voor Sentina die nooit meer dan eenige soldi in haar zak gehad had, was het
een heel kapitaal. 't Had een eigenaardige kleur, vond zij, dat zelf-verdiende geld,
en er ging een groote opwekking van uit tot voortgaan en volharden en inspanning
van alle krachten om naar het hoogst bereikbare te streven.
Juffrouw Bonardi sleepte nog tot de laatste dagen van het jaar. Toen, op een stil
grauwen Decemberdag kwam het einde, kalm en vredig. Zij was ten volle bediend
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en stierf gerust. Zij had afscheid genomen van haar man en Sentina, en sliep toen in,
zonder pijn en voor goed.
Het was een goed huishouden geweest en Bonardi was eerlijk bedroefd, maar toch
voelde hij het als een verluchting dat het gesukkel van het laatste halfjaar nu uit was.
Sentina had haar den laatsten tijd voortdurend verpleegd en verzorgd, in een nieuwe
behoefte van toewijding en met het gevoel dat zij een schuld afdeed. En de zieke
scheen iets daarvan te begrijpen en was er dankbaar
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voor. Hoe meer hare krachten verminderden, hoe zachter en goediger zij werd.
Eén keer nog had Sentina over haar moeder gesproken, even maar, alleen om te
vragen of zij op haar moeder leek?
‘Je hebt precies de oogen van je moeder,’ had tante gezegd, ‘maar anders niets.
Je moeder had ook veel lichter, rossig haar - -’
En een van de allerlaatste dagen had Sentina haar eens toegefluisterd, terwijl zij
haar kussen wat opschudde en goed legde:
‘'t Is goed dat u mij dat gezegd heeft - van moeder... en... vader... en... ik dank u...
voor... voor alles.’
En toen had zij de magere beenige hand van juffrouw Bonardi in de hare genomen
en gedrukt. Het deed de zieke vrouw blijkbaar aan en ze knikte Sentina vriendelijk
toe. Dit was de teederste liefkoozing die ooit tusschen hen gewisseld was, en het had
Sentina heel wat moeite gekost die enkele woorden te zeggen - maar nu was zij toch
blij dat zij het gedaan had.
't Was alles nu al lang voorbij, de lijkdienst, de begrafenis, de eerste lange dagen van
leegte en ongewoonte, en Sentina zat weer dagelijks rustig alleen op haar atelier te
werken. Zij had aan Gaston te Rome de doodstijding van tante gezonden; hij zou
daar blijven tot in April, en ging dan nog voor een week of wat naar Florence.
Zij werkte nu geheel zelfstandig en kreeg geregeld opdrachten van de beide
kunstkoopers met wie zij door Gaston in betrekking was gekomen. Haar werk was
zeer gewild en werd vlot verkocht. Zij had dan ook de zieke nog met allerlei
lekkernijtjes kunnen blij maken, en oom Bonardi bijspringen in veel ongewone
uitgaven gedurende die lange weken en maanden van zwakker worden en langzaam
sterven; en door beiden was die hulp zeer gewaardeerd en met een zekeren trots
aanvaard geworden - het was toch iets als een belooning voor wat zij indertijd aan
het kind gedaan hadden, vonden zij.
In 't eind van Maart begon Bonardi over hertrouwen te spreken. 't Ging zoo niet,
er moest een vrouw in de zaak zijn, en over huis ook. Sentina kon dat niet doen, dat
begreep hij wel - ze was er ook niet geschikt voor. Maar een vreemde vrouw in huis,
dat kon oòk niet. 't Was nu niet anders - hij zou zijne goede Netta nooit vergeten; zij
was een beste vrouw voor hem geweest, en voor de zaak ook. Maar zònder vrouw
ging het niet.
En hij had ook al over iemand gedacht, Sentina kende haar wel, Clotilde, de
weduwe van Luigi, zijn vroegeren collega. Dat was een knappe, brave vrouw, en ze
had verstand van de zaak ook. Als zij wilde zouden zij er maar geen gras over laten
groeien en over een maand trouwen.
Sentina kwam nu ook met háar plan voor den dag. Zij wilde naar Florence; al lang
had haar patroon hier er op aangedrongen dat zij dáar nu eens zou gaan werken; maar
eerst door de ziekte van tante en later om oom niet alleen te laten.... maar als oom
nu ging hertrouwen, dan kon zij zeker wel gaan?....
Zij schreef nu onmiddellijk aan Gaston wat er besloten was en vroeg wat hij er van
vond? En tegen zijn gewoonte in antwoordde hij bijna dadelijk. Hij vond het plan
uitstekend en hij kende te Florence wel eene fatsoenlijke schildersweduwe, die een
kamer te verhuren had, geschikt voor atelier; hij zou zijn best doen haar daar
ingekwartierd te krijgen. Die dame had hem wel eens gevraagd of hij niet een jong
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meisje wist uit Parijs of zoo, die te Florence woû studeeren. Zij had een mooie ruime
kamer over, met goed licht; zij kon die wel verhuren aan den een of anderen schilder,
maar zij was zelf nog jong en had liever een dame dan een heer. Aan die zou hij
schrijven of de kamer met Mei open was.
In 't begin van Mei, was oom Bonardi met zijn Clotilde getrouwd en stoomde Sentina
naar Florence, onder geleide van haar ouden leermeester Cecchi, die juist voor zaken
ook daarheen moest.
Gaston was aan het station, heel hartelijk en belangstellend. Hij zou Sentina maar
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dadelijk bij mevrouw Calandro brengen, als zij 't goed vond.
Hij had alles al met mevrouw afgesproken; Sentina zou bij haar geheel inwonen
en de groote kamer boven voor zich hebben. Veel geld vroeg de weduwe niet; zij
had het zoo erg niet noodig en vond het recht gezellig dat Sentina bij haar kwam.
Sentina was wat verlegen, bedremmeld door al het nieuwe, voelde zich linksch
met haar vergroeid figuurtje, in haar schuwen angst voor vreemde oogen altijd - wist
niet veel te zeggen. Toen kwam er een klein meisje binnen van een jaar of vier, met
lange blonde haren en groote blauwe oogen. Sentina keek haar in verrukking aan,
en de kleine voelde zich blijkbaar ook aangetrokken door de zeegrijze glansoogen
die haar zoo bewonderend begroetten. Zij kwam naar Sentina toe, lachend, met
uitgestoken handje. En nu was op-eens het ijs gebroken. Tegen haar begon Sentina
dadelijk ongedwongen te praten en van alles te vragen, hoe zij heette? Teresina. En
hoe oud was ze? Vier jaar - en hoe heette zij? en was zij de nieuwe juffrouw die
kwam schilderen? en zou zij wel eens met haar willen spelen en wandelen als
mamaatje niet kon? En zoo onder vroolijk heen en-weer gevraag en gebabbel was
de vriendschap gauw gesloten.
Sentina raakte binnen een paar dagen ook geheel op dreef met haar gastvrouw. 't
Was een lieve, blonde, nog jonge vrouw, met iets gedistingeerds over zich; toch heel
eenvoudig, ook van afkomst, zoodat Sentina haar niet al te ver boven zich voelde
voor den dagelijkschen, huiselijken omgang.
Gaston kwam haar den tweeden dag afhalen om haar eens rond te leiden door de
stad en in de Accademia delle belle Arti - daarmede zouden zij de kunstbeschouwing
maar beginnen.
't Was alles nieuw en vreemd en verbijsterend voor haar. Al dat bezige gedoe van
een groote levendige stad, de herrie van rijtuigen, karren en trams, en die massa's
paarden! Zij had nooit andere paarden gezien dan de twee magere scharminkels die
op Lido voor den éenigen tramwagen voortsukkelen, langs het onnoozele lijntje dat
van den steiger naar het Casino leidt.
Venetië was zoo iets heel anders; dáar geen enkel voertuig, alleen de eigenaardige
kalme toeristen-levendigheid en in de volkswijken wat drukte van geloop en gewandel,
maar geen wielen-geratel, paarden-getrappel, tramgebel en zweep-geklap. Zij was
angstig in de straten-volte en blij toen zij kwamen op de Lung' Arno, de ruime stillere
kade. Op de Ponte-Vecchio voor de opene bogen bleef zij in-eens stilstaan, met een
o! van verrassing over het landschap dat ze daar tot ver over de Arno heen zag.
Bergen had zij ook voor het eerst uit het portierraampje van den trein gezien, toen
ze uit het lage land van Venetië, Florence naderden. De heele wereld was als nieuw
voor haar, en zij zelf zoo vreemd, zoo ànders daarin!
En toen, op-eens, kwamen de oude dagen van Venetië in haar denken terug, hun
eerste tochten naar de musea daar - hij, jolig en jongensachtig soms, stralend van
levenslust en overvloeiend van goedhartigheid op zulke dagen. Zij, het armelijke
schuwe kind, zoo klein en schraal met haar scheeven rug, met den langen groenen
puntdoek om, dien zij, als alle Venetiaansche volkskinderen uit ‘deftigheid’ altijd
omdeed, en over haar hoofd trok als het regende - wat een zonderling spannetje moest
dat toch geweest zijn, dacht zij nu. Haar rug was nog wel altijd scheef maar zij ging
nu toch beter gekleed, was ook wat menschelijker en minder schuw geworden in die
jaren, een beetje langer ook, al was zij nog altijd maar klein en min voor bijna
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zeventien jaar. Hij, Amedeo, was ook wat veranderd vond zij, wat kalmer, geposeerder
geworden, en hij behandelde haar nu als een dame. Dat leek haar zoo kluchtig; zij
moest er telkens om lachen; maar 't hief haar op en streelde haar ook, heel prettig.
En juist terwijl zij zoo aan Venetië dacht, kwamen ze op de Mercato Vecchio, en
daar òm en bij het Palazzo Vecchio zag zij zwierende, neerstrijkende duiven, minder
tal-
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rijk, maar even mak als op de Piazza te Venetië.
‘O kijk eens, duiven! Net als bij ons! O mijn heerlijke lieve duiven van de Piazza!’
riep zij zoo gul-blij uit, dat de menschen omkeken en Gaston lachen moest om haar
verrukking. Toen werd zij een beetje verlegen en liep gauw met hem door, zeggend
met een groote kleur:
‘O weet u, daarom alleen speet het me om weg te gaan - ik zou die lieve duiven
zoo missen! Maar dat er nu hier ook zijn is heerlijk! Die ga ik ook alle dag voêren als ik eerst goed den weg weet...’
‘Ja, en als je wat gewend bent aan de drukte, hè? Je kunt hier niet zoo gaan
neerhurken als op de Piazza - je zoudt hier gauw onder den voet of onder een wagen
raken - denk daaraan...’
‘O, ik zal ze wel naar een stil hoekje zien te lokken.... ze zullen me hier net zoo
gauw naloopen als bij ons.... heerlijk - heerlijk!’ praatte zij nog in zichzelf door,
heelemaal vol nu van deze onverwachte vreugde.
Gaston bleef nog een veertien dagen te Florence en leidde Sentina overal rond. Hij
leerde haar Florence kennen en zien, zoo als hij haar Venetië had leeren kennen en
zien, wees aan en vertelde, dwaalde met haar naar buiten of door de stad, bracht haar
naar Fiesole en in de Boboli-tuinen, en maakte deze twee weken weer tot éen groot,
rijk genot. Het leven bloeide open voor haar als een lichtende bloem, en alles werd
klaar en duidelijk, omdat er klaarheid was gekomen ìn haar, en zij nu de dingen van
het Leven, het bewegen en werken der groote menschheid buiten haar, begon te
begrijpen.
