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MARKT IN TANGER (SCHILDERIJ).
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Reizen, door Jac. van Looy.
Aan den Heer en Mevrouw August Legras met erkentelijke gevoelens.
‘Reizen dat was wel een heerlijk ding, vlottend te zijn in de vlottende
werelddingen.’
(‘Gekken.’)

I.
‘Aldus, langs de wegen der bekoring verloor Simson al zijn geduchtheid,’ meesmuilde
Theobald, terwijl hij met de nieuwe witte Stanley-pet al op zijn hoofd, door Tangers
straatjes daalde; ‘de vergelijking gaat overigens in meer dan een opzicht zoo mank,
als het muildier dat ik berijden ga, misschien al heel gauw zal worden. Wat er van
zij, Emilia straalt; de droom gaat in vervulling, de triomfantelijke marsch begint....
Begon zij nu ook maar. Om negen uur zou Hasj al Arabe sturen om de bagage en
nu is het al bijna half elf Het is weêr het oude liedje, het oude oostersche liedje van
geduld’....

SPROOKJESVERTELLER (POTLOODTEEKENINGETJE).

‘Nooit komt de gelegenheid terug, het zou ons spijten naderhand haar niet te
hebben waargenomen, toen zij zoo mooi er was.... Je overdrijft, heusch je overdrijft....
Alle wegen zijn veilig, zegt Hasj en Hasj wekt vertrouwen, heb je zelf gezegd’
roesde het praten van Emilia door Theobald's gedachten... ‘het land is volkomen
rustig, de Sultan is erkend en aangenomen door Fez, het is afgelezen geworden in
alle moskeeën van Marokko. O, het zal heerlijk zijn, wat hebben wij niet heerlijk
genoten bij ons tochtje naar Tetuaan, is dàt niet waar soms. En nu tot Fez, stel je
eens goed voor naar Fez te zijn geweest, niet met een spoor, neen op een mula,
even gemakkelijk alsof je op een stoel zit, denk eens je zadeltje wordt nieuw gestopt.
Wanneer maar eerst je voeten in die mooie moorsche stijgbeugels staan. Ons maar
laten rijden in dit allerheerlijkst klimaat dat zoo goed mij doet, in dit allerheerlijkst
seizoen van alle Marokko's bloemen; als ik nog denk aan ons dagje naar Kaap
Espartel.... Weet je nog die hellingen begroeid met witte wilde rozen, het waren
geen rozen, wat het toch geweest mag zijn bij die blauwe oceaan.
El jardin un mar de flores
El mar un jardin de espumas.
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dichter, neem eens wat vrijheid... die Calderon laat Fez wel liggen aan de zee....
En nu niet meer van waaghalzerij, ik neem het op mij, ik heb gisteren nog eens
gevraagd aan mijn Italiaantje en die zei nóg eens: No Signora.... o, wij gaan ook
nog eens samen naar Italië, dat wil ik ook nog zien... no, Signora, een soldaat
meenemen is absoluut niet van noode, ja zelfs is het beter van niet, soldaten zijn
in het binnenland niets gezien. Dat is een wasse neus, dat weet je ook, denk eens
aan onzen voorrijder naar Tetuaan, waren wij niet al lang dood geweest, voor hij
zijn geweer goed en wel uit zijn mooie foedraal had weten los te werken. Wat wist
je zelf toen anders te zeggen dan: het staat zoo decoratief. Het zou ons goeie geldje
vermorsen zijn; ik ben het daarin geheel eens met Mrs. Dartle; het is een soort
belasting op de vreemdelingen. Ten overvloede is Roosevelt nog eens gaan
informeeren bij zijn legatie, hij heeft zooveel gereisd; ben je nu nóg niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

4
gerust? Kom, heer gemaal, al deze dingen moeten niet dus worden overpeinsd. Ik
heb er zoo'n geweldige zin in; wie had kunnen denken, dat diezelfde menschen,
waarmee wij zoo raar kennis maakten en die wij eerst voor van die schijnheilige
Engelschen hielden en die juist zulke hevige voorstanders van de Boeren bleken
te zijn, onze reisgenooten zouden worden naar Fez, 't lijkt haast een bestiering’....
‘Al je redeneeringen komen ten slotte neêr op je eigen hoofd,’ grommelde het
weêr even op in Theobald's soezen. ‘Tetuaan heeft ons bedorven.... De zaak is,
waarde compeer,’ meesmuilde hij, ‘dat ge er zelf razend veel zin in hebt, dat heeft
zich natuurlijk in al je tegenstribbeling doen gevoelen.... En heel verdienstelijk hebt
ge u niet gedragen, uitgaande van uwe verhevene wijsheid: veel hoofden, veel
zinnen, hebt ge u maar neêrgelegd bij alles, er evenveel vóor als er tegen gedaan.
Zij, de voortvarende, heeft het bestierd, met die plotseling weêr eens energisch
geworden Roosevelt en met zijn nicht... hum, zijn nicht... Mrs. Dartle... wees maar
dankbaar; rustig heeft ze je je verhaal laten schrijven en nu klaar met de literatuur,
het manuscript gedeponeerd bij de Banque de France, is dit de belooning....
Ik gelijk zelf de held wel van mijn verhaal.... Het moge indruischen tegen alle
psychologie, iemand zooveel te laten denken in een toestand waarin zoo iemand
in werkelijkheid zoo goed als niet denkt, hoe anders het gevoel van verwarring uit
te drukken, veroorzaakt door onrust in onbestemde vrees. Beschrijvingen maken?
Van-uit de bewegende gevoelens, zóo dat ze werken terug, aan de kunst van zoo
beschrijven, voel je een schrijver aan den tand. Het is toch maar een soort van
onaangenaam nirwana, waarin zoo iemand telkens terug zakt; nirwana nu is geen
bewegen, maar verwarring wel....
Niet doen?
Wat zal die beschrijver Van Looy wel zeggen als hij hoort, wij gingen tot Fez en
tot Mequinez?
Wat zal mama wel zeggen? Zij weet gelukkig van niets en als er nu eens iets
gebeurde.... Het blijft onverantwoordelijk, het is laf, het is meer dan laf, ik die beloofde
goed voor het kind te zorgen!’
Druk was Theobald het kleine-Zocco-pleintje ingedaald en om den hoek het
Alhambra-achtige poortje ingeloopen van de Spaansche post en deed daar barsch
aan den schriklodderigen jongen die nooit van iets afwist, het verzoek: zijn brieven
op te sturen naar Fez. Vervolgens liep hij het Engelsche kantoortje binnen, stak dan
weêr over, kalmer, om hetzelfde verzoek te gaan richten tot den blondgebaarden
dienaar van de Duitsche; het pleintje in de volle lengte dan bekruisend naar de
groote Fransche post. Klaar met zijn boodschappen, kwam hij weêr stappen tusschen
de Arabische koopvrouwen door, gehurkt bij den stoeprand achter hun in lappen
ook gewikkelde haverbrooden, en hij trapte er bijna op de teenen van een schooiertje,
aandachtig aan het zoeken in de opengespouwde borst van zijn dsjelaab. Theobald
haastte zich wat op zij, aangezien hij w st, een muzelman doodt geen gedierte....
‘Daar zitten ze nog altijd op hun plaats, zoo ze zitten in “Gekken”,’ sufte
Theobald.... ‘Maar overigens zou onze schilder maar weinig van zijn Zoccootje
herkennen, van al wat hij voor jaren hier in te zuigen stond, is weinig echts meer
over. Wat oude kraampjes en dan die kit met theedrinkers en rookers. 't Staat zot,
even zot als een moor, wanneer hij zit op een stoel van ons; het landvolk lijkt hier
verdwaald bij die batimenten van Poste de la République française en le Printemps.
En hij, die op het groote Zocco toen al een en ander om wou schieten, wat zou hij
vinden van dit prachtig-nieuw gebouw: Hotel Bristol.
Tanger gaat vooruit met den dag. 't Is schooner wel, maar schoóner werd het
niet; Tanger bergt zijn opgewondenste en grootste scrofuleuzen op; het heeft zijn
schoorsteenen en zijn werkstaking, elektrisch licht; slecht, kaarslicht is verkieslijk.
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*)

Dus hebben wij andere kennissen dan zijn Johan hier had, daarom ook; wij gaan
veel netter uit, wij zitten soms op 't roode pluche van Bristol, genietende van Mrs.
Dartle's stem en lied van ‘Elsa's Traum’ en ‘Loe... loe... loe’ en ‘My sweetheart has
my heart,’ daar, achter een van die ramen, waar 's nachts de origineele water
uitsprenkelt, als

*)

Zie ‘Gekken’, uitgegeven bij S.L. van Looy.
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SMIDS-STRAATJE IN TETUAAN (KRIJT EN PASTEL).

neef-lief laat voor de Bar blijft plakken met Tangers fine fleur. Ze vreest den Brit met
zijn groot dievensnuit, die hem aan 't spel wil brengen, wat in zijn glas zal doen om
zoo den ring te kapen die Roosevelt aan zijn pink draagt... drie honderd pond en
meer waard... een erfstuk van een oom die 'm meebracht uit Ashanti.... Rijk... door
Whistler in zijn jeugd geportretteerd... hij drinkt soms zwaar... maar kan het laten
ook.... En 't is een schande zooals hij haar verwaarloost... zij houdt van hem in
stilte.... Evangeline... zij zong wel op concerten, haar man was Professor in
‘Literature’, nu reizen ze samen... kan dat niet? Ze hebben elk hun kamer in Bristol...
Mrs. Dartle, Mr. Roosevelt; echt neef en nicht... je hadt het zelf moeten hooren hoe
zij klaagde op de wandeling: wat wel Aunt Frances zeggen zou indien zij alles wist...
die intonatie, zoo spreek je niet, zoo kan je niet spreken, indien het werkelijk geen
familie van je is... natuurlijk wordt er kwaad gesproken, natuurlijk; wat er bij ons aan
tafel wordt gemompeld is maar mannenpraat... omdat zij zoo frisch er uitziet, al is
ze niet jong meer, echt ongeneerd Amerikaansch doet, het is toch een artiste ook...
zoo pienter als ze is.’ ‘Pienter is ze,’ prevelde Theobald, ‘oh, that clever little woman,
that asks her husband after dinner... ze zou alleen wel durven gaan naar Fez, zei
ze gisteren bij de conferentie... ze zou het....
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Hoe is 't toch met die Strong, die hen geïnviteerd heeft, ik moet het Miel eens
vragen’....

VROUWEN VOOR EEN WINKELTJE (POTLOODSCHETSJE).

Theobald stond drentelend op het marktje, verwachtend een der reisgenooten te
ontmoeten of Hasj den gids of Boesjman van de Duitsche legatie, Evangeline's
galant bij het ezelrijden 's middags langs strand, die als Roosevelt vrijmetselaar was
en daarom ook zijn vrouw aan hem vertoond had. Boesjman, de mooie soldaat, had
gezorgd voor alles; Hasj al Arabe zijn vriend aanbevolen als kenner van den weg
en een uitmuntend brader van kippen; gezorgd ook voor drijvers, goede drijvers,
geen aan de kiff verslaafden.
Den stoep opgegaan van Café de la Poste bracht Theobald de hand aan zijn pet,
keerende echter dadelijk, toen hij den grijzen kop van Signor Sonnorelli zag verrijzen,
als om hem te begroeten. ‘Er is nog niets te zien’ treuzelde hij, ‘en 'k ben niet in een
stemming om te luisteren naar die mensch, zijn vest was vol alweêr met
sigarettenasch; ancien Prix van het Conservatorio in Milaan, de trouwe
accompagnateur van Evangeline, een genie, zegt zij en hij van haar: que voce! Hoe
keek hij dat avondje in Bristol, toen hij die serie imitaties ons ten beste gaf, hoe
kondigde hij ze aan: Wagner! de sterke harige handen op de toetsen, een en al
versleten begeestering... Berlioz! Beethoven! Brahms... Chopin... keek hij op en
speelde en fantaseerde dat het liep als water’....
‘Ik ben een groot bewonderaar van andermans talent... het is me al eender, het
walgt me... Place aux Jeunes dat is zijn woord als hij flink whisky in heeft....
Aangespoelden uit Europa... Sonnorelli is van 't soort als doctor Vogel is in
‘Gekken,’ gekker.... Er zijn er meer; Tanger maakt expansief... al wie van Tangers
water heeft gedronken wordt een beetje gek, zegt Sonnorell... sonno... sonno... en
't lijkt wel zoo Daar heb je onze hotelier, de oude Tommie, die gisteren ineens de
heele tafel liet dekken en praat zijn huis is vol; zoodat de knecht zich voor het kale
hoofd staat slaan, niets ziende dan de vijf getrouwen: wij; de sigarettenfabrikant:
‘bonjour, messieudáam;’ de tandartsspeler: ‘I beg you pardon’ en onze dichter: ‘was
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meinen Sie?’ die op Napoleon lijkt, anti-semitisch-theoretisch praat en het
vereenigingsleven, zijn club bezingt:
Oliven-volles Loch
Worin so mancher kroch....
Greift nur hinein ins volle Menschenleben; vol is 't genoeg... ja, wat wonderlijk
gezelschap, of lijkt het zoo maar hier? En wat een kostelijk boekje dat Gekken toch
is, dat zelfs tot in zijn samenstelling de verdwazing bewaart der sacro-sainte kunst....
maar er is veel vereenzelving... te veel...
Ik moet nog even kijken of er al Heraldo's zijn om 't laatste nieuws van d' oorlog,’
herinnerde zich Theobald, ‘na 't knarsetandend artikel gisteren in de Daily Mail; wij
zullen drie weken lang niets van beschaving merken, behalve ons-zelven; wij gaan
de stilte in.’
Theobald van Horen, schrijver van eenige realistische proza-opstellen en dichter
van een
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klein getal gevoelige sonnetten, eveneens slechts in kleinen kring op hun rechte
waarde geschat, een man niet groot van postuur, kort van beenen, maar langachtig
van wezen door zijn spichtig baardje en blonder door zijn grijzend slaap-haar, un
rouge décoloré, gelijk de Franschen zeggen, was kijkende blijven staan met
Spanjaarden en Joden naar zes reusachtige negers die voet voor voet, al kletsende
de bloote zolen op de keitjes, torsten saâm het wicht van een vervaarlijk stuk
machine. Omsnoerd van schakels hing het gietijzeren blok aan hefboomen in de
bobbels van hun schoeren, misbaarlijk sjouwden zij en sleepten zij het op, terwijl
het zweet hun harde koppen ontperste als uit fijne gaatjes van sponsen. Theobald
ging dan rechtuit naar de Estanco waar hij zijn krantjes en zijn sigaretten altijd kocht,
merkend zoo niet, hoe achter langs hem, komende van uit de baai-laagte op, een
donkere figuur nadenkend wandelde, met brooze stapjes als op brekelijke beenen.
Beeld-recht hij ging, groothoofdig door natuurlijk haar en baard; hij hield zijn handen
voor de borst gekruist, zoodat het overlangsche gerafel zijner gansch versleten
dsjelaab recht voor zijn dijen daalde en hij daar moedernaakt en harig in te zien
liep, of liep hij in de tralies van een kooi. Hij was van middelbaren leeftijd en hield
zijn oogleên stil, gestadig neêr en dwaalde achter 't blok van Bristol om, het oude
straatje binnen, gaande den weg naar boven....
Van uit het schooltje deunde het koranleeren der wiebelende knaapjes, toen
Theobald zonder zijn krantje dat er nog niet was, het poortje inliep, onder de minaret,
volgend het pijltje bij de letters: Hotel Oriental. Hij keek er in het kloosterige
schemeren naar boven en bleef er staan, bemerkend er de sporen in 't verwulfsel
van oude polychromie.
‘'t Is vreemd,’ dacht hij, ‘wel honderdmaal liep ik dit blanke straatje en dat ik dit
pas oplet Ik heb het meer gemerkt: de geest is waakzaam als de geest bezorgd is.’
Dan, al het lazareth voorbijgeloopen, waarvan de deur stond aan en hij een kranke
had kunnen zien liggen op zijn matje, armen en beenen zwart van vliegen, ontmoette
hij, onontwijkbaar Mr. Granger. De hotelhouder bewoog zijn bulderlippen zóo, dat
Theobald dadelijk wist, het zou in 't Duitsch gebeuren:

WATERDRAGER (POTLOODSCHETSJE).
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‘Noodzakelijk zal ik moeten bij bouwen, mijnheer, van deze zomer nog,’ bulkte
Mr. Granger, innig loerend uit zijn bleeke oogjes. ‘Nummer acht, niet waar? Mijnheer,
ik hoop voor u, ik zal uw kamer kunnen reserveeren, het is de mooi-te kamer van
heel Tanger, met het mooiste uitzicht.... Die éene smijt ik er uit... mijnheer, ik heb
markiezen, graven en baronnen hier gehad... ik knoei niet, ik gebruik de beste boter
en de beste olie... Continental!’ En schuddende zijn paffe, dikduimige hand alsof hij
iets bizonder-lekkers
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aanbeval, dichtbij zijn hondschen kop, waar zijn hoedje op zeulde, ouder gewoonte,
gelijk de Tommies hun soldaten-petjes dragen, riep hij nog:
‘'t Is jammer dat u gaat, wij krijgen nu mijnheer, een ìn-tel-lekt.’
Boven in hun kamer, tweede verdieping, zag Theobald een uitgescheurd
notitie-blaadje op de koffer liggen:
‘Ik ben even uit nog om veiligheidsspelden te bezetten en een pakje
watten. Loop vooral niet weg.’
EMILIA.
‘Dat is voor de mogelijke wonden,’ meesmuilde Theobald, terwijl hij op den rand
van 't bed ging zitten, zijn beenen vouwde om lijdzaam te gaan wachten in de kale
kamer. Al wat haar er gezellig had doen uitzien, door 't wonen van drie maanden,
was nu weêr ingepakt, het laatste wandversiersel, de beeltenis van de Wet, had
zelf hij opgeborgen in de groote koffer, met vele kleurige merken van hotels beplakt,
die, goed gesloten, in bewaring hier bij Granger blijven zou. En al wat mee moest,
stond zoo raar daar midden op den vloer: drie stuks bagage, voor twee personen
niets dan 't allernoodigste bevattend, de sigaretten incluis; twee handkoffers en dan
een korfachtig pak, vervaardigd van een moorsche mat met paknaald en met touw,
op raad van Kell, den goeden gedienstigen Kell, die hen had meegenomen op zijn
handelsreis naar Tetuaan. Hoe minder pak hoe vlotter toch het reizen voort kon
gaan; aan mooie kleêren hadden toch de dames niets, niet waar? en dan vooral de
muilen niet te zwaar belasten. Alzoo was bepaald door beide de partijen bij 't maken
van het plan, het plan dat Theobald maar al te zeer beprangde. Hij dommeloogde
op den rand van 't bed gezeten; door 't kiertje van de glazene balkondeur murmelde
de golfslag uit de baai, tot weêr een levendig en dichterbij geluidje, bekend, o zoo
bekend, zich opdrong: het klingelend belletje van een waterverkooper, het
aalmoes-roepen van een heilige, het tikje van zijn piek bij elken stap naar voren....

POTLOODSCHETSJE.
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‘Reizen is best en goed,’ mopperde onze reiziger, ‘maar nergens vindt je toch
een bedje zooals thuis; als nu die Mooren eens begrijpen konden, dat hier in numero
acht van Oriental een Hollandsch dichtertje om zes uur in den morgen aan het
inpakken al was... wat geldt hier tijd... Emilia komt ook al niet terug... daar liggen ze
de lieve snippers van het lint, waarmede zij haar oude hoedje voor de reis vermaakte.
Drie weken... het is afschuwelijk... ik zit daar naar dat tafeltje te staren of het de
kop en schotel was van een dierbre maag of vriend... Hoe komt een mensch zoo
roekeloos, zoo’....
Opgedreven door de prikkeling van 't wachten, was Theobald de kamer uitgeloopen
en stapte in 't portaal de leuning om, waar je overheen tot in het patio kon kijken,
en al de kamers langs, hoorende dan het lollen van Achmèd den knecht, die
roodgebuisd, gegordeld en gefezt, in roode pofbroek en op gele slippers, kratisachtig
doolde over 't nagemaakte marmer beneê. Daarna was Theobald teruggedrenteld
in de kamer en naar 't balkon gegaan.
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En van zijn plotselinge hoog daar staan, keek hij in 't lucht- en waterruime van
Gibraltar's straat. Zwaluwen flikkerden blauw schichtende voorbij en 't
observatoriumtorentje om, daar lager dan zijn oogen. De zee was blik en stil en
eindeloos verglijdend in den nevel om Europa's kust; en nietig, rookend nog uit
allebeî zijn pijpen, lag er een witte oorlogskruiser verloren op den boezem van de
baai. Maar Theobald bemerkte niet dadelijk het nieuw gekomen schip, suffend zag
hij naar de schuiving van de luchten, over elkander, dekkende het blauw en weinig
goeds voorspellend voor de reis.
‘Hoe dikwijls stond ik hier te droomen,’ doolde weêr zijn denken, terwijl de rappe
vogels klief-duikelden onder hem en scheerden langs de mergelrots, bepruikt met
groen en sterren van chrysanthen, ‘en 't zal wel door ons dolle ondernemen zijn,
dat 'k meer dan ooit moet denken aan dat “Gekken”. Hij woonde hier nog hooger;
't hotelletje is er nog, boven mijn hoofd, Central, de groote letters zijn verbleekt nog
van af het strand te lezen.
Vreemd toch, nergens beeldde hij zoo'n zwarte waterdrager in zijn boek... het
onbewuste dat de lafenis aandraagt... wie dronk toen water....
Het was een mooie tijd, juist toen Van Looy hier was; hoe bloeiend nieuw leek
Holland ons, hoe popelden wij naar elk te wachten nummer van de “N.G.”.... Toen
hij zijn reis beschrijven ging, was het al aan 't verworden.... “Gekken” moet voltooid
zijn in 't sentiment van een wanhopige verwording....
Zoo is het leven toch... van uit zijn raadselige diepte stuurt het wel een antwoord,
maar de aandacht is vaak elders, dan wordt het niet gezien, nog niet....
Welk een zucht. Daar komt de blindeman aan 't muurtje hurken. Hij legt zijn stok
precies als alle dagen, hij schoffelt met zijn handen en reinigt zoo zijn plekje en
maakt zijn vloertje vlak gelijk een hond zijn nest. Hoor hem zuchten, diep uit de put
van zijn nacht, uit de jammer zijner dagen tragende omgang... zijner dagen tragende
omgang.’
‘Allah sider bi’ klaagde de zware mansstem; maar Theobald was dadelijk de kamer
ingestapt, sluitend de glazendeur en muizende teruggekomen in het portaal en
onder het lantarenlicht dat fel zijn pet bebleekte. ‘Komt er dan geen mensch’
grommelde hij ten leste uit zijn gelaten loopen, ‘het is verschrikkelijk vermoeiende
dat wachten, ik kan nu niet naar binnen gaan, ik kan dat roepen van den blinde niet
verdragen.’ En stilletjes in 't stil zijn van het huis, was hij begonnen, stuk voor stuk,
de prenten te bekijken, opgehangen tegen de penanten: Adelaïde Patti en Schiller
met zijn tengere neus en Byron met zijn losse halsboord en bij het konterfeitsel van
Elizabeth Sterving, mompelde hij: ‘fijn, van die heb 'k nooit gehoord.’ Toen voor een
groote plaat stond hij aandachtig stil, het onderschrift beturend:
‘Robert Burns, turning up a mouse in her nest with the plough. Nov. 1785.’
Het was een schrale litho, achter het glas verweerd, bekleurd door koffie-bruine
plekken, stippen, kringen. De dichter is er in 't kostuum zijns tijds, hoog vest en korte
broek en peinzend en de hand nog aan den stuurstok houdend. Twee vette paarden,
schimmels, druilen, staan dwarsig voor den ploeg, die in de vore steekt en achterin
geteekend is een hofsteê, idyllisch met zijn ramen en zijn deur. Het versje dat de
Schotsche dichter staat te denken, geprint is in de marge en was bijna onleesbaar
door de vocht geworden:
Wee, sle ekit, cowrin, tim'rous beastie
O, what a panic's in thy breastie.
...............
...............
I guess an' fear.
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Still thou art blest, compar'd wi me
The present only toucheth thee
But, och, Rbakward cast my e'e
On prospects drear!
An forward, tho' I canna see
I guess an' fear.

‘Het schijnt wel dat ik deze morgen in mijn nieuwe waardigheid allerlei ontdekkingen
moet doen’, meesmuilde Theobald, ‘dat muisje komt daar aardigjes de draak met
mijne muizenissen steken. Ra, ra, waar is de muis... a ha, daar krijgen wij weêr
eens een kleine repetitie van de tragi-komedie der
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Mogendheden; het is hier alevel wat raars.’
Davering als van donder had ondergrondschig gerommeld, Theobald dus
eensklaps afgeleid geworden, haastte zich naar 't balkon. Daar in de wijdte, wolkte
weêr een poef van rook de flank uit van het fijne witte schip; dan na een stramme
stilte op het water, dreunde de knal pas aan. Strandwaarts hurrieden de lieden door
de walstraat en opgerezen in zijn bleeke dsjelaab stond de bedelaar, met eene hand
zich houdend bij den schilferigen muur, het dood gezicht naar bovene gekeerd,
genottelijk te hooren naar het knallen. Theobald al kijkende naar Tangers stapelig
verschijnen, lette op de batterij die de haven moet bestrijken; verwachtte den
wedergroet, het prettige werken der Moorsche kanonniers; hij zag ze reeds op 't
ruim en wit bordes, met lange ouwerwetsche wisschers aan het zwaaien.

BUI (KRIJTSCHETS).

Weêr bomde een saluut als een gekeilde bal; hij tuurde scherp de zee in, naar 't
vlaggetje, om te weten van wat natie het kon zijn. En onderscheidend niets,
herinnerde hij zich het pralen van de blanke oorlogsschepen, toen Abdul Aziz de
jonge Sultan, zijnde in Rabat, de geloofsbrieven had ontvangen van alle de gezanten.
De Engelsche ‘Terrible’; de ‘Panther’ van de Duitschers; ‘Vulcaan’ van de
Oostenrijkers; een Italiaan, een Spanjaard, niet de zwakste. En hoe toen Frankrijk
slechts een kleine kruiser had gestuurd en hoe die als beschaamd weêr henen was
gestoomd; hoe met éen dag verloop, geseind van uit Toulon, daar de alle natiën
overbluffende ‘Invincible’ zijn kruit was komen lossen.
Het laatste salueeren stommelde boven 't zeevlak, dan kraakte met een lichtelooze
straal, het eerste Moorsche schot den bronzen vuurmond uit, splijt-donderend,
verkwistelijk in rook. Dol op het leven van het buskruit sprongen de soldaatjes,
vrouwachtig in hun slobberige broeken, achter de oude kartouwen, stompten de
kardoezen in het gat en dan de lont, de klap. Alle schoten lukten meesterlijk en
Theobald alle de stukken kende, die welke het diepste galmde, het muzikaalste
knalde, hij wachtte, wetende het was bij nummer tien.
Maar eensklaps, door de tocht getrokken, woei de glazen kamerdeur geheel naar
binnen. ‘Daar zijn ze om de luggage!’ jubelde Emilia's stem. En in een haasting van
lachen en van woorden begon ze te vertellen: er lag een Portugeesche kruiser in
de baai; ze had het net getroffen: de stoet van d' afgehaalde consul op het kleine
Zocco zien voorbijgaan en Evangeline daar maar laten zitten op de stoep van het
Café, trappelend met haar voet, woedend op de langzame Hasj en ieder oogenblik
een jongen sturende om Boesjman. Terwijl nu juist het mooie schot de ruiten dreunen
deed en rollende en ringelend om zichzelf een kolossale O van rook was uitgeblazen
door de lange moorsche pijp en stevende en statigde onder de wolken als naar
Europa over.
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II.
Een schallend licht schoof onder door de wolken en gloedend rees de oosterwand
van 't groote Zocco, met 't rottige kanteelgemuurte en 't booggat van de poort naar
vleesch- en groentemarkt, toen omstreeks half vijf, 't gezelschap door het
krissekrassen van de volte reed, op weg naar Fez. De markt liep af. Rondom den
sprookverteller schaarde zich het volk, in broeiige schaduw, gehurkt op de
afgesletene amphitheater-ringen
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in den grond, of staande met de kappen in het felle zonnen op. Theobald zoo ras
hij in den zadel zich gezeten had gezien, voór Bristol, waar de stoet was opgesteld
en uitgeleid geworden met vele goede wenschen en wat ‘drinks,’ had, eenmaal aan
het gaan, het dadelijk genoegen van het rijden en evenals naar Tetuaan volgde hij
Emilia's muildier. Hij reed de achterhoede. ‘Bàlac, andak’ klonken de waarschuwingen
om uit den weg te gaan, hij overzag de volte, hij zag de lichte lieden zijn stijgbeugels
langs loopen, de leepe joden bij hun ezels, de vrouwen kijken uit hun smerige lappen,
velen met het dor gezicht ontbloot. De nar der markt, zijn broodmandje op den rug,
een Soedaneesche neger met plat-gegleufde neus en die met Barnum heel de
wereld had bereisd en waar 't portret als briefkaart van te koop was, herkende hem,
sprong uit de zonnige modder op zijn spillebeenen, begon zeer snel zijn kunstje te
vertoonen Nijpend zijn scheeve blik als in aanbidding voor iets in zijn afgeboend
lijkende hand, liet hij zijn lappendekenige schouders dansen, flappen zijn breede,
wittige tong, in, uit, zooals er wel sigarenpijpen zijn die dat vertoonen kunnen.
Theobald had steeds bizonder veel pleizier in hem gehad en schoon nu de aalmoes
uitbleef, hàade de dwaas zijn lach naar den begunstiger, dat al het koopren moois
vooraan zijn roode puntmuts: de muntjes, de horlogesleuteltjes, de hulzen van
patronen, rinkinkten tot elkander. Als uit de boezem van de markt tjingden de
snaartjes van den sprookspreker, dan galmde zijn verhaal; zij reden door de schaduw
van de nieuwe Church, bij 't oude kerkhof, in moorsche trant gebouwd; toen hield
het stoetje stil.
‘Waarom nu weêr,’ haastte Emilia.
‘Geduld, geduld, wij gaan toch,’ kalmeerde Theobald, beproevende zijn beest wat
aan te drijven. ‘Wat wordt de markt weêr tragisch; 't was gisteravond of de zon
scheen door gebrande glazen... de wegen zullen door de fango zwaar begaanbaar
zijn... ik denk we gaan hetzelfde wegje, waarin de stoet verdwijnt, in ‘Gekken’.
‘Hoe is je ezeltje?’
‘Oud als Marokko.’
‘Je compagnon heeft niet de slechtste uitgezocht, natuurlijk niet,’ lachte Emilia
onder het hoedje, dat als een omgekeerd bloemmandje onder haar kin was
vastgestrikt. ‘Hij is toch mooi wit, ze heeft zoo'n aardig kuifje en zulke goeie oogen.
- U zit maar martiaal daar met uw stokje bij u... hoe is de zadel? ik zit heerlijk, zoo'n
pak zit heerlijk; kan je mijn regenjas wat naar mijn voeten doen.... zóo.... heerlijk....
balac.’
De drijvers rukten aan de muilkoppen en langs de hoefsmeên reden ze den korten
hoogen kant naar d' andren weg, die door het Zocco van de Poort af der Kameelen
baant. Daar ging het hoek-om weêr en daar zong Mrs Dartle luidkeels een
koloratuurtje voor het gapend volk en daarmee was de markt ook uit hun oo en weg.
Zij reden door een modernig straatje en over de verzakte brug van een ravijn, ziend
daar voor het laatst het welbekende blauwen van de heuvels rond de baai. Theobald
bij 't dadelijk stiller worden van de hoeven in het mulle, zette zijn voeten stevig in
den beugelbak, met paarsche lissen vastgemaakt aan 't purper van den moorschen
zadel, die schoon voor korte beenen wat te breed, nochtans zeer stevig zit, hebbende
een sofa-punt van voren, van achteren nog een hoogere. Dol-ijverig riepen nu de
drijvers: ‘arra! arra!’ Roosevelt in khaki en op een rood zaâl ook, hield de leiding,
dan volgde Hasj in 't blauw, laag op een ezeltje, vervolgens Mrs Dartle boven haar
orientalische boudoirachtige dekens, meer ìn dan op het pak, dat weêrszijden haar
zwart fluweelen lijf uitpuilde. En 't vlammige in de bamboespluimen langs
den-bekenden weg-nog was al lang gebluscht, de lucht weêr dicht en dompig, toen
Roosevelt zijn muildier inhield voor villa Valentine, het verst van Tanger afgelegene
Pension.
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‘Alweêr,’ mokte Emilia.
Roosevelt zwaaide zijn been over den punt van het zaâl en klom de trap op naar
het tuinterras der villa. Tangersche jongens lummelden bij het hek en krieuwden
om het houden van de beesten. Een lange slungel trapvoette of hij gekitteld werd,
ontblootte het klavier van al zijn tanden.
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‘'k Zou wel eens een zwaarmoedige neger willen zien,’ dacht Theobald.
Twee bedaagde dames keerende van hun middagritje, geleid door Bristol's gids,
reden langs hen heen, ruiselend van lintjes en van strikjes; ze nikten stijf en de
oudste keerde zich tot Mrs. Dartle, wenschend een goede reis. Theobald zag 't
mondje van de zangeres, dat ze zoo drollig scheef kon trekken, verdeftigen, terwijl
ze zich opstijfde in den zadel. Ze sprak het Engelsch met meer open lippen, toonend
een goud kunsttandje op zij in haar gebit, waar 't glimlachen begint.
‘Zoo toegetakeld zien wij er toch niet uit,’ pruilde Emilia, terwijl zij de dames
nakeek. Maar Theobald kreeg last met zijn muil. En als door een stomp in zijn rug
in beweging gezet, tuimelde de slungel aan en greep toen allebeî de beesten bij
den teugel.
‘Waarop wachten we eigenlijk?’ riep Emilia ongeduldig.
‘Wij wachten Boesjman’, draaide zich Mrs. Dartle om, ‘hij zal ons uitgeleide doen.’
‘Toch een soldaat dus... zijn wij daarom zoo laat... hij kon niet vroeger vrijaf krijgen’,
wist Emilia... ‘van nacht slapen we in de tent’, veranderde ze, ‘onze vier tenten staan
misschien nu al aan de Red Hill... aan de Roode Heuvel, hè wat dunkt u?... het is
maar een kort eind, zegt Hasj, maar morgen, vriendje, moet je tien uur rijden; door
elkander zullen we alle dagen een marsch te maken hebben van acht à tien uur...
Lang? Naar Tetuaan werd het wel twaalf uur en 'k was nog heelemaal frisch... ik
geloof dat ik nog liever op een pak zit dan in een boxsaddle... jij was wat stijf toen,
maar nu je rijden kunt... dat zeuren dat we doen, vin je ook niet Theo! Hoe aardig
zou het wezen als Van Looy ons hier kon zien; zonder hem toch stonden wij hier
niet.’
‘Dat 's waar!’
‘Wij zullen hem een briefkaart sturen van uit Fez, dat zal hem deugd doen, als de
Vlamingen zeggen. Je kan hem vertellen dat jij ook misschien een boek van onze
reis zult schrijven’...
Boven op hun beesten aan het keuvelen geraakt over de kunst en kunstenaars
van Holland, werd Theobald als altijd wat loslippiger en schoon Emilia dit natuurlijk
alles dikwijls had gehoord, luisterde ze nogal lang toch, tot ze eindelijk hem
schuinweg uit haar hoedje aankeek, vroeg:
‘En Theobald, hoe staat het met Theobald, dat wou ik wel eens weten?’
‘Theobald is en wenscht te zijn àl wat gij van hem maakt.’
‘Vreeslijk aardig... Pas op toch,’ weerde ze zijn hand... ‘we staan aan de intreê....
‘Van de Droom, mevrouw.’
Nu was ook Mrs. Dartle van haar muil gedaald en kwam bij haar vriendin een
praatje zoeken... ‘You look so pretty,’ lachte ze mee. Hartelijk stond ze bij de beesten,
een figuur voor een Brunhilde, tot aan de voeten in een waterproof, die sluik viel
van haar zware boezem af en langs de holten van haar sterk geregen middel. O,
ze zouden het goed hebben bij haar, ze had een prachtige steak voor het supper
bezet en versch wit brood wel voor de eerste twee dagen, babbelde ze maar door.
En toen kwam Roosevelt op het bordes naar voren, en noodde met een
brandy-and-soda, doch Theobald riep dat hij maar zitten bleef, het stijgen was zoo
lastig. Tot eindelijk Boesjman in het laantje werd gezien, wit-wappermantelig op zijn
springpootige schimmel.
‘Help de dikke dame,’ riep Evangeline, dadelijk hardloopend naar haar muil.
De ezeljongens bleven strubbelen: ‘no black floes, white floes,’ gichelden ze: ‘we
willen geen zwart geld, we willen wit geld hebben,’ kreten ze uit hun lollige snuiten.
En oogenblikkelijk vielen ze aan het twisten met elkaâr, toen Roosevelt die ook de
kas beheeren zou, betaald had en Boesjman het al berechtigd.
‘All right,’ riep Hasj.
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Het zand vermodderde bij de uitgang van het laantje, de grond werd rood als
kurk, en uitgestreken als huiden verscheen een school van hutdaken op een helling,
rond een enkel kalkwit huis. De avond druilde en blauwde; het landschap werd als
kolossale duinen, ruig soms van dwergpalm en irisloof, gelijk een dik soort helmgras.
‘Leeg geplukt,’ riep Emilia spijtig. ‘Weet je nog Theo, dat meisje voor
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STUDIE MET POTLOOD.

't café met die paarsche schoof bloemen in haar arm?’ ‘Ja,’ riep die, hij was al oog
voor den soldaat. Strekkend de gele en bestikte stevels stijf in den beugelbak van
zilverglinsterig staal, paradeerde Boesjman, rechts van Mrs. Dartle; zijn zadel was
gelegd op een zevental schabrakken, die alle van verscheiden kleur hun randen
lieten zien. Hij redeneerde Engelsch; onder zijn porcelein-gladde tulband krinkte
wat vet zwart haar, hij was dus niet geschoren.
‘Wat hooren die gestalten bij het land,’ bewonderde Emilia ook.
Zij schikte nog behaaglijker haar voeten naar den muilhals en liet zich genietend
gaan. Maar na een uurtje al moest Boesjman afscheid nemen. Hij beloofde nog
eens, al wat ontbrak vannacht nog na te sturen, groette dan elk der Europeanen
met een flinke shake-hands, postuurde zich terzij. Pralend boven den gekromden
paardhals, militair, en vertoonende al zijne prachtig in d'avond blikkerende tanden,
zag hij hen trekken, om met een enkelen spoorknik dan zijn witte ros in kort en
kunstig galoppeeren te sturen wéér naar Tandzja. Evangeline joedelde een
gammaatje hem na.
‘Mis je hem?’ vroeg Emilia weêr wat later.
‘Wonderlijk weinig.’
‘Dus, al gemakkelijk los!’
‘No, Madam, rotsvast in den zadel,’ schertste Theobald.... Wat gaf hij nog om 't
moordverhaal van Signor Sonnorelli... het leek al zoo lang geleê; en 't was nu toch
wel zoo dat 't al van zelf maar gaan moest. Rijden was heerlijk, je werd een sterker
man daar bovenop zoo'n beest.... Weêr was de orde van het rijden anders.
Gemoedelijk reed er Hasj al Arabe vlak voor den kop der muil, zijn bloote, geel
geschoeide beenen hingen terzij van zijn trippende langoor en uit 't karbies der
zadelmand stak zijn lantaarntje.... Het weeke bermenland welde om hen heen alsof
het hen ontving, er zwermde een geur van specerij en kruiden, dan sloeg de
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heldere drie-slag van een kwartel naar de wolkdekken op, brengende de heugenis
aan half vergeten deuntje. Traag, lichteloos klepte een ooievaar; rooie schonkige
koeien graasden nog... het zal wel gaan... doorvredigde Theobald, terwijl hij naar
twee landliên keek, die onverwonderd uit de bruine dsjelaben schouwden.
Roosevelt had zijn muildier ingehouden, reed dan naast Theobald en bood een
sigaret. Hij sprak graag Fransch of Duitsch, vergromde het als zijn Engelsch en uit
zijn vierkant kinnebak-gezicht met opgestreken kneveltjes, gelijk de Duitsche Keizer,
keken zijn whisky-groene oogen.
‘Hebt u een wapen?’ vroeg hij hoffelijk.
‘Er is geen gevaar.’
‘'k Geloof het ook niet,’ zei Roosevelt en rookte snel.
‘Ik heb er wel een,’ vervolgde hij, laksch trekkend uit den bolster op zijn heup een
stevige revolver, ‘maar ik heb geen patronen.’
‘Hij wil mij niet beleedigen,’ dacht Theobald en lachte wat naar Roosevelt die
lachte wat; ‘zoo zijn we nu, het is onnoozel, ik heb niets dan een mesje om mijn
potlood aan te punten.’
‘Wanneer wij worden aangevallen,’ gromde de Amerikaan, ‘zullen wij het allereerst
de vrouwen gaan beschermen’
‘Certainly, wij zullen,’ barschte Theobald.
‘Ons canalje loopt dan natuurlijk weg....

STUDIE MET PASTEL.

SCHETSJE MET POTLOOD.

'k Wil bruin als Boesjman weêr in Tanger komen, daar heb ik om gewed, I will!’
verzekerde Roosevelt, achteloos, vertrouwelijk, zooals hij eens in het café verteld
had, dat hij van Holland hield en trotsch was op zijn Hollandsche afkomst. Gauw
echter verweifelde zijn blik, hij gaf zijn beest een striem met zijn rottinkje, stuurde
gemakkelijk voorbij Emilia, waar hij ridderlijk boog, en begon een lange brommerij
dan met zijn nicht.
En vogeltjes tjuikten en tuuterden naar regen. Op 't hoogst der heuvelkammen
hingen buikzwaar de luchten, zoodat het blauwend berg-verschiet leek golving ook
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van wolken.... ‘'t Is alles vreemd en alles zoo natuurlijk,’ soesde Theobald... daar
gaat ze nu achter die stevige zus en niemand die 't gelooven zou, die weet hoe slap
zij zich gevoelde door al de spanning om Transvaal. Zij is nu in 't geluk en puurt,
beseft niet wat voor wonderbaarlijks dat zij sticht, telkens en telkens, mij.... Gered
door een vrouw... zoo feuilletonachtig mogelijk... naïveteit... oorspronkelijkheid...
vrouwen doen oorspronkelijk en denkers zijn naïeven;... het is niet 't minst
bevredigend bij het lezen van zoo menig denkwerk: comme il est bon enfant.... Het
schijnt dat Roosevelt den weg ons gaat verkennen; waarom rijdt hij afzonderlijk den
heuvel om? hoe zal dat gaan, de man heeft geen discours en ik dan... arra, arra,
als ik te veel soes, valt ook mijn muil aan 't soezen.
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‘Theo, Theo, das Maulthier sucht im Fango seinen Weg,’ klonk Emilia's stem.
Theobald gaf een vervaarlijken slag op zijn beest, dat dadelijk door de modder
hoog begon te draven; toen trok hij de toom sterk aan, zooals hij dat geleerd had
bij 't reizen naar Tetuaan en bracht zijn muil in aangenamer stap, juist bij Emilia. De
zwarte beenen van haar drijver waren leem-bleek geworden, korstig tot de holte
van de knie. ‘Ik zal mijn telganger bestudeeren gaan,’ dacht Theobald, ‘een muil is
subtiel.’
‘De nacht is komend, Sir, meldde Hasj's diepe keelstem.

POTLOOD-SCHETSJE.

‘Het is als of hij verzen zegt,’ juichte Emilia, ‘het is verrukkelijk.’
‘Hoe vinden zij den weg hier door dit bleek gewarrel van niets dan ezelpaadjes?
Zoo ongeveer moet 't gaan ook in Transvaal,’ mijmerde Theobald, dadelijk weêr vol
aandacht voor zijn muil. Hij hoorde Hasj zijn ezeltje afzakken, het klutsen en het
prutsen en het plassen soms door lichtelooze kreek; de rollende arra's en 't
onverschillige kletsen van de stokken. 't Leek alles nieuw en nimmer nog gehoord;
de pooten groezelden door 't ongewisse; hij ging daar hoog getild en zag het
schemerwit der drijvers hemden flodderen als in dans. Evangeline vervaagde met
't gepak van hare muil, leek als een man te rijden in een wijde pofbroek. Toen kwam
Emilia's neger draven met het gloeiende lantarentje, reikend het den drijver van de
stille zangeres. Vereenzaamd meer en meer reed daar het stoetje met het lichtje
nu, verkleurend in de luister van het donker.
‘Dat is nog wat anders dan in zeker verhaaltje,’ monkelpraatte Emilia, ‘hoe voel
je?’
‘Gezond, een beetje koue voeten.’
‘Wie krijgt er nu gelijk?’
‘U hebt altijd gelijk.’
‘Wat een geluid toch, hoor es.’
‘Hasj l'Arabi,’ riep Evangeline.
‘Yes madam.’
‘Komt de rivier gauw?’
‘I think, een uur.’
't Geluid van Hasj zoo passend bij zijn langzame gedragingen verwaaide, hij
haalde juist 't gezelschap weder in. Meer en meer verdichtte zich het duister,
palmplag of struik was niet meer te onderscheiden, het grimmelde en spookte over
de gronden, als mannen loerende op hun hielen hurkten de boschjes zijlings van
het spoor. Ver en dichtebij kwaakten de modderstemmen van kikkers; schaduwig
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beeldde zich de kop van Mrs. Dartle's muil voor 't sfeertje der lantaren en een arm
die trok.
‘Wat is dat?
Theobald keek in den zadel om. Noordwaarts vlaagde een lichtstraal als uit de
bulten van het aardrijk brandend om pijlend op te gaan voor den verzwarten hemel
en 'n tweede bundel laaide dan als maanlicht op 't tooneel.
‘Wat is dat?’ herhaalde Emilia.
‘Het zijn de blikken der Beschaving die ons zegenen, het zijn de lieve lonken van
het Gouden kalf; de handen of twee vingers liever van’....
‘Het zijn de zoeklichten van het Portugeesche schip,’ verwittigde Hasj gelaten en
ditmaal in het Spaansch.
Hasj deed wat zenuwachtig, bleef weêr achter. Boven de kraterliniën van Tangers
heuvels, zwenkte en molenwiekte het elektrisch vuur, beschietende het zwerk,
verzwond snel als een spiegelkaatsing. Zij draafden zacht en spraken lange niet;
de vrees voor regen leek de knechts te drijven; soms kwam Emilia's neger in den
wilde klappen ook op Theobald's dier. Dus bleven zij geregeld bij elkaâr,
schommelend door het wangen-zwoelende duister, zoo het in droomen gaat, vreemd
en vast. Dit was wel het gaan naar het volkomen onbekende.... Toen werd het
anders; de Arabische keelklanken ruzieden,
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verward, verwoest en Hasj liep schreeuwen ergens als een blatend schaap dat
dwaalde... Absalom Zaïlaschi... Mo-ham-med... Sidi... Sidi... slingerend zwirrelde
het schijnsel van de kaars. Daar gilde moordfel Evangeline... stortte zij haar muil
af... goddank, het was zoo niet.... ‘Hasj l'arabi’ schreeuwde de Amerikaansche ‘have
we lost the road?’
‘Yes madam, we... have... lost... the road’ bauwde de gids.
‘Dat ziet er mooi uit,’ lachte wat Emilia.
‘Zagen wij maar wat.’
‘Hasj l'arabi! Hasj l'arabi, Hasj, Hasj, Hasj!’ en ‘Roosevelt wil je hier komen!’ riep
de zangeres. ‘Mr. Roosevelt 'k wil hebben dat je hier komt!’ Als na een onweêrslag
lag rondom alles stil, het klamme kikkerkwaken was verstomd alsof het was betrapt
en duidelijk verstonden zij toen Roosevelt's bromstem, hij was dus niet zoo ver.
Achter hen schoot andermaal het schiplicht op, kruisend als armgezwaai en
fosforiseerde weg.
Een feller flakkering van wind beroerde hoofd en handen en woei door 't nekhaar
van Theobald's muil, terwijl het driftige lichtje dwaalde, nu hier was en dan daar.
Schollen van heuvelige aarde bloosden en vervloeiden en plotselinge graan-hooge
bloeisels onttooverden aan den nacht. Almaar in het onverstaanbre kakelen van de
drijvers werd de weg gezocht. Verscholen wachtte het stoetje; nog zag Emilia
Theobald's witte pet en hij haar hoedje scheemren; de stijve ooren ritselen van zijn
witte muildier, wanneer een regentje neêr zwieblen kwam. De tijd leek weg.... Diep
uit den nacht der bergen zong het breed en innig alsof daar een geweldige moeder
haar kind te wiegen zat....
‘The right road!’ riep Hasj.
De man met de lantaren hernam den toom en 't stoetje keerend door het
wademende duister trok 't wegje in dat Roosevelt alleenig had gereden.... ‘Mijn muil
was wijzer dan de drijvers,’ spotte hij. En 't ging weêr stadig. De wolken dromden
zwaar, dreigend, voelbaar zwaarder; een flossig, groenend schimmeren van maan
had zwarte aardebulten opgezet, diep in den nacht, het motterde al meer. ‘Slecht
begin, goed einde’ filosofeerde Roosevelt, terwijl hij de dsjelaab voor van zijn zadel
opnam en achterbleef om hem over 't hoofd te werken. ‘Zij zijn maar goed
geëquipeerd,’ brommelde Theobald ‘'t zijn excellente dingen die moorsche jassen.’...
‘Blijf maar goed zitten, Miel’ waarschuwde hij.
‘Het is een kneip-kuur,’ lachte het vrouwtje: ‘ik denk maar steeds zoo moeten wij
er komen en dat lantarentje is een heele rust.’
En 't ging als in het sprookje: toen kwamen ze aan een water; de hoeven glisten
en ratelden en langs de eindeloos lijkende opstand van een helling verklonken
kelderig de ‘si's’ en de ‘arra's,’ waakhonden basten; hoog in het stikkedonker brandde
een vuurtje flauw.
‘Een dorp,’ had Hasj verklaard.
In 't wankele licht der wandelende vlam verschenen andermaal plakkaten
oeverzand, ten tweeden maal zij klotsten door een bedding. Hasj ondervraagd,
verzekerde dat binnen een uurtje de rivier zou komen, waar hij doorwaadbaar was....
‘Een lang uurtje, vriend Hasj,’ mopperde Theobald. ‘Hoe was ook weêr de naam
van die rivier,’ zocht hij in zijn gedachten... ik zal er morgen maar eens naar vragen.’
‘Zoo gaan ze in Transvaal ook door de donga's.’
Nauwelijks had Emilia geroepen of 'n zwaai-wind gierde aan en bruischende wild,
hoosde een bui. Theobald's dier, dadelijk koppig om de zwieping van het water in
te gaan, keerde den kop, met alle kracht rukkend en meppend kon hij 't hardnekkig
sterke dier maar houden in het spoor. ‘Blijf nu goed zitten,’ heftigde hij, kun je niet
je paraplu opsteken!’
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‘Got-got, ik kàn niet,’ antwoordde Emilia's stemmetje als versmoord... o, mijn arme
hoedje, gelukkig is 't goed stroo... wat een geschiedenis!’
De beesten hurrieden, gestriemd, geranseld verder; 't galopte en kletterde voorbij;
ze hoorden 't rennen van het water achter hen verzwakken in den nacht, het bleef
gewoon hard regenen. 't Eentonige leven van den regen vervulde het heelal; het
leekte en
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SCHETS MET POTLOOD.

fonkelde waar de schijn schoof over de lage ruigte, en groot sterde de lantaren in
een wijde neveling, waarvoor het stoetje zichtbaar trok met zijn gebukte menschen.
‘Dit hebben wij te weinig,’ dacht Theobald, verzorgend zijn knieën die hij koud
begon te voelen, ‘dit omgaan met de groote elementen... ik hoorde mij gaan
schreeuwen naar Emilia; ik merk ze heeft haar parapluutje opgekregen; welk een
nacht is dit; wat is een mensch een nietigheid en toch... hola, beste vriend daar
onder me, goed op de beenen blijven.’
Zij hadden halt gehouden op de kiezels van een kreek en beide drijvers bukten
en schepten 't water met de holle hand en dronken staande. Theobald had de teugels
laten glippen, omdat hij 't rekken voelde van zijn muil en hief zich in den zadel bij
het geruischloos zuipen van de zachte snoet; het beest was warm. ‘Zoet, zoet water,’
zei de drager der lantaren, Spaansch sprekende naar Theobald. Het was een mager
man, Zaïlaschi, fel ‘wie-zijt-gij?’ kijkend onder zijn witte hoofddoek; zijn kleêren
rookten, de handgreep van een dolk flikkerde in de vouwen der dsjelaab. Hij zette
de lantaren op de hoogste kiezelsteenen en wiesch gelijk de andere zich de modder
van de kuiten; Hasj en de Amerikanen reden al vooruit.
En al naar mate de tocht begon te duren, verstomde het gezelschap meer en
meer; de drijvers talmden met den uitroep van hun kreten, zij sloegen niet, maar
stompten met de punten van hun stokken; lang was er niets dan het gemaal der
pooten en 't ziftend dreinen van den sombren regen, het leek een gaan van
schimmen, waar af en toe een zucht van Evangeline leefde uit op, of het knorren
van Theobald's muil gelijkend ook op 't steenen van een mensch. Hoe laat het was?
Niemand wist of roerde zich er voor; de regen hield de menschen stokstijf in de
zadels. Stappen reeksten zich aan stappen, een niet te volgen schakeling van
stappen, noodlottig aan elkaâr. Tot eindelijk de schorre schreeuw kwam dat de rivier
er was en zij daar allen stonden saâmgehuiverd; de logge beesten
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klappend met hun ooren en onverzettelijk met de koppen van de windzij af. Blind
lag de stroom; een heir van kikkers kwaakte in het duister onder-in; dof, spikkelig
verscheen het watervlak met koude, heimelijke kabbeling, wanneer 't onrustig roode
schijnsel het besloeg. Zoo wachtte daar het groepje midden in het niets, gespannen
en geduldig, terwijl gelijk een vogel of insect, de vlam van de lantaren snuffelende
dwaalde. Zaïlaschi tastende met hooge naakte beenen en telkens tot over 't witte
onderbroekje in den afgrond weggezonken, omringd van kringeling en schilfers licht
zocht er de ondiepte op. Het duurde; Hasj riep en in de verte ruziede Zaïlaschi's
stem, tot al maar grooter wordend hij aanrees en naar zijn muilkop greep, trekkend
de zangeres die dadelijk weêr druk aan 't praten raakte, 't eerst in den stroom...
‘Achter mekaâr blijven!’ kommandeerde Hasj, ‘achter mekaâr blijven, Theo!’ riep
ook Emilia en Theobald zette chter ha re, door den negerman geleide muil, zijn
beest met heele kleine slaagjes aan; behoedzaam plaatste het zijn pooten in 't
onzekere. Theobald hield de teugels los, vertrouwende op het beest meer dan op
zich zelven; de weg ging overschuins; de drang van 't water deed hem voelen of hij
voer; in waadkringen en -geruchten en water overal, glimmerde het lange troepje,
waggelend, onvast.
‘'t Was griezelig,’ lachte Emilia aan de overkant.
't Gelukkig oversteken had wel de stemming voor een oogenblik verhoogd, maar
het landziekig regenen beving al gauw weêr ieder. ‘Een slecht begin, goed einde,’
troostte Roosevelt, ontstak maar weêr een nieuwe sigaret, de lucifer beschuttend
in zijn handensamen; maar Theobald vond het smaakte niet in 't donker. Hoe lang
hadden ze al gereden en kwam dat kamp dan niet voor morgen-ochtend. Ze reden,
dat was alles, en hier maar redeloos, het scheen te moeten zoo...
‘Look Sir!’
‘Theo daar is het kamp.’
‘Daar is het kamp, courage,’ riep Roosevelt. ‘Ze zien ons.’

WATERDRAGERS (HOUTSKOOL-SCHETS).

Midden in de wolken zwaaide fakkelschijn en vuurde in het leêge en stond er stil
als bakenend voor zeelui. ‘Nu zijn wij er toch gauw,’ meende Emilia's matte stem,
‘maar 't duurt toch altijd langer dan je denkt.’ Toen leek het licht te loopen, sneller,
sneller kwam het, als een steen die rolt... En eerder nog dan ieder had gedacht,
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verrezen daar de bleeke kegels van de tenten, heerlijk warm en groetten drie blijde,
bivak-gloedende mooren-tronies verwelkomend: ‘Dsjelaam.’
De knechten draafden met de bedden en het pak-goed. Emilia onder haar
parapluutje stond vraag-lachende op het fonkelende grondje voor de tent; natte
sliertjes kringden om haar wangen; haar oogen keken wijd en leken donker. Theobald
of zag hij haar voor 't eerst, zag ernstig haar aan
‘Laten we wat loopen,’ zei hij dan.
Het ruiselde heel zacht; de groote nacht verhulde het onbekende. Zij hoorden het
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grazend tanden-rukken van de beesten... Daar was dus 't nieuwe thuis, roezig,
rooverachtig, die tenten met de touwsprieten vaststaande en daar was Hasj, gehurkt
al in de grootste tent en hief zijn bokkebaardje naar Evangeline op, naar Evangeline
die met haar cloak wijd los, hem toesprak, waarop zijn stem beleefd herhaalde dan:
‘Yes madam.’ Toen drentelde Roosevelt met een veldflesch aan en ieder moest
een heilzaam dropje drinken en hij bleef proevend op en neêr gaan met hen beiden,
mompelpratend alsof het niet de moeite waard was wat hij zei: hoe noodig het toch
was om snel te reizen en niet te laat te starten en dat hij ook de kerels niet
vertrouwde.
‘Canalje, lui canalje, vooral die eene kerel, Zaïlaschi deugt niet,’ oordeelde hij,
terwijl zij huiverend de tent naar binnen gingen.
De tafel was gedekt, het water kookte, de biefstuk siste op de rooster, de tent
was smoek, verlicht door drie lantarens.
‘Oah! 't is a shame!’ kwam Mrs. Dartle aanloopen van buiten.
‘Wat is er?’ schrok Emilia.
‘Het is de schuld van Boesjman, wat er is? het is de schuld van Boesjman; er is
een tent te weinig.’ Roosevelt zat onder het tentdoek en keek zeer scherp rechtuit,
terwijl zijn nicht als radeloos heen en weêr liep.
‘De tent moet komen, we hebben vier tenten betaald,’ driftte haar stem, ‘Boesjman
moet zorgen, de jongen neemt de boodschap mee, gaat dadelijk terug naar Tanger.
Ik kan toch niet buiten blijven, er is geen andre keus.’
Ze stond lang stil, een weinig uit de tent, de oogen neêr en met den vinger op de
lippen leek ze na te denken.
‘Ik zal alleen maar mijn corset uitdoen,’ zei ze dan zacht als naar Emilia enkel.

POORTJE VAN HET BADHUIS IN TANGER (PASTEL).

‘Als je toch gehoord had hoe ze praatte over Aunt Frances, die intonatie,’ sprak
Emilia beduusd, toen zij waren in hun tent.
‘Het is een lastig geval,’ vond Theobald, ‘weet je wat, wij moesten ze maar trouwen,
à la guerre comme à la guerre; wij zijn in de woestijn, melieve, de liefde is almachtig,
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kent geen grenzen. Bene’... riep hij alsof hij 't roepen wou door 'n kier der tent.
‘Benedic’....
‘Wil je wel je mond eens houden,’ lachte Emilia haar handje drukkend voor zijn
mond, ‘akelige realist.’

(Wordt vervolgd).
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Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
I. Middachten.
Wie de Middachter-allee kent, zal zich herinneren dat ongeveer halfweg deze laan,
een zijlaan, - haast niet minder statig, - oostwaarts, en dan aan het einde met een
kleine ombuiging naar een belommerd plein voert, door stalgebouwen omsloten.
Een brug aan de overzijde van dit voorplein leidt onmiddellijk tot het eigenlijke
kasteel dat men massief en trotsch uit de slotgracht ziet oprijzen; den blauwen
standaard der Bentincks in top.
Volgens oude afbeeldingen moet deze slotbrug afgesloten zijn geweest door een
poort met hoektorens.

GEZICHT OP HET KASTEEL MIDDACHTEN VAN UIT HET ROSARIUM. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

Rechts en links van het plein langs de beide z.g. bouwhuizen voeren een paar
schilderachtig begroeide bruggen over de buitengracht naar den tuin, welke in streng
symetrischen stijl gehouden, in den geest van de Fransche tuinen uit het tijdvak van
Le Nôtre het kloeke kasteel op zeer decoratieve wijze omlijst.
De vlakke bodem sloot den aanleg van rijen opeenvolgende terrassen hier uit,
maar daarentegen zijn de ‘parterres’ of ornamentale bloemperken door eenigszins
verhoogde taluds omvat welke de vierkant gehouden slotgracht insluiten.
Ten oosten en ten westen van deze parterres grenzen de eigenlijke bloemtuinen,
de wandelparken met rosarium, oranjerieën en boomgaard, terwijl in navolging van
de historische tuinen ook een ‘doolhof’ wordt aangetroffen van beukenheggen
geplant.
Van deze tui-
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EEN DER BASTIONS IN DE SLOTGRACHT. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

nen dalen een paar treden af naar het eigenlijke ‘parterre de-brôderie, een open
ornamentale aanleg ten zuiden van het Huis, en van waaruit men, door boomgroepen
omlijst, een heerlijk vergezicht over den IJssel en de omliggende landstreek geniet.
Met veel smaak is begrepen dat de aanleg van den tuin welke onmiddellijk aan
het Huis - of liever gezegd, aan de vierkante gracht daaromheen - aansluit in
harmonie had te zijn met de architectonische lijnen van het gebouw en dat de strenge
symmetrie verband houdt met den bouwstijl van de huizinge zelf.
Maar daarbij heeft de tuinarchitect zorg gedragen, dat het omliggende park, vrijer
van aanleg, zich ook evenzeer op een meer ongezochte wijze met de silhouet van
het landschap daarbuiten vereenigt, terwijl een hooge muur rondom, door sierlijke
ijzeren hekken onderbroken, het vrije, het intieme van den eigenlijken binnentuin
waarborgt.

HET ROSARIUM MET ZONNEWIJZER. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

De tuin van Middachten is dus zoover de gesteldheid van het terrein het toeliet
geïn-
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PARTERRE VóóR DE ORANJERIE. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.
de

spireerd op den Franschen tuin-aanleg van de XVII
heer Hugo Poortman te Weldam bij Goor.

eeuw, en is het werk van den

Een enkel algemeen woord over tuin-architectuur en over het werk van Le Nôtre,
en zijn geheel bizonderen stijl vinde hier een plaats.
Al moge deze kunstenaar zijn voortreffelijk stelsel tot het uiterste hebben gedreven,
wie de tuinen kent van de Tuillerieën, de parken van Versailles of Saint-Cloud moet
wel de overtuiging hebben dat in zijn statige lanen, zijn uitgestrekte gazons en
vernuftige waterwerken een grootheid van stijl zijn gelegen, na hem nog niet
overtroffen.
Statig en plechtig zijn de parken in zijn geest en zoo passend in overeenstemming
met de hoofsche manieren van dat tijdvak. De lange rechte lanen, de stijf gesnoeide
hagen, de volgens meetkundige lijnen aangelegde parken, de uitgestrekte terrassen,
zij hebben allen datzelfde karakter van deftigheid en het lijkt wel of zelfs heesters
en boomen zich voegen naar de regelen der etiquette die het hofleven van dien tijd
kenmerken. De boomen zijn geknipt als rechte muren, of wel verwerkt tot, meer
pretentieuse dan mooie, architectonische vormen. Zij gelijken op portieken, gewelven
en sombere straten, of op geheimzinnige cellen en grotten.
Heesters nemen de vormen aan van obelisken, van pyramiden, van monumenten,
van allerlei dieren! Doolhoven leiden den wandelaar naar verborgen schuilhoeken;
om de oevers van regelmatige vijvers groepeeren zich caryatiden of mythologische
beelden; en eindelijk rust het oog op stijf-vierkante of rechthoekige bloemperken,
welker beplantingen nabootsingen zijn van tapijten en borduurwerken.
Stijf, regelmatig zijn de platte gronden van Le Nôtre's tuinen en als men de
afbeeldingen ziet op oude gravures, dan vertoonen deze plannen al zeer weinig
aantrekkelijks....
Maar toef eenmaal als wandelaar in de
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GEZICHT VAN UIT HET KASTEEL OVER HET PARTERRE-DE-BRôDERIE. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

tuinen, treed uit de schaduw van een donkere laan op een frisch groen en helder
verlicht gazon, of dool langs de gebogen wegen, die u naar een bekken voeren
waarin zwanen zich spiegelen, onder het lommer van statige cypressen en waar
klaterende fonteinen sprankelen in het zonlicht, zie, daar wordt uw indruk wel een
geheel andere: de perspectief ontneemt aan de streng meetkunstige lijnen hun
stijfheid; de boomen, de struiken, de bloemen verlevendigen het strakke, en de
dorheid van de op papier ontworpen lijnen lost zich op in een spel van kleuren, van
licht en schaduw. Zonder dat de hand des ontwerpers meer in het oog valt, komt
men door de orde, de rust, de grootheid van het geheel, onder den indruk van zijn
genialen opzet.
Het werk van Le Nôtre is zuiver de afspiegeling van het pompeuse koningschap
van Lodewijk den Veertienden, en verdient allerminst de geringschatting welke men
pleegt te hebben voor het stijve en vormelijke in zijn werk.
Niet tot Frankrijk alleen bleef deze stijl beperkt.
Om alle vorstelijke verblijven in Europa werden weldra deze regelmatige parken
aangelegd, en de Engelsche tuinen uit den tijd der Stuarts en van Willem den Derden
zijn volgens hetzelfde plan ontworpen.
de

Maar reeds in de XVIII eeuw begon er een reactie die zich kantte tegen den
formeelen tuinaanleg en het was aan den invloed van den Engelschen tuinarchitect
William Kent te danken, dat de systemen door Le Nôtre bedacht werden losgelaten,
en men langzamerhand aan den Landschap-stijl in de tuinkunst de voorkeur ging
geven.
Veel invloed had hierbij het feit dat (omstreeks 1750) van de hand van den architect
Chambers een werk verscheen over de tuinbouwkunst der Chineezen, een werk
dat zooveel onthullingen bevatte omtrent den hoogen trap, waarop deze kunst in
het Oosten reeds eeuwen en eeuwen had gestaan, dat de
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Chineesche tuin van toen af toongevend werd.

GEZICHT OVER HET ROSARIUM. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

Onregelmatigheid, het tegenovergestelde dus wel van de opvatting in den
Franschen tuin, stond bij de Chineezen op den voorgrond. Nabootsing van de natuur,
een min of meer gekunstelde reproductie van het landschap was hier het
uitgangspunt en het schijnt niet onmogelijk dat het een godsdienstige overweging
was die dit volk er toe leidde hun woningen te omgeven met de afbeeldingen van
de verwijderde bergen, vanwaar hun voorouders gekomenwaren.
Er bestaan overleveringen, zéér oud, - maar ook van zeer twijfelachtige
betrouwbaarheid, omstreeks 1100 v.Chr., waarin reeds gewaagd wordt van
fantastische tuinen van Chineesche keizers, die van dertig tot vijftig mijlen in omtrek
zouden zijn geweest en waarin dertigduizend tuinlieden aan het werk waren!
Het onderscheid met den Europeeschen tuin valt het meest in het oog door het
ontbreken van ruime lanen, want het terrein is geheel verdeeld om een groote
verscheidenheid te kunnen bieden van tafereelen en fragmenten van landschappen
en de schoonheid van den Chineeschen tuin moet hoofdzakelijk bestaan in de
veelheid en de verscheidenheid van deze tafereelen, welke op hun beurt uitdrukking
moeten geven aan verschillende gewaarwordingen. En deze gemoedsaandoeningen
zijn die van vroolijkheid, van ontsteltenis of van bekoring.
de

De romantische schilderschool der XVIII eeuw vooral heeft van dit laatste
denkbeeld gebruik gemaakt, en de tuinscènes van Boucher, Watteau en zijn
tijdgenooten zijn geheel in overeenstemming met het gekunstelde landschap.
Want kunstgrepen waren groote factoren bij de samenstelling van den
Chineeschen tuin
Zij lieten bijvoorbeeld een snelle rivier of bruischenden stroom onder den grond
doorgaan, opdat het donderend geweld van het water gehoord zou worden op een
plaats waar men de nabijheid van water onmogelijkachtte, of wel zij plaatsten rotsen,
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gebouwen en andere voorwerpen op zoodanige wijze dat als de wind er door heen
blies men de vreemdsoortigste en angstigste geluiden hoorden.
Dan weêr gebruikten zij in hun compositiën zonderlinge boomen of planten, en
de vreemste vogels of gedrochtelijke dieren, en maakten kunstmatige echos. Een
andermaal stelden hun ‘Tuinen der Verschrikking’ gevaarlijke overhangende
rotsblokken voor waartusschen onheilspellende kloven, en lieten zij onstuimige
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watervallen van kunstmatig gegroepeerde bergen storten. Hun boomen waren
misvormd en schenen gebroken door de woede der elementen; en ginds zag men
ze men ontworteld als waren zij medegesleurd door het geweld van den stroom, of
half verbrand en vaneen gespleten als door den bliksem getroffen. Eenige van hun
gebouwen stelden voor in puin te storten of half verteerd te zijn door het vuur, en
armzalige hutten hier en daar over de bergen verspreid moesten wijzen op het
treurige lot en de diepe ellende van denkbeeldige bewoners. Met het geraffineerd
begrip van kontrasten, den oosterling eigen, ontwierpen ze plotselinge overgangen,
groote tegenstellingen van vorm, lijn en kleur.
Op de meest beperkte ruimten volgen plotseling eindelooze vergezichten; sombere
en vriendelijke tafereelen wisselen elkaar af en naast steile rotsen en
ondoordringbare bosschen strekken zich vreedzame weiden uit met stille meren en
kalme rivieren; en met kronkelende stroomen geheimzinnige rotsspleten en
fantastische beplantingen voltooit de Chineesche tuin architect zijn arbeid. In één
woord: zijn tuinen zijn van het begin tot het eind kunstmatig samengesteld.
Zooals men ziet: verscheidenheid, beweging, schilderachtigheid, maar voornamelijk
grilligheid, waren de ideeën welke de Chineezen tot uitvoering brachten in hun
parken, en al zijn zij daarin volgens onze begrippen van aesthetica te vèr gegaan,
hun eigenlijk uitgangspunt was de nabootsing der natuur in al haar veelheid en
daarmede zijn zij dus in volkomen tegenstelling met den Franschen stijl.
de

En de Engelsche tuin-architecten der XVIII

eeuw volgen hen daarin na.