Als zij nu nog hare moeder vond, dacht zij, dan zou het leven een-en-al heerlijkheid
zijn. En zij hoopte eigenlijk maar dat zij haar arm en verlaten vinden zou - het zou
zoo prettig zijn voor háar te kunnen werken en zorgen.... En op straat keek zij naar
alle vrouwen die er schamel en lijdend uitzagen, hopend een trek, een iets te vinden
dat haar zou doen voelen wie de arme was - -.
Er was maar éen zwarte stip in al het helle licht dier vroeg-zomer dagen: het besef
dat zij 't hèm toch zeggen moest, moest vertellen wie ze eigenlijk was, en van haar
moeder. Zij was zoo trotsch geweest dat haar moeder een signora was.... als hij nu
wist.... Ja, dat was het juist.... als hij 't nu wist?....?....
En zij verschoof het weer, altijd weer, bang om een storing te brengen in het mooi
van die blije dagen. Als hij weg was - hij zou al zoo gauw weggaan! - als hij weg
was zou zij haar best doen om wat van haar moeder te weten te komen, en dan kon
zij 't hem immers schrijven....
In de veranderde uiterlijke omstandigheden had ook hun verhouding zich van zelf
gewijzigd. Wel voelde Sentina zich niet zijn gelijke, maar zij gingen nu toch als
gelijken samen om, ook al door mevrouw Calandro, die dikwijls met hen meeging.
Bovendien, zij waren beiden artiste, dat gaf al iets broederlijks en maakte haar vrijer
tegenover hem in haar spreken.
Gaston was waarlijk veel van haar gaan houden; zij was een prettige kameraad
voor hem geworden, bij wie hij altijd warme belangstelling en affectie voelde. En
zij had zich zoo eigenaardig flink ontwikkeld in die jaren, had veel gevoel voor kunst
en een heel helder begrip. Zij kon zoo raak de dingen zeggen, zoo met een enkel
woord precies den spijker op zijn kop tikken in haar oordeel; hij stond er soms
verbaasd over, en het amuseerde hem altijd. En zij was goed, zacht en lief in den
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omgang met mevrouw en het kind, waaraan zij zich bizonder had gehecht; zoo
gevoelig ook altijd voor iets vriendelijks of hartelijks dat haar werd aangedaan.
En dan, daarbij, had zij voor hem de groote bekoring zijn belichaamde goede daad
te zijn, uit een vluchtige opwelling van goedhartigheid ontstaan, maar nu iets heel
moois en dankbaars geworden in zijn leven, en iets waarmee hij eer had ingelegd
ook. Zelfs had die er toe bijgedragen de moeder van zijne verloofde haar toestemming
tot hun huwelijk
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te doen geven. Aanvankelijk had zij nog al bezwaar gemaakt hare dochter aan een
artist af te staan, maar toen zij haar verteld had van Sentina en wat die nu door Gaston
geworden was, had de moeder zich laten verteederen door dit bewijs van
onbaatzuchtige goedheid van hart.
Die verloving was nog een geheim; eerst als hij te Parijs terug was mocht die
publiek worden, maar aan Sentina, zijn goede kame raad, zou hij het toch vertellen.
Van alle oude meesters was hem Botticelli het liefst, zei Gaston, vooral om dat ééne
stuk, die Madonna met vier heiligen, dat in die kleine zaal, Sentina wist wel, van de
Accademia hing. Dat éene kopje daarop! Nu ja, dat had dan ook eene bizondere
bekoring voor hem. Hij zou het haar nu maar vertellen - hij was verloofd en zou over
een maand of drie trouwen - in Augustus dacht hij - en dat bewuste heiligenkopje,
dat was precies Lucie....
‘O, dat mooie kopje met dat eigenaardige mondje?’ Ja - ja - zij wist wel - leek zij
dáarop? hoe heerlijk om zoo mooi te zijn!
‘U zal wel heel gelukkig worden.... Maar - dan gaat u zeker voor goed te Parijs
wonen?’
‘Later misschien wel, maar vooreerst denken wij nog wat te gaan reizen. In
September komen wij waarschijnlijk samen hier - ik moet haar toch haar gelijkenis
eens laten zien....’
Ja - dat zou heerlijk zijn als zij samen hier terug kwamen, dan zou Sentina haar
ook leeren kennen - heette zij Lucie? Lucia?
‘Santa Lucia’ dus zou voortaan die heilige van Botticelli's schilderij heeten, al had
de schilder zelf er misschien wel eene andere mee bedoeld, en Santa Lucia was een
heel mooie naam voor zijn verloofde, zei ze lachend.
Zij was kinderlijk blij over zijn confidences, net of zij zijn zusje was, vond zij,
zoo aardig intiem praatte hij over dat alles. In vele maanden had zij zich niet zoo
gelukkig gevoeld.
Gaston had afscheid genomen; Sentina was met mevrouw Calandro alleen.
‘En nu zal je zeker hard aan 't werk moeten gaan, is 't niet? Maar ik geloof heusch
dat dit vacantietje je goed heeft gedaan - je ziet er veel beter uit dan toen je kwam.’
‘Vindt u? Ja - wel mogelijk - ik ben hier zooveel in de lucht geweest, veel meer
dan bij ons het heele laatste halfjaar.’
‘Ja, ja - en daarbij zulk aangenaam gezelschap - nu meisjelief, kleur maar niet ik meen er geen kwaad mee, hoor.’
Het jonge vrouwtje lachte gul, legde haar arm om Sentina's schouders, keek haar
onderzoekend aan en toen, nog altijd lachend:
‘Kom - biecht eens op - ben je niet een klein beetje verliefd op dien knappen
kunstbroeder?’
‘Ik houd heel veel van hem - maar verliefd?.... neen - ik ben niet op hem verliefd,’
zei zij met bijna plechtigen ernst, zoodat haar hospita, voelend dat haar scherts hier
uit den toon viel, zei dat ze 't ook maar uit gekheid had gezegd, maar dat het anders
zoo vreemd niet zou zijn - hij was heusch een erg aardig jongmensch en heel knap
van uiterlijk ook.
‘Hij is altijd zóo goed voor mij geweest,’ zei Sentina droomerig, ‘zóo goed als
niemand anders.....’
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Toen zij alleen was moest ze terugdenken aan die vraag van mevrouw Calandro. Of
zij verliefd op hem was? - verliefd.... Zij dacht aan haar kennisjes van den
teekencursus: Giulia, die altijd ‘verliefd’ was, dan op den een, dan op een ander....
bah! zij walgde er van. En Chiarina, die zoo smachtend hing aan den arm van haar
geliefde.... ook die was verliefd in een eerlijke verkeering. Maar - zóo iets voelde zij
toch niet? Neen - o neen - zóo niet! Toch hield zij zooveel van hem - - alles, alles
zou zij voor hem willen doen. Zij zou hem haar lichaam gegeven hebben als hij 't
gewild had, zoo als zij hem haar ziel gegeven had, heel haar zijn en denken - zoo als
ze in een klooster zou gegaan zijn als hij 't verlangd had. Maar zij had geen begeeren
- zij voelde hem ver, vèr boven zich, en ze was blij dat hij nu
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gelukkig was door eene andere, eene dame, mooi en rijk en zijn gelijke in stand. Of
zij hem dan lief had?....
Maar heeft men zijn God dan niet lief? zijn Verlosser en Zaligmaker? En was hij
dat alles niet voor haar geweest? Wie anders had zich ooit om haar bekommerd? wie
haar ooit hartelijk toegesproken? Wie haar blij gemaakt met de duiven van San Marco,
met gondeltochtjes en wandelingen? Wie had haar leeren zien het mooie en heerlijke
van haar eigen stad? wie haar geholpen en geleerd zoodat zij nu niet meer afhankelijk
was van anderen en voor zich zelf kon zorgen? O, hij had haar alles gegeven, alles
wat haar zoo arm leven rijk en mooi gemaakt had, vriendelijke woorden, blijheid en
genot - alles wat er goeds en liefs in haar leven was gekomen kwam van hèm.... of
dat dan liefde was?
Neen, dat was geen ‘liefde’ zoo als zij die van anderen kende. 't Was een gevoel
machtig en diep, van dankbaarheid, van groote teederheid en toewijding, heel mooi,
heel puur, zonder zinnelijkheid, zonder eigenbaat, een absoluut geven van haar ziel,
van al het beste ìn haar, zonder iets terug te vragen. En alleen een stil-zalig zijn als
hij haar gaf van zijn teederheid, kleine stukjes van zijn druk, vol leven, waarin zij
hem volgde met haar denken zooveel zij 't kon - blij dàt zij 't kon, zielsgelukkig met
die altijd weer zich opdringende gedachte aan hem, waarbij zij hem voór zich zag,
dan zus, dan zoó, eene altijd wisselende, toch zelfde verschijning, de bloem van haar
denken, de God van haar voelen....
Sentina was nu al een week of acht druk aan het werk. In een der grootere zalen van
de Accademia was zij aan het copieeren van eene ‘Annunciata’, toen op een ochtend
nog een ander, een jong schilder zich installeerde om hetzelfde stuk na te schilderen.
't Bleek een oude kennis te zijn van den cursus bij Cecchi, Carlo Monti, afkomstig
uit Bologna. De ontmoeting deed beiden plezier; zij hadden het altijd
kameraadschappelijk-goed samen kunnen vinden. Hij mocht Sentina graag lijden
omdat zij zoo in het geheel geen pretentie had bij haar wezenlijk knap werk, en ook
omdat zij zoo heelemaal niet koket of flirt-ziek was. En nu hier, beiden in eene
vreemde stad, was het gezellig elkaar weer te vinden. Onder het schilderen door werd
er nog al eens een praatje gemaakt; Carlo had allerlei grappige verhalen, die hij op
zoo'n leuke manier wist te vertellen dat Sentina dikwijls hartelijk zat te lachen.
Den dag toen zij de laatste hand legde aan hare copie zat er nog een jongmensch
in een ander gedeelte van de zaal te schilderen. Hij zat zoó, dat hij langs zijn doek
kijkend, Sentina vlak in het gezicht kon zien.
Juist dien dag had zij, voor haar doen, bizonder levendig zitten praten en lachen,
zonder op te letten dat die andere schilder haar voortdurend zat aan te kijken. Sentina's
lachen had iets bizonder aantrekkelijks, misschien wel doordat de groote, grijs-blauwe
oogen, gewoonlijk zoo droef-ernstig, als zij lachten door hun glans het heele bleeke
gezichtje zoo eigenaardig deden lichten en stralen.
Zij stond op en pakte haar boeltje bij elkaar. 't Was àf en zij was tevreden over
haar werk. Zij had nu een grootsch plan - zij zou Botticelli's madonna met vier heiligen
onderhanden nemen; dat woû zij Amedeo als huwelijksgeschenk aanbieden, om dat
portret van ‘Santa Lucia’.
Dat stuk hing in het kleine zaaltje waardoor men uit de groote zaal, waar zij nu
gewerkt had, op een corridor kwam die naar een achtertrap voerde, den gewonen
weg waarlangs Sentina altijd het gebouw verliet.
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Ook nu ging zij den open doorgang door, maar in plaats van door te loopen, zooals
anders, bleef zij staan voor de Botticelli, die vlak om den hoek hing. Zij stond daar,
met haar oogen al natrekkend lijnen en vormen, bestudeerend de kleuren, de lichten schaduwpartijen, indrinkend de bekoring van die wondre vrouwenkopjes uitgaand,
toen zij op eens in de groote zaal Carlo haar naam hoorde noemen. Onwillekeurig
luisterde zij, half onverschillig, half toch willend weten wat daar over haar gesproken
werd.
‘Sentina Bonardi, een oud kameraadje van den teeken cursus te Venetië’ hoorde
zij hem
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zeggen, wat blijkbaar het antwoord was op een vraag van dien anderen schilder.