GEZICHT OVER DE SLOTGRACHT NAAR HET RECHTER ‘BOUWHUIS’. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

Zeker, op het eerste gezicht lijkt de Engelsche parkaanleg als landschap opgevat,
de

de voorkeur te verdienen boven den stijven Franschen tuin der XVII eeuw; en
waar het terrein medewerkt, waar heuvelland en stroomen den architect genoeg
gelegenheid bieden zijn landschapsstijl op groote schaal uit te werken, weet hij wel
tot prachtige resultaten te komen.
Het dampige Engelsche klimaat werkt mede tot de illusie bij vergezichten en
doorkijken, en bij de groote uitgestrektheid der Engelsche landgoederen vervalt de
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kunstenaar niet zoospoedig in het kleine, dat met deze nieuwe opvatting van aanleg
in directe tegenspraak is. Maar sedert de breede, op groote lijnen ontworpen aanleg
den

van den XVII eeuwschen tuin verlaten was en daarmede de grootsche opzet van
terrassen en breede lanen gebannen meende men in de gekronkelde lijnen van
paden en wegen, van beken en rivieren, het meest de vrije natuur nabij te komen
en door het kunstig aanbrengen van bouwvallen en rotsen, of rustieke bruggen,
watervallen e.d. een landschap samen te stellen dat al het verrassende, al het
boeiende van het natuur-
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TERRASTRAPPEN NAAR HET PARTERRE-DE-BRôDERIE VOEREND. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

lijke landschap zou aanbieden. Maar ook weldra ging men hierin te ver, en voerde
het kunstmatige aanbrengen van allerlei nabootsingen tot iets gekunstelds, tot iets
vermoeiends waaraan spoedig alle aantrekkelijkheid zou ontbreken. Wat in het groot
mooi was, bleek op kleinere schaal onhoudbaar, en de meest kostbare aanleg, die
bij den eersten aanblik zooveel verassende tafereelen bood, hield bij een herhaald
bezoek op te boeien, omdat het kunstmatige, het bedrog, dan eenmaal ontdekt
zijnde, noch blijvende belangstelling, noch bevrediging meer vermocht op te wekken.
En het te vèr voeren van het gekunstelde leidde spoedig tot een groote
onverschilligheid.
Men kreeg genoeg van het spelen met de natuur, van het gewild romantieke, en
op een zoo sentimenteele opvatting moest wel een reactie volgen van gezonder
begrippen.
Een nieuw beginsel in de tuin-architectuur werd hiervan het gevolg.
Men zag in, dat beter dan onmogelijk gebleken nabootsingen van de natuur te
beproeven, men in het behoud van de groote lijnen welke de natuur zèlve bood,
met de gunstige omstandigheden van terrein, ligging klimaat, atmosfeer, met toevallig
aanwezige elementen, bergen, heuvels, water, in het kort met wat men in de
landschapkunst Stijl pleegt te noemen, een middel in de hand had tot waarlijk groote
concepties.
En zonder de natuur geheel haar vrijheid te laten, vond men dat men met
plaatselijke wijzigingen - hetzelfde wat de landschapschilder in de compositie van
zijn schilderij betracht - maar met ernstige inachtneming van den aard der omgeving
tot een artistieke oplossing kon komen, zonder de natuur op eenigerlei wijze geweld
aan te doen.
Men zag verstandig in, dat men door het bestudeeren van de allervoornaamste
elementen in den tuinaanleg: terrein, water en beplanting, duidelijke, waarlijke
grootsche tuinarchi-
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DE SLOTGRACHT MET DE BRUG EN DE BASTIONS. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

tuur betrachtte en men zich zoodoende den weg openhield om ook dáár waar de
bouwkunst zulks vroeg, gedeelten van den tuin, door een meer gestyleerden aanleg
met haar in verband te kunnen brengen.
Met een blik naar de kostelijke tuinen der Italiaansche Renaissance, - welke aan
de groote schilders van het landschap: Ruysdael, Potter, Van Goyen, de inspiratie
voor hun schilderijen hadden gegeven - vond men dra oplossingen die nòch met
het karakter van het Gebouw, nòch met de vrije lijnen van het omringende Landschap
in tweespraak waren, maar juist een passende omlijsting van het eerste en een
gezonde aansluiting aan het laatste vormden.
In den tuin van Middachten, zooals de lezer ziet, is het laatgenoemde beginsel
gehuldigd.
Een ornamentale, gestyleerde aanleg direct om het kasteel en de verdere tuinen
daarmede in aansluiting. De plattegrond van dezen tuin is van een groote
duidelijkheid en de aanleg biedt, daar het terrein geheel vlak is, nergens complicaties,
maar opent daarentegen, zooals uit de opnamen die dit artikel illustreeren blijkt, van
verschillende punten verrassende doorzichten op het Huis, dat de geheele compositie
blijft beheerschen en zich telkens in een andere omlijsting op voordeelige wijze
vertoont, terwijl van het kasteel uit de tuin op zijn beurt schoone groepen te zien
geeft of ruimte laat voor schilderachtige doorkijkjes.
Die zelfde klaarheid van plan die den tuin kenmerkt is ook eigen aan de uitdeeling
van het kasteel zelf.
De straks genoemde brug over de binnengracht voert onmiddelijk tot de vestibule
welke van drie zijden een overvloedig licht ontvangt.
In deze vestibule komen de hoofdvertrekken uit, die alle onderling in elkaar loopen,
of door middel van kleine uitgebouwde kabinetten, lager van verdieping dan de
groote vertrekken, met elkander in verbinding staan.
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DE SLOTGRACHT MET DE BRUG EN DE BASTIONS. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

Het midden van het gebouw wordt ingenomen door een statigen in boogvorm
aangelegden dubbelen trap van een schoone verhouding en met een kostelijk
gesneden eikenhouten leuning.
Daarboven welft zich de trotsche koepel, welke eenigszins aan het bovengedeelte
van de oranjezaal herinnert en waarin allegorische tafereelen episoden voorstellen
uit het krijgsleven van den eersten Graaf van Athlone.
Men leest op verschillende cartouchen welke de kroonlijst sieren de namen:
Aughrim, Ballymore, Galway, Limerick en Athlone, en de veldslag bij eerstgenoemde
plaats wordt uitvoerig voorgesteld.
Beeltenissen van Heeren en Vrouwen uit de oud-adelijke geslachten van
Middachten, Raesfelt en Reede versieren de wanden van het hooge koepelgebouw.
De bovenvertrekken van het kasteel komen alle uit op een rondloopende
cirkelvormige galerij, welke men van af het trapbordes door een in boogvorm
afgesloten ingang bereikt.
De Graaf van Athlone, wiens krijgshafte gestalte in het zwierig gewaad van het
e

einde der 17 eeuw, naast de beeltenis van de schoone Ursula van Raesfelt, onder
de vele familieportretten de aandacht trekt, was de stichter van den grooten koepel.
Het Huis te Middachten dat hem door zijn huwelijk met Ursula, de erfdochter van
Middachten, was ten deel gevallen, werd op zijn last verbouwd en als voornaamste
ontwerper en bouwmeester wordt genoemd Vennecoot uit Amsterdam, terwijl tal
van Italiaansche, Fransche, Duitsche en Engelsche architecten en werklieden het
hunne bijdroegen om te voldoen aan den smaak van den held van Aughrim en
Athlone en de rijke erfdochter van Raesfelt.
En onder de vele zinnebeelden, teekenen van oorlog en zegepraal luidt het
opschrift ter eere van den stichter:
Godard
Baron van Reede
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1
Grave van Athlone
Veldmaarschalk
1697.
Naast de portretten der oudere leden van het geslacht van Reede, - waaronder het
beeld van een der groote figuren uit den vrijheidsoorlog, - hangen die van hun

HOOFDGEVEL VAN HET KASTEEL MET OPRIT. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.
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nakomelingen: Reynoud of Reinhard Baron van Reede, Heer van Middachten,
Zuylenborch en Rouwenborch enz., Ridder van den Koninkl. Pruissischen Orde van
den Zwarten Arend, Generaal-Majoor der Cavallerie, bijgenaamd ‘le petit general’,
Gouverneur van Venlo, van 's Hertogenbosch, en later Gezant aan het Hof van
den

Pruissen, alwaar hij den 5 April 1747 overleed, en velen uit zijn stam en leden
van het geslacht Bentinck.
Hier zien wij de portretten van Koning Willem den Derden van Engeland, en van
zijn vriend en trouwen dienaar Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland,
en

ginds die van Filips den II van Spanje en de Princes van Oranje: Amalia van Solms,
pendant van het portret van Prins Frederik Hendrik. En tusschen die schoone galerij
van familieportretten en fraaie miniaturen wordt op een klein schilderij, oogenschijnlijk
van geringe kunstwaarde, onze aandacht gevestigd.
Het stelt een eenvoudig gekleed, maar met teekens van vorstelijken rang
voorzienen man voor die de wapenoefening van reusachtige grenadiers gadeslaat.
Dit is Frederik Wilhelm, de vader van Frederik den Grooten, en het tableau heet
van diens vorstelijke hand te

KIJKJE IN DEN KOEPEL. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.
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zijn, door hem gemaakt op Middachten, waar hij door ongesteldheid gedwongen,
eenigen tijd verblijf moest houden.
De plaatsruimte gebiedt mij over het inwendige van Middachten kort te zijn.
De lezer stelle op hoogen prijs, de bereidwilligheid waarmede Graaf en Gravin
Bentinck ons toestonden ook enkele afbeeldingen te geven van het inwendige van
hun vorstelijke woning, en van een van hun schoon ingerichte vertrekken, die met
veel smaak bewoond zijn en waarin het statige zeer wordt verlevendigd èn door de
vele bloemen met elegante vrouwehand artistiek gegroepeerd, èn door het verukkelijk
uitzicht over het omliggende park.
Omtrent de geschiedenis van Middachten moge worden verwezen naar een opstel
van J.G. Frederiks, in den Gelderschen Volksalmanak van 1875, en uit welke
uitvoerige studie ik de korte aanteekeningen putte welke hier volgen:
In het jaar 1190 wordt gewaagd van Jacobus de Michdat en is dit de eerste maal
dat de naam van dit geslacht voorkomt en ook van het grondbezit waaraan de naam
is ontleend.
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DE GROOTE ZAAL. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.
de

Oorkonden uit die eeuwen zijn zeldzaam. Eerst in het begin van de XIV eeuw
vinden wij eenig meer licht over de historie van dit huis, en lezen in het Leenboek
van Veluwen: ‘Dat huys ende voirgeborchte te Middach mit allen sinen toebehoren
o

tot Zutphensche rechten te leen erkent by Everhardt van Middach, A 1315.’
En hoewel het woord ‘huys’ in dezen zin bescheiden klinkt, duidt toch het
‘voirgeborchte en sinen toebehoren’ op een voorname bezitting en toont aan dat
Middachten een vrij en alloviaal goed geweest was, waarvoor Everhardt thans zijn
leenmanschap erkent.

GEZICHT OVER DE GRACHT NAAR DE ZIJDE VAN DOESBURG. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

Eerst na een hiaat van 90 jaren in het register vinden wij een nieuwe aanteekening
welke hier in haar geheel volgt:
‘Hendrick van Middachten, ridder, ontvinck dat huys te Middachten ende dat
Voirgeborchte mit sijnen toebehoren, mit 4 hoeven boven ende beneden. Item den
hoff, te Middachten, mit allen sijnen toebehoren. Item dat overste Wildforsterampt
In Veluwen mit allen sijn toebehoren. Item die Voegele in
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Middachterbosch ende den hoff tot Reeden mit 2 hoeven en mit allen sijnen
o

toebehoren tot eene Zutphensche Leene, A 1405.’

HET TRAPPENHUIS VAN UIT DE VOORHAL GEZIEN. FOTO MARIE BIJL, STEENWIJK.

De schrijver van het artikel in den Gelderschen Volksalmanak begeeft zich nu
verder in een uitvoerige genealogische nasporing, waarin ik den lezer van Elsevier's
niet wil uitnoodigen hem te volgen.
Maar aangezien de meening vrij algemeen verbreid is, als zou Middachten een
geschenk zijn van den Stadhouder Willem den Derden, Koning van Engeland, moge
hier de opmerking plaats vinden, dat nooit een eigenaar van vreemden bloede de
lange linie afbrak van de opeenvolgende geslachten: Middachten, Raesfelt, Reede
en Bentinck.
In 1623, lezen wij, werd bij testament Middachten door Vrouwe Anna vermaakt
aan haren neef Reinier van Raesfelt, terwijl eindelijk in 1666 door het huwelijk van
Vrouwe Ursula van Raesfelt met Godard van Reede, bovengenoemd, Middachten
aan dit geslacht kwam toe te behooren, en van welke familieën nog de vereenigde
wapenschilden boven den ingang van het kasteel prijken met de beteekenisvolle
woorden:
MALO MORI QVAM FOEDARI.
(Liever den Dood dan de Schande).
De laatste Graaf van Athlone en de eerste Heer van Middachten die na vijf eeuwen
zijn erfgoed weer bezat buiten leenplichtigheid: Willem Gustaaf Frederik, overleed
in 1844.
Toen ging het bezit van Middachten evenals later ook dat van Amerongen over
op de nakomelingen van diens in 1839 overleden oudste zuster Jacqueline Gravin
Jan Carel Bentinck, geb. Gravin van Reede en werd het kasteel in het vervolg door
haren zoon Carel Anton Ferdinand Graaf Bentinck, geb. in 1792, overleden 1864,
Luitenant-Generaal in Engelschen Dienst, een der eersten die in 1813 te
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Scheveningen den voet aan wal zette, en in 1846 in het huwelijk getreden met
Gravin Mechtild van Waldeck en Pyrmont, en diens weduwe en kinderen, geregeld
bewoond.
De gedenksteen in den rechtergevel van dit interessante Huis vermeldt niet zonder
fierheid de volgende woorden:
o

A . DNI 1597. IS DIT HVYS GHEBOVT. WANT DIT HVYS WORT VAN
IEMANT GETIMMERT. MAAR DEET ALLE GESCHAPEN HEFT. DAT
IS GODT.

September, 1905.
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Ik, die mijn kommerbrood....
Door Richard de Cneudt.
Ik, die mijn kommerbrood aan schaamle taaflen eet,
ik voel een zon in iedren schuilhoek van 't gemoed,
een bede om licht en liefde in elken wanhoopskreet,
een lach in ieder woord, dat van ellende bloedt....
Ik, die mijn innigst lied in lijden zing en leed,
ik jubel lijk een kind in speelschen overmoed,
als mij, wien elke dag een andre waan vertreedt,
uit blauwen hemel zacht een zonnig straalken groet....
O vooglen, bloeme' en zang, o schoonheid, liefde en licht,
die naar een verren droom mijn droeve dagen richt;
o Menschheid, die mijn jeugd in bloedge wonden slaat,
U, die ik vloeken wilde en geeslen met mijn haat; u allen gaat mijn liefde, en puur, vol innigheid,
ruischt door mijn schreiend lied uw eeuwge majesteit....
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GRIEKSCHE VAZEN.
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FIG.

3. CYPRISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

De ceramiek van Griekenland en Italië in het Leidsche Museum
van Oudheden
r
r
door d . J.H. Holwerda j .
Hadden wij een vorige maal gelegenheid hier de Egyptische afdeeling van het
Leidsche museum te bespreken, inmiddels was ook de nieuwe opstelling der
klassieke ceramiek haar voltooiing genaderd. Ook daarvoor zijn nieuw ingerichte
zalen in het museum geopend, waar men in chronologische volgorde de ontwikkeling
dier kunst voor zich zien kan en zelf gaven wij in onzen vazencatalogus de verklaring
en de beschrijving der verschillende groepen en

FIG.

2. MYKEENSCHE VAZEN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

stukken. Thans is het onze bedoeling hier een korte geschiedenis dier ceramiek te
geven, gelijk de voorwerpen in onze collectie ons die verhalen.
Wie tegenwoordig een historie der Grieksche en Italiaansche ceramiek gaat
schrijven mag feitelijk niet, gelijk dat vroeger gewoonlijk gebeurde, zwijgen over wat
in de alleroudste tijden in het overige Europa wordt aangetroffen. Ongetwijfeld is er
nauwe samenhang tusschen het oudste, dat we in de klassieke landen vinden en
het praehistorische vaatwerk in 't overige Europa en verder is ook in verschillende
perioden der praehistorie de invloed van een bepaalde groep der klassieke kultuur
vooral ook in het vaatwerk duidelijk waarneembaar, terwijl omgekeerd weer in andere
tijden de producten van het barbaarsche Europa op het kunsthandwerk der klassieke
volken hebben ingewerkt.
Die samenhang moet men vooral goed voor oogen houden. Ook op dit gebied
beteekenen de klassieke volkeren veel, zeker verreweg het meest van al hun
tijdgenooten,
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echter niet alles. Even juist als het verwijt is, vaak gericht tot ouderwetsche historici
die onder Oude Geschiedenis slechts die van Grieken en Romeinen verstaan, even
onverdedigbaar is het de verklaring der ontwikkeling van dit kunsthandwerk geheel
alleen in de klassieke landen te zoeken.

FIG.

1. MYKEENSCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Aan den anderen kant is echter die kunst in de klassieke landen een zoo
eigenaardige geworden, werd ze daar ook door de toepassing der schilderkunst op
haar producten tot een zoo fijne en heeft als zoodanig ook in latere tijden zoo'n
invloed gehad, dat men haar met haar typisch klassiek karakter toch weer in zekeren
zin als een geheel kan beschouwen en men haar ook met het volste recht een aparte
afdeeling in zijn museum mag inruimen. Zoo zullen wij dan ook, ons speciaal met
deze afdeeling bezig houdende, thans in het bizonder het
Grieksch-Etrusco-Romeinsche kunsthandwerk bespreken. Als straks de
praehistorische afdeeling van het museum gereed is, zal ook beter nog de
gelegenheid daar zijn dien geheelen samenhang onder de oogen te zien. Slechts
in 't voorbijgaan zullen wij er nu alleen hier en daar op hebben te wijzen.
De vraag naar den aanvang dezer ceramische kunst zal waarschijnlijk voorloopig
nog wel onopgelost blijven, hoevele, soms zeer verleidelijke, theoriën over haar
ontstaan er ook worden voorgedragen.
Zeker is het dat over de geheele oude wereld in zeer vroege tijden, evenals later
nog in het onbeschaafde Europa, een effen gekleurd eenvoudig vaatwerk werd
gemaakt in tallooze meest toevallige kleurnuanceeringen. De vormen van dit soort
vaatwerk zijn in verschillende streken vrij verschillend, daar echter het museum er
slechts een schervencollectie van bezit kunnen we hierover verder zwijgen. Eveneens
slechts door scherven vertegenwoordigd zijn de zoo merkwaardige overoude soorten,
op welke we in Griekenland voor het eerst de schilderkunst op vazen zien optreden
Wat Creta, Melos en Noord-Griekenland op dit gebied in de laatste jaren hebben
aan 't licht gebracht, heeft naar onze meening nog te weinig een vaste plaats in de
kunstgeschiedenis gekregen dan dat we er hier veel over zouden mogen zeggen.
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FIG.

4. CYPRISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Zoo zien we op Creta die eigenaardige techniek die op een mat zwart oppervlak
roode en witte kleuren aanbrengt, welke techniek men veelal als den voorlooper
beschouwt van den eigenaardigen naturalistischen schilderstijl gelijk die op dat
eiland vooral voorkomt.
Ook elders worden echter in die alleroudste tijden locale industriën gevonden,
die nu eens in matte kleuren, dan weer in eenigszins glimmend vernis figuren, 't zij
rechtlijnige 't zij naturalistische, op het oppervlak der vazen aanbrengen. Juist het
voorkomen
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FIG.

5. CYPRISCH VAATWERK (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

dier verschillende soort verf, mat of glanzend, is zeer gewichtig omdat door de
ontdekking van de laatste de vazen-schilderkunst is kunnen worden wat zij geworden
is. Betrekkelijk primitief en onoogelijk als toch de matte verffiguren zijn, heeft zich
mogelijk op verschillende plaatsen in Griekenland daaruit de kunst van het glanzend
vernis ontwikkeld, die op haar beurt de voorloopster is van de zoo schitterende
vazenkunst uit den bloeitijd met haar zwart vernis als glanzend metaal
Hoe nu echter de onderlinge verhouding is tusschen dit oude matte en het
daaropvolgende en zeker er mede samenhangende glanzende vernis is een nog
onopgeloste zaak. Geven dus een groot aantal scherven ook van deze industriën
in verschillende deelen van Griekenland een overzicht in het museum, de eigenlijke
vazencollectie van geheele stukken die meer dan zuiver wetenschappelijke waarde
hebben, begint eerst met de groote meer algemeene kunst-industrie, die we gewoon
zijn, naar een van haar centra, de Mykeensche te noemen en die ook nog in haar
oudste periode met matte verf heeft gewerkt.
Men weet hoe er, laat ons zeggen tusschen 1800 en 1000 vóór Chr., in
Griekenland een zeer eigenaardige beschaving heeft gebloeid, de Mykeensche,
die ook door den stijl van haar kunsthandwerk een zoo eigen karakter draagt en
meer dan men vaak vermoedt invloed heeft uitgeoefend op het verdere, veel
barbaarschere Europa. Ook het vaatwerk van deze periode heeft zijn eigen typische
ornamentiek en vormen. De eerste is veelal ontleend aan de natuur, men ziet er
gestyleerde zeedieren, bladeren en spiralen of wel de versiering bestaat uit de
horizontale banden, waarmee het stuk, op de pottebakkers-schijf rondgedraaid, van
zelf door het er tegen aanhouden van een nat penseel beschilderd wordt. Van al
deze ornamenten geven onze groepen Mykeensche vazen (fig. 1 en 2) een
voorbeeld. Ook de grilligheid der vormen kan men daarop waarnemen; zoo ziet men
de typisch Mykeensche beugelkan Fig. 1 (a en b) en de skyphos (c), de uit een
eenigszins later deel van deze periode stammende amphorasoort (fig. 2) en de
grovere kommen Fig. 1 (d - g) uit den tijd dat de Mykeensche periode reeds zijn
verval nadert. Het typische karakter dezer Mykeensche vazenkunst blijkt dus duidelijk
uit de hier afgebeelde exemplaren uit het museum.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

FIG.

6. DIPYLONVAATWERK (FOTO J. PIJTEL, LEIDEN).

Gedeeltelijk gelijktijdig, gedeeltelijk zelfs nog vóór de Mykeensche beschaving
valt de kultuur van het eiland Cyprus, die in zijn nog niet voldoende vastgestelden
samenhang met Egypte een van 't overige Griekenland vrij onafhankelijk karakter
bewaarde. Deze afdeeling van onze collectie bevat wel mede de oudste stukken
der verzameling, waaronder verscheidene zijn, nog uit de hand gevormd, zonder
pottebakkersschijf, een uitvinding die althans in ver-
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scheidene deelen van de oude wereld reeds vóór het jaar 2000 v.Chr. bekend moet
zijn geweest. Overigens valt het moeielijk voor de verscheidene Cyprische soorten
een eenigszins preciese dateering vast te stellen, juist omdat dit eiland een zoo
individueele plaats in de Grieksche kultuur inneemt. Van die soorten gelijk ze in ons
museum aanwezig zijn, geven onze afbeeldingen (fig. 3-5) een overzicht. Het boven
bedoelde primitieve handwerk wordt vertegenwoordigd door de eigenaardige
bolvormige kannetjes, (3a en 4a) welke overigens ook in een zeer primitieve techniek
versierd zijn. De figuren zijn eenvoudig ingekrast in het oppervlak en daarna met
een witte massa gevuld. Deze versieringswijze, voorkomend ook op het oudste
gladde vaatwerk van Griekenland, is de meest gebruikelijke bij alle praehistorische
stammen; talloos zijn de ornamentvariaties die hierin in de primitieve ceramiek van
Europa voorkomen. De ornamenten die we hier zien, verdienen ook wel bijzonderen
aandacht, vooral de spiraal (fig. 3a) een zeer oud ook reeds op het alleroudste
vaatwerk van Egypte voorkomend motief. Een tweede eveneens oude Cyprische
soort zijn de ook in Egypte veel verspreide bruine, zeer hard gebakken stukken, die
metaalwerk nabootsen (3b en 4b,c); ook dubbele of zelfs driedubbele
hengselkannetjes komen hierin vaak voor. Tot de beschilderde soorten behoort
eindelijk het eigenaardige met enkele mat paarsche lijnen versierde witte goed
gedeeltelijk in eigenaardig primitieve vormen (3c, 4d, 5b) gedeeltelijk diervormen
imiteerende (3d, c, 5a, c); we zien er koeien, schapen en duiven in die waarschijnlijk
als weinig kostbaar offer moeten hebben gediend voor hen die geen werkelijk dier
betalen konden. Zoo biedt ons feitelijk dit eiland Cyprus een veel primitiever
kunsthandwerk dan Griekenland in den Mykeenschen tijd.

FIG.

7. DIPYLONVAATWERK (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Keeren we echter naar dit land terug en bedenken we ons hoe op den bloeitijd
der Mykeensche kultuur een tijdperk van groot verval gevolgd is, veroorzaakt door
den inval van nieuwe barbaarsche stammen in Griekenland. De oude beschaafde
bewoners worden onderdrukt of wijken uit, veelal naar de Klein-Aziatische kust en
het zoo bloeiende kunsthandwerk vervalt geheel. Hoe dit in Klein-Azië vooral een
sluimerbestaan heeft gevoerd om eerst later als herboren te ontwaken zullen we
straks zien. Nu willen we een groep vaatwerk bespreken van zeer eigenaardigen
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FIG.

8. GEOMETRISCHE AMPHORA. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN.)
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FIG.

11. NA-GEOMETRISCHE STIJLEN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

stijl, gelijk die zich na de periode van diep verval over de geheele Grieksche wereld
laat vinden, de geometrische soort. De collectie die het Leidsch museum hiervan
bezit heeft bepaald vermaardheid gekregen, omdat Conze, de ontdekker van dezen
stijl in Griekenland, zijn waarnemingen in de eerste plaats in 't Louvre en in Leiden
heeft gedaan. Deze geometrische stijl zou men een natuurlijke kunstuiting kunnen
noemen; hij ontwikkelt zich als vanzelf bij een primitief volk, we zien hem optreden
bij volken die geheel onafhankelijk van elkaar zijn, ja we zouden haast kunnen
zeggen ieder onzer heeft in zijn kinderjaren zoo geteekend, als hij met een potlood
in de hand eenvoudige figuurtjes zette uit lijntjes en cirkeltjes of gedeelten ervan
gecombineerd. Ligt dus in dergelijke eenvoudige lijnteekeningetjes zijn eigenlijk
karakter, waar hij dier- of menschfiguren

FIG.

10. THERA-AMPHORA. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

wil afbeelden, daar heerschen in die figuren dezelfde rechtlijnige, hoekige, kortom
geometrische motieven. Om tot onze groep vaatwerk terug te keeren, daar wordt
het oppervlak der stukken in dien stijl beschilderd, vaak is het geheel met zulke
figuren in groote regelmaat gesteld, overdekt. Bijna geheel Griekenland heeft
eenmaal deze primitieve kunst bezeten, haar hoogste ontwikkeling vond zij echter
de

in de 7

eeuw in het prachtige Dipylonvaatwerk van Athene. Onze afbeeldingen 6
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en 7 geven een overzicht van eenige van de in het museum voorhandene
Dipylonstukken, genoemd naar het kerkhof van dien naam te Athene, waar zij vooral
zijn opgegraven. Over de versieringswijze behoeven we na wat boven gezegd is
niet meer te spreken. Behalve hierdoor worden we echter getroffen door de
sierlijkheid van vormen van dit vaatwerk. De gracieuse, metaalvormen nabootsende,
kannetjes, de kommen, de schalen met haar eigenaardig bandoor en de toiletdoos,
zwaar van vorm, met primitieve paardjes als handvat op den deksel, deze allen zijn
typen speciaal eigen aan deze kunstuiting. Van dezen teekenstijl op figuren
toegepast, geven ons het best een denkbeeld de scherven van een kolossale
grafvaas, waarop een begrafenisstoet is afgebeeld. We zien er den wagen door
stijve paardjes getrokken, de mannen met hun schilden en op de andere de klagende
vrouwen met de handen op het hoofd, allen geteekend als geometrisch ornament.
Een beschrijving te geven van elk van het groote aantal dezer stukken onzer
museum collectie is natuurlijk ondoenlijk. Liever willen we nog een paar zeer
zeldzame, kolossale stukken bespreken afkomstig van de Grieksche eilanden en
waarschijnlijk reeds uit een iets lateren tijd. Zoo de voor deze
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groep zeer typische amphorenvorm (fig. 8) met zijn hoogen hals en eigenaardig
dubbel oor, welks lijnen, zeker gewild, den vorm van een neus met de beide
wenkbrauwen vertoont, of de kolossale krater (fig. 9a) een zeer zeldzaam prachtstuk.
Beider oppervlak is geheel met regelmatige geometrische figuurtjes bezet en zeer
rijk is de variatie in ornamenten hier binnen de grenzen van dezen stijl aangebracht,
waaronder vooral de verschillende geometrisch geteekende dierfiguurtjes bijzonder
merkwaardig zijn. Andere zeer zeldzame stukken behooren weer tot een afzonderlijke
onderafdeeling die men Thera-ceramiek noemt: het is de groote amphora (fig. 10)
met zijn eenigszins gedrongen vorm en eenvoudige geometrische ornementen op
het grauwgele oppervlak en het kleine in dezelfde techniek eenvoudig versierde
amphoortje met de typische vogelfiguur (fig. 9b).

FIG.

12. NA-GEOMETRISCHE STIJLEN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Aan deze voorbeelden ziet men den grooten rijkdom van dezen kunststijl in
Griekenland. Niet minder merkwaardig zijn echter de stukken die doen zien, hoe
zich naast dezen zuiver geometrischen stijl in andere gedeelten van de Grieksche
wereld een natuurstijl had ontwikkeld, gelijk we straks zullen zien, gedeeltelijk nog
onder invloed van de oude Mykeensche kunst en hoe nu deze natuurstijl zich in de
geometrische kunst komt mengen om straks deze
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FIG.

9. GEOMETRISCHE EN NA-GEOMETRISCHE VAZEN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN)
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laatste geheel te verdringen. Een zeer mooi voorbeeld hiervan biedt ons het zeer
zeldzame groote stuk, afb. 9c, eveneens van de eilanden afkomstig, dat overigens
geheel aan de boven besproken groote vazen doet denken, doch tusschen de
geometrische figuren de groote afbeelding van een dier vertoont, gelijk het geheel
aan een van Azië afhankelijke naturalistische kunst toebehoort. Ook de veel grovere
z.g. Boeotische soorten als de typische schaal en het kleine amphoortje (afb. 11a
en 12a) vertoonen diezelfde eigenaardigheid, een mengsel van geometrische en
natuurornamenten.

FIG.

15. ITALISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Ook in Italië heeft die geometrische stijl gewerkt niet alleen door een zeer sterk
import dat spoedig imitatie vond, maar ook door het ontstaan van eenige zeer
typische Zuid-Italiaansche soorten (afb. 11b, c en 12b, c), wier vormen uitmunten
door een hoogst eigenaardige grilligheid en waarvan de ornamenten weer een
mengsel vertoonen, op zeer bijzondere wijze gecombineerd, van motieven ontleend
aan geometrische kunst en natuur. Die grilligheid van vormen danken we voor een
groot deel aan invloeden uit Italië zelf. Het wordt dus tijd dat we daar een oogenblik
onze aandacht heenwenden.

FIG.

13. ITALISCHE URN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

De oudste tijden van Italie liggen wat dit kunsthandwerk betreft nog meer in het
duister bijna dan die van Griekenland. We ontmoeten er sporadisch allerlei vormen
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die gedeeltelijk met het vormenmateriaal der praehistorie van Europa samenhangen.
Daar wij echter op dit gebied nog maar zeer weinig met zekerheid zouden kunnen
zeggen en het museum ook geen materiaal hiervoor bezit - het deelt dit lot met zeer
vele andere musea - doen we het beste hierover te zwijgen om onze aandacht te
bepalen tot de rijke collectie die we van het volk der Italiërs bezitten, dat vooral in
Noord- en Midden-Italie heeft gewoond en waaraan ook de paalwoningen hebben
behoord die in zoo grooten getale nog in Italië zijn weergevonden.

FIG.

14. ITALISCHE URN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Uit paalwoningen zelf zijn het uit den aard der zaak slechts scherven die onze
collectie bezit, meer om hun structuur dan om hun vorm belangrijk. Ze zijn gebakken
uit zeer grove klei vermengd met vrij groote stukjes steen die het slappe materiaal
in elkaar moesten houden. Op dezelfde wijze gevormd doch wat fijner is het vaatwerk
uit de necropolen van hetzelfde volk. In hoeverre praehistorische stammen in Europa
deze techniek ook uit deze streken hebben leeren kennen, gelijk ze er hun
bronsbewerking voor een groot ge-
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FIG.

16. ETRURISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

41
deelte aan te danken hebben is nog moeielijk uit te maken. Zeker is het echter dat
zoowel het materiaal als verschillende vormen, die we hier in Noord-Italië aantreffen,
weergevonden worden bij de primitieve bewoners van Midden-Europa. Vooral de
zoo hoogst eigenaardige urnvorm (fig. 13, 14, 15a), zeer gelijk ook aan de
vroeg-Etrurische urn - de verhouding tusschen deze Italiërs en de vroeg Etrurische
beschaving is trouwens ook nog niet voldoende vastgesteld - heeft zeker in de z.g.
Hallstadt-kultuur die in den loop der eeuwen vóór Chr. groote verbreiding over
Europa gehad heeft, navolging gevonden. Behalve deze urn uit hetzelfde onvaste
mengsel gebakken, is vooral de drinkschaal met zijn eigenaardig halvemaanvormig
oor een zeer typische vorm van dit soort vaatwerk geweest. (afb. 15b).

FIG.

17. PROTOCORINTHISCHE VAASJES. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Groot is verder de ontwikkeling der ceramiek geweest bij het zoo wonderlijke volk
der Etruscers, wier afkomst en taal ons nog steeds onbekend zijn gebleven, doch
die een zeer belangrijke beschaving bezeten hebben. Hun vaatwerk vervaardigden
zij ook nog uit hetzelfde soort materiaal als de Italiërs, eerst later gingen ze de fijnere
ongemengde pottebakkersklei gebruiken. Wat hun producten steeds een zoo
bizonder eigenaardig karakter verleent, is dat ze er steeds op uit zijn de vormen
van metalen vaatwerk in hun klei weer te geven. Ook de kleur van het metalen
vaatwerk wordt gezocht; zoo wordt het roodachtige koper nagebootst door de vaas
met een mengsel van was en ijzer-oxyde te overgieten, hetwelk door het bakken
rood wordt. Vooral groote vaten met typische aan den metaalstijl ontleende ribbels
en uitsteeksels of eigenaardige metaal-ooren worden er in gevormd. (afb. 16 a d).
Het sterkst is echter de productie geweest van het zwarte vaatwerk, het bekende
Buchero nero, dat in den rook gesmoord en daarna glad gepolijst weder precies op
metaal gelijkt. Ook de scherpe eigenaardige vormen zijn geheel aan den metaalstijl
ontleend, terwijl ook de wijze van versiering geheel gelijkt op de verschillende
versieringswijzen van metaal. Zoo worden er in de eerste plaats figuurtjes ingedrukt
als ware het gedreven metaalwerk (fig. 16e-f) of wel fijne inkrassingen geven
graveerwerk weer (g) terwijl ten slotte bolle opgelegde relieffiguren gegoten
metaalvormen imiteeren (h-j). Wanneer men dan ook onze afbeelding waarop de
verschillende soorten vertegenwoordigd zijn, beziet, zal men werkelijk meenen
metalen vaatwerk voor oogen te hebben.

FIG.

19. CORINTHISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Hiermede hebben we de typisch Italische vazensoorten beschouwd; wat zich
verder daar ontwikkelde stond zoo onder invloed van Griekenland, dat we het niet
afzonderlijk behoeven te bespreken. In Griekenland dan zagen we naast de groote
ontwikkeling der geometrische kunst de geheel in verval geraakte Mykeensche
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ceramiek vooral aan de kusten van Klein-Azië voortbestaan. Slechts betrekkelijk
weinig exemplaren uit deze kunstperiode zijn in ons bezit, al zijn de hoofdsoorten
vertegenwoordigd. Eigenaardig is het echter hoe die kunst zich langzamer-
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hand meer verheft, vooral onder invloed van de kunst van Klein-Azië zelf, waaraan
vooral te danken zijn de zoo talrijke dierfiguren, waarmee deze Ionische periode,
gelijk men haar meestal noemt, bij voorkeur haar vaatwerk beschildert. Hiermee
zien we dus vooral de geschilderde figuur op het vaatwerk optreden in zwart min of
meer glimmend vernis daarop aangebracht; het is het begin der z.g. zwartfigurige
vazenkunst. Zijn de exemplaren dezer Ionische kunst in het algemeen zeer zeldzaam,
in ons museum zou die schakel in de kunstgeschiedenis bijna ontbreken, ware het
niet in het bezit van eenige groote terra-cotta sarcophagen, die precies in denzelfden
stijl beschilderd zijn. Op deze z.g. Clazomeensche sarcophagen ziet men de rijke
ornamentiek en de figuren, 't zij in omtrekteekening, 't zij geheel zwart geschilderd,
optreden, gelijk ze ook op zulke vazen worden aangetroffen.

FIG.

18. CHALCIDISCHE (a EN b) EN CORINTHISCH-ATTISCHE VAZEN. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

In het Europeesche Griekenland zelf krijgt men dan ook tal van fabrieken die meer
en meer dien zwartfigurigen stijl gaan overnemen. Men ziet er de z g.
Protocorinthische vazensoort ontstaan met zijn bizonder fijne scherpe vormen (fig.
17) wier fabriek mogelijk te zoeken is in de stad Chalcis op Euboea, die ook de zoo
prachtig fijngeteekende maar natuurlijk nog archaïsche soort der Chalcidische vazen
heeft geproduceerd, welke, hoogst zeldzaam als ze is, toch door twee mooie
exemplaren in onze collectie wordt vertegenwoordigd; op de groote amphora (fig.
18a) zijn dansscenes van Satyrs en Maenaden afgebeeld en zien we onder de
verdere ornamenten de bekende lotos- en palmetranden, terwijl op het sierlijke
drinkschaaltje, (fig. 18b) de kylix, aan de sagen ontleende scenes van gewapende
helden zijn voorgesteld.
Verwant met het Protocorinthische dat we boven noemden, is de Corinthische
groep met de vele, vooral in Boeotie geproduceerde namaken ervan (fig. 19 en 20).
Men herkent dit vaatwerk dadelijk aan zijn typische vormen van skyphos, (19b,c)
aryballos, (20b,e,f) bombylios (20e,d) of kylix (19a) maar vooral ook aan het bizonder
krachtig optreden der dierfriezen, gelijk we zagen, aan Aziatischen invloed ontleend.
Daarbij hadden deze vazen-
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schilders blijkbaar grooten afkeer van ijle ornamenteering, vandaar dat elk open
plekje met een rozet of ander figuurtje is gevuld. Bij de oudste stukken zijn de dieren
plomp en stijf (vgl. 19b,c) doch meer en meer verlevendigt zich de teekening (vgl.
19a); toch is zij op deze stukken nog bijna uitsluitend ornamentteekening gebleven;
het afbeelden van bepaalde voorstellingen van menschelijke figuren in actie komt
wel voor, vooral op latere stukken, doch is betrekkelijk zeldzaam.

FIG.

20. CORINTHISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Al deze kunststroomingen nu, waarvan we boven een oppervlakkig overzicht
e

e

gaven, concentreeren zich als 't ware in het laatst van de 7 en vooral in de 6 eeuw
in Athene. Daar ziet men dan eerst sterk onder invloed van Ionische of Corinthische
kunst de z.g. Corinthisch-Attische soort ontstaan, die betrekkelijk zeer zeldzaam,
in ons museum door eenige mooie stukken wordt vertegenwoordigd. Zien we op
deze stukken nog dierfriezen optreden, ook de teekening is stijf en primitief. Een
zeer mooi voorbeeld is onze afbeelding (18c) waar we den strijd van Theseus met
het monster den Minotauros zien voorgesteld. In het midden bevindt zich de
strijdende groep en aan weerskanten zitten en staan de bekende personen als
Deianeira en Minos en verschillende goden. Typisch is het stijve van houding,
beweging en gebaren De namen der personen staan er in inscriptie bij.
(Wordt vervolgd.)
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Verzen.
Door M. Rietberger.
Daar reet een lansknecht langs den wegh,
Was jonck, was frisch,
‘En soudt ghi wel willen mooi meisken segh,
Dat een lansknecht uw lieveken is?’
‘O gheerne, seidesi, lansknecht myn
So gheerne wil ic uw lieveken syn.’
Daar reet een ridder langs den wegh,
Was fier, was coen,
‘En wilt ghi mi schincken uw kleuren segh,
Ic ben er so hoghe baroen.’
‘O gheerne, seidesi, ridder myn,
So gheerne schinck ic die kleuren van myn.’
Daar reet een coopman langs den wegh,
Was riek, was out,
‘Hout daer, mooi meisken dees keten swaer,
Dees vingerlinc root van gout.’
Hoe 't meisken bi hem op den paerde spranck,
Hoe loeghen si beyden, hoe blide si sanck,
Lief coopman out, lief coopman myn,
Noch 't avont wil ic uw vrouwken syn.
Riek God, wil mi helpen in smerte,
Hi isser so minlyc een man,
Ic 't peinzen niet laten en can,
Gewond ach so diep is mijn herte
Riek God, wil mi helpen in smerte!
Riek God, wil mi helpen in noot,
Hi wasser so minlyc een man,
Ic 't claghen niet laten en can,
Si staken met swaerden hem doot,
Riek God, wil mi helpen in noot.
Riek God, wil mi helpen in 't end,
Als 't kloksken so lude daar clinckt,
Het herteken myn mi ontsinckt,
Ic vlied er des werelds ellend.
Riek God, wil mi helpen in 't end.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
AAN JACOBUS VAN LOOY.

Eerste hoofdstuk.
De staking was er, plotsling, toch nog onverwacht.
't Had maanden gebroeid op de drukkerijen. 't Moest eindlijk wel vlammen. Toch
waren ze nog overrompeld, patroons en gezellen.
Gepraat was er waarlijk genoeg, vergaderd en onderhandeld. Maar zonder veel
geestkracht van beide kanten, slapsloffig en laks, met een wijdloopige briefwisseling,
telkens herhalend in lijzigen stijl dezelfde verzoeken, aandrang en eischen,
afwijzingen en beloften voor later. 't Lag vooral aan de werklui zelf; ze waren niet
klaar; hun groote vereeniging, toen pas een jaar of wat oud, had nog geen fondsen
genoeg. En dat wisten ze wel in het andere kamp. Vandaar, na 't weifelig gesteld
ultimatum, een trotsche ruw-krachtige weigering. Toen eensklaps, in norsche
gekrenktheid, smeten de mannen de zethaak neer, liepen weg van de vettig
glimmende persen.... Die stonden nu stil, als vreemdvormige wrakken, doode,
nutlooze dingen.
't Was op een morgen in Mei, een zomersche ochtend al, vol zon en lekkere zoelte,
veel schel licht, in de vroeg-roezemoezende, rammel-druk lijnende straat; een
gedempte gracht, verhoudingloos breed; twee rijen teergroene boompjes stonden
er vreemd in verloren, oprankend schraaltjes, klein, uit den stoffigen, vuilgrijzen
steengrond. Fel schitterde 't glas van de gevels-in-zon, tril-glansde de schijn in het
wit-overwaasde blauw van den hemel, hoekten de schaduwen af op de droge,
lichtkaatsende keien. Windvlaagjes joegen het zandige stof voort, hoosden het op,
spreidden den muffen stank uit de donkere zij-stegen, sloppen en kelders; toch
geurde er soms in het luchtige ijle een zomersche weiland-frischte, iets
onnaspeurlijks, dat plotsling beving van onrustig genot.... 't Was in die volheid van
luwte en licht, die uitbundige weelde van komenden zomer, dat de bleeke typo's ‘er
buiten’ stonden, dat de mannen en jongens der Amstel-Boek- en Courant-Drukkerij,
als de meeste andere maats, in 't groote, roes-drukke Amsterdam, 't werk staakten.
De Amstel was 't hoogste en breedste gebouw op dat naar mislukte, vormlooze
plein, - een gracht die, drooggelegd, opgevuld, voortaan een straat moest verbeelden;
een móoi oud grachtje; eeuwen dóór hadden de stille gevels er zich gespiegeld in
't olieïg glanzende zwart tusschen de schaduwig donkere wallen; nu leek het
moedwillig verminkt, dichtgesmeten, verstopt, als door straatbengels, die waren aan
komen dragen met keien en zand. - De versch-nieuwe gevel der drukkerij steenrood
en krijtig-kil grijs - een hardsteenen onderpui, en daarboven baksteentjes, blinkend
gevoegd - vlakte schel-schaduwloos helder in 't zonlicht, midden tusschen de oude
groezele grachtebouwsels, meerendeels zwartig dof-donkere, in lang niet geoliede
muren en rottig zwart houtwerk - weleer lief-weeldrige huisjes - met hun gekrulde,
gegolfde of trapstoepvormige toppen, verveloos, viezig, wrak, en door roestig ijzer
gestut, met hun ruïnen van grachtwoningstoepen, scheef gezakt, leuningloos dikwijls,
met hun vocht-stinkende kelderspelonken, waar oude vrouwtjes, gebukt, een zorglijke
nering bedrijven, of schoenlappers, dubbelgevouwen, te spijkertjes-tikken zitten.
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Ze krampten er jammerlijk tegen elkaar en voorover, die overblijfsels van vroegere
weelde, verwaarloosd, verarmd en vervuild; één stond er leeg, de ruiten aan
scherven, zoodat je in 't roetige binnen kon kijken - 't zag er uit of er brand was
geweest. Maar anders scheen alles bewoond; achter 't glimmige glas, tusschen
bruine en goor-geelwitte gordijntjes broeide, als diepe en strakke geheimen, 't
kamertjesduister.
Aan den overkant, en wat verderop, rammelkleurde een rijtje beschilderde
winkeltjes - groen, fletsblauw, vuil oranje - een kroeg met roze-en-witte gordijntjes,
nóg een met donkergroene. De koperen schaal van een scheerder hel-blikkerde,
wiegelende, in den
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spelenden wind. Gesloten kantoortjes waren daar ook, met zwart-paarsige horren,
en pakhuizen - oud, en dan laag en grauw, of nog kort geleden verbouwd, en dan
hoogrechtop, droog steenrood of smeuïg geverfd. Maar geen was zoo groot, zoo
nieuw en frisch als het Amstelgebouw.
Een woelige ochtenddrukte druischte op straat, een luidruchtig voorjaarsrumoer;
de Meizon scheen al de menschen een beetje dronken te maken. Gillerig praten
en lachen, dringend geroep met negotie, kleedjes-kloppen en hondengeblaf,
kargehobbel en jongensgefluit.
Een stakerspost loerde op onderkruipers.... En verderop woelde een schreeuwerig
troepje jongmaatjes, roerig en braniënd - ook kameraden, hoor!, als je 't maar weet!...
Maar de oudere typo's, meest bleeke gezichten, stof-goor en weinig behaard,
stonden moe-loomig gebogen, bedrukt, of in matte versuffing, door 't ongewoon
niets-doen. Grauw was die groep, met de vale jassen, bruin of groenig verschoten,
de slappe vuilige dassen, gedeukte flambards, stijve pothoedjes, vet en versleten.
Ze mompelpraatten, de hoofden bijeen, of sloften wat op in verbrokkelde rij, en
dralende, omkijkend telkens met plotslinge onrust, schichtig terugloopend, turend
aandachtig naar weerszij de straat in, dan naar de openstaande fabrieksdeur. Kwam
er een aan, een verdachte, dan leefden ze eensklaps op, gingen hem haastig-snel
tegemoet, praatten strak-ernstig, eerst gemoedelijk, weldra schel-schreeuwend,
met driftgebaren, sluitend den man in hun dreigenden kring.
De jongeren wiegden hun schonkige lijven in 't lijzige staan, of slenterden,
slap-onverschillig van houding, vormlooze petten en hoedjes schuinsweg op de
slordige koppen, waai-dunne jasjes en flieterige dasjes over de bultig plooiende
kielen; ze spuwden en vloekten, neurieden, floten of zwetsten luid-op.
Lanterfanters stonden te kijken, met botte gezichten, op standjes wachtend;
joelende straatbengels zaten elkaar achterna, overal tusschen-dóórschietend;
vrouwen uit stegen of kelders bescholden de jongens, of klaagden elkander eentonig
hun leed en hun ergernis; kleedjes kloppende jonge meiden gierden het uit in
mallotige pret.
En vlak voor de breede, hardsteenen pui van het Amstelgebouw wandelstapten
in houtigen gang twee agenten; de sloome, moeie figuren, in de te wijde en stijve
pakken, dofzwart, vol warme schaduw van plooien; maar glad, koel glanzend en
soldatesk de gepoetste helmen. Die sleepvoetten almaar bedaard heen-en-weer,
telkens geduldig bevelend, met korte, aangeleerde gebaren: ‘Doorloopen nou
asjeblieft hè, niet stil blijven staan!.. Vooruit, menschen, doorloopen!’
Er wachtte, nu ook al geruimen tijd, een vigilante aan den rand van 't bordes - 't
schonkige paard stond te droomen, kop naar beneden, de dikke, puisterig-roode
koetsier was met een paar stakers aan 't praten geraakt - en van tijd tot tijd stapte
een heer, flink rechtop, dwars over de straat, joviaal-armzwaaiend of ernstig bedaard
- maar ook wel bangelijk-stil langs de huizenstoepen - op het gebouw af..., kwam
er een poosje later weer uit, lacherig kijkend of kwasi kalm en abstract voor zich
heen, de stakers negeerend.... Dan loerden de maats, ging er schel gefluit of geroep
van namen, een dringend gewaarschuw of hoonend gejoechjach....
Maar een monsterachtig groot orgel, dat lomp vierkantig was aan komen schokken,
gaf plotsling hevig gegier van trompetten en hoorngetoeter, triangelgetingtang, een
bont, valsch-jolig vertier in het ochtendlicht van de stadstraat. Twee slopmeiden
schuifdansten dadelijk aan, heup-zwierend, wals-draaiend; jongens en andere
meiden lolden er driestdruk om heen.
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Toch hoorden een paar van de oudere stakers, die in 't herrie-gedrang om het
orgel dicht bij de deur van de drukkerij waren komen te staan, 't doffe gebrom van
de eenige pers, die nog werkte; ze voelden den dreun; en toen iemand er uit kwam
walmde de weeë machinelucht mee, uit de donkere gang.... En ze vloekten verbitterd,
stampten van woede, scholden voor lafbekken, vuile verraders, de acht die toch
naar binnen gegaan waren van ochtend... Smerige onder-
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kruipers!... Wacht maar! Straks! Als ze 'r uit dorsten komen!...
Boven-vóór, op de eerste verdieping van het nog nieuwe Amstelgebouw was het
eigen, afzonderlijke kantoor van den directeur, mijnheer Croes, een ruim, licht, rustig
behangen, keurig betimmerd vertrek. Het gelige tiekhout der lambriseering en
meubels, 't koper der lampen, het koele leer van de leuningstoelen, glansden gezellig
in 't rond. Door een van de beide royaal breede ramen, onder 't halverwege gezakt
jaloesie, stoof zonschijn blond-gulden naar binnen, vulde een hoek van de kamer,
streep-schichtte verder in stil gespeel langs het wollige vloertapijt.
Croes was er; hij zat te schrijven, aan zijn enorme cylinder-bureau, dat tegen den
muur stond, links; hij schreef zijn brieven, met zijn gewone vlug-lenige hand en zijn
zaaklijke kortheid. Naast hem lagen al glimmend de witte papier-vierkanten met de
nog nattige inkt van de forsche, rond-opene letters. Toch vorderde Croes niet zoo
snel als gewoonlijk. Soms rukte hij 't hoekige, breed geschouderde lijf achterover,
tegen het leer van de lage bureaustoel-leuning, rekte de lange beenen rechtuit, liet
de hand met den penhouder liggen, loom, langs het gladde papier, terwijl de andere
krabbel-grabbelend greep het wild springende haar van zijn grijzenden baard. Dan
sprong hij weer plotseling op, gooide met driftig gebaar 't dik-gouden lorgnet op de
tafel, liep snel naar het rechtsche raam, en, tusschen de latten der jalousie door,
tuurde hij speurend de straat op, luisterde even, of hij 't niet kon ververstaan wat
daar werd geroepen....
Maar 't was niet enkel zijn ongeduur, dat zoo stoorde telkens, er kwam ook
herhaaldlijk lastig bezoek, - eerst dan 't bescheiden geklop van het klerkje, dat
aandienen kwam, en vervolgens een heer, een klant, kuchend, met
zenuw-haastenden stap en een zorglijk gezicht. Maar dàn was Croes ook in-eens
weer zich-zelf, onmiddellijk, zich geheel en al meester. Hij was bekend om zijn altijd
even welwillend-monter ontvangen. Wie binnenkwam vond hem al staan, bij zijn
groote bureau, en keek in zijn achter 't lorgnet tintel-lachende oogjes; die blik en
gansch het zelfbewust-vroolijk, spotgraag gelaat - de intelligentie ook van dat gelaat
met het breed-hooge voorhoofd -, de opgewekt-groetende stem, het bedaard-joviale
gebaar waarmee hij zijn hand gaf, dat alles, in ééne gelijke impressie, stelde den
bangen, verdrietig bezorgden of boozen bezoeker doorgaans al drie-kwart gerust.
Het overige deed dan zijn prettige praten, 't innemend krachtig geluid vooral, en de
toon van vroolijk vertrouwen.
‘Ga zitten, m'n waarde meneer’, ving hij vriendschaplijk aan, zooals een dokter
dat doet of een goedige examinator, ‘hier hè, gaat-er-is kalm bij zitten’, en vlug rukte
hij zelf ook zijn stoel wat om, van het breede bureau af, plofte er in neer, achterover,
zette gemakkelijk steunend zijn ellebogen in 't leuningenleer, al pratende opgewekt:
‘Er is niks geen reden om angstig te zijn, hoor!.... 't Komt alles terecht, ik verzeker
u.... Nou ja, natuurlijk wat oponthoud, hè?.... 'n Dag of wat.... Daar is niks aan te
doen!.... 'n Weekje misschien!... Maar 'k denk het niet!.... De jongens hebben geen
duiten, ze kunnen 't niet uitzingen!... Ha-ha-ha!... Nee, nee, laat u gerust aan mij
over.... 't Komt alles terecht!... En we halen de schade wel in, dat moet!... 't Werk
staat trouwens niet stil, wel nee, wat dacht u! De krant? Die verschijnt van avond,
waarachtig! En op z'n gewonen tijd!... Veel mannetjes heb ik op 't oogenblik niet,
maar ik krijg er.... Van buiten.... Welzeker!.... Waarachtig!.... Nee, nee, dat komt
alles terecht!...’.
Zoo praat hij een poosje maar door, al vroolijker, totdat zijn klant, nu al heel wat
meer op zijn gemak, ook moet lachen, en, terwijl hij wat dieper zijn stoel in schuift,
de beenen over elkander slaat, terugzegt: ‘Zoo!.... zit het zoo!.... Mooi.... mooi!....
Anders toch maar een beroerde geschiedenis, hoor, meneer Croes, met die stakingen
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tegenwoordig!.... Wat willen die lui toch?!’ Dan is 't of hij opveert, Croes, uit zijn
makkelijke houding, dan plant hij zijn lange figuur, die hij breed zet,
schouderoptrekkend, vlak voor
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den ietwat verbaasden bezoeker, trekt, met zijn handen diep in de zakken, zijn broek
in de hoogte, drukt zich den kroezenden baard op de borst, dat de punt er van
omkrult, en roept, terwijl hij den zittenden man over zijn glanzend lorgnet heen blijft
aankijken, eensklaps ernstig van toon: ‘Wat zegt u daar?... Wat of ze willen? Maar
beste meneer, wat ze krijgen.... al wat ze krijgen kunnen, dát willen ze!... En waarom
zouden ze niet?... Ze hebben geen cent te verliezen!... Gesteld, dat wij nu
bijvoorbeeld zoo gek 'is waren om toe te staan, wat ze vragen, loonsverhooging,
snelleren opslag, korteren werkdag, weet ik al! - er valt gewoonweg niet aan te
denken, 't zou een ruïne zijn! 'k Zou den winkel ook net zoo graag sluiten! - Maar
neem nu 'is aan, we gaven gedeeltelijk toe!.... U begrijpt toch wel, dat ze 't volgend
jaar om het restje kwamen!.... En net zoo lang tot de boel naar de bliksem was!....
't Zou niet lang duren, 'k verzeker u!....’.
Maar dan in-eens weer in vorige houding terugvallend, zwijgt hij een oogenblik,
zegt dan kalmpjes en vriendlijk: ‘Rookt u?..... Licht of zwaar?.... Asjeblieft!.... Hier
staan lucifers....’.
‘Dus, meneer Croes’, zei de klant dan weer, in 't versche genot van de pas
aangestoken sigaar, behaaglijk-lui achteroverzittend: ‘Als 'k goed begrijp, is u vast
besloten, om vol te houden, niks toe te geven?....’.
‘Toegeven? Ik?... Nee, waarachtig niet, hoor!.. Om de bliksem niet!... Niks!... Nee,
als je daarmee begint!.... En ze hebben ook heusch een ordentelijk loon!.... Geloof
maar, hoor, als je dàt er 'is vergelijkt met vroeger!.... Mijn vader, meneer.... Hij had
maar een klein drukkerijtje, dat 's waar.... Een stuk of acht lui in den regel, meer
niet... Maar 't waren nog van die bráve... tróúwe.... soliede kerels, begrijpt u!.... Een
type dat uitsterft, letterlijk vrinden!.... God ja, we kwamen bij ze aan huis.... We
noemden ze bij d'r lui voornamen. De menschen zelf niet alleen, maar d'r vrouwen,
d'r kinderen.... Praat er niet van, och!.... Was er een ziek, m'n moeder ging er naar
toe, met een pannetje soep, of wat eieren, - ja, zoo ging dat.... Nou! Enfin!.... Maar
de besten verdienden misschien iets meer dan de helft van wat je ze nou mot
geven!... En - de arbeidsuren?.... Je wist er wat van in die tijd!.... God, arbeidsuren!....
je werkte zoolang als er werk was!.... Een achturen-werkdag! De hemel bewaar
me!... Nou, ik voor mij, hoor, 'k zou óók nog liever!.... Waar mot je na' toe met de
rest van je tijd?.... Ik werk van 's morgens vroeg als ik opsta tot 's avonds als ik naar
bed toe ga!.... Bij manier van spreken natuurlijk!.... 'k Lees de krant, hè, 'k praat er'is
wat met m'n vrouw en m'n kinderen... D'r is er'is iemand te eten, zélf ga je-n-is uit!...
Ja, vroeger!... Vroeger jaren!..’ - Croes sloot dan even zijn oogen, streek met zijn
rechterhand nadenkend over den knobbelig glim-kalen schedel - ‘ja, vroeger jaren!....
Die liefhebberijen, hè, als je jong bent....’ Even daalde zijn toon. Maar dadelijk vroolijk
weer, druk-joviaal, als gooide hij narigheid nu op zij om over wat prettigs te te praten:
‘Wil je gelooven dat ik muziek heb gemaakt in me jeugd? En gelezen meneer!...
álles wat ik maar krijgen kon! Hoopen romans!.... God ja! Walter Scott, Victor Húgo....
verslonden heb ik ze.... Dickens, nou!’ Hij bonsde zijn hoekige lijf weer met bruuske
beweging tegen den rug van zijn stoel aan, begroef zoo zittend, ver achterover, zijn
handen diep in zijn broekzakken, lachte dan: ‘Ja!.... Maar dat is nou heel lang
geleden! Haha!.... Och, allemaal nonsens! 'k Zou d'r m'n kop ook niet meer bij kunnen
houden, hè, wil je gelooven?..’
't Gesprek hokte nu; de bezoeker stond op; maar hij draalde nog even, praatte
een beetje verlegen.... Ofschoon hij nu ook wel begreep, na al wat Croes had gezegd,
dat de zaak in de beste handen was, hij wou toch nog even vragen.... Ieder z'n eigen
belang, niet waar?... Hij was zelf door contracten gebonden.... Maar de directeur,
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met een vriendlijken glimlach, legde beschermend een hand op zijn schouder. Hij
zou er voor zorgen.... Gerust!.... 't Kwam alles terecht.... Maar een beetje geduld....
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Als hij dan eindelijk weg was gepoeierd, de klant, liep Croes een paar maal
nadenkend 't plotsling stil-geworden vertrek op-en-neer. Het eerste alléén-zijn na
zulke gesprekken was vagelijk vreemd, even angstig, als dreigde onzichtbaar gevaar.
Hij schelde dan forsch, gaf den jongen, die aanstonds klopte, zijn brieven om te
copieeren, stond dan weer even stil voor 't raam, zijn handen los-neer in zijn
zijzakken, luisterend naar het gejoel en gejoegjach, lachte geluidenloos,
schouderschokte, liet zich dan langzaam weer neer in zijn stoel.
In zichzelven bleef hij nog doorredeneeren zooals hij daar straks luid gepraat had.
Geheel-en-al werd hij er niet door bevredigd. Daar bleef iets dreinen, een vaag
besef van den overmoed, die gevaarlijk kon worden. Een telkens weerkeerend
aarzelig voelen, dat hij den tijd niet begreep.... die veranderde. Toch, ten slotte
gelukte 't telkens, die laffe gedachten op zij te duwen, won 't toch weer zijn vast
vertrouwen op eigen kracht en gelukkig gesternte. Gekheid, de wereld verandert
niet. Menschen zijn menschen, overal eender. En was 't niet zoo: was 't niet altijd
alles terecht gekomen? Had hij niet, hij, hij alleen, zijn zaken zoo groot gemaakt,
ondanks al dat gesukkel met kapitaal in 't begin, en die klappen, 't wreede verlies
door zijn broer's bankroet, toen later, bij 't groeien, het werk, de massa's, de bergen
van werk, 't werk dat maar opliep en opliep, tot hij 't haast niet meer aan kon,
ploeterend dag en nacht - zijn overspanning, zijn ziekte toen, 't wel moeten overlaten,
reorganiseeren, een maatschappij er van maken.... Tóch, was hij niet altijd
vooruitgegaan? Van onbeduidend klein drukkersbaasje een van de groote
industrieelen van Amsterdam, van Holland geworden? Ieder jaar!... een tijd lang
zelfs iedere maand was de winst gestegen!.... Nog vijf jaar geleden.... Maar
tegenwoordig was er dan ook een malaise, zóó had hij 't nog nooit gekend!... Nooit!
Hij begreep niet hoe 't kwam. En toch was de zaak nog niet eigenlijk achteruitgegaan.
Tenminste de omzet, die was volstrekt niet geringer, integendeel, dit jaar was 't
meer, totnogtoe dan.... Maar de winstverhouding! Beroerd, die werd kleiner, al
kleiner!.... Meer werk, minder winst!... Moordende concurrentie... van buiten vooral!
Tegen die prijzen in de provincie kon je niet op!... Wat een concessies had hij al
niet moeten doen, idioot! 't Was dan ook geen klein verschil van lasten, Amsterdam
of de Geldersche hei!....
Maar daarom was er dan nu ook geen kwestie van hooger loon of van korteren
werktijd... God, dat de kerels het zelf niet begrepen, er waren toch snuggere bliksems
genoeg bij! Tien jaar geleden nog, ja!.... Toen sloeg hij ze zelf nog op, uit eigen
beweging!.... Toen hadt je daar aardigheid in, toen ging alles zoo best! Graag had
hij er altijd 't geld voor over gehad om populair te zijn bij zijn menschen...
Ja, 't was beroerd!.... Maar... Enfin, ze zouden er zich wel in moeten schikken!
Ressources hadden ze niet!... En hij zou wel mannetjes krijgen, kon desnoods zelf
van zijn werk wat naar buiten sturen....
Zou er kans zijn, dat ze geholpen werden, door 't groote publiek, of uit de kassen
van andere arbeidersbonden?.... Gekheid!.... En dan nog, die hulp, die duurt in den
regel niet lang! Die gaat zoover als ze voeten heeft, en zeven à achthonderd lui
hebben heel wat noodig!.... Want zooveel zouden er zeker wel staken, in Amsterdam,
op 't oogenblik.... Al die gezinnen....
En dan de schilders en stukadoors, die juist een staking achter den rug hadden!...
Ook zoo goed als mislukt!....
Och kom, wel nee!.... Over drie of vier dagen is 't uit!....
Croes zette zijn vierkante lijf weer tot schrijven, maar.. 't ging nog niet dadelijk..
Weifelen blééf er iets.... Toekomst?.... Zou 't geen verbittering geven als ze totaal
niets gedaan kregen, zouden ze niet gaan sparen, zooveel als ze konden, om over
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een-jaar-of-wat op nieuw te beginnen?... Zoo'n bond! ja, verdomd, 't is zoo kwaad!
Die bliksemsche socialisten ook!....
Kom, vooruit, wie dan leeft, die dan zorgt!.... Nog een jaar of tien, twaalf; dan was
hij er wel, waar hij wezen moest.... Zijn jongens.... Geenéén in het drukkersvak,
hoor!
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En Croes werkte eindlijk weer door aan den brief, waarin hij was blijven steken,
verdiepte zich in een kostenberekening....
Klopte de jongen weer!.... Wie? Meneer Houtman?.... Laat meneer binnen!....
Dan, opstaande, glimlachend opgewekt: ‘Dag meneer Houtman! Hoe gaat 't u?....
Komt u 's kijken hoe wij 't hier stellen?... Maakt u maar niets ongerust, hoor! Komt
alles terecht!.... U zult zien, over drie, vier dagen denken we 'r al niet meer aan!...’.
Om één uur, toen Croes zijn besloten kantoor af, in binnenhuis-schemer en vette
fabriekslucht, het gons-stille trappenhuis door, naar beneden gegaan, en uit de kilte
van 't steenen portaal plots buiten gestapt was, in-eens in 't zonlicht, de lente-zoelte,
de herrie op straat, had hij weer even die vreemde gewaarwording, nieuw en vaag
angstig, of hij werd overmeesterd, of al dat ferme en vaste in hem, zijn wil en
besluiten, eensklaps wankelig stonden. 'n Oogenblik klopte hem 't hart in de keel,
maar daar zag hij een paar van zijn menschen staan, die zwijgend groetten, stug,
maar beleefd. Hij knikte terug, het hoofd hoog, zijn gezicht in een
strak-onverschilligen plooi, maar hij voelde een warmte van dankbare vriendschap,
had bijna wel om willen kijken en nog eens knikken, vriendlijk, omdat ze zoo netjes
bleven, zijn mannetjes, heelemaal niet onbeschoft in hun optreden; aardig was dat....
Maar 't ging niet, natuurlijk, hij mocht niet vriendschappelijk doen, 't zou wezen of
hij hun hoop wou geven!....
Dus hield hij zijn strak-onverschillig gezicht, riep kortaf bevelend: ‘Naar Polen!’,
stapte met haast in zijn vigilante.
Want daar, in de Kalverstraat, wou hij koffie gaan drinken, niet thuis - hij zag er
te veel tegen op. Zijn vrouw zou zoo bang en bezord zijn, hij zou van alles moeten
vertellen, uitleggingen geven, en - al dat gepraat, over zaken, thuis, hij had er nooit
veel behoefte, eigenlijk min of meer 't land aan... 't Zou toch wel moeten, van avond....
Goed!.... Maar nu wou hij liever alleen blijven, had toch ook niet te veel tijd; straks,
kwart over tweeën, moest hij weer op de vergadering zijn van de drukkers-patroons.
In 't wegrijden hoorde hij snerpend gefluit en iets bonzen van achteren tegen zijn
rijtuig aan. ‘Mooi zoo’, mompelde Croes, en hij lachte even, ‘gaan jelie je gang
maar!.... Want, och nou ja!.... dat was er zeker weer een van de straat of een
persjongen - beestig rapalje die jongens! - 't geslacht ging er niet op vooruit! - Maar
die kreeg dan nou zeker al flink op zijn falie van een van de ouderen!....
Daar niet op letten!... Kwajongenswerk!..
Maar in die patroonsvergadering had hij 't niet makkelijk. Croes was de groote kracht,
de woordvoerder van de partij, die in niets wou toegeven; 't was nog de meerderheid;
maar 't scheelde niet veel.
Ze zaten er schijnbaar bedaard, aan het rustig-leege, effene vlak, de groene
vergaderingtafel, de groote drukkers van Amsterdam, onderling moordend scherp
concurreerende industrieelen, schijn-deftig bedaard en schijnbaar vriendschappelijk
- innerlijk angstig, norsch-mokkend, elkander jaloersch-vijandig. Meest zware mannen
in zwarte jassen. Ze praatten zoet grijnzend en rookten, in breed-onverschillige
houding, met onafhanklijk gebaar. Maar niemand was op zijn gemak. Soms grinnikte
er een, maar de lach klonk valsch.
Een opperde 'n aarzelig voorstel om 't op een accoordje te gooien. En dadelijk
was er een druk gegons, van verzet en van instemming. ‘Onzin!’, riep Croes er door
heen met zijn krachtig geluid. 't Gaf immers niets - God-nog-toe, dat die menschen
dat nou niet begrepen? Goed als je vrij, uit je eigen, wat meer kunt géven! Maar 't
afdwingen laten?.... Dan weet je wel, waar je begint, maar 't einde.... och!
stommigheid! - Croes zei, hij had dat nooit leeren begrijpen, van andere werkgevers,
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als je in de kranten las, dat ze aanstonds maar lief en mak aan het modderen waren
gegaan, aan 't schikken en schipperen! Onzin! De baas blijven! Nooit iets af laten
persen!... En dán, in die ándere vakken, ja daar hadden ze dikwijls te doen met
machtige arbeidersbonden, met weerstandskassen en zoo!... Terwijl in het
drukkersvak....? Niets van
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dat moois!.... Er waren waarachtig haast net evenveel vereenigingen in Amsterdam
als er drukkerijen bestaan!.... En wat voor vereenigingen!.. Ziekenpotten, niks meer!..
Een klein gedeelte was lid van den bond, van den grr..óóten bond... die geen duiten
had!.... Ja, 't geld ontbrak!.... Ziel van de negotie!.... Wat elk voor zich-zelf had
gespaard?.... Sparen! - Croes bootste een schaterlach na - 't Was nogal een tijd,
dat arbeiders spaarden.... Ja, weet je waarvoor ze sparen? Voor fietsen en
sporthempies.., voor zijden dasjes met speldjes, voor hoedjes met veeren, manteltjes,
bruine schoentjes, matrozenpakjes, voor d'rlui snoesjes van kindertjes!.... Ha ha!...
Sparen... Jawel, morgen brengen!....
Besloten werd niet te wijken, 't komitee van de stakenden niet te erkennen,
elkander te helpen met kranten drukken en andere dingen waar haast bij was. Als
de menschen eerst weer aan 't werk gingen, zou men eens zien wat er was te doen,
een commissie benoemen.... Intusschen behield men zich voor, niet allen, die
hadden gestaakt, weer terug te nemen.
Croes was gewoon tegen vijven naar huis te gaan. Als hij vroeger was, liep hij nog
even aan op de Groote Club, om een borrel te drinken, een paar van zijn vrinden
te treffen. Maar vandaag wou hij blijven tot over half zeven, tot de mannen die
werkten vertrokken waren. Ze zouden in twee vigilantes naar huis gebracht worden.
Boven, voor een van de ramen van 't eigen kantoor stond hij uit te kijken. Natuurlijk,
ze waren alweer te laat, de rijtuigen.... Neen toch, wacht, daar kwamen ze aan....
hielden stil....
Dadelijk schreeuwend en joelend een oploop van volk er omheen, mannen en
jongens, maar vrouwen ook, krijschende jonge meiden en kinderen. Ze pakten zich
samen, zes dubbele rij, in een oogenblik. Agenten beproefden vergeefs de bewéging
er weer in te brengen.
En telkens ging waarschuwend sissen en sein-gefluit, gillen van vrouwen die
kinderen riepen.
De eerste vier kwamen snel 't gebouw uit. 't Was als een signaal. De halzen
rekten, de koppen hieven zich, bleek van ontroering, van hartstocht vertrokken.
Armen trilden vuist-ballend omhoog. En een brullend gehuil, een hoog gierend
gefluit, scheld-schreeuwen doofden de machtloos bevelende stemmen der dienders.
Die stonden ter weerszij van 't voorste rijtuig, bedreigden met opgeheven stokken
de dringende mannen. En haastig verdwenen de bleeke, schrik-angstig gebogen
figuren in 't rijtuigdonker; dan, rinkelend, hoorde men 't breken der ruit aan den
anderen kant. De agenten daar zwaaien de gummistokken....
Maar 't paard, dat de vinnige zweep voelt, zet aan, en 't rijtuig rolt schokkende
weg; op zij en er achter, een eind nog mee, hollen de jongere kerels en slungels,
die smijten met vuil, fluitgieren en schelden, de magere, vale gezichten verwrongen
door plotslingen haat en de hijging van 't loopen.
Intusschen is wankelig schokkend het tweede zwart-glimmige rijtuig gesukkeld
tot voor de deur van 't gebouw. Het schichtige paard wil niet stilstaan; ruw-driftig
schreeuwt en rukt de koetsier aan de teugels, slierend de striemende zweep om
het bruine, glad-naakte lijf, dat het siddert van pijn.
En daar komen de mannen weer, angstig opzij blikkend, snel en gebukt; nog feller
schreeuwen, vloeken en schelden de woedende stakers; een van de agenten,
teruggestompt, slaat er op met zijn stok, wat de vrouwen doet gillen. Een steen door
de lucht!.... Maar geen mensch geraakt.... Dan trapt weer het schrikkende paard 't
blank flikkerend vuur uit de keien. ‘Vooruit dan’!, schreeuwt de koetsier, en het rijtuig
schokt hevig en zwaait, ratelt weg door de straat - een lange lenige jongen springt
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er toch nog achterop, slaat het raampje kapot met zijn witte knuist, waarop heviger
't hoongejuich, 't fluit-gieren, 't schreeuwen....
Maar daarop verspreiden de menschen zich gauw; brom-pratende,
mokkend-scheldende mannen, gilroepende vrouwen met kinderen, jolende meiden....
Croes voor zijn raam was geweldig ge-
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schrokken. Wel maakte hij, kwasi-bedaard en luid-sprekend zijn opmerkingen aan
den ouden bediende, die, ook ontsteld, op gedempten toon had gevraagd ‘of meneer
nog wat had’ voor hem, maar hij hoorde een vreemden, scherp-hoornen klank in
zijn zware stem en zijn borst werd benauwd door dof-bonzige volte. Telkens weer
keek hij, snel blikkend, naar buiten, ook toen 't al gedaan was, zijn wenkbrauwen
hooggetrokken, oogen groot-open. Hij had iets gezien, dat hij niet begreep, dat hem
wreed overviel met een plotslinge dreiging. 't Was als een oproer geweest,
gewelddadig, gevaarlijk....
Toen hij weer wat tot zich zelf kwam, was zijn naar voren dringende eenig-klare
gedachte, dat hij daarin moest voorzien, dat het zóó niet ging.... 't Kon moord en
doodslag geven. Daar mochten zijn trouwe menschen niet meer aan blootgesteld
worden!
God, wat een wilde woede, wat een verbittering, wat een hartstochtelijk hevige
haat in die bleeke gezichten en dreiggebaren!... Hoe kwam dat, wat was dat
in-eens?...
Toen hijzelf eindlijk ging, ook per vigilante, was alles weer rustig, 't gewone,
daaglijksche rommelgedoe in de pleinige straat. Niemand keek naar hem om.
Dat kalmeerde wel wat.
Maar hij voelde zich toch nog zich-zelf niet, gejaagd en ontdaan, toen hij
thuiskwam; uiterlijk bleef hij zich meester... Dat moest altijd!... Baas blijven!...