‘Zoo - nou, een aardige bonne fortune voor je, hoor - een heél interressant kopje’.
‘Och kom, zanik nou niet, hè? Ze is een beste meid, die Sentina, en heel knap ook,
maar dat zij mooi is heb ik nog nooit in haar ontdekt, en de stakkerd heeft bovendien
een scheeven rug’,
‘Nou - van haar rug zal ik geen kwaad spreken, maar die oogen - sapristi! heb jij
dan zelf geen oogen dat je dat niet ziet? Ik heb nog noòit zulke oogen gezien, zoo
vreemd-lichtend - zoo.... ja - wacht eens! ik ken nòg zoo'n paar oogen, met precies
datzelfde vreemde licht, dien glans van binnenuit.... wáar heb ik die meer gezien? van wie?....’
Op-eens was Sentina in eén spanning van luisteren. Haar oogen - het eénige wat
zij had ‘precies als haar moeder’ zooals tante Bonardi gezegd had, het
herkenningsteeken door haar, sinds zij dat wist, nauwkeurig bestudeerd voor haar
spiegeltje, zoodat zij er ieder lijntje, iedere nuance van kende, wel wetend nu dat ze
bizonder waren en ‘anders’ dan de meeste. Maar zij had geen ijdelheid; dat bizondere
was voor haar enkel het middel om een spoor van hare moeder terug te vinden - en
nu hoorde zij hier spreken van een paar oogen net als de hare....
‘Ja juist - nu weet ik het - 't zijn de oogen van la bella Teresina!’
‘La bella Teresina? wie is dat? is dat hier een plaatselijke schoonheid?’
‘Weet jij niet wie la bella Teresina is? Kom, laat naar je kijken! heel Florence kent
haar.... en wàt goed ook - zij is héel abordable hoor, en als....’
Een van beiden maakte leven met het verzetten van zijn ezel - toen hoorde zij
Carlo iets zeggen van ‘een duur grapje’ en daarna weer dien vreemde op
zelfgenoegzamen toon:
‘Nou - ja - maar voor een knappen jongen heeft zij wel eens een faveurtje over...’
In een vreemde onrust bleef zij staan luisteren.... Waarom eigenlijk? Die Teresina
- wat ging die haár nu aan? Ja maar - die oogen.... dat waren immers net de hare?....
Nu werd er een deur open gedaan en er kwam iemand binnen, die vroeg:
‘Over wie hebben de heeren het als ik vragen mag?’
‘O Signor Portina, u komt als geroepen. La bella Teresina is immers nog een oude
kennis van u?’
‘Zoo! heb je het over háar! Een gevaarlijk sujet voor jongelui, hoor!’
Nu werd er gelachen en zoowat door elkaar gepraat - Sentina kon niet alles volgen
- enkele woorden vlogen er uit:
‘heel wat zware campagnejaren achter den rug - knappe vrouw nog kunstmiddeltjes - begint aftands te raken -’ en toen ineens heel duidelijk woord voor
woord:
‘Ja, indertijd te Venetië. Zij was nog heel jong toen ze begon - vijftien, zestien
jaar misschien - een pracht van een meid! Zij stond model voor ons - ik heb nooit
meer zoo'n model gehad - god, ze was zoo mooi gebouwd - beenen, armen, heupen,
buste, alles was even harmonisch ontwikkeld, en een huid zoo blank en zacht - en
dan die wonderbaarlijk diepe, lichtende oogen, het krullend rossig-gouden haar - een
merkwaardig mooi type. Jammer dat ze zoo'n beest was.... Om je er maar eén staaltje
van te vertellen....’
Nu daalde de stem tot een half-luid gefluister, dat Sentina niet kon verstaan.
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Een groote angst kwam over haar. Zou dat... kòn zij dat wezen? O neen - neen neen! smeekte het in haar - maar er was iets in haar denken, in haar voelen, dat zich
tegen dien twijfel verzette.
Toen hoorde zij op-eens een luid ‘Jezus-Maria!’ en meer uitroepen van verbazing
met half-lachend gevraag van de jongelui. En dan weer de stem van dien derde, heel
duidelijk:
‘Ze waren allemaal gek op haar - ik ook een tijdlang - maar zij gaf om niemand als ze maar betaald werd, de mooie Teresa Costa....’
Teresa Costa.... o god! Dus zij wàs het - haar moeder! - Sentina kon zich niet meer
staande houden; machteloos zakte zij
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in elkaar, de saamgeknepen handen stijf tegen haar mond gedrukt om ieder geluid
dat haar uit de keel drong te smoren.
En weer klonk die stem:
‘Het ongelukkigst is die arme Riotto er aan toe geweest -’
Toen weer vragen van de anderen dat zij niet verstond - en toen hij weer
meedogenloos duidelijk:
‘Ja, Stefano Riotto, de schilder - een beste, kranige kerel met heel veel talent. Hij
heeft een heelen tijd met haar geleefd - hij was razend verliefd. Zij heeft nog een
kind van hem gehad ook - maar zij maakte hem zoo dol van jaloezie dat hij zich
eindelijk voor zijn kop schoot en dáarna....’
Een ratelend rijtuig belette haar verder te verstaan. Toen kwamen weer enkele
woorden tot haar: ‘dat kind? - ja, dood geloof ik.... hij was er dol op, maar zij had er
het land aan.... wij noemden haar la bella Teresina.... carrière gemaakt.... nog
gevaarlijk voor jonge luî.... zij maakt ze gek met haar oogen....’
Eenige oogenblikken zat zij als verdoofd, niet in staat meer om te luisteren. Als
harde slagen op haar hoofd waren ze neer gekomen al de vreeselijke dingen die zij
daar hoorde, en star en wezenloos zat ze op den grond, alleen maar bedacht op eén
ding: zich niet te verraden.
Een harde schaterlach wekte haar op, en toen verstond ze weer, altijd diezelfde
onbarmhartige stem:
‘Haar zien? - o, gemakkelijk genoeg.... saterdag 's avonds - Teatro Nazionale eerste loge rechts - met haar dame de compagnie - dat mist nooit.... Maar blijf op
een afstand, Carlo - nog altijd gevaarlijk hoor! - Maar zeg, Pippo..,. ik kwam om....’
Nu hoorde zij geschuifel en voetstappen. Zij sprong op - stil, geluidloos - bleef
even luisteren..,. neen, zij gingen naar den anderen uitgang. Toch sloop zij nu gauw
het zaaltje door, den corridor over, de trappen af, het gebouw uit.
Nu stond zij op straat - en ze liep, liep, werktuigelijk door, zonder te weten
waarheen, de eene straat in, de andere uit; zij wist niet hoe lang zij gedwaald had.
Eindelijk scheen ze, half onbewust, toch den weg naar huis ingeslagen te zijn. Ze
kwam thuis, meer dan een uur later dan anders. Mevrouw Calandro kwam haar te
gemoet, geheel ontsteld:
‘Waar heb je toch gezeten? wat zie je er uit! kind, wat scheelt je toch?’
‘Ik woû.... een boodschap doen.... en liep verkeerd.... Toen ben ik aan 't dwalen
geraakt.... en nu ben ik zoo moe - zóo moe.... ik woû maar dadelijk naar boven gaan....’
Boven lag zij op haar bed, alleen. Met groote open oogen lag zij te staren - nu en dan
doorschokten koude rillingen haar tenger lichaam - moeilijk ging haar ademhaling
met stille, korte snikjes. Steunen of kreunen durfde zij niet; ze was bang gehoord te
worden en wilde zich slapend houden.
O die pijn, die pijn in haar ziel! die brandende pijn van schaamte en grenzenlooze
vernedering! Een naakt schildersmodel - een gemeene slet van haar vijftiende jaar
af, die zich verkocht voor geld, aan iedereen - een slechte vrouw, die een man in den
dood had gejaagd - haar vader - haar arme vader!
Een groote teederheid overvloeide haar ziel nu voor dien vader, dien zij nooit
gekend had, maar van wien zij nu wist dat hij ‘dol op haar’ geweest was. Zij trachtte
in te denken hoe dat moest geweest zijn: zij, een klein kindje, gesust en gekust en
geliefkoosd door een jongen, lachenden vader - en haar moeder.... o, neen, neen -
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die had altijd een hekel aan haar gehad - altijd! - ‘La bella Teresina, een pracht van
een meid.... jammer dat zij zoo'n beest was’.... o god, o god! die moeder naar wie zij
haar heele leven gesnakt had - ja, ook nòg, ook wéer, na wat tante Bonardi haar
verteld had - zij wist het nù dat ze tóch altijd verlangd en gehoopt had haar te zullen
terug vinden, haar te zien....
Maar zij wilde haar zien - zij zòu haar zien.... iederen saterdagavond zat zij in het
Teatro Nazionale, ‘de eerste loge rechts’ - zij wist het nog goed. Morgen.... wat
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was 't ook weer vandaag? Woensdag? Donderdag? neen - al Vrijdag immers? neen
- toch niet - Donderdag was het - ja, zij wist het nu heel zeker - 't was Donderdag morgen, Vrijdag dus, zou zij kijken wat er gespeeld werd - dan zou ze mevrouw
Calandro zeggen dat zij dat stuk zoo graag eens woû zien en haar vragen of zij met
haar er heen gaan woû, saterdag. En dan zou zij haar zien la bella Teresina - net als
Carlo - die zou misschien ook wel komen dien avond - en dan konden ze samen, hij
met dien Pippo en dien ander, er weer eens over praten hoe mooi ze nog was en hoe
makkelijk te krijgen als je maar geld hadt - want ze gaf alléen om geld - om geld om geld... O! o! wat klopte en hamerde dat in haar hoofd - zou zij nu gek worden?
Misschien wel - wat deed het er ook toe - maar dan zou ze er over praten en dat mocht
niet - neen - neen - niet gek worden en niet er over praten - tegen niemand. Neen nu
woû ze ook niet aan Amedeo schrijven wie zij was - goddank dat zij Sentina Bonardi
genoemd werd - nu was ze er blij om - 't was een eerlijke naam - de Bonardi's waren
brave menschen. - Dwaas, trotsch kind dat ze geweest was.... een ‘signora’ die vrouw!
omdat ze mooie kleeren droeg die ze verdiende met haar lichaam - o, 't was gemeen
- gemeen - gemeen....
Zij kreunde nu toch en wentelde zich om en om op haar bed. Zij kreeg het benauwd
tot stikkens toe; fel brandden haar droge oogen; haar heele hoofd gloeide als in koorts.
Dat ging zoo den heelen nacht door; soms doezelde ze even weg, werd dan weer
wakker van akelige visioenen, bleef weer staren en denken - denken - denken....
Eindelijk werd het toch ochtend en zij stond op. Bleek met donker-omkringde
oogen en een martelende hoofdpijn kwam zij beneden. Vroolijk sprong de kleine
Teresina naar haar toe, sloeg haar armpjes om haar heen en kuste haar.
Sentina's hart kromp in-een; zij kòn het kind niet bij haar naam noemen - ook dàt
was haar vergald!
‘Ben je ziek, zeg?’
‘Ja - liefje - ik heb erge hoofdpijn?’
‘Maar Sentina ga dan toch niet naar de Accademia,’ zei mevrouw, ‘blijf eens rustig
thuis vandaag; je hebt je gisteren bepaald overloopen....’
‘Neen - neen - heusch, dat kan niet. Ik heb werk dat haast heeft....’
En zij ging uit. Allereerst naar de kerk. O, hoe zij bad - hoe zij bad voor de ziel van
haar armen vader die zonder absolutie in den dood was gegaan! En zij bad ook voor
hare moeder, die maar voortleefde in slechtheid en gemeenheid al die jaren lang.