Tweede hoofdstuk.
‘Gunst!.... Al tien minuten voor zevenen!.... Zeg, Ru, zou jij nu toch niet 'is gaan
kijken? Ik maak me zoo ongerust!’, klaagde mama met haar zoet op-en-neer-deinend,
kinderlijk pruilend, hoog stemmetje.
't Was in de zitkamer van 't groote huis op de Keizersgracht bij de
Utrechtschestraat. 't Gezin wachtte. Papa had wel laten weten dat het wat laat zou
worden, dat ze hun gang maar vast moesten gaan, maar dat vonden ze al te
ongezellig, te sneu voor papa, die 't vandaag zeker toch al niet bepaald prettig gehad
zou hebben. Mama en de oudsten trouwens waren te zeer in de spanning vaag-kloppende angst nu en dan, en onrust van nieuwsverlangen - om zoomaar
bedaard aan tafel te gaan, of er niets was gebeurd. Mama vooral maakte zich
zenuwachtig, ze vond den toestand akelig storend, benauwend, en vreemd. ‘Als
die mannen papa maar niets doen!....’ Voor de kinderen was 't een bizondere dag,
belangwekkend, ze hielden méér van papa, omdat hij in iets opzienbarends zoo
hevig betrokken was, iets waar overal over gepraat en in de kranten geschreven
werd.
Dus wachtten ze allen te zamen ‘op zaal’ - in de eerste verdieping van 't achterhuis
- mama en de beide meisjes, Jeanne en Noor, elf-jarige Henk, en Theo, student,
sinds den vorigen zomer. Ook Rudolf, die woonde ‘op kamers’, alleen om te eten
nog ‘thuis’ kwam; doorgaans ging hij, om kwart over zes van kantoor komend
aanstonds aan tafel; de anderen waren dan vaak al begonnen.
Alleen kleine Bas ontbrak. Die was boven bij juf. Want hij at ook bij juf, hij alleen
nu nog; Nora en Henk waren juist bevorderd, mochten sinds weinige weken aan
tafel eten, Nora omdat ze nu toch ook al vijftien, en Henk, omdat hij zoo'n lief bedaard
kereltje was. Maar Basje, 't jongste, werd negen pas, in de volgende maand, en 't
was een erg achterlijk-soezige, toch ook lastig-driftige jongen. En dan.... zóó had 't
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tenminste nog eenige reden dat er een kinderjuffrouw in huis bleef, ofschoon er al
lang geen kleintjes meer waren.... Mama zou geen raad weten zonder haar juf....
Mevrouw Croes, zwaarlijvige dame-figuur, maar nog jeugdigjes, 't haar gefriseerd,
zat wachtend onrustig, toch niet zonder fierheid, recht-op, in 't midden der rood-trijpen
sofa, die schuin in een hoek stond, los van den muur, aan den raamkant; - de zaal,
een ruim-vierkant vertrek, op de tuinen en heiningen, schuurtjes en achterkanten
van pakhuizen uitziend, de zitkamer van het gezin, was planloos en zonder bewusten
smaak, maar met levenslustigen afkeer van 't stijve, 't nuchtere, losweg gemeubeld;
antieke, verouderd-modieuse, en gloed-nieuw moderne dingen stonden er
driest-nonchalant naast elkaar. Op de met ‘vakken’ behangselde
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muren schilderstukken van Koekkoek en Springer, in breed-gouden lijsten, maar
tevens een klein schilderijtje van Maris, een meisjesportret van Jan Toorop, een
lithografie ook van Roland Holst. Op den vloer een tapijt Louis quinze, met
bloemfestoenen, guirlanden en krullen.... Stijl had die kamer dus niet, maar wel iets
rijk-fleurigs, gezelligs, druklevends. - Mevrouw dan zat op haar werkje te turen, 't
wit-kantige werkje, op 't haakje dat kleintjes bewoog en wipte, tusschen de dikke
roodige vingers; ze tuurde scherp door het gouden lorgnet, de wenkbrauwboogjes
en 't glanzige voorhoofd soms even gerimpeld, maar anders gladjes en gaaf het
weekmollig gezicht met de paars-roode wangen. Nu en dan lei ze 't eens neer, 't
klein-peuterig werkje, nam ook 't pince-nez van de korte neus en keek half om, naar
de klok op den schoorsteen. Toch schrok ze er nu van. Tien minuten voor zevenen
al.... Ja, zeg! Zou Ru niet 'is even gaan kijken?
‘Och kom, mama, wees nou toch wijzer!’, zei dan haar oudste zoon, met zijn
kleineerend lachje. ‘Wáár zou 'k nou gaan kijken?.... Weten we dan waar pa heen
is gegaan?... Misschien moest hij nog confereeren, met Baatz of met Riene!.... Laten
we nog maar bedaard wat wachten, we hebben toch al den tijd, hè?.... Of hebt u
zoo'n honger?’
‘Och.... gut.... nee!.... Wat dat betreft! Daar zeg 'k niet om!....’ Hè! Die Ru! Altijd
hatelijkheidjes!.... Nu ja, geregelde etensuren, daar was ze op gesteld.
Hij gaf verder geen antwoord, gooide zijn lang-smalle lijf achteruit in de lage, óók
broeiig-warm-roode, al-over fluweelig omtrijpte fauteuil, waarin zich zijn gladde,
gebogen rug welbehagelijk wegschoof. Van voren plooide toch even nog het
modieus-nauwe, dichtgeknoopte colbertje. Hij ging dan zijn handen zitten bekijken,
kwasi-aandachtig, zijn been-blanke handen, ruig aan de polsen, bracht langzaam
't glas port aan den mond, dat zijn zuster zooeven opnieuw gevuld en voor hem
neergezet had, op het tafeltje dat voor de sofa stond, en waar omheen, tegenover
mama, ook de anderen, Jeanne en Theo zich hadden geschaard. Nora en Henk
zaten lessen te leeren aan de veel grootere huiskamertafel, midden in 't schemerende
vertrek.
Theodoor was, voor zich zelf, op een socialistisch blad geabonneerd, en juist werd
't vocht-versche nummer hem binnengebracht door het tweede-meisje. ‘Aha!’ Gretig
greep hij 't haar af. En lezende hield hij 't vettig beïnkte, wee-zurig riekende blad
voor zich uit; zoodat Rudolf zei: ‘Zeg, hou dat stinkende ding niet zoo dicht bij mijn
neus asjeblieft’! maar Jeanne, een plaat in de Graphic bekijkend, vroeg: ‘Staat er
wat in, van de staking, Thé?’
‘Ja zeker!..., wacht even! 'k Zal dadelijk voorlezen. Eerst effen kijken!’
‘Ajakkes nee, laat dat maar, hoor!’, kwam de moeder, ‘dat akelige blad!.... 't Zal
natuurlijk weer nies dan gescheld zijn en opruierij....’
‘Ja!.... mamalief!.... Wat wilt u? 't Is nu eenmaal een blad voor de werklui, hè?...
Maar de feiten staan er heusch óók in.... Die interesseeren u immers?....’ En
Theodoor las met zijn zijïge streelstem, zijn uitspraak, die soms overdreven correct
en dan weer grappiglijk studentikoos was, 't artikeltje voor, een relaas van de
morgen-meeting der stakende typo's en van 't geen er verder belangrijks gebeurd
was dien dag, op straat, bij de drukkerijen. Een sterk gekleurd propagandistisch
stukje, opgewonden en bitter van toon, scherp hoonend de rijke patroons en hun
gansche klasse. Vurig hoopte de redacteur dat de staking zou slagen, dat er een
eind zou komen vooral aan den onmenschlijk lang-durigen arbeidstijd, 't zoogenaamd
overwerk. Extra-betaald, onverplicht genoemd werd het. Maar de arbeiders móésten
't wel doen, om dat extra geld, dat ze niet konden missen. Het bedrag van hun loon
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was er op gebaseerd, een perfiede berekening!... Zoo werden altijd en overal de
arbeiders uitgebuit en bedrogen!’
‘Zie je wel! Wat een gemeene, opruiende taal!.... Ben jij 't daar nou werklijk mee
eens?.... Hoe 's nou toch mogelijk, Theo!’, riep mevrouw Croes.
‘Eéns?.... Jawel, zeker, in hoofdzaak.... Dat 's te zeggen: als werkelijk de toestand
zoo is....’
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‘Och wat, de toestand!.... de toestand!’, schamperde Rudolf, ‘altijd die woorden van
jelie!.... Is 't soms geen goeie “toestand” als werklui, totaal onverplicht, overwerk
kunnen doen, waar ze 't dubbele loon voor krijgen?.... Och, mama, vermoei u toch
niet, met die lui is geen redeneeren!’
‘Zoo?.... Is dat jou ondervinding?’, vroeg Theo spottend, ‘wie heb je willen
bekeeren?... Waarover liep het debat?.... 'k Heb nooit gemerkt, dat je er eenig belang
in stelde, in 't socialisme!’
‘Hoe zou je ook, vent?.... Hoe zou jij dat nou merken?... Weet jij wie ik spreek?..
Al heb er ik niet zooveel tijd voor als jij..., al zit ik niet middagenlang in een kroeg te
zwetsen!... Socialisme! Verbeeldt-jij je soms socialist te zijn?.... Och, vent....’
‘Toe, jongens, beginnen jelie nou niet weer te kibbelen samen, hè, toe, asjeblieft’,
zuchtte lief-smeekend mama.
‘Laat ze toch, moeder, ze kunnen er blijkbaar niet buiten’, kwam Jeanne, toonloos
en langzaam, een blad omslaand van haar illustratie. Een meisje van achttien, wat
blonder dan Rudolf, even schraal en mager als hij, een kinderlijk week-lief gezichtje,
met fletse wangen, ernstige oogen. Theodoor was van de drie de blondste en
blozendste, breed en vol, blank en rose zijn groote hoofd, met den krullebol en het
aankomend kneveltje.
‘Goed!’, zei mama, ‘maar laat ik je dan toch verzoeken...., hoor, Theodoor, hou
nou meteen, als papa thuiskomt, zulke wijsheid maar voor je, hè?.... Niet dat papa
er gauw boos om wordt. Nee, 'k weet wel, hij kan 't nogal velen van jou.... Maar dan
gaat 't den heelen avond weer door.... Hè! dat praten!.... 'k Word er soms suf van!’
‘Ja!’, plaagde Ru weer, zijn schouders schokkend, ‘die goeie papa!.... Hij neemt
er nog veel te veel nota van!.... Och! Die jonge studentjes! Ze weten nog niet hoe
de wetten zijn, maar wél hoe ze zouden behooren te wezen!.... Bespottelijk!....’
Henk zat voortdurend aandachtig te leeren, stil prevelend met zijn ernstig gezichtje,
hij lette niet op het gepraat, maar Doortje keek over haar boek naar de anderen,
luisterde soezend, met half-open mondje. En plotseling riep ze, recht-op schokkend:
‘Stil 'is!... Sst!... Daar hoor ik een rijtuig!... Hè?... Ja, 't houdt hier stil!’ en snel van
haar stoel wippend, repte ze zich naar de deur, zoogauw als haar kort-dikke beentjes
wilden. Want Door was een propje totnogtoe; ze leek op haar moeder....
En de anderen hoorden de voordeur die openging - 't bovenstuk bonkerde ongelijk
op de onderste helft -, tóén papa's stem in den marmeren gang....
Noor hielp zijn overjas uittrekken; ze rekte zich, op haar krakende laarsjes, reikte
zoo hoog als ze kon om het lange ding aan den kapstok te hangen - hij moest er
om lachen, papa....
Ook zijn vrouw was hem, tot aan de deur van de zaal, tegemoet gekomen; ze
stond daar, keek ongerust naar hem uit, met haar kinderlijk-zorglijk gezichtje, bang
glinsterige oogjes. ‘Zoo!.... ben je daar’, riep ze, ‘gelukkig!’ Haar stem sloeg over.
En Croes die weer lachte, toen hij haar zag, riep dadelijk vroolijk terug: ‘Niks
bizonders, mamaatje, niks kwaads, hoor!.... Maak je maar niet ongerust!.... Zijn jelie
nou toch niet gaan eten?.... Heb' je gewacht op me?... Hadt je nou niet moeten
doen!....’ En hij vatte haar hartelijk aan, bij de ronde, mollige schouders, gaf haar
een paffenden zoen op de wang, lachte opnieuw, om dat gekke geluid. Maar daarna,
zich oprichtend, snel, keek hij over haar heen - een onrustig-dwalende, zorglijke
blik in-eens - stappende, plots ongeduldig haastig, de zaal in, maar zette daar
dadelijk weer 't gewone, opgewekte gezicht. Hij gaf elk een hand ‘Zoo! Dag
jongens!.... Dag Ru, dag Jeaantje, wat zie jij weer pips!.... Dag Thé!.... Dag
Henkeman....’
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‘Ja, jelie hebt 't natuurlijk gehoord, hè’?, dreunde zijn stem, nóg forsch-luider dan
anders, haast juichend, ‘'t is mis, hoor!... Staking!... Ja, een beroerde boel!... Maar
wat zal je'r aan doen! Uit laten vieren, hè.... Anders zit er niet op... niets anders!...
't Is natuurlijk juist onze drukste tijd, die ze uitgepikt hebben!... Dat doen ze 'r om,
snap je wel?... Zulke stinkerds, hè’?
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‘Vertel 's, papa,... hoe ging 't van morgen?.. Waar is 't mee begonnen?’
Hè?.... Begonnen?.... Wel, er is niks bizonders te doen geweest!... Je weet toch,
ze hadden ons ommers een soort ultimatum gesteld, in een langen brief, met d'r lui
eischen allemaal netjes onder mekaar, jawel zeker!... Hè?... En als we dat niet
wonen doen zou d'r worden gestaakt!... Nou!... Wij dachten natuurlijk dat het wel
weer dreigement zou zijn, begrijp je, geen ernst!... God nee! 'k had 't nooit gedacht....
Toen hebben we eergisteravond, op onze vergadering, vrij eenparig besloten, kortaf
te weigeren in te gaan op zulke verzoeken, met een bedreiging er bij, voor als we
't soms dorsten te laten!... En dat hebben we toen - heel beleefd en bedaard - aan
de vrinden doen weten... Ja!... En waarachtig, hoor, van morgen een brief, van 't
komitee!... Het loonkomitee! Hoe vind-je 'm? deftig, hè?... Dát, ingevolge hun vorige
schrijven, en zoo wat meer..., enfin, dat de heeren niet aan 't werk zouden gaan
voordat hun eischen bewilligd waren!... Intusschen zijn er bij ons toch een stuk of
wat binnen gekomen.... Ja zeker, acht trouwe kerels.... Vaders van groote gezinnen,
begrijp je, soliede menschen, en die er al jaren lang bij zijn.... Ja, dat zijn toch maar
je lui! Je moet ze van jongs af aan opfokken, hè?... Die hechten zich aan je!’
Theo, met zijn ironisch meerderheidslachje, keek naar 't plafond. ‘Ja 't is beroerd!...
de trouw gaat de wereld uit’, bromde hij zacht voor zich heen, ‘die kan niet tegen
machines’! Dan, luid-op: ‘En kunt u geen van hun eischen in overweging nemen,
papa’!
‘Wat?... Welnee!.. Ja, misschien later!.. Maar voorloopig... geen denken aan,
hoor!... De tijden zijn er niet naar!... Nee, de provincie is nou aan de beurt, om de
loonen 'is flinkwat hooger te maken.... Hier treden ze op, hè, hier staken ze dadelijk
maar, hier, in de stad - 't zijn de socialisten, begrijp je!... Terwijl al die provinciale
patroontjes maar net kunnen doen wat ze willen, loon bepalen, overwerk laten doen,
precies zoo als zij 't verkiezen’....
‘Vanmiddag patroons-vergadering.... Daar waren waarachtig al lui, die zoo bleek
zagen, zeg, of ze met je permissie wat in d'rlui broeken zaten te doen, van de angst...
God-nog-toe!... Smits!... En die Krumpers!... Dat zijn me kerels!... Nou!... Maar geen
nood, hoor!... De mannetjes hebben een groote mond, maar geen duiten!... Geen
week lang houden ze 't vol!... Kóm Jeaantje, geef jij d' ouwe man nou maar eerst is
een lekkere borrel!...’
‘Gunst ja’!, riep mama, ‘die hadden we nou toch waarachies.... Wacht maar, ik
zal wel...!’ Ze dribbelde naar het buffet.
‘Nee, nee, laat háár 't maar doen, Emmie, anders wordt ze te lui!’ plaagde Croes,
‘vooruit meid!’, en hij gaf haar een klap, van achteren tegen de slappige rokken.
Vlug huppend ontweek ze een tweeden, kwasibeleedigd en protesteerend.
Mama begon nu wat geruster te kijken, maar scharrelde toch nog een beetje
nerveus in de kamer rond, met haar door dikte stijfmoeilijke pasjes. ‘Maarre... zeg,
ben je niet bang’, vroeg ze, ‘dat ze je wat zullen doen... of de ramen ingooien of
zoo?’...
‘Poeh!... Kan me ook wat schelen!... 'k Ben geassureerd’, lachte Croes. ‘Maar ze
zullen 't wel laten! Je moet denken, ze rekenen op 't publiek, op de sympathie van
't publiek, zooals dat heet!... 'n Kale mosch!... En dan, 't is niet enkel bij mij, dat ze
staken. 't Is overal eender. En 'k ben toch, al zeg ik het zelf, toch altijd nog een van
de meest getapte patroons!... 'k Sta niet als een beul bekend, dat verzeker ik je!’
Croes wipte zijn bittertje binnen. Daarna: ‘Kom, jongens!, laten we nou maar 's gauw
gaan eten!’
‘Vraag jij maar 's even, Henk, of er op is gedaan’, zei mama.
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Het stil-bleeke ventje, dat aldoor over zijn boek heen zijn vader had aan zitten
kijken, met wakkere oogjes, sprong op; maar 't hoefde niet meer; daar was ze al,
Leentje. Ze klopte en zei: ‘Mevrouw, de soep is op tafel’.
‘Vooruit dan maar, moeder! 'k Heb honger!’ riep Croes. Toen hoorde Jeanne, zij
die zoo uiterst gevoelig was voor den toon van een stem, den klank van een lach voor 't eerst, dat papa zich wat opwond, zoo lustig niet was als hij schijnen wou....
En hem schichtig-snel aankijkend zag ze 't nu ook....
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Aan tafel viel stilte in, vreemd, vaag pijnlijk al gauw, zonder reden benauwend.
Rudolf alleen dorst nog luid, kwasi ongedwongen en strak-onverschillig, een en
ander te vragen. En Croes gaf wel vriendelijk antwoord, maar matter, in-eens wat
onwillig, kort, een paar woorden telkens, tusschen twee gretige slurpen soep, - ze
was best, hoor, ze smaakte hem, zei hij, ‘om over wat anders te praten’ - Croes at
wel meer 'n beetje luidruchtig, uit vorm-nonchalance van flink, onafhankelijk man,
die wel weet hoe 't eigenlijk hoort, maar niet geeft om die fratsen.
Na de soep kwam een groote rollade. ‘Mooi, geef maar hier Leentje, nee Ru, laat
mij maar!’ En Croes schoot rechtop achter 't dampende vleesch, zette met driftige
snelheid twee messen aan, tegen elkander; zijn aandacht scheen dan geheel bij 't
snijden te zijn, bij 't vleesch, dat wat rauw, en 't mes, dat nog bot was; hij maakte er
telkens een opmerking over. Maar er kwamen ook schampere uitroepjes los, over
de klanten, die bij hem geweest waren. Allemaal bang!.. Of de boel was verbrand!....
Bespottelijk toch zoo gauw zulke menschen een wee gevoel in 'r buik kregen!....
Later, al etend, vertelde hij ook, thans bedaarder, kwasi-terloops, alsof 't niet veel
bizonders was - toch mislukte nu telkens even de luchtige toon - wat er was gebeurd
bij 't vertrek van de acht, die gewerkt hadden; morgen moest hij daar iets op
verzinnen, 't kon zoo niet weer, neen, natuurlijk dat ging niet!....
De tuinkamer was 't, de kamer onder de zaal, waar ze plachten te eten. Een laag
en donker vertrek, maar bij avondlicht warmoplevend-gezellig, huislijk, intiem. De
gaslamp, één pit, met een geel-zijden kap, hing vertrouwelijk dicht bij de witte tafel,
centrum van gloed, door de roomblanke schotels, de glazen, komforen, en al wat
er verder stil glimmende stond, schitterplekkend weerkaatst. Boven de lamp was
het licht veel doffer. Toch diepte er niet zulk een groote geheimende duisternis als
‘op zaal’, wanneer dáár het avondlicht glansde en gloeide op meubels en
menschengezichten.
Hier was het veiliger, rustig besloten....
Croes en zijn vrouw zaten over elkaar, aan de langwerpig vierkante tafel, hij
tusschen Jeanne en Nora, zij tusschen Theo en Ru. Henk aan een van de korte
kanten.
Ze voelden 't nu allen met min of meer zekerheid, pa zat in zorgen, al deed hij
zoo luchtig, zoo flink onverschillig; 't land had hij, duchtig het land; er was schaamte
en spijt in zijn ruwe gezegden, teleurstelling, ergernis ook. En 't werd bij hen allen
een groeiend gevoel van óók zorg hebben, meelij, en houden-van-pa, wat ze ook
van elkaar wel begrepen, wisten en in elkander versterkten. Ondanks 't nu schijnbaar
weer heel gewone gepraat en gedoe, verrieden ze zich, door plotslinge stilten,
zoowel als door stemklank, onrustige blikken. Gezinsleed drukte op de borsten. 't
Sterkst voelde Jeanne het zoo, als een schande, een nederlaag, - onverdiend, ze
geloofde het wel - maar voor allen gelijklijk, eene stille droefheid, onzichtbaar
omgevend hun engen kring in het zegenend licht; een atmosfeer; iets dat vulde de
kamer. Ze keek van den een naar den ander met schichtig verschietend gestaar,
dan weer, strak, op de gloedlichte tafel....
Zelfs Theodoor was er niet los van, hoezeer hij ook meende ánders te voelen,
dan papa en de anderen, afgezonderd, alléén te staan, met wat hij zijn overtuiging
geloofde, eenigszins superieur te zijn door zijn meerdere kennis, en beter begrip,
van den toestand der maatschappij vooral, door gansch een dieper en ruimer
gemoedsleven. Hij alleen proefde, zoo dacht hij, precies zijns vaders uiterlijk flinke
doen en zijn innerlijk bang-zijn; hij alleen kénde, doorgrondde hem. Er was trouwens,
spotte hij zwijgend, zoo héél véél niet aan te doorgronden! Papa was een
handelsman, door-en-door, een echte verstokte bourgeois, doctrinair-liberaal....
Och! een van de velen!... En toch... was er weekheid van meegevoel in hem;
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eenheidsbesef drong zich telkens op, tot zijn eigen verbazing.... Hij trachtte 't pedant
te beredeneeren, dat warme gevoel.... 't Was altijd je vader, niet waar?.... En is er
ten slotte niet juist iets hoogs in 't bemeelijden.... liefhebben.... helpen misschien,
van zoo'n onbewust lid eener klasse, die ondergaat?.... Hm! ja.... heel
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mooi.... maar dat ondergaan.... Was 't eigenlijk al wel zoo ver?....
Hij kwam er niet, bleef met zich-zelven in onvree....
Ook Rudolf verzette zich tegen zijn meelij. Maar hij uit gansch andere oorzaak.
't Ergerde hem, dat papa 't zich zoo aantrok. Dat moest je niet doen. Er koel en
trotsch tegenin gaan....
Rapalje dat volk tegenwoordig!... Vee!.. Als hij baas was..... nou!....
Mama was vol angst en bezorgdheid. Ze had wel een onbepaald vertrouwen op
Jan's beleid, maar, God-nog-toe!, hij was driftig, en áls ze 'm eens plotsling wat
deden!.... Die ruwe mannen!.... Zoo zag ze telkens haar man in gevaar, met steenen
gegooid naar zijn lieve hoofd, bedreigd met messen..
Ook Noortje was bangig bedrukt, al begreep ze niet alles.... Ze soesde en, afgeleid
door haar gedachten, vertelde ze in-eens met een vroolijke stem iets van school,
schrok er zelf van, zweeg met een blos, keek verlegen naar pa. Die knikte, lachte
dan vrindelijk, liet het haar nog eens vertellen. Toch voelde ze, dat er niet op werd
gelet. Niemand ook, die haar een beetje plaagde, als anders gewoonlijk. Maar Henk
zat er stilletjes bij, tevreden en zwijgzaam; hij deed een spel met de spijs op zijn
bord, heel heimelijk, want dat was kinderachtig. Bedaard, in-zich-zelf gekeerd ventje;
hij amuseerde zich altijd alleen, trok 't zich niet aan, wat er om hem heen werd
gedaan en gezegd.
Ze zaten aan tafel nog, aan 't dessert, toen de vóórdeurschel tingde, bescheiden
kort, en even later kwam Leentje zeggen: daar waren twee mannen, die vroegen
meneer te spreken, twee van de winkel moest ze maar zeggen.
Croes kreeg een kleur van verrassing en blijdschap. 't Waren er natuurlijk een
paar, die al spijt hadden, 't kwamen vertellen, hoe 't zoo kwam dat ze meegedaan
hadden, en dat ze nu graag weer aan 't werk zouden gaan. ‘Goed, laat die menschen
maar binnen, Leentje - laat ze maar even op zaal... Ik kom dadelijk!’, zei hij.
‘Zeg vooral, dat ze 'r voeten goed vegen, Leentje’, beval nog mevrouw.
Met opzet ging Croes niet terstond naar die mannen. 't Zou zijn of hij blij was en
haast had. Hij schilde eerst, kwasi-bedaard, zijn sinaasappel, en at er wat van. Maar
't ding was zuur, zei hij, schoof 't van zich af, wou geen tweede ook, stapte snel naar
boven...
Toen hoorden de anderen, met een beklemdheid van spanning en onrust, eerst
de zware stappen der werkmenschen, toen die van pa, in de gang, daarna boven
hun hoofden, dof-dreunend. En dan, een paar lange minuten, diep-tonig gebrom.
Er sprak er blijkbaar maar een, die deed zeker het woord....
Ze luisterden zwijgend...
Mama keek het angstigst. ‘Wat zou dat nou zijn?... Wat zouden die twee komen
doen’?, vroeg ze eindelijk, fluisterend, Rudolf en Jeanne aankijkend om beurten.
‘'k Weet 't heusch ook niet’, zei Jeanne, bleekjes.
Maar Rudolf, opzettelijk luid, om te plagen: ‘Excuus vragen, denk ik, d'r hangende
pootjes laten bekijken’! Hem ergerde 't zwijgen der anderen. Toch wist hij verder
ook niets te zeggen.
En Theo's ironisch-minachtende glimlach was 't eenige antwoord. Hij draaide wat
met zijn servetband, Theo, en staarde daarnaar. Doortje luisterde, oogen naar boven,
't frisch-lippige mondje half open. Henk alleen smulde nog door aan zijn pudding,
plukte spelend uit ieder stukje de reepjes sucade.
Toen in-eens hoorden ze pa zijn stem, veel hooger, luider, met harde beslistheid,
hevigboos, naar 't scheen. Hij praatte 'n heele boel achter elkaar, wel een paar
minuten. Dan volgde weer dof-eentonig gebrom, door-elkaar-gepraat soms ook,
daarna opnieuw driftig schreeuwen van Croes, een gedaver van woorden, met
schelle uitroepen soms, en dreunende stompen op tafel.
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‘'t Is mis hoor!’ zei Jeanne, nerveus even gichelend.
‘Hè?... Wat zeg je?... Wees stil toch!... fluisterde angstig mama.
‘'t Schijnt toch niet mee te vallen!’, zei Theodoor malicieus.
‘Stil dan toch!... Luister nou liever?... Versta je wat?’
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't Was al gedaan, er werd niet meer gesproken, en nu vertrokken de mannen. Hun
stappen stommelden loom-bedaard door de lange gang en de voordeur piepte, viel
bonzend dicht; papa kwam driftig de trap weer af en de eetkamer binnen. Zijn
voorhoofd zag rood en de wenkbrauwen trilden, boos staarden de glanzende
groot-open oogen; en rusteloos kamde de rechterhand 't rullig krullende baardhaar
naar voren. Eerst zei hij geen woord, ging weer zitten, schuinsweg op zijn plaats,
schonk dan de rest uit de waterkaraf in zijn glas, en hij dronk met gulzig geklok. De
anderen zwegen, hem aankijkend telkens. 't Was even een spannend gewacht in
de star-stille gaslicht-gloeiing.
‘Schaapskoppen!’, kwam er toen, ‘ezels! God, wat een laffe koppige ezels!... 'k
Zeg ze toch dat ze in 't gebouw kunnen slapen!... Dat ik voor alles zal zorgen!... Dat
ze 't net zoo goed zullen hebben als thuis!... Nou maken ze zich weer zoogenaamd
bang voor d'r vrouwen!... Die worden bewerkt!... De eene z'n wijf had hem
uitgescholden voor lafbek en onderkruiper omdat hij niet meedeed!... Begrijp je
zoo'n wijf nou?... Zes kinderen!... Kan je d'r bij?’...
Hij vroeg 't zijn vrouw, die hem weifelig aanzag: ‘Wat is d'r, Jan, ik begrijp je niet
goed, wat willen ze nou weer?’ Aarzelig sprak ze en beverig angstig. Croes moest
er, onwillig, toch even om lachen. ‘Je hoeft zoo bang niet te kijken, Emmie, zoo'n
ramp is het niet, hoor’! Maar pratende wond hij zich toch weer op: ‘Och! 't Waren
een paar van die lui, die vandaag nog gewerkt hebben!... Ze kwamen vertellen, dat
ze 't niet meer dorsten te doen, morgen, opnieuw!... Een verdomd werk!... 'k Heb
ze toch nóódig... 'n Stuk of acht moet ik er hebben! 'k Heb wel naar buiten geschreven
om lui, maar die krijg je maar niet zoo subiet!... 't Is overal druk nou!... De krant móét
verschijnen, al is 't maar één blad! Maar dat moet en dat zal!... Daar helpt ook niks
'an, al moest ik 'm zelf gaan staan zetten!... 't Is jammer dat jelie niet zetten kunnen!...
Dan deden we 't onder elkaar!... Maar 't moet gebeuren!... Als ik zeg het moet, dan...
dan gebeurt het’!
En Croes sloeg zoo hard met zijn vuist op tafel, dat rinkel-rammelde al wat er op
stond.
(Wordt vervolgd).