Maar al haar zachter voelen was nu voor dien nooit-gekenden vader; voor zijn zielerust
bad zij met heel haar eigen hartstochtelijke ziel, brandend nu ìn haar als een felle
vlam van pijn.
Toen zocht zij op straat naar een aanplakbiljet om te zien wat er morgen avond
gespeeld zou worden in het Teatro Nazionale. Ah, daar zag zij 't: ‘Il Trovatore’ - zij
zou het goed onthouden: il Trovatore - il Trovatore - nu wist zij het wel
En toen naar de Accademia. Wat was zij moe! Maar zij woû toch haar schilderij
schetsen als 't kon, vandaag. 't Was al haast Augustus - zij moest hard voortmaken zij had weer een bestelling ook, maar dit ging nu voor. Half September zou hij komen
Amedeo - o, hoe zou zij hem kunnen aanzien nu, met dien last van weten, drukkend
loodzwaar op haar heele zijn en denken. Wat voelde zij zich ver in-eens van het
onnoozele kind, dat hem vertelde van haar val, daar vóor het Ecce Homo in de San
Marco-basilica!
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Zij zat alleen - er kwam gelukkig niemand. Zij was de achtertrap òp gekomen en had
zoo stil mogelijk haar ezel geplaatst in het goede licht vóor Botticelli's schilderij. Zij
wilde de anderen, in de groote zaal, niet zien van daag. En wonderlijk, nu ze eenmaal
bezig was, voelde zij geen hoofdpijn, geen moeheid meer het werk ging juist
buitengewoon goed van daag. Zij voelde zich wel wat klopperig, maar dat hinderde
niet; haar hand was vast, haar zien scherp - 't ging uitstekend.
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In een vreemde opwinding kwam zij thuis. O, ze was weer heelemaal goed - en ze
woû zoo dolgraag ‘Il Trovatore’ zien, dat ze morgen gaven in het Teatro Nazionale.
Zou mevrouw niet met haar willen gaan morgen avond?
En den volgenden avond zaten zij beiden onder het publiek dat de voorstelling van
Verdi's opera bijwoonde. Zij hadden samen 's morgens de plaatsen gehaald en Sentina
had heel handig zóo weten te manoeuvreeren dat zij links boven kwamen te zitten,
van waar zij goed in de eerste loge rechts kon kijken.
De muziek was begonnen; het scherm opgehaald. De loge bleef leeg. In
zenuwachtige spanning zat Sentina, telkens van het tooneel wegkijkend, maar de
heele eerste akte verliep zonder dat er iemand verscheen. Zou zij nu niet komen?
juist van daag niet? ‘dat mist nooit’ had die schilder gezegd - en zou zij dan nù
wegblijven?....
Hoe het haar beviel? - vroeg mevrouw. ‘O....? - ja, heel mooi - zeker -, en wat was
het vol! Ieder oogenblik kwamen er nog menschen.... bijna alles was bezet....’
Zij praatte maar door - zij had toch niets kunnen navertellen van die eerste akte spel en muziek, alles was langs haar heengegleden.
Daar begon de tweede akte. Nog altijd niemand in die loge! Maar op-eens, midden
in een aria ging de deur van de loge open, een hel-licht vierkant in den donkeren
achtergrond, waardoor eene vrouw naar voren kwam in het volle licht van de zaal.
Met veel geruisch van zijden kleeren, veel geschik en geplooi, hoofdgedraai en kijken
in de zaal, ging zij vlak vooraan zitten; achter haar zette zich eene andere vrouw
neer, met minder drukte en veel eenvoudiger gekleed de ‘dame de compagnie.’
Een vreemde strakheid was over Sentina gekomen, en in scherp koel kritisch kijken
bleven haar oogen onafgewend op die voorste vrouwenfiguur gericht.
Zij zag het rossige haar en de vreemde, donker-omlijste oogen, waarvan zij ieder
lijntje had kunnen nateekenen uit haar hoofd, zoo volmaakt eender als de hare waren
ze. Zij zag de te laag ontbloote schouders en boezem, de te roode lippen, het te mooie
blosje, de te rijke kleeding, de gouden armbanden, de diamanten aan hals en ooren
en in het modieus gekapte haar - zij zag dat alles met koude oogen - in scherp
begrijpen toch.
Dat was dus ‘la bella Teresina’.... hare moeder. Mooi? Was zij waarlijk nog mooi?
Zij deed Sentina denken aan die kostbare, prachtig uitgedoste poppen, die zij, als
kind, voor de ramen der speelgoedwinkels dikwijls bewonderd had. Ja - tòen vond
zij die ook mooi - maar nù? Haar begrip van mooi had zich gewijzigd in die jaren
van studie en zien van madonna's en heiligen, en zij moest vergelijkingen maken zij kòn niet anders. Er sprak geen ziel uit dit geverfde gezicht - dacht zij - zelfs de
oogen leken haar dof en zonder uitdrukking.
Daar ging weer de deur van de loge open. Een man kwam binnen - een heel jonge
man nog. Teresina wendde het hoofd half om, nonchalant onverschillig. Maar toen
zij zag wie het was kwam er op-eens leven in de wassen pop.
Hij ging schuinachter haar zitten, ver voorover buigend - zij, koket achterover
leunend in haar stoel, stak hem de hand toe. Nu werd het een lachen en lonken met
waaier-gespeel, een lief-en-vroolijk-doen tegen dien jongen man - ach, zoo jong nog,
dacht Sentina, niet heel veel ouder dan zij zelf was. Hij boog al verder voorover, tot
het rossige haar opkroezelde tegen zijn wang en zijn oogen vlak op den weelderigen
boezem neerkeken.
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En die vrouw! zij had haast zijn moeder kunnen zijn - O! - Ja, nu leefden haar
oogen en trekken wel - nu waren ze maar ál te sprekend....
Sentina rilde - maar zij kon haar oogen niet meer afwenden - geen enkele beweging
ontging haar.
Zij wist niets van de voorstelling, niet of er nog een pauze was geweest, of zij
gepraat had met mevrouw - het begon alles zoo raar te draaien voor haar oogen.
Toen, op-eens, hoorde zij iets zingen dat
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zij meer gehoord had, iets dat haar pakte en aangreep, zij wist niet waarom.
Zij dacht na - trachtte zich te herinneren - ja, nu wist zij het. 't Was het lied dat zij
had hooren zingen in den gondel onder de Ponte dei Sospiri, het lied van den
gevangene dat zoo wonder-droef geklonken had over het water, in den blauwen
maanlicht-nacht van Venetië.
En nu moest zij weer aan Amedeo denken, en toen aan haar vader en wat hij moest
geleden hebben door die vrouw daar tegenover haar. Zou zij nog ooit wel eens denken
aan den armen Stefano Riotto die haar zoo onzinnig had lief gehad? Och - wel neen
- ze gaf immers om niemand - deze jongen was zeker rijk - heel rijk.... O, wat lachte
zij - wat lachte zij! - nu tikte zij hem met haar waaier op de wang - En o dat lied! dat
was de smartkreet van haar armen vader.... dat was de jammerklacht van haar eigen
ziel.... O - nu kwam dat kloppen weer en die druk op haar hoofd - alles begon weer
zoo raar te draaien - ook ìn haar hoofd nu.... haar vader - en Amedeo - en die
gondelvaart - en la bella Teresina.... en.... en....
Als een rosmolen ging het door haar hoofd - haar ooren begonnen te suizen - 't
was of al haar bloed naar boven steeg - haar hoofd werd zoo zwaar - zoo zwaar - en
nu zakte alles weg - weg - weg....
Sentina was flauw gevallen - van de warmte, dacht mevrouw; 't was ook schrikkelijk
benauwd in de zaal. Zij brachten haar naar buiten. Toen zij bijkwam rilde zij
aanhoudend en kon haast niet staan. Er werd een rijtuig gehaald om hen thuis te
brengen, en mevrouw hielp haar te bed. Mevrouw wilde bij haar blijven, maar Sentina
lachte, zei dat het niets was, alleen schaamde zij zich dat zij zoo'n opschudding
gemaakt had. Mevrouw werd wel bedankt, maar als zij alleen was zou ze wel gauw
inslapen en morgen was zij dan weer beter.
Dien nacht had zij koorts en ijlde.
Altijd door had zij voor haar oogen dat rosblonde hoofd met de groote lichtstralende
oogen en den vleilachenden mond. Er was geen ontkomen aan - het vervolgde haar
in allerlei visioenen. Het zat tegenover haar in een gondel, en zij smeekte Amedeo
om het weg te nemen. Het lachte, lachte al maar door, bij het lijk van een man met
een bloedende kogelwond in zijn hoofd. Rillend kwam Sentina dan met een schok
overeind, zat een poos in het donker te staren, en viel dan weer in haar kussen neer,
zonder van haar koortsdroomen los te komen. Zij hoorde muziek en zingen - een
droevig, aangrijpend gezang. Zij was in een kerk en er werd een lijkdienst gehouden
voor haar vader. En haar moeder zat daar met haar ontbloote schouders en flikkerende
diamanten; lonkend en lachend bewoog zij haar waaier op de maat der muziek, tot
Sentina het niet meer uithouden kòn, naar haar toe liep en haar driftig toebeet: lach
toch zoo niet - lach toch zoo niet! Weet je dan niet wie daar ginder in die kist ligt?
En toen gaf die vrouw haar een duw dat zij waggelde en viel - viel - viel, een heel
eind in de diepte, tot ze neerplofte en wakker werd van den schok.
Dan weer wilde zij Botticelli's Madonna met de vier heiligen copieeren. Zij begon
met den kop der Madonna te schetsen maar hoe zij zich ook inspande en het telkens
weer overdeed, het werd altijd weer het hooggekapte hoofd van la Teresina. Toen
probeerde zij het met de andere figuren, maar éen voor éen kwamen zij op het doek
met dezelfde lonkende oogen, denzelfden zinnelijk-lachenden mond. Zij zwoegde
en hijgde onder haar machteloos pogen, tot zij zich omwentelend, steunend weer
wakker werd. Het was een martelende obsessie, die zelfs niet van haar week toen
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tegen den ochtend de koorts minderde en de benauwende visioenen ophielden. Altijd,
altijd toch nog zag zij la bella Teresina vóor zich zóo als zij haar gezien had in die
loge, het rosblonde hoofd licht afstekend tegen den donkeren achtergrond, en als
naar voren dringend al meer en meer, door haar onafgewend turen er op. Ook toen
het al lang geheel dag was geworden en zij klaar wakker lag, bleef dat zoo. Daarom
besloot zij maar op te staan - misschien zou het dàn overgaan.
't Was Zondag - zij kon dus rustig thuis
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blijven en meest alleén zijn op haar atelier. Zij herinnerde zich enkele van haar
droomen - dien lijkdienst voor haar vader.... Arme vader! voor den rampzaligen
zelfmoordenaar was nooit een lijkdienst gehouden, dat wist zij maar al te goed.
En haar tobben met het schetsen van Botticelli's Madonna en heiligen.... Op-eens
kwam het als een ingeving in haar op dat zij het portret van la Teresina moest teekenen
om van de obsessie verlost te worden. Zij voelde dat zij niets anders meer zou kunnen
weergeven zoolang zij die visie niet uit zich weggedaan en op papier gebracht had.
En toen deed zij het. Met merkwaardige vastheid en zonder eenige aarzeling teekende
zij aan eén stuk door het beeld van haar visioenen, geheel zóo als zij het den heelen
avond en nacht voor haar oogen had gehad.
Toen het af was sloot zij het weg. En werkelijk begon nu langzamerhand de
obsesssie te wijken - zij werd kalmer, haar hoofd vrijer. Zij ging vroeg weer naar
bed en sliep dien nacht wat rustiger.
Den anderen dag ging zij weer aan haar werk. Wel had zij moeite om er te komen,
maar toen zij eenmaal voor haar schildersezel zat vlotte het werk boven verwachting
goed. Toch kon zij het niet lang volhouden - haar hand begon te beven - zij moest
al gauw uitscheiden. Toen ging ze naar den Dom, om te rusten - en te bidden.
In de, rechts van den ingang, verst verwijderde kapel, waar zachte kleurenschemer
van rood en blauw en groen en donker-violet het Christusbeeld omwaast, en de spitse
vlammen der lange gewijde kaarsen als gouden pijlpunten boren in het fluweelen
donker, daar knielde zij neer op de trappen van het altaar en bad voor de beide verloren
zielen - van den doode en van de levende.
Haar bleek gezichtje werd al smaller - iederen dag leek de weg naar de Accademia
haar langer en begon het loopen haar moeielijker te vallen. Zij sliep weinig, was
dikwijls koortsig, had geen eetlust. Mevrouw Calandro vond dat zij een dokter moest
raadplegen; Sentina onderwierp zich, onverschillig. De uitspraak was: overspanning,
bloedarmoede, wat malaria misschien. Waar hoorde zij thuis? was zij al lang in
Florence? Niet 's avonds langs de Arno loopen in dit seizoen, en vooral rust houden
- zich niet opwinden en goed voeden - en hier, een recept - deze poeders gebruiken....
Ja - ja - zij beloofde alles; zij zou rust nemen zoodra haar werk af was. Maar dìt
moest klaar zijn op tijd; mevrouw wist immers voor wien het bestemd was - en 't
was al haast September - hij zou al gauw komen....
En zij werkte, werkte, in febrielen ijver. Het portret van ‘Santa Lucia’ was bizonder
goed geslaagd; zij was er zelf verbaasd over. Heerlijk dat dit nu zoo goed gelukt was
- nog nooit had zij een stuk zoo vlot afgeschilderd. Wel voelde zij zich alle dag meer
uitgeput na haar werk, maar dat was niets - als 't maar goed werd. Zij zou wel weer
opknappen, later, als Amedeo er was - dàn kon zij rust nemen.
In de tweede helft van September kwam er een brief van Gaston - hij zou over een
dag of twee, drie, in Florence zijn met zijn jonge vrouw. Sentina was blij, maar zij
moest nog de laatste hand leggen aan haar stuk - 't was nog niet heelemaal af, zij had
nog wel een paar dagen werk - lang achtereen ging het niet tegenwoordig, dan begon
haar hand te beven en haar hoofd te kloppen. 't Kostte haar moeite soms naar den
Dom en van daar naar huis te komen....
En nu was het de laatste dag - morgen kon hij al komen - misschien werd 't
overmorgen - van daag nog flink zien te werken, dan kwam het af.
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Zwaar viel haar het gaan - als met lood aan de voeten sleepte zij zich voort, en
toen ze eindelijk voór haar doek zat, had zij geen kracht om een penseel vast te
houden. Zij trilde, haar handen beefden - 't ging absoluut niet! 't Was van opwinding
dacht ze - hoe vervelend nu! Moedeloos gooide zij na een poosje haar penseelen neer
en ging heen.
Met veel moeite bereikte zij den Dom - Zij was zoo wonderlijk licht in haar hoofd
- de zon scheen zoo fel - zij was blij toen
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ze in de koelte van de kerk was en neerzinken kon in het zachte halfdonker van de
kapel....
Den vorigen avond laat waren de heer en mevrouw Delbrun te Florence aangekomen,
ruim een dag vroeger dan aanvankelijk hun plan was. 's Morgens gingen zij uit om
wat van de stad te zien, en tegen den avond wilde hij Sentina gaan verrassen.
Het was warm, de zon scheen fel op het Domplein. Het was heerlijk, vonden zij,
toen zij het leêren afsluitingsgordijn achter zich lieten dichtvallen, in de hooge, koele,
rustige schemering van de kerk wat te bekomen van de hitte buiten.
Zij liepen rond in de groote ruimte en langs de vele kapellen rechts en links.
‘Kijk eens, Gaston,’ fluisterde op-eens zijne vrouw, ‘daar ligt iemand op de trappen
van het altaar.... neen, ze bidt niet - ze ligt zoo raar op zij, net of ze flauw ligt.... toe,
laat ons even gaan zien, misschien kunnen wij haar helpen.’
Samen gingen zij de kapel binnen, waar Sentina kort te voren uitgeput was
neergezonken. In 't kleurig halfdonker zag hij niet terstond - hij knielde neer en boog
zich over haar heen....
‘Sentina! - God, Lucie, het is Sentina - en - en - ik weet niet of ze.... wacht, help
me even.... ik zal haar naar buiten brengen....’
Hij nam haar op - zoo'n klein, licht figuurtje! - en droeg haar de kerk uit. Hij wist
een apotheker daar in de buurt, daar bracht hij haar binnen, met een heelen troep
menschen achter hen aan, die voor de deur bleven staan afwachten tot zij hoorden
dat Sentina weer was bijgekomen, wat vrij gauw gebeurde.
Maar zij begreep niet dadelijk - keek rond.... wat was er toch gebeurd? hoe kwam
ze hier? Gaston kwam naar haar toe en vertelde. Was zij flauw gevallen? waar dan?
O, in de kerk - ja, nu wist zij 't weer - zij had niet kunnen werken en toen was zij
naar den Dom gegaan - ja - ja - en daar was ze zoo raar geworden.... maar verder
wist zij niet. O - had hij haar daar gevonden? en mevrouw? Och hoe naar dat dat nu
zoó moest treffen....
Zij voelde zich verlegen voor Gaston's vrouw, voor dien apotheker en zijn helpers.
Zij wilde opstaan en naar huis gaan, zei ze. Maar zij wankelde en viel op haar stoel
terug - het ging niet.
Verdrietig sloot zij de oogen, en een der bedienden ging op last van Gaston een
rijtuig halen. Gaston droeg haar half het rijtuig in - hij en zijn vrouw zouden haar
thuis brengen. Onderweg zag zij zóo lijkwit dat zij ieder oogenblik vreesden haar
weer te zullen zien flauw vallen.
Zij had even vluchtig zijne vrouw aangezien en schuchter begroet, toch met iets
als een blij gevoel, als of ze een oude kennis terug zag. Lucie Delbrun leek zoo
sprekend op het kopje dat zij met zooveel liefde geschilderd had deze laatste weken
- zij zou hare ‘Santa Lucia’ overal herkend hebben dacht zij, in haar vaag, vermoeid
denken in het schokkende rijtuig.
Thuis gekomen brachten Gaston en mevrouw Calandro haar naar boven en legden
haar op haar rustbank neer. Toen viel zij weer flauw; Gaston liep naar beneden,
verzocht Lucie naar boven te gaan en ging zelf den dokter halen. De heide dames
deden haar intusschen weer bijkomen en hielpen haar te bed.
De dokter constateerde koorts, vond haar heel zwak, keek ernstig, wist niet wat
het worden zou, schreef iets voor en zou den volgenden dag terug komen.
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Na een poosje viel Sentina in slaap. Mevrouw Calandro zou bij haar blijven
beloofde zij aan Gaston, die toen met Lucie heen ging; 's avonds zou hij nog eens
komen hooren hoe 't met de zieke was.
Den heelen dag verder bleef Sentina tusschen waken en slapen, lag stil, vroeg naar
niets, praatte soms iets onverstaanbaars in zich zelf. Toen Gaston 's avonds kwam
vragen was er nog geen verandering gekomen, maar later, in den vòornacht werd zij
onrustig. Mevrouw die bij haar was opgebleven hoorde haar een paar keeren
‘Teresina’ roepen, en vertelde den volgenden ochtend aan Gaston dat zij veel
gedroomd scheen te hebben van
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de kleine meid. Zij had herhaaldelijk hardop haar naam genoemd - zij hield ook zoo
veel van dat kind en speelde altijd met haar. Maar toen zij 's morgens de kleine bij
haar bracht, had zij ze niet eens goed herkend, hoewel zij toen weer kalm was. Later
was ze weer geheel bij kennis, maar voelde wel dat zij niet kon opstaan en tobde
over haar werk dat niet àf was....
Eenige dagen lang bleef haar toestand schijnbaar dezelfde: overdag kalm en
gedeeltelijk bij kennis - 's nachts onrustig, geheel weg in koortsig gedroom en
waanvoorstellingen. Er was een liefdezuster gehaald om haar op te passen, want zij
mocht geen oogenblik alleen gelaten worden had de dokter gezegd.
Hij vroeg aan mevrouw of er iets gebeurd was? of zij - de zieke - verdriet, een
plotseling groot verdriet kon gehad hebben? haar heele gestel scheen zoo geweldig
geschokt te zijn - alle veerkracht leek gebroken - hij begreep het anders niet....
Verdriet? een schok? mevrouw wist van niets - zij kon niets gissen ook. Sentina
was een stil meisje dat zich weinig uitte, maar toch.... neen - zij kon niet denken dat
er iets gebeurd zou zijn zonder dat zij er wat van gemerkt zou hebben. Misschien
had zij zich overwerkt - zij woû nooit rust nemen, hoe dikwijls mevrouw er ook op
aandrong.
Maar de dokter schudde het hoofd en begon den toestand heel ernstig in te zien haar hart was zoo zwak en haar teer lichaam scheen geheel uitgeput te zijn.
Den zevenden dag was er geen koorts meer; Sentina's hoofd was helder. Zij sprak
met den dokter, vroeg hem of ze erg ziek was? of ze nog weer beter worden zou?
Hij gaf een ontwijkend antwoord, zei dat zij erg zwak was, maar ook nog heel
jong en dat zij maar goeden moed houden moest...
‘Neen dokter - dat bedoel ik niet - ik woû graag weten - ik heb er een reden voor
- och toe, zeg me de waarheid.... denkt u dat ik dood zal gaan?’
Zij zei het met zoo'n vreemd verlangen in haar oogen, zoo'n innig smeeken in haar
zwakke stem....
‘Kind - woû je dan graag dood gaan?’
‘O - zoo graag - zoo graag!’ fluisterde zij in een zucht.
De dokter lei zacht en als zegenend zijn hand op haar hoofd en stond op. ‘God zij
met je, arm kind’ prevelde hij heengaand.
Sentina wist nu genoeg. Toen hij weg was lag zij een poosje doodstil. Zij dacht
na. Zij zou haar schilderij van de Accademia laten halen - 't was niet àf, en zij zou
het nooit meer kunnen afmaken; maar zoó als het was woû zij het toch aan Amedeo
geven - het ‘portret’ was toch goed gelukt. Zij glimlachte even bij die gedachte - dàt
had zij toch nog voor hem kunnen doen, het éenige voor alles wat hij voor haar had
gedaan....
En dan moest zij hem ook nog even alléen spreken - daarnà - zij had hem nòg iets
te zeggen....
Sentina's werk was gehaald, zooals zij verlangd had; het stond in haar kamer, zóo,
dat zij het van haar bed goed zien kon. Het was haar een voldoening te denken dat
zij haar laatste krachten aan dàt werk gegeven had - dat het als een stuk van haar
leven was dat zij hèm nu geven zou - hem, Amedeo, die het licht van haar leven was
geweest....
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De koorts was niet weer terug gekomen - maar zij was zoo zwak - zóo zwak! Als
van witte was waren haar klein gezichtje en de smalle handjes - kleurloos de lippen
- alleen de oogen glansden sterker dan ooit, en zoo groot, zoo groot leken ze nu,
lichtend zoo wondervreemd uit dat wassen gezichtje...