De vischpartij
door A.J.G. Maclaine Pont.
Toen ze werden gewekt, - was 't heel vroeg in de ochtend, half vijf zoowat. 't Was
licht, en de zon scheen al, maar buiten 't huis was 't koud, en door 't open raam
hoorde Ab de vogeltjes nog erg aan 't tsjilpen. Hè wat was 't toch ongewoon, nu al
te moeten ontwaken, nu je eigenlijk nog bezig was met slapen. Hij zou elk oogenblik
weer in kunnen slapen.... Maar hij moest nu wakker zijn. Hèhè, dat was nog iets
anders dan de andere dagen, als hij naar school moest. Wat was 't lichaam moe,
als een blok voelde je 't liggen. Maar toen hij 't weer in al z'n noodzakelijkheid inzag,
dat hij op moést staan, - toen, na een moeitevolle wilsinspanning, - deed hij 't.
't Wasschen en 't klaarmaken had iets vreemds, nu 't zoo vroeg was, en je anders
met je lijf nog in een warme slaap zou zijn. En zelfs toen hij klaar was, en beneden
kwam, aan 't ontbijt, had hij nog iets ongewoons, en een hinderend gevoel in z'n
hoofd. En van de anderen, die er ook al waren, gaapte nu en dan een.
Mama zat er al 't brood te snijden, en ook Willy, 't logeetje, de kostschoolvriendin
van z'n twee zusters, was er al, en Emmy, de éene van die. Die twee waren al door
de wekker van de meid wakker geworden. Maar Jacoba was natuurlijk nog boven,
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om zich mooi te maken, en ook oom Albert was er nog niet. Die maakte zeker op
z'n kamer nog z'n gerei in orde. - Hij was hier in de
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vacantie gelogeerd, en hij was 't, die met hun zou gaan hengelen.
Allen gingen ze mee, behalve pa (en ma), en z'n broer Henk. Henk was eenige
jaren onder dan hij, was op 't gymnasium, en had al iets heerigs. Hij voelde zich
gegeneerd, had Ab gemerkt, toen hij 'm vroeg, waarom hij niet meeging, - om met
oom Albert, die als hij ging visschen er altijd erg schunnig uitzag - te loopen. En dan
met hengels en vischbunnen en pierebakken door de straten hier te komen en langs
de menschen.... Oom Albert voelde wel, dat Henk eigenlijk vond, dat hij te ordinair
deed. Altijd was er dan ook iets tússchen hun, in hun verhouding, - maar de
voorgaande avond, toen Henk dat gezegd had van 't door de straten loopen, voelde
je dat oom opeens een erge hekel kreeg; hij had niet meer gesproken. Dit alles
overdracht Ab, en 't trof hem, hoe 't oom Albert niets kon schelen, om met vetleeren
schoenen, en een oud pak aan door de straten in de stad te loopen, als hij wou
hengelen, - terwijl hij toch soms goed gekleed met andere heeren heel gewoon
omging....
Toen oom Albert beneden kwam, met z'n ruwe gezichtsvel en z'n van 't rooken
vuil geworden geele baardharen om z'n gezicht, - lachten mama en de meisjes al
tegen elkaar om z'n tenue: groote holle vetleeren schoenen met wije neuzen en
leeren veters, en een ruw, bruin, oud colbert-pak had hij aan. Een groote, vormelooze
vuil-strooien hoed, z'n vischhoed, had hij meegenomen, en nu, na ze allen goeien-dag
gezegd te hebben, ging hij verder z'n boel in orde maken, z'n vuile vischmand, die
al heel wat meegemaakt had, de groote wije pierebak, waar nog vegen aarde in
zaten, enz. Wat was hun boeltje daarbij! Eerst pas gekocht, blonk 't blik van binnen
in de trommels, en had de lakverf aan de buitenkant nog een helder groene kleur.
En de manden piepten en wrongen nog zoo nieuw! Toen Jacoba -, keurig in grijsbruin
toilet - de trap af kwam, ontstelde ze toch van oom en z'n bullen. Ze had er zich wel
veel van voorgesteld, maar dát.... D'r mond en gezicht vertrok van een griezeling
van viesheid, en ze zei, dat ze niets kon eten. Maar daar ontdekte oom, bij 't opkijken
opeens iets anders, en toen nam 't een heel ándere wending: ze had een wit front
aan, dat uitkwam tusschen de zijden van haar manteljasje, - en dat mocht niet. Dat
joeg alle visschen weg. En al deed ze eerst, of ze 't malligheid vond, en er niet aan
dacht 't te veranderen, gauw ging ze toch naar boven om iets anders aan te doen.
Nu werd gegeten, en onderwijl, onder 't toezicht van oom, de boterhammen en
alles klaargemaakt, die ze op hun tocht mee zouden nemen. Hardgekookte eieren,
en zout in papiertjes, - en hun veldflesschen moesten ze vullen met slappe thee:
dat was 't beste voor de dorst. Zoo maar thee? vroegen ze, zonder melk en suiker?
Juist, zei oom, want 't wrange van de thee was juist zoo goed voor de dorst, en als
't zoo zoet was, gaf 't niets. Zooals oom zei, deden ze 't. Behalve Jacoba, die toen
juist weer beneden kwam, die dacht er geen oogenblik aan, en maakte kalm een
mengsel naar háár smaak in haar veldflesch. Oom nam zelf geen thee: hij had een
kleine bruin-leeren flesch, met wat ánders.
Toen 't tijd was om weg te gaan, gingen ze nog eens na of ze niet iets vergeten
hadden, zeiden ma goeiendag, en stapten met alles beladen naar de tram, die ze
moesten halen. De pieren, die de vorige avond gebracht waren, en de nacht in een
steenen pot over waren gebleven, hadden ze even te voren in een groote bus van
oom gedaan, - de heele knoedel pieren en aarde was als een bal erin over gewenteld
tot groote griezeling van de meisjes, - en op 't vischterrein gekomen, zouden ze
over al de pierebakken verdeeld worden. Nu lagen ze in oom's groote mand, - en
zoo liepen ze door 't stadseind, dat ze door moesten, pratend over wat ze zouden
doen. 't Weer was heel goed geweest zei oom, droog, hij verwachtte veel goeds
vandaag, - en hij gaf nog allerlei lessen, de manier van visschen betreffende: een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

paar tel wachten, als de dobber onder werd gehaald, dan een flinke trek aan de
hengel, om de visch àan te hechten, maar niet te hard, dat je door
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de kaak héen trok. Zoo pratend kwamen ze de vroege straten door. 't Was er nog
leeg, en de huizen gesloten. Alleen wat melkboeren draafden er met hun wagens
door, en een enkele meid gaapte al in een deuropening, terwijl ze de melk aannam.
Bij de tram op tijd aangekomen, ze waren nog eenige minuten te vroeg, stak oom
z'n groote houten pijp aan, en gingen ze in de tweede-klasse. Ab dacht aan Henk:
dit was ook iets, dat hij van oom niet hebben kon, dat een praatje maken met de
boeren, en de burgermannen, die in de tweede klasse zaten. En dat deed oom vast:
heel gewoon kon hij met ze omgaan, en geïnteresseerd over allerlei zaken spreken.
Ook nu, - er waren er maar weinig, nu 't zoo vroeg was - had oom, terwijl de tram
nog niet lang in beweging was, - 't al dadelijk over 't vischwater op de plaats waar
ze naartoe gingen, over de burgemeester die er woonde, en meer. En de mannetjes
in de tram, die heel vriendelijk waren, praatten druk met hem, en wisten hem zelfs
nog een paar heel goeië plekken uit te duiden, voor 't visschen. Maar Ab zag, dat
Jacoba 't minder plezierig vond, en toen ze'n 't over de jongedames gingen hebben,
en de grijnzende gelaten daarheen werden gedraaid, en ze aankwamen met hun
vragen, of ze'n 't al meer gedaan hadden, en zoo, - toen zei ze, dat ze nu wel eens
zin had buiten-op te gaan staan, - en zoo verhuisden de drie meisjes naar 't plat.
Ab bleef binnen, hooren, bij 't gesprek over 't vischwater, en over allerlei
boerenzaken.
Toen ze aankwamen in 't dorpje, bij 't welk ze zouden visschen, - stapten ze uit, en
na in de herberg bij de stop-plaats van de stoomtram, - een wijë gelagkamer met
een planken vloer, waar versch zand gestrooid lag, - een glas melk gedronken te
hebben - ze hadden een lange dag vóór zich, - stapten ze op naar de tuinen waar
de slooten en vaartjes waren, waar ze zouden visschen. Een vijf minuten maar,
hoefden ze te loopen, over de zachte zandpaden die aan de kant van de tuinen op
de oevers van de wije slooten lagen. 't Werd al warm, maar de peere- en
pruimeboomen hingen over, en die schaduw hielp. Eindelijk waren ze, waar ze van
áf zouden gaan, aan een breeiëre vaart te midden van de tuinen, ook beschaduwd
door boomen, en ook met kroos, net als de slooten.
Er was een breed stuk graskant, daar legden ze de hengels uit, en zetten ze in
in elkaar. Nu was er nog veel te doen, aan 't vastmaken van de simmen, haken
kwamen in hun goed, en moesten er uit losgemaakt worden, - en 't duurde nog lang,
voordat oom ze kon toonen, hoe de pier moest worden aangeslagen. Ieder kreeg
een plukje pieren. Oom en Ab deelden ze uit, de meisjes, Willy en Emmy ten minste,
hadden 't wel geprobeerd die dieren die vol aarde zaten, aan te raken, maar toen
ze ze voelden trekken in hun vingers, hadden ze ze weer moeten loslaten.
Nu ging oom dan in 't midden staan, en hield een pier stevig bij 't dikke uiteinde
tusschen z'n linker duim en wijsvinger. Daarop nam hij de dunne stalen haak met
z'n venijnige puntje en 't weerhaakje... en toen wilden de meisjes niet meer zien.
Wàt hij deed, 't gaf 'm niets, en Ab was zoo de eenige aan wie hij 't leerde: die punt
duwde hij, niet in 't uiterste puntje van de pier, maar in z'n hals, een eindje lager, en
toen, heel gewoon, schoof hij de pier verderop aan de haak, steeds bij de punt met
z'n duim en wijsvinger voelend, dat die niet door de wanden van de pier héén ging.
De pier kronkelde verschrikkelijk.
Toen was oom's hengel voorzien, en nu zou Ab 't ook doen. Eerst was 't, alsof
hij 't niet zou kunnen, met die levende pier, maar toen hij 't eens gedaan had, was
hij daar overheen, en hij hielp oom met de pieren van de meisjes. Zoo, - eindelijk,
- waren ze dan toen klaar.
Nu zou gevischt worden, en oom liet zien, hoe je de dobber zoo ver van de haak
met de wurm en de loodjes die daar aan 't snoer zaten af moest schuiven, als de
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sloot diep was. De pier moest even boven de bodem komen te hangen. Als je te
veel afstand had, lag 't lood op de grond, en viel de dobber, niet meer rechtop
gehouden, òm. Ze pasten nu allen een afstand af, en lieten toen, on-
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handig, 't snoer in 't water. Oppassen, zei oom, bij 't ophalen, dat de haak niet in de
blaren komt, want dan krijg je 'm meestal niet los.
Jacoba's snoer was al verward, voordat ie 't water aan had geraakt, de haak, door
de pier heen gestoken, was in haar mouw geslagen, - en zoo kon oom nog eerst
alles los en uit de war maken, voor hij kon beginnen. Willy en Emmy stonden al met
de hengels onder de arm naar hun dobbers te kijken. Emmy had al een paar maal,
met een vervaarlijke slag opgehaald, 't met 't water meekabbelen van de dobber
voor 't bijten van een visch houdend. Nu hield ze zich kalmer, - de dobber zou
heelemaal ónder worden getrokken. Daar riep opeens Willy, die een tijdje geen acht
had geslagen: ik zie m'n dobber niet, ik zie m'n dobber niet... en met 'r oogen zocht
ze àl over 't wateroppervlak. Oom en Ab waren opgeschrokken, - en ontwaarden
toen dat haar snoer heel schuin in 't water stond, en al verder weg meeging met
een zwemmende visch, die dobber en alle drijvertjes onder had getrokken. Kind je
hebt beet! haal op! haal op! Willy haalde toen op, maar niet met vaste hand - haar
hengel trilde en ging heen en weer van de in de vaart woelende visch. Harder, zóo,
en oom had haar hengel vastgenomen en een duw naar boven gegeven, dat de
dunne top in een boog stond, en nu in de spanning, aan 't snoer de krachtige visch
boven haalde, die aan de lucht gekomen, wippend en dansend aan 't dunne touw
onder 't geroep van allen binnen werd gehaald. Kleurig, mooi, met de helder zwart
en geel gestreepte rug en de uitstaande rooië vinnen, hing hij aan 't snoer. 't Was
een flinke baars, en ze waren ervan verbaasd zulke groote beesten te zullen vangen.
Willy had zoo de eerste visch.
Oom onthoekte 'm toen, aan z'n groote open bek, en vertoonde hoe dat ging.
Toen werd hij in de opening in 't deksel van de bun gegleden, waar hij in de mand
begon te wippen, dat die ervan schudde. En gras werd er in gestopt, om de visch
versch te houden.
Daar hier nu al dat leven was gemaakt, gingen ze een eind verder op, om door
te gaan. Zachtjes werd er gesproken, en een open plekje opgezocht, waar geen
waterplanten waren, om 't snoer in neer te laten. En als er dan na een tijdje niet aan
werd gebeten, werd weer een eindje verder in gedoopt. Zoo leerden ze allen 't
baarzenvangen, met z'n ontroeringen, kennen. Oom ving - na die eene baars - 't
eerst: kort achter elkaar, twee kleine baarsjes, zoo groot als een hand. En 't was
een zenuwachtige schrik, als je weer zoo'n fiks spartelende visch aan 't dunne draad
op zag komen. Ook Jacoba en Emmy kregen hun beurt - Ab was de laatste - ontsteld
zagen ze, dat hun dobber ging plonsen, en zeiden dat dan - en opeens ging ie dan
weg, - o.... Dan eerst van schrik niets gedaan, en dan eindelijk opgehaald, wat ze
nog nooit gedaan hadden, ongewoon duwden ze de hengel op, dat de baars er
lamlendig uit kwam, en, met ongelijkmatige schokken het land opkomend, de meisjes
haast in 't gezicht vloog. Maar wat een plezier was dat, je hart ging er van beuken,
wat een opwindende sidderingen voelde je aan je hand, als je bezig was op te
trekken aan de flinke visschen. Ook Ab kreeg 't: eindelijk ging opeens ook zijn dobber
wippen, en eventjes onder, en toen wéer onder, en toen wèg. Toen trok hij op, meer
dan hoefde uit zenuwachtigheid, dat 't snoer spande, en, ja hoor, 't zat aan een
beest, hij voelde aan z'n handen al de bewegingen van de baars, die hij nu aan z'n
hengel uit 't water haalde, tot ie, prachtig van zwarte en geele kleuren en met z'n
rooië, bloemachtige vinnen, boven de sloot verscheen, - en wild wippend aan de
dansende hengel aan kwam zetten naar de kant. Het was een groote voldoening,
die je van binnen voelde, als dat gebeurde.
Zoo ging 't door. Ab en oom hoekten voor de meisjes de slijmerig gladde, dikke,
sterk-bewegende baarzen los, met hun harde vinstekels op de rug, en telkens na
zoo'n gebeurtenis werd de ouwe, slappe, stuk-gegane pier van de haak afgedaan,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

en ging een andere uit de bak kronkelend en knippend aan 't haakje 't slootoppervlak
op. Zoo brachten ze die ochtend door, ze kènden nu 't hengelen, 't was voor hun al
een hartstocht,
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iets waaraan ze verslaafd waren - en dat voldaan werd, telkens wanneer ze 't wippen
van de dobber zagen, en weer de heerlijke opwinding doormaakten van 't ophalen
van een nieuwe baars.
Ze liepen zoo vele slooten af tusschen de beschaduwde boomkweekerijën, en
vingen vol-op die heele, lange ochtend. Ook de meisjes waren beziggehouden, zoodat 't, eer ze 't verwachtten, twaalf uur was. Nu wilden de meisjes toch wel 's
ophouwen, en gaan eten. Maar oom, en Ab vooral, die geheel door de baarzen in
beslag waren genomen, stelden 't telkens een paar minuten uit. Maar eindelijk, toen
goed tot hun bewustzijn kwam, dat de meisjes er toch niets geen zin meer in hadden,
hielden ze op, spoelden hun vuile handen in 't vaartwater,... en zochten toen
gezamenlijk een goeie plek om te gaan twaalf uren. 't Was aan de zoom van de
kweekerijën - aan de slootoverkant uitgestrekte zonnige weide-landen, op het gras
onder een groote boom, dat ze gingen zitten.
Wat waren ze bezig geweest! - Nu pas voelden ze 't holle van hun magen, en
merkten ze eerst goed aan de ruggen van hun handen 't stekelen van de brandnetels,
waaraan ze zich gebrand hadden. Met een zekere honger deden ze de deksels van
de trommels met boterhammen open, en namen er van. En gauw zaten ze allen
zich te goed te doen aan de met rosbief belegde boterhammen, - ze afwisselend
met een ei, of met die met jam. En een teug van hun thee namen ze erbij. Nu speet
't hun toch - voor de smakelijkheid - alleen de bittere thee te hebben. Emmy zei, 't
de volgende keer óok anders te zullen doen. Maar Willy, gedwee als een logeetje
betaamt, zei niets. Beiden kregen toen uit de veldflesch van Jacoba. - Alleen Ab
dronk dapper aan z'n thee, omdat 't immers zooveel beter was volgens oom.
Zoo zaten ze in 't warme, donker groene gras onder de schaduw. Aan hun kanten
de groene kroonen van 't hooge toeterkruid, en vóór hun 't rimpelend wáter, en de
verre, hel beschenen weiden. De zon stond heel hoog aan de hemel. Je kon, als je
keek, 'm zien tusschen 't waaiend gebladerte van de boom. Dan zag je even iets
blinkends in 'm wentelen, en je moest weer neerkijken van de zwarte plekken en
de schelle pijn in je hoofd en oogen. - Daar bleven ze nu kalm zitten, bekomen van
de moeheid, die ze leelijk in hun ruggen voelden, en lagen lui in de lekkere halmen.
Toen zeiden opeens de meisjes, dat Henk die middag zou komen kijken, op z'n
fiets; - en Ab merkte, dat oom geluisterd had. ‘Zoo,’ zei hij, en anders niet. Ab voelde
dat hij iets moest denken van: hij had nu gerust heelemaal wel weg kunnen blijven,
en zag dat hij weer dat verdrietige kreeg van gisteren avond. Maar gauw kwam er
weer wat anders, en zaten ze weer gewoon te rusten op die gemakkelijke plek.
Toen wouwen oom en Ab weer beginnen - maar de meisjes wilden nog liever wat
blijven, en zoo gingen ze alleen Voor de meisjes was 't ook niet, wat 't voor hún
was. Ab had al allerlei dingen ontdekt bij 't visschen - waar zij niets van zagen - hoe
je b.v. zekere open plekken in 't kroos had, even naast waterplanten, waar je meer
kans had op beet, dan als je zoomaar als de meisjes je snoer op een willekeurig
punt in 't water liet. En ook zorgde hij altijd, dat de worm genoeg bij de bodem kwam
te hangen. Zoo kwam 't, dat hij veel meer beet kreeg, en 't ook prettiger vond, - net
als oom. De meisjes hadden er nu een beetje genoeg van, en gingen maar wat
bloemen plukken. Nu, oom was er de man niet naar, om hún aangenaam bezig te
gaan houden. Hij liet ze kalm aan 'r lot over - en gaf zich weer geheel aan de baarzen.
Zoo begonnen ze met 'r tweeën de weinige uurtjes, die hun nog restten.
Toen had er het voorval plaats, dat even een verandering bracht in de gewone
plezierige loop van de dag. Ze waren een nieuwe plek voor 't hengelen op gaan
zoeken, - een eindje een landweg opgeloopen -, en door een hek een weiland
ingeslagen, om in de sloot, die er liep langs een haag van de kweekerstuinen, te
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gaan visschen... toen ze achter 't hek drie mannen vonden liggen en een jongen,
mannen uit de stad, met hengels en vischbunnen, de pet diep in de
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oogen, wat aan 't dutten. Ab die voorop liep, voelde al dadelijk een onaangenaam
gevoel in zich, - éen had er zulke, niets-vreezende kleine scheele oogen onder z'n
pet... maar hij keek maar vóór zich, en liep door. Toen gebeurde er plotseling achter
hen iets: hij had wel gemerkt, dat een van de kerels iets had gezegd, toen de meisjes
voorbijkwamen... en nu was oom opeens op hun toegestapt, en zei hun wat. Ab's
hart bonsde van de schrik.... Maar de mannen zeiën verder niets - en oom keerde
gewoon terug. Nu gingen ze langs de sloot visschen, een eind van de liggende
mannen vandaan, - maar altijd voelde Ab toch hun nabijheid, en 't was of 't niet pluis
was. Met aandacht moest hij blijven volgen wat ze deden, en z'n onrust leefde op,
wanneer een van de liggende kerels in z'n borst begon te zingen.
Hier waren baarzen. Al gauw beten er een paar, en werden spartelend uit 't water
opgeslagen - en toen dat gezien was kwam de jongen van de mannen aangeloopen
om te kijken. Eerst kwam hij bij Ab staan, en Ab voelde zich al dadelijk bang om de
jongen, die daar stond, in z'n tanden wat sissend, gerust als hij was door de mannen
die daar lagen, en wel merkend, dat Ab bang was. En toen hij eindelijk een klompje
aarde in 't water schopte om Ab te hinderen - dorst Ab 'm zelfs niet an te kijken,
maar bleef maar strak naar z'n dobber zien. Toen ging de jongen weg, bij oom kijken.
En toen gebeurde 't, was de jongen bij oom gaan staan fluiten, en daar dat 'm bij
't visschen hinderde had die 'm gezegd weg te gaan. Kom! - en de jongen, die 't
eerst niet scheen te zullen doen, deed 't toen toch maar.
Dát had de aandacht van de mannen getrokken, ze waren rechtop gaan zitten,
en onder mekander aan 't beweren gegaan, naar hun kijkend. En de heele tijd hoorde
Ab nu die eene, scheele boven de anderen uit. Ab's angst was nu onuithoudbaar
gestegen: nu was 't gevaarlijk voelde hij, en hij kon niet meer visschen. 't Liefst was
hij gaan zeggen, maar van dit weiland af te gaan, maar dat kon toch niet, en zoo
moest 't zoo blijven....
En toen kwam de jongen, van oom vandaan gegaan, weer bij 'm. En hij ging weer
bij 'm staan, als daarnet, zich op hém wrekend, omdat hij van oom vandaan had
gemoeten. Maar nauwelijks had oom dát gemerkt, dat hij nu Ab stond te hinderen,
of, heel hard zei hij 'm te maken dat hij wegkwam.
En nu opeens zag je die eene scheele vent opvliegen, - en onder 't zeggen van
godverdommes en allerlei uitscheldingen op oom aanloopen. Ab had, vol angst, z'n
hengel laten vallen, en was, bijna huilende, naar oom toegeloopen, die ook al de
vent op zich aan zag komen. Nu, oom was net iemand, om ieder oogenblik klaar te
staan om te vechten. Hij gooide z'n hengel neer, en stond nu zoo de vent op te
wachten, die voor 'm bleef staan dreigen, en z'n gemeene taal uitslaan. Maar oom
stond 'm te woord. Vlak stonden ze op elkaar, de andere kerels waren nu ook
aangekomen, de vent vloekend, wat ie zich wel verbeeldde dat ie maar kon
commandeeren, dat ie 't maar te zeggen had en van hún op z'n smoel kon krijgen,
Oom maar al die tijd in dezelfde houding, en soms gemeen lachend en uitdagend.
Tegen de meisjes, die verderop waren, en aan wouwen komen loopen, had hij, zich
omdraaiend, geroepen dat ze zouden blijven waar ze waren, - en toen stond hij
maar weer met z'n ruwe gezicht naar de vent toe -, en nu en dan zwol z'n voorhoofd
van drift. Maar toen dat zoo een tijd geduurd had - hoe moest 't ophouden? - toen
ging 't oom eindelijk vervelen, en vroeg hij de vent, of ie nou weg wou gaan of niet.
Daar ging een geschreeuw op onder de kerels, en nu kwam 't, wat die verdomde
vent wel dacht, - en ze deden nog losser. Toen zei oom, met van drift trillende hand,
Ab onmiddellijk naar 't gemeentehuis te loopen, en de veldwachter te halen. Als de
burgemeester er was, moest hij ooms naam maar opgeven. En nu kon de woede
van de scheele vent eerst recht geen grenzen. Ze d'r af laten zetten? - en vol haat
drongen ze op. Toen rukte oom gauw 't lange dikke ondereind van z'n groote hengel
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af, achteruitgaande, en nam dat als knuppel in de hand, en sloeg z'n mouw, bevend
van drift, op - Ab wou op dát oogenblik niet weg gaan,
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maar oom zei 't hem nog eens, en toen, wanhopig, ging hij 't doen.
Maar toen hoorde je opeens geroep van de meisjes....
‘Daar is Henk, - Henk, daar is Henk...’ en, God dank! Ab zag ook aan de landweg
Henk op z'n fiets vliegend afstappen, en onmiddellijk aanloopen. Gelukkig! Henk
had nooit iets van vrees in zich - Ab wel - en heerlijk was 't, hem nu weer onmiddellijk
aan te zien rennen, oom tehulp. De kerels, vooral de twee, die nogal lammelingen
waren, waren al wat terug geweken, en veilig stonden ze nu weer tegenover mekaar,
oom met z'n stevige roe als een knuppel, en Henk naast 'm. Maar daar stonden ze
nu: moesten ze maar altijd zoo tegenover mekaar blijven? - en daarom riepen ze
Ab toe maar door te gaan. Ga maar door, Ab, - ga maar op m'n fiets - riep Henk
nog.
Dat ging Ab doen. Maar daar zag hij onder 't zeggen van allerlei gevloek, de
jongen mee oploopen, en, niet als Henk van binnen zijnde, begon hij bang te worden.
Maar toch ging hij door met hard te loopen, want dat moest toch gebeuren. En de
jongen - zooals die soort dat altijd doet, liep, om 'm van zich af te houden - de heele
tijd maar allerlei bedreigingen, en gemeene volksscheldwoorden te zeggen. Zoo
kwamen ze aan de weg, Ab, die steeds terug had geschreeuwd, nu toch beangst,
nu hij op de fiets moest, en de jongen 'm tegen wou houden. Wat moest hij nu doen.
Toen hij op wou stappen, ging de jongen ervoor staan, zoodat hij er weer af moest,
- en nu ontstond, wanhopig - Ab gaf er zich -, hij begreep niet hoe -, maar aan over
- een gevecht. Eerst stoof hij met de veerende stalen fiets tegen de jongen in, die
zich gemeen aan de nikkelen trappers bezeerde. Ab kreeg er ook een met de punten
onder tegen z'n knie, maar dat achtte hij al niet, en hij ging door. Bij ongeluk werd
hij toen omgegooid, onder de fiets, maar hij stond op, en vocht door, nu met z'n
vuisten slaande op de mouwen van de stinkende jongen, - die aan de fiets stond te
trekken. Maar eerst toevallig, doordat hij de jongen, (die 't ook deed), een gemeene
schop had gegeven, - kon hij opspringen, de jongen vreeselijk luid aan 't huilen, en
schreeuwen achter zich latend, - en was hij weggereden. Dat deed hij uit alle macht,
maar van zenuwachtigheid moest hij het stuur onvast heen en weer laten bewegen.
Woest fietste hij, bezweet, naar 't gemeentehuis, 't was heel dichtbij. Maar 't was
dicht. Wat toen? en 't zweet brak 'm nog meer uit. Er was haast niemand op die
middag, een voerman en een enkele ouwe vrouw, en die zeiden, dat de veldwachter
er niet was, ook niet thuis. Wat nu te doen, - en in wanhoop, en haast huilend reed
hij, met zwakke beenen, toen maar weer terug op z'n fiets -, om dáar te vragen wat
hij nú moest doen.
Maar o zaligheid, toen hij aan de weiden kwam, zag hij oom en Henk en de
meisjes, - en de mannen niet meer. Die waren aan 't loopen gegaan - de twee laffe
kerels hadden al dadelijk niet meer gewild - en zoo was dan gelukkig 't lamme,
ellendige, dat op die dag gekomen was, voorbij. Een tijd bleef Ab toen bekomen,
bij de anderen, en bij oom, die nog trilde van nervositeit, en maar niet op kon houden
te vloeken op die slampampers, dat vuile volk, dat hij 't gemeenste tuig, dat er
bestond, noemde. En de meisjes waren ook nog van streek van wat ze hadden
uitgestaan. En Hénk, zag heelemaal wit van vechtlust.
Gaandeweg echter ging alles over. Bij mekaar praatten ze er over, en werden kalmer.
Of ze niet gezien hadden dat een van die kerels een mes in z'n omgekeerd gehouden
hand had, er heelemaal in verborgen, z'n duim tegen de punt aan! Zoo praatten ze,
zoodat ze eindelijk weer wat gewoon waren. Alleen oom nam maar steeds,
opgewonden, slokken aan z'n veldfleschje, en kon er nog maar niet over uit. Maar
ook dit nam een einde, - en op een oogenblik kreeg hij weer verlangen verder te
visschen. Lang hadden ze zich opgehouden.
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Ab ging 't natuurlijk ook doen, en zoo deden ze dat groote laatste uur nog wat ze
konden. Gelukkig was er op die weilanden
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veel water, en nog beesten genoeg, om er al de tijd te blijven.
Toen was 't, dat Ab de groote baars ving. Oom had die ochtend in de slooten al
een flinke snoek gevangen. Op eens hadden ze hem even zien vechten met iets
dat veel sterker was dan andere visschen, en toen was, met een plas en een slag,
statig 't zware lange beest, met de geele spikkels bestrooid, en z'n doorschijnende
opgekrulde vinnen - boven 't druipend slootvak verschenen. Dat was totnutoe de
grootste visch. Maar van de baarzen was die, die toen door Ab werd gevangen, de
zwaarste.
Hij was een eindje 't zonnige weiland ingeloopen, naar een sluis in een groote
sloot, die daar lag, - om te zien of er niets was. De sloot was er doorzichtig in de
diepte van de sluis, en zoowaar, daar zag hij ze, ontzet, de mooi gestreepte,
zeebra-achtige baarzen, boven elkaar, stáan, in 't klare donkere water in de sluis.
En een was zoo groot - wel tweemaal 't lichaam van de grootste andere - dat hij 't
haast niet geloofde. Langzaam zwom hij met z'n ondervinnen 't water heen en weer.
Ademloos had Ab toen z'n wurm - 't was juist een goeie - zacht in 't water voor 'm
néér gelaten, bijna vergaande van de agitatie. En ja, daar zwom de groote snel toe,
happend... en bleef toen weer gewoon staan. Eerst deed Ab niets van schrik, maar
toen dacht hij er aan, dat hij 'm toch óp had, en van toen af deed hij niets dan trekken.
Ja hoor, hij zat vast, z'n snoer, 't leek wel of ie aan de bodem zat, zoo weinig was
er aan te verwrikken. Maar hij haalde maar op met z'n sterke, buigende hengel, hij
hield z'n adem in, en er kwam beweging in. Zigzaggend sleepte hij 't zware vechtende
dier naar boven, aan 't draad. Toen schoot 't beest eindelijk uit 't losse bovenwater
de lucht in, - en met een boog, over de hengel uit, kwam hij door de lucht, en op 't
stoffige zand van de wei geploft. Daar gooide Ab zich met z'n borst op 'm, want zoo
hoog sprong hij, dat hij best weer in de sluis zou kunnen komen. De anderen lachten
ervan - ze hadden hem zien trekken - en kwamen nu aanloopen, maar wisten niet
wat ze zagen, toen ze er waren! En vooral Oóm, die riep 't uit van verwondering: 't
was de grootste baars van al z'n visch-tochten.
Daar Ab al die baarzen gezien had in die sloot, die daar 't weiland in liep, raadde
hij oom aan, nu daar nog te gaan hengelen. Ze hadden nog wat tijd, en 't was
gelukkig dat hij dat had gedaan: want achter elkaar sloegen ze de visschen op, en
weldra had hij er nog drie, en Oom, zes. Toen scheeën ze er mee uit.
Bij elkaar zittend in 't gras - nu alle drift tegen vuile kerels vergeten, - gingen ze de
visschen tellen. De zware manden lichtten ze op, en lieten de inhoud op 't gras
glijden, 't was een heele hoop, wijduit. Nu waren ze alle droog, en dof van kleur, en
verstijfd in allerlei houdingen, - en ze telden ze allemaal. Eindelijk, onder steeds
stijgende verbazing, kwamen ze aan 't eind. 't Waren er: 3 vorens, 1 snoek en 108
baarzen, (waar ook de groote bij was).
Die werden nu weer in de manden gedaan, die heele lastjes werden, en toegedekt
met groen, om ze wat koel te houden, terwijl ze aanhoudend de vervelende vliegen
heen moesten slaan, die in de vischlucht zaten te vliegen. En toen ze nu met alles
klaar waren, en Oom z'n groote pijp voor 't laatst had gestopt, gingen ze samen weg
van die wei, weer naar de tram.
En over de landweg liepen ze, na die plezierige dag. Henk naast z'n fiets met de
drie meisjes, en Oom en Ab bij mekaar achteraan. Ze waren er allemaal moe van,
maar 't was toch heerlijk geweest. Maar 't plezierigste van alles was toch, vond Ab,
dat Oom en Henk nu heelemaal goed met elkaar waren.
Toen ze, eindelijk, thuis kwamen, - na de vermoeiende wandeling nog door de lange
stad, beladen aan de schouwers met de banden van de zware visch-bunnen - toen
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was 't een verlichting, zoo zalig, - na die warme dag en al hun moeheid, - dat die
misschien wel de kroon was op alles. Hun stoffige schoenen en kousen, en
warm-bezweete kleeren konden ze nu uit doen en zich was-
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schen, en in de koele leuningstoelen liggen. Dat deden ze nu, bij elkaar, in de
schaduwvolle voorkamer. En telkens kwam er voor hun oogen, helder en kleurig, 't
slootwater met de kringen kroos, en wippende dobbers. Zoo zaten ze in de lekkere
temperatuur van de voorkamer, uit te rusten. En toen ze - 't was al laat - bekomen
waren van de vermoeidheid, en erge honger kregen, van de dag, - toen was de
maaltijd achter klaar, van de visschen - en gingen ze met veel zin er heen.
In de groote schotels met vocht dampte de witte waterbaars met dichte wolken,
een lekkere lucht. En heele schalen kleine vierkante boterhammetjes wittebrood
met roggebrood stonden erbij, door de meisjes klaar gemaakt. Met pijn in hun kaken
van lust om te proeven ademden ze die lucht in, en gingen ze zitten, en begonnen
met leege magen. En heerlijke zoete Grieksche vischwijn dronken ze er bij.
Oom at die avond niets dan baars, - en een enkele heete aardappel. Plezierig
vertelden ze onder 't eten van hun tocht, en 't voorval, en bespraken alles. Verbazend
veel baars ging er op.
En morgen, aan de middag, zouden ze de snoek krijgen, lekker klaar gemaakt
volgens een ander recept.