Aan de liefdezuster had zij verzocht om mijnheer en mevrouw Delbrun als zij kwamen
bij haar boven te laten; en dan, als die weg waren moest de zuster den priester gaan
waarschuwen - 't werd tijd - zij voelde het. De zuster sloeg een kruis - zij zou het
doen.
Toen bleef Sentina weer stil liggen,
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luisterend naar de komst van Amedeo - heel kalm nu in rustige zekerheid.
Een uur later waren ze allen boven op haar kamer bijeen, Gaston met zijn vrouw en
mevrouw Calandro. De zuster zat aan het voeteneinde van het bed stil te bidden.
Gaston kon zich bijna niet goed houden toen hij haar terugzag en ook Lucie was
aangedaan. Sentina zelf was heel kalm in vredig-gelukkige stemming zelfs.
Zij wees hem haar schilderij, zeggende met zwak geluid in weinig woorden, dat
dit voor hem was, haar huwelijksgeschenk - om dat ‘portret van Santa Lucia’ - en
of hij 't goed vond? Het was nog niet heelemaal af, maar dat wàs nu niet anders - zij
had er aan gewerkt zoo lang zij kon....
Hij stond al voor het doek.
‘Maar Sentina, dat is meesterlijk gedaan! Nog nooit heb ik zoo'n prachtige copie
gezien - kijk eens Lucie, hoe knap dat geschilderd is....’
Hij was in verrukking over haar werk en verzekerde haar, diep geroerd, dat niemand
ooit iets had kunnen bedenken dat hem half zooveel plezier zou gedaan hebben als
dit. En beiden dankten haar heel innig, in een groote ontroering. Stil-blij fluisterde
zij dat ze 't met haar heele ziel gedaan had om hem iets te geven voor alles wat hij
háar gegeven had. En ze was blij dat juist dìt haar laatste werk had mogen zijn en zij
dacht ook wel haar beste. En toen dankte zij hem weer en nòg weer voor alles en
wenschte hun samen een heel gelukkig leven toe. Maar zij had hem nog iets te zeggen,
hèm, heel alleen....
De anderen gingen allen heen. Toen verzocht zij hem om heel dicht bij haar te komen,
want het spreken begon haar al moeilijk te vallen.
En toen vroeg zij hem of hij nog wist hoe zij altijd haar moeder woû gaan zoeken,
die zij zeiden dat dood was? - Ja - ja - hij herinnerde zich dat wel. En zij vertelde
wat tante Bonardi haar gezegd had van haar ouders, en ook dat zij nu wist wie en
waar haar moeder was. Zij had over haar hooren spreken door schilders op de
Accademia.... en zij had haar willen zien in de comedie.
‘Daar in die lâ.... daar ligt haar portret - dat heb ik gemaakt - den volgenden dag
- uit geheugen.... u moet het er uit halen - nu - en meenemen....’
Gaston trok de lade open en haalde er een crayon portret uit van eene koket
lachende, laag gedécolleteerde, met diamanten getooide vrouw, met hoog opgekapt
kroezig-krullend licht haar en donker-omlijste groote glans-oogen.... de oogen van
Sentina! - En er onder stond geschreven: ‘la bella Teresina!’
O, nu begreep hij alles - heel haar ziek-zijn en doodgaan, dat anderen zoo raadselachtig
voorkwam. Hij had die vrouw dikwijls hooren noemen, haar ook wel vluchtig gezien
zoo nu en dan, maar nooit met haar in aanraking willen komen. Hij wist dat zij een
slechte wreede vrouw was, harteloos en geldzuchtig, over wie nooit anders dan op
verachtenden toon gesproken werd, en hij wist ook dat de schilder Riotto zich om
haar had doodgeschoten indertijd.... Wat was dat portret mooi! hoe verbazend knap
gedaan zoo enkel uit geheugen - En dóor zijn jammer om de smart van het arme kind
heen, flitste de weemoed van den artist om het heerlijke talent dat daar verloren ging
met haar. Dit portret gaf een nieuw bewijs van haar buitengewoon kunnen, dat zich
zoo machtig ontwikkeld had deze laatste maanden.
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‘Arm kindje! arme kleine Sentina!’ zei hij met half gesmoorde stem, niet wetend
dat hij precies dezelfde woorden gebruikte als drie jaar geleden, toen zij hem van
haar val verteld had.
Maar zij wist ze nog zoogoed - het waren de eerste teedere woorden van meevoelen
geweest die haar ooit waren toegevoegd. En een herinneren kwam in haar van die
dagen en van zijn goedheid, en daarmee een teer, bleek lachje om den stervenden
mond.
Maar toen weer tegen hem:
‘Meenemen - niemand zeggen - voor
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u alléen - mijn vader was - Stefano Riotto - die door haar - in den dood - werd gejaagd.
- Ik was zoo trotsch - - dom kind - - -. God heeft mij - - wel - vernederd - - -. Maar
- - nu - is - alles - goed - - -’
Hij stond aan haar bed en greep haar wit, mager handje; groote tranen biggelden
hem over de wangen.
Sentina lag stil met gesloten oogen - toen boog hij zich over haar heen en kuste
haar op het voorhoofd - heel zacht - heel innig.
Zij sloeg de oogen op en keek hem aan net als van ouds, toen zij, het schuwe kind,
hem niet met woorden durfde danken en het alleen met haar oogen deed.
‘Laat - nu - de - priester - komen,’ fluisterde zij nog.
De liefdezuster en mevrouw Calandro lagen biddend geknield aan het voeteneinde
van haar bed. Gaston en Lucie stonden er naast.
Sentina was ten volle bediend.
Zij lag nu doodstil met dichte oogen en gevouwen handen, van alle aardeleed
gereinigd, wachtend op den Grooten Bevrijder.
Toen op-eens deed zij hare oogen weer open en klonk haar stem helder-òp:
‘Santa madonna, ora pro nobis’ - en toen, zacht als een zucht: ‘Amedeo!’
En nu was de Bevrijder gekomen.

Van de redactie.
Levensgang.
- De roman van IS. QUERIDO, die voor weinig weken verscheen bij den
Amsterdamschen uitgever E.L.E. van Dantzig, is geen boek dat iedereen zoo maar
dadelijk kan lief krijgen. Er spreekt uit een persoonlijkheid, waaraan men moet
wennen, die tegen zich inneemt op meer dan één wijs, doch waarvan men de gulheid
in 't zich heelemaal geven terstond voelt als wat prettigs, wat sympathieks. Nu weten
we wel dat Querido een episch kunstwerk heeft geschreven, nog wel een roman met
een voorrede, waarin hij van allerlei uitlegt, o.a. ook dat hij tegenover het leven heel
anders staat als romancier dan als wijsgeer, bespiegelaar, essayïst. Maar weinig ter
zake doet: wat Querido denkt dat hij is en meent dat hij geeft.
Wij krijgen een hoogst belangrijke uiting van zijn persoonlijkheid in Levensgang
even goed als in Meditaties en in zijn essay over Van der Goes en in nog ander werk
van hem. Geen oogenblik treedt Querido op den achtergrond, al gaat de romancier
geduldig en trouw, zoo vaak 't maar even kan, pardoes vóór den lyricus staan.
Levensgang is de lang aangehouden zielekreet van een die, voortgekomen uit het
diamantwerkersproletariaat, door eigen mooi gevoel, door eigen energie en groote
talenten is gekomen tot een hoogte vanwaar hij dat proletariaat kon zien, kon
beoordeelen, kon heelemaal omvatten, kon uitbeelden. Zoodra hij zoover was, moest
hij het doen. Levensgang te schrijven was ter nauwernood voor Querido een daad;
het was 't gehoorzamen aan een noodlot. Een man, zóó meedeelzaam als auteur, zóó
slaaf van zijn productie-hartstocht, moest het diamantwerkersproletariaat van eenige
jaren geleden uitbeelden in een boek, dat zou gloeien, bliksemlichten van hartstocht
en dat ook zou wezen een socialistische roman in den besten zin van het woord: geen
strekkingsgepeuter of hol woordgeklank, maar het getuigenis van een bekeerling,
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het mooi-waarachtige van den idealist, die op zijn weg heeft gevonden en in zich
voelt de kracht en de zekerheid om voortaan zonder omzien naar rechts of naar links
dien nieuwen weg te gaan in hoogheid van houding en breedheid van gebaar als
profeten gaan en ver-blikkende dichters.
En zoo, als uiting, vinden wij dit boek mooi en is het ons - niet zoo maar inééns,
na lezen en herlezen eerst - dierbaar geworden. Niet als roman, als letterkundig
kunstwerk van een bepaalde soort, dat aan bepaalde eischen moet voldoen òmdat
het episch is alléén reeds, kunnen wij het bewonderen.
Wij moeten er toe besluiten heel kort te zeggen waarom niet.
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In de eerste plaats ontbreekt het den schrijver aan zelfbeheersching. Hij stort te veel
woorden over ons uit, onbewust van de waarheid dat de beoogde indruk wel kan
worden teweeggebracht even, en dan weer uitgewischt door een al maar aanhoudenden
vloed van woorden, woorden vol gloed, woorden van passie, woorden van den idealist,
den bekeerling, den hater, den satyricus, den knappen waarnemer... van allerlei moois,
dat in Querido huist, maar toch woorden, die te veel zijn, omdat er nog komen al
maar en al maar tot kenschetsing van een situatie, welke reeds geteekend is, tot
motiveering van daden, die reeds gemotiveerd zijn, tot schildering van toestanden,
die reeds heel goed geschilderd waren. 't Wordt een opbieden tegen zichzelf, een
overschreeuwen van zich zelf, helaas! nu en dan.
Hoe zeer dit schaadt aan den toon van 't geheel zouden slechts lange aanhalingen
kunnen doen zien; maar we missen hier de ruimte om die te geven, verwijzen dus
den lezer naar het boek, het erg drukke, 't lawaaierigste boek dat wij onder de toch
nog heel goede werken ooit lazen. Dat lawaaierige is een van de minder sympathieke
kanten van Querido's persoonlijkheid, zooals die spreekt uit zijn geschriften. Doch
verklaarbaar is het drukke en zoo volkomen te vergeven. Maar, als men aan 't vergeven
toe komt, is de indruk al gemaakt en des lezers positie helaas reeds ingenomen
tegenover het werk. Te vergeven, God, ja! Die man, zóó lang onderdrukt, zóó lang
worstelend, walgend, den ondergang van zijn grooten geest nabij, zóó vurig van aard
en zóó machteloos, dan smachtend naar kennis, dan bitter lijdend, duizendmaal erger
lijdend dan de kameraden juist dóór die kennis, eindelijk dan geëmancipeerd niet
van 't on-ontgaanbare leed, maar van den met verstomping dreigenden arbeid der
handen, geëmancipeerd om nu te getuigen, tot krankzinnig wordens toe, vol het hoofd
van denkbeelden, van gevoelens de ziel. O, hoe stormt het in hem; hoe schreeuwt,
hoe jubelt, hoe grinnikt het in hem! Er is geen boek dat hem bevredigt, geen
persoonlijkheid, die hij geheel kan vereeren, geen werk ter wereld dat hij volkomen
bewonderen kan. Zóó door scheppingsdrang voortgejakkerd, zóó van zelf gevonden
waarheden vol, zóó overladen met kennis, die werd veroverd op de behoeften des
lichaams en zóó duur betaald als iemand ooit zijn weten betalen moest.... Zóó werkt
Querido, in pijnende haast, bang dat zijn leven te kort zal wezen om zich te schrijven,
bang dat de menschen dralen zullen met naar hem te luisteren, bang dat
minderwaardigen de aandacht van ons volk voor zich zullen weten te houden;
misschien overtuigd dat Nederland voor hem te klein is, dat hij in een wereldtaal had
moeten leeren schrijven om het, voor hem zoo jammerlijk precieuse weten nuttig
aan te wenden, om zijn denkbeelden - van fieren autodidakt - te jagen door Europa,
Amerika, Australië... door alle werelddeelen, waar de democratie ongezond is en naar hij zeker weet - weg rottend door de kanker van het kapitalisme. Zóó zien wij
Querido aan 't werk, woekerend met zijn tijd, zijn krachten, opbrandend, - zich zelf
verterend in 't koortsvuur, dat de Wil laaiend houdt.