Deemoed-liefde
door Annie Salomons.
Het leven overstelpte haar; het raasde en woelde aan alle kanten, het bulderde haar
tegemoet, achter haar aan; ze wilde stilstaan blijven, omdat ze het niet bevatten
kon en toch liep ze door in koortsigen angst. Haar oogen vlogen rond als twee
verschrikte vogels, zochten de zwart-volgeladen trambalcons, liepen hoog-op naar
de imperiaals van de schokkende omnibussen, bestaarden elk voorbij-schimmend
mannengezicht, telkens bang terugvluchtend onder de beschermende leden, wanneer
de vragende blik met te dringende tegemoet-koming werd beantwoord. En terwijl
ze voelde, dat het te veel was, dat hij, ondanks haar tot-'t-uiterste-gespannen
aandacht haar ontvlieden kon - hij, één klein mensch in dien stróóm van menschen,
die saamgewarde klit van wagens en karren en fietsen, en tóch haar hééle wereld,
haar éénig-bestaande - liet ze soms drie, vier jassen aan haar voorbij schuiven
zonder zien, haar oogen bestreelend 'n groote spiegelruit, die met vagen
verdonkerden kleur en weg-wijkende lijn haar gestalte bijna tot haar voeten
weerkaatste; en ze zocht: staat m'n hoed zoo goed, niet te veel naar voren? - zitten
de bloemen niet te hoog aan m'n boa - ben ik mooi genoeg voor hem, voor hem? Dan met 'n ruk wendde ze haar gezicht weer naar de menschen, even ómziend
naar de juist-voorbije gestalten, en liep voort, haar voeten soms neer-kletsend in
plassen, struikelend over oneffenheden, waar ze zelfs dan niet naar keek; aldoor
hoog haar hoofd houdend, òp haar blik naar de gezichten, de trams, de bussen....
Den heelen nacht had ze geweten, dat hij dien morgen komen zou. Nu in 't
morgenlicht, leeg van niet-slapen, wist ze eigenlijk niet meer hoè, keek instinctmatig
zonder zich te kunnen voorstellen, dat hij wezenlijk zich uit de verwarde massa zou
kunnen losmaken, als 'n feit opeens, iets heel rustig-groots, 't eenige vaste, heldere
tusschen al 't beweeg, trillend als cinematograaf-beelden. Zoo had ze'm gisteren
gezien: of de heele straat eensklaps leeg liep, of 'n ontzaglijke wind àlles weg-veegde
en hij alleen bleef, onbewogen, hoog; hij en z'n familie, die menschen naast hem,
die maakten, dat ze slechts 'm aanzien kon, slechts met haar oogen even streelen
elk plekje van z'n gezicht, dan weer voorbij, zonder handdruk, zonder woord.
Het was iets heel ontzettends geweest hem opeens te zien, zoo heelemaal
onverwacht, iets, dat haar eerst verdoofde; en toen ze tot bewustzijn terugkwam,
merkte ze, dat ze al 'n heel eind van 'm weggeloopen was,
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zonder omkijken, zonder nog even één blik, en ze dacht er over om te draaien, gauw
te volgen den weg naar z'n huis, en dan stil op 'n afstand te blijven indrinken elk
van z'n bewegingen - tot opeens 'n felle pijn haar even stilstaan deed, 'n steek door
haar borst, die haar de oogen deed sluiten: hij was hièr, hièr, en hij had het haar
niet geschreven; hij was hier, zonder dat ze het wist, niet om haar te zien, maar om
iets anders, iets anders - 'n heele dag kon hij rondloopen door deze straten, zonder
te trachten hààr te naderen, 'n heele dag kon hij in hààr stad z'n leven met anderen
vullen. De gedachte was te erg om te kunnen verdragen; iets ergs gelooven kòn ze
nooit; ze dacht altijd het beste van iedereen om zichzelf 't verdriet van hun slechtheid
te besparen, en hij - hij; 't kon immers niet.
Ze had heel gauw de reden gevonden: nog 's ééne keer, maanden geleden, was
hij op 'n vrijdagmorgen haar tegemoet gekomen, toen ze op weg naar de bibliotheek
was, had met haar gewandeld, gepraat; zachtjes gespot met haar eerbiedige adoratie
voor hem en haar opgeheven tot zijns gelijke. En als zijn gelijke eischte ze, wìst ze,
dat hij morgen wéér komen zou, reageerend op haar laatsten brief, waarin feller
haar verlangen opgelaaid was; verlangen, dat door lange ontbering bijna vertwijfeling
was geworden. Nu zou hij het komen stillen - en terwijl ze dien gril-helderen ochtend
het wijde plein voor de bibliotheek overstak en zich niet kon voorstellen, hoè 't zou
gebeuren, en z'n gezicht minder duidelijk voor zich zag, dan anders na maanden
niet zien, schudde ze zich wakker uit haar roezige gejaagdheid, stelde dood-nuchter
zich zelf de feiten voor: denk nu toch 's aan, kind; hij wàs hier gisteren, en hij heeft
't je niet geschreven, en hij heeft je niet gezocht. Wat is de eenige mogelijkheid, die
overblijft: dat hij vandaag komt, denzelfden tijd als toen, maar omdat hij 't gevaar
van misloopen vreest, en toch weet, dat je daar zult zijn, zal hij naar de bibliotheek
komen - of hij is er al, hij is er al.
En na een langen blik, waar ze heel 't plein mee omvatte, ging ze de lange
schemerige gang in, de hakken moedig-tikkend op de blauwe steenen, 't gezicht in
zeker-weten stil. Achter haar klonk zwaarder voetstap-geklink en op de eerste treden
van de trap bleef ze staan, draaide zich om, vorschte met haar oogen naar den
grijzen koker beneden: 'n fel-lichtend oogenpaar fixeerde haar met teederen spot,
en, geërgerd, veerde ze vlug de trap op, twee keer bijna vallend over haar rok, rukte
de deur open, die ze expres-onbeleefd voor hem, die vlak bij was, weer liet
dichtslaan. In 't portaal voelde ze zich dadelijk weer veel kalmer. Ze keek niet door
de glazen deur de zaal binnen, maar genoot diep en heerlijk van haar nog niets
weten; opzettelijk-langzaam schoof ze de glacé-handschoenen van haar kleine
handen, en maakte de bloemen van haar boa los. Voor den spiegel bevestigde ze
ze tusschen 'n strik op haar japon, en ordende haar haar, dat door haar hoed wat
verzakt was. Terwijl ze zoo met opgeheven armen stond, bespiedde ze de loome
gratie van haar bewegingen, en dacht, dat misschien, misschien, hij, al binnen, haar
zag, haar wachtte.
Toen trok ze de deur open, de oogen neer, en haar verlangen, haar hoop, haar
angst was opeens zoo zwaar in haar, dat ze niet doorloopen kon, staan bleef bij
den standaard met de vreemde tijdschriften, terwijl het was, alsof haar heele lijf in
deining was, zóó sloeg het bloed in breede golven tegen de wanden van haar hoofd,
zóó klopte het door haar wangen, haar keel, haar armen. In 'n droom nam ze 'n
tijdschrift op, bladerde er even in, en nam toen weer 'n ander; haar knieën sloegen
zacht tegen elkaar en deden haar rokken ruischen, haar adem was kort en snel.
Na 'n paar minuten, toen er niemand kwam, niets gebeurde, keerde ze zich om,
als verlicht, en het gewoon-vertrouwelijke uitzicht van de zaal, de prettig-kalme
gezichten van de knechts, die koffie dronken als iederen morgen, die goedig knikten
- als iederen morgen, deed haar opeens haar opwinding tot 'n dwaasheid redeneeren:
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m'n god, de heele wereld is als altijd, er is heusch niets bizonders, omdat hij komen
zal, het is nog vroeg, ik zal maar rustig wat gaan lezen voor 't raam; vóór tienen zal
hij er vast niet zijn.
Ze ging zitten aan 'n kleine tafel voor
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een venster en legde een blad open voor zich: haar bewegingen waren weer
langzaam maar ze kon toch niet lezen.
Het plein lag in karakterloos-bleeke morgen-zon-lichting, en 't gewoel der
menschen er over heen leek klein van onbeduidendheid, 'n roezige onrust om niets,
of de een rechts liep, omdat de ander links ging, dwaas en onberedeneerd.
Ze voelde zich nu heel blij en superieur; ze was volkomen rustig, omdat ze wist,
en zonder spanning keek ze in de drukte. Het glas liet de koele lentelucht door en
ze leunde er haar hoofd tegen, dat gloeierig van niet slapen was. Den heelen nacht
had ze aan hem gedacht. Ze geloofde nu, dat ze koorts gehad had, want in de
duisternis had ze allerlei vreemde hallucinaties geleden.
Eerst had haar gelùk den slaap verdreven, omdat telkens, als ze bijna insliep, de
gedachte: morgen komt hij, morgen komt hij, haar zalig heelemaal wakker deed
rillen, en ze dan lachen bleef in de duisternis en haar handen kuste of zich-zelf
omhelsde, verdwaasd van weelde.
Toen was de angst gekomen: maar àls hij 's niet kwam, àls hij 's niet kwam. Als
't z'n bedoeling eens geweest was, hier te zijn, zonder dat zij 't wist; als hij 'r eigenlijk
niet wilde? Dat had ze toen expres heel erg uitgewerkt, zichzelf daar heel heel
bedroefd mee gemaakt, om 't heerlijke dan alles er na schitterend te weerleggen:
zou hij niet komen? ja, vroeger had ze dat kunnen denken en zou ze gelukkig
geweest zijn met alleen maar het-hem-even-zien, maar nu had hijzelf haar geleerd
'm lief te hebben met 'n liefde, die terug verlangde, die begeerde; nu had hij zelf
gezegd, dat haar brieven hem goed deden, er soms om gevraagd; niet om hààr zou
hij komen, uit goedheid; maar omdat hij zèlf verlangde: o, de zaligheid van dìt
egoïsme.
Maar àls hij niet komt.... Toen had ze zich heel overmoedig gevoeld; en ze was
rechtop gaan zitten in haar bed en had gelachen: Als hij niet komt, dàn is alles uit.
De klok op het plein speelde tien uur, en langzaam klonken in de stille zaal de
zware klokketonen door. 'n Paar maal zoog de deur open en dicht om bezoekers
binnen te laten en sterk voelde ze telkens de verleiding 'r hoofd om te wenden en
te zièn. Maar ze deed het tòch niet. Ze wilde, dat hij opeens voor haar staan zou,
ondanks al haar wachten tòch nog onverwacht, en om niet aan z'n komst-zelf te
denken, vertelde ze zich weer het wonderlijke van dien langen wakkeren nacht, 't
vreemde van àl die stemmingen, die ze na elkaar had doorleefd. Nu eens wilde ze
slapen, dat hij 'r den volgenden dag niet bleek en on-jong zou vinden, dan weer
vond ze zonde deze heerlijke uren van verwachten niet met volle bewustzijn te
doorleven. Wat hij vorige keeren gezegd had, dacht ze... en wat hij nu zou zeggen...
en wat zij zou zeggen?
Wist ze 't nog? wist ze nog, wat ze zeggen zou, als hij nú kwam? 't Was kwart
over tienen; hij zou zóó komen; de vorige keer, toen hij opeens er was, was ze zoo
overstelpt geweest, dat ze niet had kunnen denken, en toen hij weg was eerst, wist
ze weer al de dringende vragen over hun liefde, over z'n leven, die hij in brieven
altijd onbeantwoord liet, en die ze toen zoo mooi had kunnen doen, van die heerlijke
vragen, die teere intimiteit uitlokken, die de starre teruggetrokkenheid van z'n stem
zouden doen breken in weeke zachtheid... en aan haar liefde geven de blije glans,
die ze zoo lang vergeefs al wachtte. Zou ze nu er aan denken, en nu hem niet laten
gaan voor hij aan al haar verlangen had geantwoord: waaròm hij van haar hield,
wat hij aan haar vond? en hoe lang al? en wat hij van haar gedacht had, toen hij
haar voor 't eerst zag... of hij nu heusch niet voelde, dat hij ver boven 'r stond.... En,
‘nee’, zou hij zeggen ‘nee, heusch niet; zet die dwaze gedachte toch uit je hoofd...
ik hou van je... en - en....’
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Ze kon niet meer doorgaan, want de gedachte aan z'n oogen, zacht en diep, aan
z'n stem, die doordrong tot diep binnen in haar, maakte haar vreemd, licht in haar
hoofd, en ze drukte haar wang aan het glas, omdat ze 't gevoel had, of alles
vervloeide....
Buiten speelde de klok hard-hoog half elf, en langzaam dreunde de doffe slag in
de stille zaal na. Dien ochtend om half zes, toen ze vreemd-afgezenuwd de meid
haar
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laarzen had hooren wegnemen, had ze gedacht: over zes uur heb ik hem bij me,
hèm - bìj me - nu was hij er nog niet, maar toch al nader en nader kwam z'n komst.
Ze zou nu het tijdschrift gaan kijken; het was over architectuur; daar wist hij veel
van en zij niets; om hèm was ze 't gaan bestudeeren, ofschoon 't er koel liet als
geen andere kunstuiting: te grootsch, te massaal gewoonlijk voor haar te-gevoelig,
bij-uitstek-vrouwelijk begrijpen en waardeeren.... Daar zou ze nu in gaan zitten lezen,
en als hij kwam, zou hij 'r zóó vinden, iets doende, wat hem interesseerde.
Maar het leek wel, of er 'n rood waas over haar oogen ging, en toen ze, toch
doorzettend, 'n bladzij had gelezen, wist ze niet meer, waarover het was - en haar
oogen gleden weg naar het plein, waar de menschen aldoor maar gingen, nu al 'n
uur lang, al maar anderen, al maar meerderen.... Ze voelde zich zoo klein, zoo niets,
alleen tusschen zóó velen, en ze dacht, hoe ze dien nácht de stad had gezien... om
drie uur opeens had ze stappen onder haar raam gehoord, en toen was ze uit haar
bed gesprongen en bij den bleeken lantaarnschijn had ze voor den spiegel haar
haar uit de vlecht getrokken - 'n vreemd, spokig beeld had het glas weerkaatst. Toen
was ze zoo met 'r zwaar-blonde haar los om haar gezicht naar 't raam geloopen,
maar er was niemand geweest; de straat was vaal; de huizen aan den overkant
hadden doode oogen... ze had lang staan kijken; en driemaal weer had ze gedacht,
dat ze 'm hoorde... eens zelfs z'n stem, die 'r riep....
Hard opeens, als 'n wreed-vermanende stem, die kinderblijheid stoort, zette de
klok elf uur in - de zaalklok echode na, diep en somber. Ze rilde, alsof ze wakker
werd: elf uur en nòg niet... hoe weinig zou ze maar aan hem hebben; om kwart voor
twaalf moest hij al naar z'n trein, de vorige keer; er gìngen niet veel treinen... maar
drie kwartier. - Onwilkeurig dacht ze, hoe ze 'm vroeger had liefgehad, en of 't
eigenlijk niet beter was zoo... toen hij alleen was haar ideaal, hoog en onbereikbaar,
aan wie zij àlles offerde en van wie ze niets vroeg... haar ideaal, dat ze uit de verte
vergoodde, zonder behoefte hem veel te zien of te spreken; dat haar sterk maakte
en alleen in haar hooge, krachtige gedachten was. Hij had haar anders geleerd; hij
had haar alleenhemelsche liefde met aardsche vermengd... het weeke verlangen
was gekomen, de willooze zwakheid, de levenscirkel-vernauwende liefde.... Er was
nu niets meer, wat voor haar waarde had dan hij, terwijl hij eerst voor haar aan alle
dingen waarde had gegeven - er was voor haar niets te verwachten dan hij... en ze
weifelde nu, of 't niet beter was geweest, als 't maar was gebleven als vroeger... hij
was zóó in alle lagen van haar leven doorgedrongen, dat ze hem op èlke wijze kon
liefhebben, en deze lièfde wàs veel rijker, als ze bevredigd worden kon, maar 't leek
wel steeds verlangen te zullen blijven, leeg-etend pijnlijk - na drie maanden scheiding,
slechts getroost met enkele brieven, die weinig gaven, zou ze hem nu spreken drie kwartier... nee minder dan drie kwartier....
Heel bescheiden, als in meelij, zong 't buiten even kwart.
Toen in 'n grooten angst, rukte ze z'n laatsten brief, die ze altijd bij zich had, uit
haar blouse, en drukte hem tegen haar mond, of ze 'r iets uit opzuigen wilde. Maar
dadelijk vond ze het gek en borg hem weg: ze was voor 't eerst bang, dat hij niet
komen zou; ik zal tot tien minuten voor half niet naar buiten kijken, zei ze, dan zal
hij er zijn - en ze las weer iets van kapiteelen en portieken en zuilen en - ze keek
op de klok, twaalf minuten - toen vielen haar oogen weer aan op het plein - er waren
nu veel wolken gekomen, en grillig trok goud en grijs over de menschen heen... in
de verte ging 'n man, die op hem leek, ze boog zich, keek, keek, nee; die dan, nee,
die dan, ja... ja... nee... ze dwong zich in elken man èven te gelooven, ze durfde
niet niets te voelen.
Ze stond nu op om het tijdschrift op z'n plaats te gaan brengen en bij de deur
bleef ze treuzelend staan: voetstappen hoorde ze de trap opkomen, de deur ging...
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ze keek... Willem; blozend voelde ze z'n bewonderend-blije blik, keerde boos zich
om, omdat hij wel van plan leek haar aan te spreken, en ze voelde, dat ze 'm hààtte,
omdat hij er even
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had laten denken, dat hìj 't was, Johannes; en Johannes haatte ze ook, omdat hij
haar, de zóó door-anderen-begeerde, de altijd-genadig-gevende, als smeekeling
vertrapte, alleen liet, onbeschermd tusschen al die passie... Waarom, waarom? zei
ze woest; al die anderen, die me niets schelen kunnen, om me heen... en jìj altijd
ver weg... waarom al die anderen altijd m'n mooiheid zien en jìj nooit... waarom 'n
woord voor de anderen 'n schat, en jìj wilt naar m'n heele liefde niet je even
neerbuigen.
Ze drukte haar droge handen tegen haar heet hoofd en keek weer naar buiten;
ze zou leelijk zijn met zoo'n kleur van opwinding, dacht ze; 'n zwaar niet-denken
zakte over haar heen... één keer schokte ze op, toen 'n jongen binnenkwam met
net zulk haar als hij... toen, bij 't slaan van de klok, langzaam en wreed: twaalf lange
slagen, schudde ze mat haar hoofd: o god, hij komt niet, hij komt heusch niet, o,
god, o, god, nu is het uit, hij komt niet, hij komt niet....
De knecht, die even naar beneden was geweest, kwam vlak langs haar heen; ze
keek hem aan: 'n brief, 'n telegram misschien, dat hij verhinderd was... rustig ging
hij langs haar, verschikte iets aan de couranten... Er kwam 'n oude heer binnen, die
onzeker liep; geïnteresseerd keek ze naar al z'n bewegingen, volgde hem door de
zaal overal... ze voelde nu weer, dat haar hoofd bonzend pijn deed. Ze wiegde in
haar heupen heen en weer: waarom heeft hij het gedaan, waarom heeft hij het
gedaan; waarom me niet in m'n rustige adoratie gelaten, maar al die passie in me
gewekt... hoe pijnen zal het en schroeien, voor dàt alles leeg is gebrand...
Waarom heeft hij zoo gedaan, als hij niet van me hield; of àls hij zich vergist heeft,
waarom is hij dan nù niet eerlijk geweest? ben ik niet méér waard dan z'n bedriegelijk
medelijden. Ik ben sterk genoeg; ik kan de waarheid wel dragen, en m'n liefde is
groot genoeg, om, kleine zwakheid overwonnen, wéér uit te groeien tot slanke
adoratie-lelie... O, zelfs voor z'n eerlijkheid vond hij me te klein... en nu is 't uit, alles,
heelemaal... nee ze wìlde 't niet, ze kòn 't niet willen; hij zou komen, hij moest komen.
Haar handen knelde ze in elkaar, haar oogen richtte ze strak naar den kant, waar
hij woonde; met haar heele wil, met alle kracht van liefde en verlangen en
beleedigden trots, die in haar stormde, dacht ze aan 'm, en ze zei: ik wìl; ik wil, dat
je komt; je moet komen... Ze bleef zoo staan, of ze 'n wonder verwachtte; toen
hoorde ze 'n trein achter het huis wegdreunen, en ze zag in gedachte: hij in 'n coupé,
wegvliegend door de weilanden, weg van haar, van de stad, ver, ver... tegen zòò'n
realiteit helpt geen gedachtenkracht, geen liefdewil... Ze slenterde de zaal door om
weg te gaan: haar stappen, schoon gedempt door de dikke mat, hamerden luid in
haar pijnend hoofd. Ze kon zich niet begrijpen dadelijk weer gewoon buiten te zullen
loopen. 't Was, of ze hier tijden geleefd had, ernstig ziek was geweest. Bij de
boekenplank bleef ze even staan; ze kòn niet weg. Het was bij half één: als hij nu
kwam, zou ze zeggen, dat ze naar huis moest, koffiedrinken, prevelde ze bij zich
zelf als 'n list, om ze-wist-niet-welke verborgen, haar-vijandig-gezinde macht over
te halen, en ze voelde, dat ze het toch niet zou doen, dat, àls hij kwam, ze àlles zou
laten loopen, en niet boos meer zijn over z'n lang wegblijven, niet vragen meer...
alleen dankbaar aannemen, wat hij geven wilde in genade.
Het leven op straat scheen haar denken nu te verhelderen; wèg te zijn uit de
rookerige atmosfeer deed haar goed. Vroeg naar bed gaan zal ik vanavond, dacht
ze, terwijl ze haar droog-zware tong heen en weer bewoog in haar strakken, als
gezwollen mond. Lekker zal ik nu slapen, nu ik niets meer te verwachten heb.
Toen, midden-in 't banale leven van boodschappen-doende dienstmeisjes en
beursheeren en schoolkinderen, dacht ze ook aan hem als gewoon-levend mensch,
en opeens zag ze in het feiten-bestaan honderd verhinderingen, waarom hij niet
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had kunnen komen: ze hadden logés, die hij niet alleen had kunnen laten; z'n vader
had hem meegenomen naar de fabriek; z'n zuster was weer minder goed geweest,
en hij was bij haar gebleven, om 'r op te passen. Of nòg gewoner: z'n moeder had
dien morgen den kleermaker besteld om 'm 'n nieuw pak aan te meten, of... of...
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er waren honderd andere redenen, en terwijl hij zelf, wild van ongeduld had gejaagd
en gehaast, om nog bij haar te komen, en 't toch niet klaar had gekregen... terwijl
hij nu in woedewanhoop weer werd weggespoord ver van haar vandaan, had zìj 'm
beschuldigd, gehoond.
O, hoe klein was ze nog in haar liefde: hoeveel sterker en grooter moest ze
worden. Toen ze gisteren hem zag, had ze dadelijk moeten wèten, dat 't zoo goed
was, zonder verder navorschen, zonder bedenkingen... Van dìe vrouwen wilde ze
zijn, die, door liefde, groot waren, en 't kleinste onbegrijpelijkheidje was genoeg om
haar hem te doen beschuldigen. Uit moet 't zijn, had ze gezegd, uit... of dat ooit kon,
zelfs, àls hij haar niet wilde, of in haar liefde ooit iets veranderen kon, al liet hij haar,
maar hij zoù 'r niet laten, hij zoù niet....
Ze was nu op de plek, waar ze 'm de vorige keer had ontmoet; ze trok de viooltjes
van haar borst, die ze hèm had willen geven en liet ze vallen op de steenen. Het
was 'n kinderachtige, sentimenteele hulde, maar ze wilde boete doen, schuld belijden
en beter wist ze niet....
Maar diep in huilde er iets, en blééf huilen, hoe ze nu ook, om te schrijnend verdriet
te troosten alle schuld op zich nam. Ze voelde, dat, hoè alle menschen van de wereld
als hinderpalen zich tusschen hen gesteld hadden, zìj hem toch altijd had kunnen
bereiken....
Dat hij wel meende z'n liefde misschien diep en echt, maar niet vermoèdde 't
geluk van 'n volkomen overgave, zooals de hare....
Dat háár liefde altijd blijven zou voor haar alleen 'n hooge weelde èn 'n schrijnende
pijn; nooit door daad zìjn leven zou mogen vermooien....

Boekbespreking.
Cyriel Buysse, In de Natuur. - Het Leven van Rozeke van Dalen, 2 dln.,
beide uitgegeven door C.A.J. v. Dishoek te Bussum in 1905.
De heer Cyriel Buysse is een verbazend vruchtbaar auteur! Hoe weinige maanden
is 't nog maar geleden, dat ik zijn boek ‘Tusschen Leie en Schelde’ aankondigde,
in deze kolommen, en daar liggen er al weer drie, in hun frissche kanarie-geel,
gloednieuwe deelen: een bundel - verhaaltjes, schetsen, notities - en een tweedelige,
uitgebreide roman. En dan zou hij ook nog geholpen hebben (op welke manier
toch?) aan dat tooneelstuk van Jhr. van Riemsdijk ‘Se non e' vero...’?... Schijnt het
niet bijna onmogelijk?
Nu komt het mij voor, dat de nieuwe bundel, ‘In de Natuur’, eigenlijk 't schoon
resultaat moet zijn van een vlijtige nalezing, waaraan de verstandige schrijver zijn
portefeuille eens heeft onderworpen. Althans, het boek bevat vele, en velerlei, meest
kleine schrifturen, sommige min-of-meer fragmentarisch, en grootendeels niet uit
zijn laatsten tijd. Dat wat, naar mijn smaak, het beste is, gaat voorop: de impressie,
waarnaar ook de gansche bundel genoemd werd. Een eenvoudig geschriftje,
beheerscht van gevoel en heel zuiver van stemming. Zacht ontroerend. Toch wel
doordringend genoeg om u in het geheugen te blijven. De schrijver vertelt: hoe op
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‘een glanzenden Juni-ochtend’ hij wandelde langs den ‘zachten oever’ der ‘kalme
Leie’ en een begrafenis aan zag komen. Vier kleine meisjes droegen het kistje.
Twee nonnetjes gingen er naast, en ‘de vader’ er achter. De kleine lijkstoet moest
met de pont worden overgezet, tegelijk met een boer en twee koeien, - ‘scheune
biesten’ oordeelt ‘de vader’ -, en ook nog een klein zwart hondje, dat ‘tusschen de
beenen doordringend, even aan het doodkistje komt snuffelen. Een trapje met de
voet verwijdert hem, en weer jankt hij, heel eventjes. De meisjes glimlachen’...
Het volgende is dan een langer verhaal,
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van dorpsmenschen-misère, hier en daar ietwat te week pathetisch, in een
ouderwetsch meewarigen toon, maar overigens onderhoudend geschreven. Een
broer en zuster, die niet op hun ouderlijk erf kunnen blijven, ten slotte ook geen
‘eigen baas’ meer zijn. Maar dan komen acht amusante schetsen, gemaakt in ‘'n
dorpje’, levendig, vlotweg geschreven, pretensieloos vlot, maar karakteristiek voor
het Vlaamsche leven.... Zulke dingen kan men nu ‘schetsen’ noemen, geloof ik, het woord wordt maar al te vaak, glad verkeerd, voor áfgewerkte verhalen,
impressies, doorwerkte studies gebruikt -, een schets is, dunkt me, iets vlug
gemaakts, alleen met een paar typeerende lijnen aangegeven, in eenen zit, als 't
ware, op het papier gegooid.
Volgen: ‘Mijn Beestjes’, vier kleine notities - die schijnen mij wel wat diep uit de
portefeuille gekomen.
En drie ‘Droomvizioenen’ tot slot... uit het allerachterste schotje...
Maar nu dan Rozeke van Dalen. Dat is weer een echte Vlaamsche roman! In de
eerste plaats boeiend, pakkend verteld, kleurig en fleurig en frisch geschreven,
belangrijk uit ethnografisch oogpunt, en warm van gevoel. Maar, hemellief, wat een
mengsel alweer van kras realisme en romantiek, van naïef sentiment en bezadigde
wijsheid, van ouderwetsche intrige-vinding en nieuwerwetsche beschrijvingskracht,
van ruwe oubolligheid, vrouwenvereering, idylle, mystiek, melodrama, álles! 't Lijkt
soms-wel of het er om is gedaan; geen kunstrichting die niet vertegenwoordigd,
geen uitingswijs die verwaarloosd is....
Rozeke dan is een boeredochter, die vrijt met Fons, en die niets wil weten van
Smul, den rossigen paardenknecht, ruwen bruut - wij kennen het type uit Buysse's
romans, veel nuance schijnt er nu eenmaal niet in te zijn.... En Rozeke krijgt hem
dan ook, haar Fons, met zijn zwarte ‘lokken’, en 't erfenisje van tante er bij, waarvan
ze een lief boerderijtje pachten. Hun eerste geluk is een ware idylle. Maar Fons is
zwak. Hij krijgt pleurus en ‘houdt er’ de tering ‘uit’. Als hij niet meer kan werken,
wordt Smul, die juist weer een nieuwe betrekking zocht, aangenomen als
paardenknecht op de mooie hoeve.
Hij weet er zich gauw onmisbaar te maken, de pootige, werkzame kerel.
Men begrijpt dan wel, waar dat op uit moet loopen. 't Is stellig geen onwaarschijnlijk
geval, al had 't misschien ook wel anders gekund, ook wel wat minder noodlottig.
Fons sterft. En Rozeke, zwakke vrouw, kan den bruut niet weerstaan. Hij verkracht
haar eenvoudig, tot twee malen toe zelfs. Ze moet hem wel trouwen. Natuurlijk
behandelt hij haar als een turk, slaat er weldra op, krijgt gelukkig een ongeluk, blijft
toch nog leven, maar verbeeldt zich wat later zijn vrouw op sterven-na-dood geslagen
te hebben, bezuipt zich dan en verdrinkt in de vaart...; een stuk-of-wat bladzijden
achteraan vermelden het verdere triestige leven van Rozeke.
Daaromheen nog een ander intrigetje van mejonkvrouw Anna en haren ontrouwen
man....
Nog eens, Cyriel Buysse is een uiterst vruchtbaar, een krachtig en bloedvol auteur.
Hij schrijft, in den besten zin, vlot en vlug, nooit slordig. Maar mooi-verzorgd is toch
ook weer wat anders. Hij is altijd de moeite waard, en altijd nog... litterair genoeg,
maar... wij zouden zoo graag nog wat meer hebben, gaver karakter, meer stijl, meer
schoonheid!
H.R.

J.B. Schuil, Gedeballoteerd, Indisch Blijspel in 3 bedrijven, en Het
Offerlam, Dramatische schets in 2 bedrijven. Harlingen, A. Land Ezn.,
1905.
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‘Gedeballoteerd’ is in het vorige speelseizoen door de Kon. Ver. ‘Het Nederl. Tooneel’
dikwijls en met succes opgevoerd.
De indrukken welke de vertooning gaf, heeft de lezing bevestigd. Toen waren wij
van meening en wij zijn dit gebleven, dat de 3 bedrijven onderling zeer in waarde
verschillen.
Met het eerste bedrijf heeft de schrijver blijkbaar bedoeld een inleiding zonder
meer in het leven op de niet nader aangeduide hoofdplaats in onze
‘Buitenbezittingen’, waar het stuk speelt. Met het tweede begint het ‘geval’ in het
stuk, de voorbereiding tot en de deballotage als lid van de ‘Soos’ van den ingenieur
Schalkwijk, gevolg van diens gewoonte om zijn mede-kolonisten - dat zijn ook de
hoogere functionarissen - ‘de’, voor
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deze kolonisten zeer onaangename, ‘waarheid’ te zeggen. Het derde bedrijf brengt
dan de vernedering van de tegenstanders van Schalkwijk, Schalkwijk die plotseling
een zeer gezocht man is geworden als zijn vader tot goeverneur-generaal benoemd
schijnt te zijn.
Het eerste bedrijf is als een vertelling in samenspraken; de,
goed-gedocumenteerde, schrijver is zelf aan het woord en door den mond van zijn
personen licht hij ons in over gebruiken, toestanden, karakters welke hij in Indië
heeft waargenomen. Sommige personen (Bronsveld en Plooswijk bijv.) hebben wel
al iets eigens, doch de schrijver met zijne mededeelingen domineert.
Het tweede bedrijf is het beste van de drie en afzonderlijk beschouwd heel goed
tooneelwerk.
De auteur heeft bij het schrijven van dit bedrijf zijn personen duidelijk voor oogen
gehouden en het is hem gelukt ze tot de menschen te beelden die hij zag. Nu staat
daar dus niet meer de schrijver die van zijne ervaringen vertelt; de schrijver is ter
zijde getreden en laat ons nu zelf opmerken en onze conclusies trekken. Zeer knap
leidt hij de handeling naar de deballotage en bereidt hij de aankomst voor van het
telegram dat de mededeeling zal brengen van de benoeming van den nieuwen
goeverneur-generaal, Schalkwijks gewaande vader.
Hoewel dit niet van invloed kan zijn bij onze waardeering: de schrijver heeft ons
blijspel beloofd en met dit tweede bedrijf heeft hij woord gehouden. De benauwing
van het leven tusschen menschen als zij die hij van Walveren en Hesfeld heeft
genoemd, houdt hem niet meer - en krijgt ons niet in haar klem. Het is blij-spel dat
ook als zoodanig goed is, dat in eene opgewekte stemming brengt. Maar tevens
geeft dit bedrijf nog een hoogere opgewektheid, door zijn invloed van werk dat ‘er
is’.
Een diepe val doet de auteur na dit goede tweede bedrijf met het derde. Zijn derde
bedrijf brengt ons in de klucht en daarbij is het gebeuren niet al te treffend door
oorspronkelijkheid. Het weg-duwen in kamers en kasten van menschen die elkaar
niet mogen ontmoeten en die dan ten slotte toch en met ‘beschaamde kaken’
tegenover elkaar komen te staan, nadat een van hen bijna in een kast zou zijn
gestikt, we hebben 't wel eens eerder gezien zouden we zoo zeggen!
Maar nog eens: het tweede bedrijf is goed en doet naar een nieuw blijspel van
den heer Schuil verlangen.
Een groote fout is de figuur Ingenieur Schalkwijk, de flinke man, die het oordeel
van den schrijver over de andere personen in het stuk vertegenwoordigt. De schrijver
heeft gewild dat Schalkwijk ons sympathiek zal wezen, doch dezen praatjesmaker,
die zoo met zijn oprechtheid te koop loopt, dezen verwaanden kwast, die een ieder
zijn ongevraagde opinie opdringt, wij vinden hem onuitstaanbaar, en, waarachtig,
waren wij lid geweest van die ‘Soos’ daar ergens in de Buitenbezittingen, wij hadden
méegedaan aan zijn deballotage.
In ‘Het Offerlam’ behandelt de schrijver van ‘Gedeballoteerd’ de duelkwestie, die,
geloofden wij, toch waarlijk geen ‘kwestie’ meer is voor ons Hollanders.
‘Het Offerlam’ is een strijdstukje; een omhulsel van theorieën. Om deze theorieën
is het den schrijver te doen geweest, van deze theorieën uit heeft hij geschreven.
Daardoor is zijn kijk op de personen van zijn drama'tje vertroebeld. Ziende door
theorieën heen heeft hij zijn personen slechts vaag gezien. Ons gaat het dus
natuurlijk niet beter en waar wij alleen dan iets kunnen gevoelen voor personen op
het tooneel zóo dat hunne lotgevallen ons belang inboezemen, als wij ze begrijpen,
als wij weten hoe ze innerlijk bestaan, als hun ziel zich openbaart aan onze ziel zouden we haast willen zeggen -, daar laat deze geschiedenis ons bizonder koud.
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De ‘kwestie’ interesseert ons niet en de lotgevallen van de ons vreemd blijvende
menschen laten ons onverschillig.
Overigens is ook dit stukje in waarde ongelijk. Men vergelijke bijvoorbeeld het
zevende met de achtste en negende tooneelen. Het zevende treft (bij lezing) even
door zijn soberheid, de juiste woorden die de schrijver heeft gevonden. In het achtste
en negende is alles ‘er naast’, klinkt alles valsch. De auteur houde 't hoofd helder
bij het opschrijven van zijn werk.
F. MN.
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J.D. Ros, Het ontwerpen van vlakornament. Rotterdam, W.L. & J. Brusse,
zonder jaartal.
Voor ik begon te lezen geneigd, - daar Hollandsche auteurs op dit gebied inderdaad
zeer zeldzaam zijn, - den schrijver te loven voor het ondernemen der moeilijke taak:
een handleiding voor het ontwerpen van ornament te produceeren, sneed ik, na het
veelbelovend voorwoord, gretig het boek verder open, vol verwachting van den
tekst, die door vele plaatjes, waarbij voorloopig zeer onbegrijpelijke, toegelicht zou
worden, of omgekeerd. Maar nu ik het boek uit heb, spijt het mij tot de konklusie
gekomen te zijn dat m.i. de heer Ros verdienstelijker werk gepresteerd zou hebben,
had hij éen van, of liever nog beide, Walter Crane's boeken vertaald: ‘The Bases of
Design’ en ‘Line and Form,’ hem zonder twijfel bekend. Wel vinden we in deze
boeken geen geestige bespiegelingen over het nut van ornament, en inderdaad ook
niet de hier beoogde beperking tot vlakornament, teneinde de behandeling in
grondigheid te doen winnen, maar... brengt het wijzen op de ongekende schoonheden
van een bloemkwal, een raderdiertje, een glasspons, een koffervisch ons wel veel
*)
verder in de kunst van het ‘rein deelen’ van een vlak? En zouden de genoemde
wetten van ‘meetkundige verdeeling,’ ‘samenstelling,’ ‘stabiliteit,’ ‘geschiktheid,’
‘kontrast,’ ‘evenwicht,’ wel veel indruk maken als ze toegelicht worden door een
prentje als op bl. 98, of was de wet van kontrast hier alleenheerschend? Gaan we
echter, na uit de inleiding begrepen te hebben dat, teneinde te leeren versieren, de
natuur bestudeerd dient te worden met een ornamentaal doeleinde, de verschillende
hoofdstukken eens na.
In hoofdstuk I en II lezen we voornamelijk hoe vreemde schrijvers de vragen: ‘wat
is ornament’ en ‘welke eischen zijn aan vlakornament te stellen,’ beantwoord hebben.
In hoofdstuk III: ‘Wat is ontwerpen,’ hooren we wat verëischt wordt voor het maken
van een goed ontwerp: vormenkennis, kennis van de ‘wetten,’ die het ornament
beheerschen, kennis der technieken, en hoe de beide eerste verkregen kunnen
worden door een ernstige studie van de organische en anorganische natuur.
Uitgeweid wordt over de onuitputtelijkheid dezer bron. Waar ook nadrukkelijk
gewezen wordt op de schoone geometrische vormen in het mineralenrijk te vinden,
verwondert het mij eenigszins, dat in het volgende hoofdstuk IV: ‘Geometrisch
ornament,’ hier niet op teruggekomen wordt, en geen enkele plaat van kristallen of
gesteenten gegeven is. Overigens lijkt mij dit hoofdstuk IV het best geslaagde uit
het boek, vooral door de geteekende voorbeelden.
De hoofdstukken V en VI hooren m.i. meer thuis in een plant- en dierkundeboek,
waaruit dan ook heele einden overgeschreven zijn, al wil Haeckel zijn boek ook
anders heeten, n.l. ‘Kunstformen der Natur.’ Wel zijn gestyleerde vormen gegeven
van bladen, bloemen, paddestoelen, slangen, waarbij vele goede, maar ik mis
voldoende aanduiding hoe deze, op zich zelf gestyleerde vormen, op verschillende
manieren te verdeelen en te groepeeren over een vlak. Waarom werd ook nergens
de aandacht gevestigd op het groote gewicht van goede verhouding tusschen
versierde en onversierde gedeelten van hetzelfde vlak? En vooral mis ik aanduiding
van uitgangspunten bij het ontwerpen: het nut van het aandacht-doen-trekken van
de interessantste gedeelden der compositie, het onderscheid maken tusschen hoofden ondergeschikte partijen.
Ook had meer gezegd kunnen worden van de karakteristieke lijnen die kontoeren silhouetteekening geven; van de door lijnen te geven uitdrukking van rust,
*)

‘Ontwerpen van vlakornament is: rein het vlak deelen,’ zegt J.H. de Groot in zijn boekje
‘Driehoeken bij het ontwerpen van ornament.’
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beweging, emotie, en over veel nog, dat meer de kern raakt van de uitdrukkingswijze,
die toch teekenen wil zijn, dan een opsomming van de motiefbronnen dit doet.
In hoofdstuk VII wordt dan nog de ‘diepe zin’ van de symboliek verklaard.
Wel-verzorgd uitgegeven, is dit boek zeker waard gelezen, ja bestudeerd te
worden door hen, die pogingen willen doen tot het ontwerpen van vlakornament; zij
worden dan tevens ingelicht over de litteratuur op dit gebied.
JOH. G.R.
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Rembrandthulde.
r
Door R.W.P. J .
We gaan het jaar in van de Rembrandt-hulde, van de vereering van Neerlands
grooten meester. En we hooren van eindelijk een zaal, waar men de Nachtwacht
zal kunnen zien, van eene groote beweging om Rembrandt aan het volk te geven,
van standbeelden en gedenksteenen, van feestmalen en verlichtingen, van
Rembrandt's etsen tot een bijbel bijeengebracht, van biografieën en prachtuitgaven,
van tentoonstellingen, eereavonden en wat al niet meer. En al mogen we nu met
reden veronderstellen dat bij enkelen dezer uitingen nog wel iets meer voorzit dan
louter eerbied voor Rembrandt's kunst, en al proeven we dan ook hier en daar wel
een bijsmaakje van eigenbaat of zelfvereering, de veelzijdige hulde voor den meester
wordt er niet minder om.

PORTRET VAN REMBRANDT'S MOEDER.
(UIT: REMBRANDT, DOOR G.H. MARIUS).