En, onder deze omstandigheden werkend, is geen boeken-maken hem mogelijk.
Er is ook geen onderwerp dat hem grenzen kan doen eerbiedigen, geen romanstof,
die hèm noopt tot verstandig componeeren. ‘Waarom?’ stuift hij op, als hij aan zoo
iets denken mocht. ‘Waartoe met mijn verstand gaan rekenen, met een koelen smaak
gaan snoeien? Is mijn werk niet uit mijn ziel en is niet elk natuurlijk groeisel mijner
ziel waard te worden gegeven aan de menschen? Heel keurig met tafeltjes boven
tafeltjes groeit het dwergdennetje in 't salonpotje van mijn huisjuffrouw. En een hoop
bezoekers bewonderen dat ding en 't nichtje van de huisjuffrouw heeft er een rozerood
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lintje om gebonden, dat zich slingert om het dwergdennetje van boven naar beneden
als een rijmpjesreeks om een mirliton. Maar anders groeit, in 't oerwoud, de eik, die
zijn zware wortels uitzendt naar alle hemelstreken en zijn takkenmassa stuurt in
overdaad waar spichtig gewas valt dood te drukken en zonlicht te onderscheppen.
Ik wil geen, door hospita's-bewonderd dennetje wezen; maar de zon verduisteren
door het
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geweldige van mijn persoonlijkheid.’ Zoo verbeelden wij ons Qurrido te hooren
spreken.
Misschien is Querido anders. Wie weet? een schuchter heertje, vriendelijk, makend
zich erg klein voor gewichtvertoonsmenschen. Maar Quediro komt zoo u tegemoet
uit zijn boeken on met dien geest Querido hebben we alleen te maken. Wie Querido
huldigen wil, mag zijn rozeroode-lintjes-liefde gerust bewaren voor ander soort van
uitingen.
***
Over heel wat wordt in de voorrede (van 22 bladzijden!) gehandeld. Ze maakt geen
uitzondering op den regel: is overbodig voor den goeden lezer en volkomen nutteloos
voor den oppervlakkigen schandaaltjes peueraar in realistische of socialistische
romans. Ook over eenige bladzijden, die walging wekken, heeft Querido het. Hadden
die kunnen gemist worden? Wij meenen gedeeltelijk ja; maar 't is eigenlijk niet de
moeite waard er woorden over te verspillen, nu ze er eenmaal zijn. Al wàre 't een
fout in Levensgang dat Querido, na Zola, nog weer eens een vrouw laat kastijden
zooals men kleine kinderen slaat, in zekere omgeving, al wàre 't nu zoo erg jammer
dat Querido uitvoeriger dan tot recht begrip van den lezer noodig is uitwijdt over
smerigheden door werklieden uitgehaald met vrouwen, meisjes en jongens - en er
zijn èrg walglijke bladzijden in dit boek! - wat zou dit dan nòg bewijzen tegen het
werk, dat zoo hoog ernstig is bedoeld, dat de uiting is van een hoog aangelegd idealist?
Levensgang zal er om worden gevreerd in tal van huiselijke kringen, waar de schrijver
't zeker gaarne gelezen zou zien. Dat is het erg jammere ervan. We merkten 't op bij
de bespreking van Kamertjeszonde dat de auteur zijn lezerskring beperkt in een groote
mate en dat dit erger is dan dat door vluchtiger behandeling van geslachts-quaesties
en vuilerij de aanmerking grond zou kunnen hebben dat in de schildering van het
gemeene de schrijver zich te zeer had beperkt. Heusch, ‘deskundigen’ kunnen zich
zoo'n fabrieks-meiden-jool en diamantslijpers-vuiligheid wel voorstellen! Overigens,
heeft Querido gelijk. Uit artistiek oogpunt beschouwd, zijn die bladzijden
gerechtvaardigd en de kunstenaar heeft zeker het recht het brutaalste realisme te
verdedigen. Echter, wordt een boek niet enkel om de kunstwaarde gekeurd; dit is
nog niet mogelijk. Alle schrijvers hebben zich grenzen te stellen, die niet door den
kunstenaar worden erkend; maar die de schrijver tòch niet durft of wil overschrijden.
Het brutaalste realisme is nog maar half werk en niet alleen omdat de strafrechter
waakt. Ook de smaak, het gevoel van kuischheid en nog andere schroom weerhouden
een schrijver. Is het daarom verstandig wat meer realisme te geven dan het
Nederlandsche publiek gelieft te verdragen, tòch zich nog beperkend, en door dat
iets meerdere zijn boek onleesbaar, afschuwelijk, zedenkwetsend en tot voor
kwâjongens verboden vrucht te maken? 't Wil er maar niet bij ons in en dus blijven
wij de opname der door Querido in zijn voorwoord bedoelde fragmenten betreuren.
Opportunistisch geredeneerd - och, ja!
Wat wij met meer beslistheid en om zuiver artistieke redenen afkeuren in Levensgang
is de dooreenmenging van twee zeer verschillende elementen, waardoor èn aan de
waarheid èn aan het idealistische van dit boek wordt schade toegebracht. Aangenomen,
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op gezag van Querido, dat de diamantwerkerswereld zoo was - voor eenige jaren,
dan - als hij haar beschrijft; aangenomen dat Hein daarin leefde en opgroeide tot
overtuigd socialist, gelijk Querido zijn leven en zijn geestelijken groei schetst, wat
doet dan dat heelemaal traditionneele romanfiguurtje van Eva in de conceptie? We
noemen Eva zoo, niet omdat zij uitzonderings-meisje is, want een
uitzonderings-mensch mag wezenlijk Hein óók wel heeten, maar omdat van Eva niet
het wordingsproces is gegeven. We krijgen haar kant en klaar gefantazeerd en haar
genegenheid voor den niet mooien, niet op 't eerste gezicht aantrekkelijken, armen
jongen, is niet voldoende waar gemaakt. ‘Maak jij liefde nu maar 's waar!’ zal iemand
ons toeroepen. Maar dat moet toch de romanschrijver doen, tot op zekere hoogte.
Eva
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nemend zooals Querido ons haar teekent, met àl de mooie eigenschappen, die hij
haar schenkt, levend in afzondering van haar omgeving, eigenlijk anti-joodsch,
heelemaal geen rasmeisje, is tè zeer buiten verband gehouden met haar oorsprong
en haar opvoeding. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zoo'n Eva de dochter is van
juwelier Bresser en moeder Bresser, die onwaarschijnlijkheid had de schrijver moeten
doen verdwijnen; want heeft er zoo'n meisje bestaan, dan moet Querido haar hebben
bestudeerd, ook in haar wording. Heeft zij niet bestaan (wat uit de voorrede misschien
valt op te maken) dan zou zij waar moeten zijn gemaakt, mogelijk althans. En daarvoor
hadden niet moeten worden verzonnen allerlei banaal geworden foefjes van
erfelijkheid en zoo - een natuurlijk kind van vreemden oorsprong in de familie of
zoo wat, och, neen, als 't u belieft niet, hè?! maar hadden wij een solieder bouw
moeten krijgen van Eva's psychologie. Dit figuurtje uit een Ohnet-boek (al is
waarachtig niet de verdere behandeling zoo min, volstrekt niet dit willen we zeggen!)
dit Ohnet-boek-meisje doet dan dingen van de ergst romanverzinseligste soort; vooral
dat zoo mooi op tijd doodgaan! dat haar belet (maar den schrijver ontlast van de taak
àl dat waar te maken) dat haar belet in strijd met haar ouders (vooral haar moeder,
van wie zij veel houdt), in strijd met haar Joodsch-zijn, hoe weinig dan ook, in strijd
met haar behoefte aan weelde - want weelderig leeft ze, al is 't heel mooie
weelderigheid, in kunst, die ze begeert - in strijd met dit alles en meer, zich te geven
aan Hein, die haar toch niet meer kan aanbieden dan zijn hartstochtelijke liefde en
een nog zeer jonge overtuiging. Zij is in te veel moreele opzichten zijn meerdere om
dat allemaal waarschijnlijk te doen zijn. Dat Hein eerst door haar beschaafd moet
worden is nog het minste.
Er is nog meer. Wie dit hoogst merkwaardige boek leest en herleest, ook als roman,
en de figuur van Hein met alle inspanning wil in zich opnemen, die hem wil kennen,
zooals men een levend individu kent, zooals de menschen aan wie groote romanciers
een veel krachtiger persoonsleven hebben geschonken dan men ooit ontwaart in de
werkelijkheid, juist omdat zij zooveel meer weten dan wij kunnen waarnemen, die
Hein zóó wil kennen, voelt hem aan zijn voorstellingsvermogen ontglippen, juist
tegen het eind van zijn treurige liefdesgeschiedenis. Waarom? Wat hij doet is
mogelijk, wat hij zegt is volkomen in harmonie met zijn persoonlijkheid en, ofschoon
wij hem meer zien tusschen werklieden dan wel als werkman, de hoogst begaafde
diamantwerker leeft wel in 't boek. Maar ge komt tot de ontdekking dat men de heele
episode met Eva uit zijn leven kan lichten, zonder dat het iets afdoet aan de waarheid
van Hein, dat hij er integendeel meer geheel door blijft.
Na Eva's dood ‘geloofde-ie innig aan de bekeering van bourgeois.’ Maar meer
had het beteekend indien hij zonder liefde - zeg dus maar een man zich van rijk
bourgeois had zien bekeeren tot het socialisme, na te zijn ‘eenmaal in aanraking
gebracht met dien stroom van 't groote proletarische levensbegeer.’ Dat is nooit een
zuiver geval: bekeering van een liefhebbend, vereerend meisje door den apostel van
een groot geloof, dien zij vurig bemint. Men zal 't Hols hebben gezegd, later, in een
ernstig gesprek van veel verwachtend met droef wanhopend socialist. Wij vermoeden
althans dat er ook moedeloozen onder hèn zijn.
't Lief idealistische in Levensgang zal op menigen lezer aangenaam inwerken, zal
velen den roman doen lief krijgen; maar het is een element dat schaadt aan de eenheid;
dat wij er in hadden willen missen, gaarne zelfs, om krachtiger realiteit en zuiverder...
laten we ook maar van ‘stemming’ praten.
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Is dan Querido heelemaal lyricus? Vallen slechts hartstochtelijke ontboezemingen
te prijzen en dunkt ons de karakterteekening van luttel waarde? Wij zouden den lezer
niet gaarne doen denken, dat wij dit onderschrijven; maar al moest ons oordeel dùs
luiden, het boek zou er volstrekt niet door veroordeeld wezen. Als roman goed of
niet, Levensgang zou er een even merkwaardige uiting om blijven; want het mooie
ligt niet in het roman-volmaakte, maar in Querido's
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hoog-stijgend lyrisme, dat verwarmt, onthutst, doet jubelen, schreeuwen,
ineenkrimpen, stil weenen... een lyriek, tot romanschrijverij staande als de lyriek van
Van Deyssel tot waardemetende kritiek.
Denk u even 't verhaaltje weg. Stel u voor dat Hein vertelt - of Querido, 't komt
er niet op aan - van 't hokken in armenbuurt, zwijnerij in huis, begeerig studeeren op
zolderkamertje in kou en stank, fabrieksleven, anarchisme oplaaiend in jonge ziel,
die begint te weten, te zien, te oordeelen de maatschappij, en dan bekeering tot
socialisme, sterkende overtuiging, weten van eenmaal zegepralen... daarbij van de
menschen, de diermenschen ook, maar eveneens de opvoeders van Hein, de
vergaderaars, allemaal... wat zouden we hebben gemist? Vooral de uitbeelding van
juwelier Bresser en zijn zoodje. Of de figuur van Bresser een charge is weten we
niet. Misschien is 't er wel een. Querido, dunkt ons, moet alles groot zien, ook het
dwaze in de menschen. Maar hij heeft dan toch van den rijken juwelier een prachtig
type gemaakt, zooals er nog niet was in onze Letteren, een echt levend, prachtig
exemplaar van een parvenu. Geboren uit het huwelijk van Querido's haat met zijn
verschrikkelijke ironie, is dit wangedrocht door den schrijver grootgebracht met
venijn. Wat moet hij hebben genoten toen die Bresser in hem ging leven, prachtig
leven, komend tusschen al die andere romanfiguren als de stevigste, meest reëele
met zijn onbeschaafdheid, zijn bluf, zijn mooie meubelen, zijn vier papegaaien, zijn
musiceerende kinderen en zijn talrijke bloedverwanten, die bij hem mogen komen
smullen om te zien hoe royaal Bresser wel is en hoe knap in zaken, hoe rijk en hoe
weelderig. Bresser, als weelderig ploert-patroon tegenover de arme werklieden, is
een prachtstuk van een enormiteit geworden: hij, met zijn bijwijven in Londen en
Parijs, met zijn angst ook voor een berooid familielid, dat hem duchtig de waarheid
zegt, met zijn nullerigheid, niettegenstaande zijn buitengewoon geluk en zijn zeldzame
slimheid in zaken doen, met zijn vrijdenkerij in gezonde dagen en zijn angst voor
verboden spijzen als hij zich wat ongesteld voelt. Dat mengsel van slimheid, bluf en
benauwdheid zal leven blijven in onze Letteren. Juwelier Bresser, in hem kregen we
een standaard-romantype, dat bepaald heel wat romanciers van minder talent dan
Querido, de geweldige, tot na te peuteren voorbeeld dienen zal. We zouden hier weer
moeten gaan overschrijven, doch Querido is ook in de uitbeelding van Bresser zóó
uitvoerig geweest, dat zelfs geen episode kan worden gegeven ten voorbeeld hoe,
geweldig in zijn ironie, Querido een charge uitwerkt. Ook de arme neef werd kostelijk
geteekend en 't heele huishouden, menschen en dieren, leeft voor ons,
weerzinwekkend, ons niet loslatend, vervullend ons hoofd met getier en gejool en
gekibbel en geschagger.
Dat deze roman geschreven is door een overtuigd socialist en bladzijden bevat,
waarop staat gedrukt wat vrijdenkers, anarchisten, anderen nog, vinden van godsdienst,
burgerlijk en kerkelijk huwelijk en nog veel andere zaken, zal misschien nog moeten
worden vermeld om sommigen onzer lezers te waarschuwen; doch dit heeft allemaal
weinig te maken met de letterkundige waarde van het boek, dat - naar we reeds deden
opmerken - de ‘lektuur voor de huiskamer’ niet vermeerdert.

Nieuwe boeken.
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Geen ‘lektuur voor de huiskamer’ is ook Zondeval, roman door JAN FEITH, onlangs
verschenen bij Van Holkema en Warendorf te Amsterdam. Niet dat men daarin ‘erge’
dingen te hooren krijgt over rotte maatschappelijke toestanden, socialistische idealen,
anarchistische theorieën en meer van zulke naar de mutserd riekende onderwerpen.
O neen! Het gaat bij Feith om de deugd, de kuischheid van een jong mensch. De
zondeval is hier niet de val van een meisje, maar die van een jongen, gewoonlijk
nòch aldus genoemd, nòch aldus beschouwd. Iemand als Feith, wiens bedoelingen
hoog-ernstig zijn, zou ons kunnen vragen: wáárom niet? Is de man, die zich geeft
zonder liefde, dan minder te verachten dan het meisje, dat
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hetzelfde doet? Mag een man zóó àlles doen buiten huwelijk, dat het eenvoudig den
lachlust opwekt als men hem, in een roman, na zijn val even berouwvol voorstelt,
even wanhopig laat zijn als 't van een meisje maar erg gewoon wezen zou? De quaestie
kan in een tijdschrift als het onze niet grondig worden behandeld; vandaar dat er in
de bespreking van het boek zelf ook wat oppervlakkigs moet blijven.
't Is ons aangenaam te mogen verklaren, dat Zondeval zeer zeker getuigt van talent.
Het grootste gedeelte is goed geschreven, in den luchtigen verteltoon, met persoonlijke
spelling van ‘spreek je slordig, schrijf dan nèt zoo; waarom za'-je anders schrijve
dan je spreekt?’ en in de teekening van den hoofdpersoon - Vic - is veel dat heel
knap, heel wáár mag heeten.
Vic is, na een danspartijtje, even wat erg verliefd gaan doen met Dolly. Een paar
dagen later sommeert het meisje hem om zich officiëel met haar te verloven. Hij doet
dat, zonder de ware liefde, en laat het zelfs zóó ver komen, dat ze bruid en bruigom
worden. Maar hij ziet vreeslijk op tegen het huwelijk. Hij wil Dolly niet trouwen, al
raadt een vriend hem aan zijn leven maar mooi te maken door zelfopoffering. Zich
geven zonder liefde, na een heel jongeheerenleven in kuischheid, neen, dàt kàn hij
niet. En, wanhopig, besluiteloos, wil hij aan zijn zwager zeggen hoe diep hij gegriefd
is door zijn aanstaande schoonmoeder, die verklaart hem niet voor een ‘heilig boontje’
te houden. Totdat Feith dit dwaze incident laat gebeuren, is de roman heel goed...
indien de lezer den schrijver maar misverstaat en meent, wat haast wel móét, dat Vic
alleen zoo ellendig is omdat hij Dolly niet liefheeft, althans niet genoeg. Doch het
gedrag van Vic na het incident met Dolly's mama is wel wat erg zonderling. In plaats
van zijn aanstaanden zwager, vindt hij ergens alleen diens... vriendinnetje. En dan
gebeurt er wat, inderdaad héél ergs, waarom Vic sterven wil en gaat sterven op de
kamer van een veelbesproken vrouwmensch: 't vriendinnetje van hem, die zijn zwager
zou worden.
De groote fout van dit romannetje is, dat het gegeven niet, in den beginne reeds,
duidelijker, met grooter openhartigheid is aangeduid. Dat het een wel heel zonderling
thema is doet weinig ter zake. De groote verdienste van dit boekje is, dat het boeit
door den zeer persoonlijken, sympathieken stijl. Op de compositie valt enkel aan te
merken, dat er een paar hors-d'oeuvre in voorkomen, aardig op zichzelf, maar weinig
passend in het enge kader, o.a. dat over de insecten in 't Vondelpark.
***
Een mooi album komt uit bij onze uitgeversmaatschappij Elsevier. 't Zal gelijken op
dat, door Henri Rivière geïllustreerd, hier in breeden kring bekend, van La marche
à l'étoile en dergel. De inhoud van het te verwachten boek is 't werk van drie bekende
Nederlandsche kunstenaars. Constant (de schrijfster Mevrouw Snijder van Wissekerke,
geb. Clant van der Mijl) had een pantomine geschreven, getiteld Kerstgave, een zeer
eenvoudige van twee pierrots, een witten en een zwarten. De zwarte - Pierrot noir is wanhopig omdat hij door zijn geliefde is beetgenomen, de witte - Pierrot blanc komt hem troosten. Wij vertellen hier niet hoe. Beiden maken een arm bedelkindje
gelukkig door haar aan een wonder op Kerstnacht te doen gelooven: een wonder dat
haar uit de armoede redt.
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't Echte pantomime-gegeven is goed bewerkt, met de noodige soberheid en, bij
een opvoering in den Haagschen Kunstkring, bleek het dat de schrijfster een duidelijke
en pakkende voorstelling van haar stuk had mogelijk gemaakt, hetgeen vooral bij
een pantomime slechts blijken kan op de planken.
Er was toen lieve muziek bij, muziek van Gottfried Mann. Zou nu tekst en muziek
verloren moeten gaan? Constant wou, met den componist, hun gezamenlijk werk
graag wat laten leven. Zoo kwam het tot een uitgave. Maar... het oog, dat bij de
opvoering had genoten, mocht nu niet te kort worden gedaan. Plaatjes moesten er
bij komen: passende plaatjes, in den stijl van tekst en muziek. Hiervoor zorgde
eindelijk Willy Sluyter, een droomer op zijn tijd,
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al geeft hij, uit Katwijk, ook soms erg rake, realistisch-humoristische schetjes van

den strand-bezoekenden stedeling op z'n Zondagsch. Willy Sluyter droomde
vruchtbaar het pantomine-gedoe nog eens over en zoo kwam de illustratie tot stand,
waarvan we hier een paar specimen geven: de twee Pierrots met uitdrukkingsvolle
gezichten, een tikje clownachtig, om 't onrëeele van 't pantomimegeval duidelijk te
doen uitkomen. Nu zal de aardige pantomime leven, als Publiek het wil. Er zijn er
niet veel in het Nederlandsch geschreven en nog geen enkele is er zóó keurig
uitgegeven als Kerstgave.
***
MAURITS WAGENVOORT heeft een roman in twee deelen doen verschijnen bij H.J.W.
Becht te Amsterdam. 't Heet De Ploerten. De schrijver, lettend op de gebeurtenissen
onzer dagen, constateert dat zwendelarij en ploerterij de wereldregeeren, dat alle
vreeslijke wandaden, door machtige volkeren bedreven om de machteloozen, die
zich niet willen laten uitzuigen, te vernietigen, dat al die gruwelen zijn te stellen op
rekening van De Ploerten: geldmenschen, geboortemenschen, de internationale
Zwarte Bende, sterk door de naïveteit van zich vaderlandslievend wanende menschen,
op wier onnoozelheid in 't groot wordt gespeculeerd. We krijgen nu, in zijn boek, de
overbekende feiten uit de wereldgeschiedenis der laatste jaren: Amerika, Spanje,
Engeland, Zuid-Afrika... enz. enz. al die feiten gecombineerd en gebeurend in
fantazielanden, waar echter alles behalve fastastische geld- en genotzoekers regeeren
in naam of in der daad. 't Is een stuk beschamende schandaalhistorie van de beschaafde
volken op het eind der negentiende - en in 't begin der twintigste eeuw, een stuk
historie, vermomd en gekostumeerd, doch herkenbaar als een gebochelde op een
carnavalspartij.
De stof bleek niet dankbaar. Wagenvoort heeft weinig van zijn gegeven kunnen
maken. Het boek is nòch boeiend, nòch rijk aan treffende fragmenten. Al was de
bedoeling van den auteur voortreffelijk, wij begrijpen niet hoe het iemand kan doen
voelen de lange siddering van afschuw en haat, die het tweedeelig boek toch door
de leden had moeten jagen.
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Dit werk van actualiteit is een teleurstelling voor ons geweest na De droomers.
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