En veelzijdig wordt ze zeker, want tal van commissies, tal van particulieren hadden
hunne oogen reeds lang gevestigd op de Juli-maand van 1906 en geen wonder dan
ook dat verschillende uitgevers, bezield door dezelfde gedachte, een
Rembrandt-boek op hun program voor het nieuwe jaar gezet hadden.
En in spijt van de biografie door Jan Veth, van officieele zijde toegezegd, zijn er
reeds een viertal uitgaven deels verschenen, deels in voorbereiding en we twijfelen
niet of dit aantal zal nog wel aangroeien vóór we eenige maanden verder zijn. Een
der eerste die ons bereikte was: ‘Rembrandt’ een boek voor Jong Holland, door
G.H. Marius; uitgave P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam.
Waar de titel ons reeds eenigermate aanwijst uit welk oogpunt deze uitgave te
beschouwen is, daar verduidelijkt het prospectus nog beter de bedoeling van
schrijfster en uitgever.
Immers: ‘Het (boekje) beoogt slechts het leven en de kunst van den grooten
schilder nader te brengen tot jonge lezers, die niet gesteld op eene diepgaande
kunstbeschouwing of wetenschappelijke behandeling, en niet in de gelegenheid
kostbare plaatwerken te bezitten, hier eene op eenvoudige wijze geschreven biografie
ontvangen’.
En dit denkbeeld lijkt ons waarlijk niet kwaad, want hoevelen of liever hoe weinigen
zijn er die iets meer van Rembrandt weten dan dat hij een Nachtwacht, een
Staalmeesters en eene Anatomische les geschilderd heeft, en al staat het
Rijks-Museum en het Mauritshuis voor een ieder open en bezit het Prentenkabinet
schatten die voor belangstellenden gaarne getoond worden, voor recht besef en
recht genot van deze dingen moet men eenigszins ingewijd zijn, moet men zich wat
thuis gevoelen op dit terrein, al is de belangstelling ook nog zoo groot.
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In dien geest geloof ik ook dat het boekje van mej. Marius opgevat moet worden;
het heeft geen pretentie van een diepgaande studie, evenmin van een zorgvuldig
prachtwerk, het is voor hen, die zich van Rembrandt's leven en werken eenig idée
willen vormen, waarmede zij voor zich zelve volstaan kunnen, of wat nog beter is,
dat hen tot nadere studie, tot directe kennismaking met het werk zelf zal brengen.
Mej. Marius begint met een blik op Rembrandt's leven, op zijn huiselijke en finantieele
omstandigheden, voor zoover deze van invloed op zijn werk geweest zijn; want niet
zoozeer Rembrandt's leven, maar zijn kunst, zijn etsen, zijn bijbelsche tafereelen,
zijn landschappen, zijn nachtwacht, staalmeesters, zijn licht-effecten, aan jong
Holland, op zeer bevattelijke wijze mede te deelen, dit was de taak die zij zich stelde,
en voorwaar eene niet geringe.
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Het is mogelijk dat de historische waarde hier en daar iets te kort schiet, en dat de
illustraties wel wat weinig in de schaduwpartijen geven, is ook zeker jammer, maar
bij elkaar neemt dit niet weg dat dit boekje de lezers, voor wie het bestemd is, zeker
wel iets nader tot den meester zal brengen, en Rembrandt voor hen niet slechts
een beroemde naam blijft, maar dat zij iets begrijpen en voelen van de schoonheid
die uit zijn kunst ons tegenstraalt.
Een andere uitgave, die het in waarde van reproducties van de voorgaande wint,
is ‘Rembrandt’ kalenderboek door Dr. W.R. Valentiner met versieringen van J.G.
Veldheer, uitgegeven bij Meulenhoff en Co. te Amsterdam.

GRAFDRAGING.
(UIT: REMBRANDT, DOOR G.H. MARIUS).

Dr. W.R. Valentiner door den heer C. Hofstede de Groot ingeleid, wijdt een kort
hoofdstuk aan Rembrandt's leven om daarna meer uitvoerig zijn kunst, zoowel de
techniek als de tijdperken van ontwikkeling na te gaan. Deze laatste deelt hij in bij
de Ontleedkundige les van Dr. Tulp (1632), de Triomf van Delila te Frankfort (1636),
de Nachtwacht (1642), de Honderdguldensprent (omstreeks 1649), de verkoop van
Rembrandt's verzamelingen en van zijn huis (omstreeks 1658) telkens wijzende op
het meest kenmerkende in deze opeenvolgende perioden, verklarende de zoo
verschillende uitingen in Rembrandt's kunst. Begrijpelijk wordt hierdoor het verschil
tusschen een ‘Saul en David’, een ‘Homerus’ en de ‘Anatomische les’, we zien hoe
de omstandigheden van invloed waren op zijn talent, hoe we z'n gemoedsstemming
als uit zijn schilderijen kunnen lezen. Dr. Valentiner is er in geslaagd in zeer kort
bestek, een inzicht in Rembrandt's kunst te geven en waar de uitgevers zorgden
voor een royaal en zorgvuldig kleed, daar twijfelen we niet of ook dit boekje zal er
toe bijdragen de liefde voor Rembrandt meer en meer te verbreiden.
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AKT-STUDIE. (UIT: REMBRANDT, DOOR DR. W.R. VALENTINER).
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P.J.C. GABRIËL, NAAR EENE TEEKENING VAN JAN VETH
(EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. H.A. VAN NIEVELT GEB. PIEK. SCHEVENINGEN).
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P.J.C. Gabriël, door W. Steenhoff.
De namen met roemrijksten klank uit den schildersgroep van onzen tijd en van ons
land, laten zich van lieverlede opschrijven in het doodenregister. Daar is een vast
stel van die namen, waaraan we ons standvastig houden, sprekende over moderne
hollandsche schilders. Hun reputatie is zoo stevig gevestigd, dat we niet aarzelen
hen te noemen allereerst en boven anderen, die na hen kwamen. Onbewust spreken
we daarmee de meening uit, dat met hun verdwijnen een beweging verloopt, die
haar toppunt bereikt heeft. Wij staan nog te dicht op dezen tijd om de beteekenis
van hun kunst, vooral ook in verhouding tot die van vorige geslachten, naar juiste
waarde te schatten. Maar we kunnen alvast aan 't vergaderen gaan uit hun
nalatenschap, onze doorleefde indrukken doen herboren worden in een zich schrap
zettend oordeel, om te geraken tot grondiger erkenning en helderder inzicht.
Gabriël, een der oudsten uit die generatie, mag geplaatst worden naast hen, die
wij daar de grootsten achten. In zijn beste werken heeft hij zelfs onder hen een
eenige beteekenis als voortreffelijk schilder, in klaarheid en behoedzame vastheid
van uitvoering. In zijn beste werken - want de waarde zijner eigenschappen is lang
niet altijd te toetsen aan het gehalte van zoovele zijner voortbrengselen, over de
wereld verspreid. Bij Gabriël vooral mag de ongelijkheid in werken wel in aanmerking
worden genomen om ons begrip van zijn werkelijke waarde niet te laten afleiden
door schilderijen, die kwalijk te onderscheiden zijn van het tegenwoordige legio
proeven in landschapschilderen met afgeroomde kwaliteiten.

KRIJTTEEKENING (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. P.J.C. GABRIËL, SCHEVENINGEN).

De periode van af 60 ongeveer der vorige eeuw, was een gunstige voor hen, wier
ontwikkeling daarmee een aanvang kon nemen. Het was de tijd van een eersten
élan, die zich vrijelijk ontspannen ging. Mocht ook de beweging niet zoo vèrdragend
zijn geweest, als toen door velen geloofd werd, ze had de kracht en rechte strekking
van ontbottend jong
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IL VIENT DE LOIN (EIGENDOM VAN DEN HEER A.A. BAKKER CZN., 'S GRAVENHAGE).

leven, - het geloof, nog ongeschokt, bezielde alle daad. Iedere opbloei van kunst
(noem het school of richting) laat in haar wezen en uitloop zich kenmerken naar het
tijdvak, waarin zij gebeurt. De afzonderlijke daad lost zich op in een samenwerkende
actie. De tijd is gunstig voor aanpassing der individueele vermogens. Die, vóór
eeuwen begiftigd met hoedanigheden om uit te schijnen boven de meerderheid, in
dien tijd van actie geboren mogen worden, zijn bevoorrechten; als onderdeel van
een tot bewegende macht volwassen cultuur, kunnen zij voorspoedigst realiseeren
hun natuurlijke gaven. Enkelen geven wel eens den stoot tot ontwaking van den
geest, die het nieuwe tijdperk beheerschen zal, - schijnbaar evenwel: zij stelden de
ontwikkelende beweging krachtigst in evenwicht. In hen had zich het overvloedigst
en het zuiverst verzameld wat de tijden droegen; van de kunstrichting die zij
verpersoonlijken zijn steeds de voorloopers aan te wijzen. Kunstuiting correspondeert
toch aan bepaalde maar onbewuste verlangens en levensbeschouwingen in de
omgevende wereld; de mode is hierbij het doode aanhangsel. Een Rembrandt
de

verschenen in de 18 eeuw zou er een grooter zijn dan de zeventiend' eeuwsche
Rembrandt. De vlotte ontwikkeling van het jonge kunstleven, in de tweede helft der
vorige eeuw geboren, vertraagde wel spoedig den eersten gang. De concentreerende
macht werd verbroken, veel is er verstrooid van het aaneengesloten streven naar
verschillende kanten. 't Is goed daarom nu aan 't navorschen te gaan wat de bloei
beteekende van de periode, die welhaast achter ons gaat liggen.
De kunst van Gabriël is geworden tot haar deugdzame volkomenheid door de
rustige en onbevangen werkzaamheid van een niet machtig maar zeer evenwichtig
aangelegd schilderstalent.
Deze zelfstandige in zijn lieven en streven, had zich slechts aan te sluiten bij de
jonglevende beweging om naar waarheid zich te geven gelijk hij was. Door
onbelemmerden uitgroei van aangeboren gaven, door vrije ontwikkeling van een
bijzonderen aanleg een verschijning geworden, die tusschen andere duidelijk zich
onderscheiden laat, tot een zeldzame is geworden, - aldus de grootheid heeft van
het ongemeene. Weinig intellectueel,
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L'AUBE DU JOUR (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. H.A. VAN NIEVELT GEB. PIEK, SCHEVENINGEN).

niet verfijnd als een wijs-beschaafde in kunstbegrip of vernuftig overleg, in zekeren
zin een reactionnair onder de vooruitstrevenden, mocht hij door de hartelijkheid
zijner ontroeringen en in den eenvoud van zijn klare uitzegging, uit de tradities van
hollandsche kunst opdiepen, wat tot nieuwe omzetting van leven in onzen tijd vatbaar
zou zijn. Waarom wordt toch geprezen naarstig werken of volhardende studie van
zoo een, als een zichzelf opgelegde zware taak, noodzakelijk tot een gelukkig
arriveeren? Hij heeft de inspanning van het studeerend werken gekend, natuurlijk,
als ieder ander die wat mocht worden; maar zijn in 't algemeen die voorbereidende
oefeningen bij schilders reeds een lustige bezigheid, bij dezen wel vooral om de
opgewektheid van gemoed en liefdevol koesterende observatie waarmee ze
geschiedden.
Begrijpen in genieten en begrijpen in waardetoekennen, zijn bij het aanschouwen
van kunstwerken tweeërlei; het eerste gaat vooraf en is uit zuiverste bron, het laatste
in erkenning door den geest, is de gestolten effening van de sensatie. De
levensvreugde tot bewustzijn van zichzelf gekomen, zoekt in verdiepen zich te
bestendigen. 't Gaat evenzoo bij den kunstvoortbrenger zelf; de beschaving of
verdere werkelijke ontwikkeling is als een schoon kleed waarin zijn gedaante wel
voordeeliger zich vertoonen komt, maar ook vaak de intieme eigenaardigheden van
zijn wezen meer verholen doet zijn.
Er is in het Stedelijk Museum een klein schilderijtje uit Gabriël's vroegen tijd; het
draagt zeer kennelijk zijn groene jaren. Maar het heeft een bijzondere
aantrekkelijkheid voor hem, die het tracht te bezien met denzelfden kinderlijken zin
als waarmee het geschilderd werd: in de oprechte, warme ingenomenheid met een
schilderachtig motief. 't Is een gezicht uit het Gein, meen ik; een vaartje langs een
weg opgaand naar het verschiet, zijn bochtend verloop markeerend in een grillige
lijnslier; aan d' overzij staat een rustige molen; 't is heel erg buiig weer, de lucht is
dik, schier blauw-zwart, het vaarwater weerkaatst die donkerte; pikante, kortstondige
tegenstellingen ontstaan nu het
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WINTER TE OVERSCHIE (EIGENDOM VAN MEVROUW TROMP MEESTERS, TE STEENWIJK).
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molentje, het blinkende riet, de doorweekte zandweg schril duidelijk worden in
hoogste lichtkracht. Het is zeer vergeeflijk effectbejag om de oprechtheid van
geestdriftigen zin. Het heeft geen cachet van somberheid, noch is het indrukwekkend,
gelijk sommige vroege schilderijen van Weissenbruch dit voorwenden te zijn. Daar
is de vredige ontroering van een, die zich met verkneukelend genot vrij van beweging
voelt en wijd van adem, op zijn dooltochten door hollandsche streken, waar hij de
intieme bekoringen van weet. Als een ontboezeming rondborstig maar niet
sentimenteel, is het volkomen Gabriël in de kiem.
Roelofs, Weissenbruch, Gabriël, zijn de aandragers geweest van den specifiek
hollandschen geest in het moderne landschap, den geest der zeventiend' eeuwers
de

met Van Goyen en Aert van der Neer aan het hoofd, die verdoofde in de 18 eeuw,
en in de werken van Schelfhout reeds naar herleving begon te snakken. De conventie
behield hier echter nog te veel den knellenden greep. In deze herleving is nog een
beroeren geweest van de strooming der romantiek, zij het bij deze drie niet zoo
voelbaar als bij een anderen, tegenwoordig wel wat te veel verontachtzaamd: Bilders.
Roelofs is niet uitgerijpt gelijk Weissenbruch en Gabriël; van deze twee heeft de
eerste zich verbreed, de laatste verinnigd.
Gabriël heeft het voorrecht gehad den tucht der school te kennen, maar bij zijn
ontwikkeling de klemming van haar regelen te kunnen ontgaan. In zijn leertijd waren
de eischen nog geldend tot de vorming van een schilder, in stelselmatig, nauwgezet
en volhardend oefenen. Maar waar door een al te schoolsche plichtmatigheid zooveel
inspanning slechts kon leiden tot een onvruchtbare knaphandigheid bij een vroegere
generatie, daar was voor hem een deugdelijke grondlegging voor den uitgroei zijner
eigenschappen. In deze omstandigheid is een voorrecht gelegen, dat ook zijn
tijdgenooten ten deel viel. Ten eerste het positieve voordeel van onderlegdheid, die
tot iedere kunstbeoefening een onontkoombare praktijks-eisch is, een bekwaamheid
tot handelen die zuiver kan blijven van doode routine of leege virtuositeit.
Ten tweede een zedelijk voordeel. Zij die, geboren kunstenaar, uit den strengen
dressuur der oude leerschool mochten tot verademing komen in de frissche
atmosfeer van den nieuwen tijd, waren sterk vatbaar voor de opwekkende invloeden
der jonge reactie, en onder de veerkracht van hun jonge leven was er volste ruimte
tot uitzetting van begaafdheden en geaardheid.
Maar Gabriël vooral legde in zijn kunst een gelukkige verbinding tusschen het
oude en het nieuwe. Zijn vordering beteekende het deelachtig worden aan het
levenwekkende element der modernen, zijn handelen recht houdend door geestkracht
en oprechten zin. De knaphandigheid en geesteservaring door nauwgezette studie
verkregen, rijpten uit tot klare expressieve uitingswijze en tot strakke, fijn speurende
observatie. De grondaard van deze hoedanigheden is bij hem eerzaamheid. Een
burgerlijke deugd, maar zich openbarend in een zeer achtbare gedaante als de
combinatie van gemoedelijke opvatting, hartgrondige overtuiging en gezonde
vereering bij een standvastig nagestreefd doel. Daar is er geen misschien onder de
modernen, die met zoo stage toegenegenheid en zulk een onverdeelden trouw zijn
ideaal van schoonheid gekoesterd heeft als Gabriël. En ook geen, die het met zulk
een rustige toewijding heeft gediend. Zijn ideaal van schoonheid lag in het
hollandsche polderlandschap en zijn visie daarvan was die van een, die in langdurige,
zich verdiepende aanschouwing zijn genoegen vindt. Maar de warmte van zijn
opmerken deed zijn gewaarworden durend zich verjongen; door zijn innigen kijk
speurde hij tot in de intieme hoeken de vluchtige schijnsels na, die hem het
hollandsche buiten in zijn rustieke gedaante, zoo aantrekkelijk deed zijn. Zijn
sensaties blijven onderhouden op het effen vlak van gelijkmoedigheid; zij hebben
den aard van het huiselijk behagen in het waarnemen van bekende dingen, die in
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hun vreedzame vertrouwelijkheid stille glanzen van geluk doen spiegelen in het
onbezorgde gemoed. Er zijn geen schokkende impressies, ‘de natuur geeft hem
geen klap’, zooals Weissenbruch het uitdrukte, 't is meer in streeling van
gewaarworden, dat Gabriël's op-
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VEENDERIJ (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. P.J.C. GABRIËL, SCHEVENINGEN).

vattingen zich vastzetten en dan allengs zich verheffen en verfijnen. De hemel ziet
hij niet als het immense veld, waar het ontzaggelijk gebeuren is van 't duizelend
kantelen of 't statig opwerken van wolken. De lucht wil hij als oppersten steun voor
de vreedzame stemming in het landschap, luchtig gedekt, klaar en melkig-blank als
een vlak van vloeiend ivoor; ook wel met het levendiger spel van dartele lichtwolken,
luidglanzend tegen het opene blauw. Een betrokken lucht is hem een gezelligheid;
dreigende buien prikkelen zacht tot trotseeren van het avontuurlijke weer op een
buitentocht, als men van uit een veiligen schuilhoek kan turen naar het bespikkelde
watervlak, luisteren naar het alomme getikkel van vallende regendruppels. Want
het is geen ernst, de versombering over het land verstrijkt weer dra voor de wiegeling
van lichtschijnsels uit den abeluinigen hemel. Zooals op een zijner schilderijen de
visscher gezeten in een schuitje en veilig onder zijn paraplu, zijn dobber te beturen
zit, zoo kan Gabriël zelf daar uit en thuis worden gedacht om zijn studie te schilderen,
van uit het beschuttende paraplugewelf rustig-genoegelijk toekijkend naar de
wisselingen in het uitzien van het buiten. Een lucht ziet hij om het ijle van haar
wezen, 't liefst in die fijne gespannenheid als wolken in nauw-merkbare vormen
vervloeien tot een welhaast effene vlakte, een doorzichtig gaas, maar in zijn brooze
lichtkracht de gaafheid winnend van email; een wijde plas om de ongerepte
uitstrekking van een waterpasvlak, waarover de luchtweerspiegeling onbelemmerd
verglijden kan. En op de steunloosheid van dien basis rusten in den schommel van
hun eigen zwaarte de schuiten met hun teekenachtige gedaanten, met de heffingen
van vorm in pittige tegenstelling van lijnen, die hun een zoo eigene karakteristiek
geeft. De huizen en schuren op het land, hebben hun eigen stijl, een natuurstijl in
architectuur, die hij vindt in de breed geplante bouwvormen, in de schrijlings
heenzwenkende lijnen van hun breede beschuttende kappen. En de gronden in de
eindelooze wisselvalligheden van verhouding met hooger en lager gelegen plans,
hoe deze uitloopen met verheffing of daling, met overgangen geleidelijk of met
plotselijk breken van de perspectiviesche lijnen, - de bodem in de natuur bij uitstek
een gedaantewezen in embryonnairen toestand, - hij vindt daar gelegenheid tot een
logische vormuitdrukking. Want van alles wat is, laten zich de complicaties in
samenstelling natuurlijker-
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IN DEN REGEN (EIGENDOM VAN DEN HEER G. BENSDORP TE AMSTERDAM).

wijze verantwoorden. Maar die karakteristieke teekens zijn meer dan vruchtbare
gegevens voor deugdelijke schilderijen.
Als bij zijn teekeningen, zonder eenigen opsmuk van doen, de eenvoudige blijde
waarneming zich uit met een bedaarde zekerheid van zich zelf in klare aanduiding,
is ook zijn schilderen als het bedachtzame uitschrijven van de bevindingen zijner
opmerkzaamheid. 't Is alles rustig en nauwlettend afgezien, maar het was in het
liefdevol observeeren, dat staag zich verinnigt, meerder zich verdiepen wil bij het
behagelijk verwijlen in een onverstoorbare gemoedsgesteldheid. De teekening, het
positieve middel tot verstaanbaarheid bij alle wendingen in de uitzegging, is strikt
en gelijkelijk articuleerend volgehouden; de opzet zijner landschappen zoekt
aanstonds steun op een geraamte van lijn, en bij het doorwerken houdt de hand
zijn ijverende beweging van noteerend en nauwomschrijvend teekenen.
En voor het onverstoorde naspeuren is er niets zoo ondergeschikt van vormwezen,
om het door verzwijmen van den lijn in de kleur aan het geheel te laten ontglippen.
Zoo is een studieuse uitvoerigheid besteed aan fuiken die te drogen hangen; de
techniek is dan scherp aangeslepen, van een energieke behoedzaamheid en dit
zoo onbeduidend onderdeel, wordt een belangrijk motief op zich zelf, als hoofdsteun
van het geheele schilderij. De teekening is strak, maar de milde bewegingen van
den schildertrant onthielden er aan het dorre van een te straffe gespannenheid.
Want houdt de natuurvolging steeds deugdelijk voet bij stuk, en wil het begrip der
constructie overal zijn gevolgtrekkingen maken, de opvatting van een opgetogen
en fijn-zinnende opmerking animeert den nuchteren kijk; hij ziet van de
atmospherische ruimte de steunbaarheid in den vorm.
Schilderijen als ‘Il vient de loin’ en ‘Winter te Overschie’, beide hier gereproduceerd,
behooren tot het volkomenste wat de tegenwoordige kunst aan werken van
minutieuze en wakkere uitvoerigheid voortbracht.
Het eerste is in de compositie terug te brengen tot een allersoberst stel van lijnen
en in de kleurverhoudingen tot even geringe hoeveelheid van partijen. De hemel is
het nagenoeg effen veld van een gedekte lucht, maar klaar en roomachtig blank
door het licht, dat achter dunne wolksluiers wijfelt in doorbreken. De spoorbaan, ter
zijde van den vaart, ligt vlak open voor den toeschouwer, bijna recht in het verkort
gezien met de strakke lijnen; de telegraafpalen versnellen den gestrekten ren van
het perspectitiesch
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AAN DE PLASSEN (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. P.J.C. GABRIËL, SCHEVENINGEN).
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verloop. Nog veraf, nadert de trein; de rook sliert, verwaait vrijelijk over het wijde
land, vertroebelt gedeeltelijk de zuivere lucht, die onderaan even een rossig
lichtgloren vertoont. Er is suizing van ruimte in dit werk, 't is groot-eenvoudig met
zijn afbakening der plans in lijnen, die straf naar het oogpunt uitloopen. En de kleur
is massief, toch rijk aan subtiele fijnheden van gradatie van af de nevellichte groenen
over het verre land, tot aan de tastbare en onderscheiden getinte groenen van den
dijk aan den voorgrond. De verf is als deeg, die zich willig boetseeren laat, te
verwerken is tot gave rijpe kleur in de mateloosheid der schakeering, wanneer de
aandacht zorgzaam verwijlt bij het detail.

SCHUREN TE VRIES (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. P.J.C. GABRIËL, SCHEVENINGEN).

Het waardige pendant ‘Winter te Overschie’ is in zijn opzet niet zoo breed
ineengeslagen, minder machtig als ruimte-uitdrukking met sobere middelen, maar
't is met eenzelfde precieuse nauwgezetheid tot een gave voldragenheid geleid. 't
Is ook ijler van kleurwezen, maar het sujet van een grijzen winterdag over
besneeuwde velden, gaf den schilder hier een geheel ander thema te verwerken:
het moeielijke thema van de onderlinge toonwaarden in een egaal uitgespreid wit.
En de brooze materie van sneeuw en ijs in schijnbare kleurloosheid, kwam er
uitmuntend tot uitdrukking door een spitse teekening en de juiste aanstrijk van de
vele onzegbare nuances in het uniforme gamma. De winter is hier niet bar; over de
naakte vlakten gaat er geen huivering van doodsche eenzaamheid als bij Maris,
waar een molen en een huis zwijgend verzonken liggen, alleen over de witte vlakten.
't Zijn hier dezelfde molentjes van den zomer; ze staan nu in de kille atmosfeer van
winter, in geaccentueerde omlijning, scherp-duidelijk tegen de dunne lucht. Alles is
nu van een
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PALINGFUIKEN (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. P.J.C. GABRIËL, SCHEVENINGEN).

klaarblijkelijker wezenlijkheid; de molentjes schijnen meer nabij, de dingen aan den
horizont, onder verstijving der atmosfeer, zijn zelfstandiger te onderscheiden.
Wil men bijeengaren van de weligste vruchten die het Impressionnisme afdroeg
in bloeiende kleurnotities, ook uit Gabriël's buitenstudies valt er dan te lichten. En
de gretige ontspanning van een oogenblikkelijke impressie vertoont zich dan in een
schildering, die in de rappe vlucht van haar beweging met gulle toetsjes en fijn
tippende zetjes, aan zijn blijde eenvoudige uiting distinctie in manieren bijzetten.
En zijn voorkeur voor een bepaald moment laat zich dan minder blijken; hij vindt
dan ook zijn behagen bij het motief van luide kleuren in een vol timbre als er jubel
is over het land van een zonnigen zomerschen dag. Een strak heldere lucht bij
winderig weer, doet hem verstouten tot het zoeken naar schallende kleurnoten op
zijn palet en ronduit onderneemt hij de krasse tegenstelling van het sterk
aangepaarste donkerblauw der rumoerig vlietende waterplassen tegen de scherpe
groenen van de weiden; het kleurige molentje, zoo klaar in 't gezicht, krijgt positiever
gedaante tegen de puur blauwende lucht. De molentjes, die wiekende verhevenheden
over de platte hollandsche landen, komen in zijn landschappen herhaaldelijk voor.
En in hun sierlijk tuig van wieken en stellage heeft hun gedaante voor hem weer
een ander karakter, in vriendelijk uitzicht, dan voor een Maris en Weissenbruch; 't
zijn de betrouwbare afstandbepalers in de uìtgestrekte ruimten.
Maar de hoedanigheid waarmee hij zich tusschen zijn tijdgenooten bijzonderlijk
onderscheiden laat, is zijn vermogen om de aanvankelijke intentie bij den opzet van
het schilderij onverstoorbaar aan te houden, geestkrachtig af te wikkelen haar
ganschen inhoud in voldragen uiting. Schilderijen waarin getracht werd het reëele
wezen van alle dingen aanschouwelijk te maken, natuurgetrouw te zijn overal, maar
waar het geheel door een
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ABCOUDER MEER (EIGENDOM VAN DEN HEER M. VAN NIEVELT, ROTTERDAM).

redelijk verband in de samenstelling alle afzonderlijkheden samenvat, - een geheel,
dat zonder schuilhoeken van diepe schaduwen van een levende waarschijnlijkheid
is onder den gelijktonigen lichtval uit een zich effenende lucht.
Gabriël is een afzonderlijke onder de moderne groote Hollanders. Hij heeft een
beduidende plaats naast Maris, Mauve en Weissenbruch, met kwaliteiten van zoo
bijzondere waarde, dat bedenkingen aan zijn verhouding tot den zeker machtiger
Maris zich niet aanstonds opdringen.
Als er wordt overwogen in welke opzichten de traditie's der oude Hollanders zich
levend voortzetten in de kunst van Gabriël, ontmoeten we misschien langs straksten
lijn als uitgangspunt, de kunst van Hobbema. De landschapschilder Hobbema, met
zijn nauwgezette waarneming van den vorm, zijn precieuse verzorging van het
detail, zijn nuchtere opvatting van de ruimten in positieve bestekken. Het ‘Laantje
van Middelharnis’ in het museum te Londen, is haast een wonder als
schoonheidsopenbaring uit dezen gemoedelijken, al-oplettenden visie van het buiten.
In niets ontzaggelijk, heeft het de grootschheid van het klassieke in zijn klare
volkomenheid als plastische uitbeelding van een plaatselijk landschapstafereel. Zoo
ook zal om de soliditeit van basis en de positieve eigenschappen van een beeldend
vermogen, de erkenning van Gabriël's waarde wel bestand blijken tegen de
ongestadigheid der meeningen, die zich verzetten en wijzigen onder den druk van
nieuw aanwassende richtingen.
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FIG.

1. ZWARTFIGURIGE ATTISCHE VAZEN (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).
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De ceramiek van Griekenland en Italië in het Leidsche Museum
van Oudheden
r
r
door d . J.H. Holwerda J .
II.
e

In Attica dan ontwikkelt zich in de 6 eeuw de z.g. zwartfigurige vazenkunst tot een
schitterend kunsthandwerk. Vele zijn de fabrieken en de kunstenaars geweest, wier
producten over de geheele wereld zijn verspreid en vooral ook in Etrurië bij massa's
zijn geïmporteerd, zóó zelfs dat men vroeger wel heeft gemeend met Etrurisch werk
te doen te hebben en ook van deze soort als van Etrurische vazen sprak. Latere
vondsten, vooral in Attica zelf hebben ons beter ingelicht. Ook weten we hoe zich
dit kunstenaarswerk daar zelfs zoo ontwikkeld heeft, dat een geheele wijk de
‘pottebakkerswijk’, de ‘kerameikos’ genoemd werd.
Een enkel woord over de wijze van beschildering dezer vazen, wier figuurlijke
voorstellingen vaak aan producten der groote schilderkunst zijn ontleend en dus
voor ons ook nog die beteekenis hebben dat ze de eenige representanten zijn van
dien kunsttak in Oud-Griekenland, wier voortbrengselen zelf uit den aard der zaak
geheel zijn vernietigd. Op het oppervlak der vazen, dat door zorgvuldige keuze en
bewerking van de pottebakkersklei een prachtige effen roodachtige kleur heeft,
werden de verschillende figuren en ornamenten geschilderd in een glanzend vernis,
het eigendom van deze kunstperiode, dat gelijk we vroeger reeds zeiden al in den
Mykeenschen tijd schijnt te zijn uitgevonden, doch waarvan de intens zwarte tint
het speciale kenmerk van deze latere periode is. Het is dan ook, hoevele pogingen
in den modernen tijd daartoe zijn aangewend, nooit gelukt dit vernis na te maken.

FIG.

4. ROODFIGURIGE ATTISCHE VAZEN (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Zijn eigenschappen zijn echter een noodzakelijke voorwaarde geweest voor den
hoogen bloei van deze kunst. Immers aan de prachtig zwarte metaalachtig glanzende
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dun behoeft te worden
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FIG.

2. PANATHENAEËN-AMPHOREN (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

opgelegd dat het onmogelijk is eenige verhevenheid der geschilderde plekken, hoe
gering ook, waar te nemen. Zoo verliest dus de vaas door de beschildering niets
aan scherpte en fijnheid van vorm en schittert ze toch in een prachtig zwarten
metaalglans.
In dat vernis dan werden de figuren in silhouette op de vaas geschilderd en dan
werd de binnenteekening in lichaam en kleeding aangebracht door krassen met
een scherpe stift in het vaasoppervlak, welke daarna met een witte substantie werden
gevuld; ook werden enkele bijkleuren, als wit en rood, spaarzaam aangebracht. Dat
deze techniek altijd eenigszins gebrekkig bleef, dat de teekening nooit een losse
worden kon spreekt van zelf. Wat deze kunst echter toch bereikt heeft, zoowel in
den vorm der verschillende vazen als in hunbe schildering, is verbazingwekkend.
Onze afbeelding (fig. 1) geeft een overzicht dier voornaamste vormen, wier namen
feitelijk een grooter bekendheid genieten dan ze werkelijk verdienen. Zeer talrijk
zijn toch die z.g. wetenschappelijke termen, doch men vergeet vaak dat in vele
gevallen het hechten van zoo'n overgeleverden naam aan een bekenden vorm vrij
willekeurig is en verder dat zoo'n wijdsch klinkende naam dikwijls eenvoudig een
heel gewoon Grieksch woord is voor drinkschaal of waterkruik. Hechten we dus zelf
weinig aan die namen, terwille van de bekendheid geven we er hier eenigen bij onze
afbeelding (amphora a-c, kylix d-e, hydria f, oinochoë g-h, lekythos i-l, stamnos m).
Wat nu het onderling tijdsverschil dezer vazen aangaat zoo zijn we ter bepaling
daarvan vooral op onze teekeningen zelf aangewezen. Oorspronkelijk zeer stijf (vgl.
bv. fig. 1a, g, k, m) vooral in houding en kleedbehandeling komt er meer en meer
losheid in den stijl der figuren (vgl. b.v. fig. 1c, f).
Vooral ook om de voorstellingen zelf zijn deze vazen van zoo groot belang; ook
hier willen we ons echter slechts tot eenigen der afgebeelde voorbeelden bepalen.
Zoo zien we op fig. 1m in nog zeer stijven stijl den strijd van Heracles en de
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FIG.

3. ZWART- EN ROODFIGURIGE ATTISCHE VAZEN (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Amazonen afgebeeld, de held zwaait zijn knods terwijl een der Amazonen, waarvan
de naakte lichaamsdeelen in wit geschilderd zijn, overeenkomstig de gewoonte het
vrouwelijk naakt in die kleur weer te geven, ter aarde is gevallen. Fig 1g toont ons
eveneens in zeer stijve doch uiterst fijne teekening het verhaal van Ajax, die
Kassandra vervolgt, welke onder het schild der godin Athena bescherming vindt.
Weer een andere sage, Kaineus die door Centauren onder rotsblokken bedolven
wordt zien we op fig. 1 a, het verhaal van Medea die Aeson opkookt om hem een
verjongingskuur te doen ondergaan is fig. 1 k weergegeven: alleraardigst is het
figuurtje springend in den ketel op het vuur. De amphora op de gekleurde titelplaat
in de vorige aflevering is versierd met de voorstelling van Aeneas die zijn ouden
vader Anchises redt uit den brand van Troja, vergezeld van zijn vrouw en zonen,
een teekening die weder juist door de onbeholpen, stijve houding der figuren een
groote aantrekkelijkheid bezit als decoratie. Op verscheidene dezer stukken zien
we ook eenige der op deze soort vazen meest voorkomende ornamenten, om den
hals lotossen en palmetten en onder de voorstelling een fries van knoppen en bogen,
daaronder een stralen-kelk.
Behalve sagen zijn ook vaak godenafbeeldingen op deze vazen geschilderd,
zooals op het prachtig fijne kannetje, fig. 1h; Heracles en Athene, of de voorstelling
van het symbolisch huwelijk dezer beiden op fig. 3a; op de gekleurde titelplaat in 't
midden, een zeer fijn stuk van een eenigszins vrijere teekening komt een vierspan
voor, een wagen, waarin een gewapende krijger en voor deze de godin Athena.
Ook de gevechtscene op den schouder van dit stuk is zeer mooi geteekend, terwijl
een eenigszins losser ornament, de palmetvoluut, onder de voorstelling verschijnt.
Ook scenes uit het dagelijksch leven dienen vaak dezen kunstenaars tot motief.
Zoo zien we, fig. 1f, een groote hydria op welke een badhuis is afgebeeld waarin
zich twee mannen onder een douche uit twee waterspuwers
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FIG.

5. ROODFIGURIGE ZUID-ITALIAANSCHE VAZEN (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).
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stroomend, baden, andere personen staan aan weerszijden terwijl aan de boomen
aan beide kanten kleedingstukken zijn opgehangen.
De overige afbeeldingen kunnen we voor zichzelf laten spreken. Bizondere
aandacht verdienen de drie groote vazen, die een zeer bizonder rijk bezit van het
museum vormen (fig. 2). Het zijn drie exemplaren van de zoo zeldzame groep der
prijsamphoren die op de wedstrijden der Panathenaëen aan den winnaar als prijs
werden gegeven. Aan de eene zijde dezer vazen was dan de wedstrijd afgebeeld,
hier een worstel- en vuistgevecht en een wedren van knapen te paard en aan de
andere zijde de godin Athena ter wier eere het feest werd gegeven in volle
wapenrusting, meestal tusschen twee zuilen langs een van welken een inscriptie
‘van de wedstrijden van Athene’ het doel van deze vazen aanwees.
We zien dus hoe behalve de kunstwaarde der aardige, frissche, vaak kinderlijk
geteekende voorstellingen, deze vazengroep voor ons ook de groote beteekenis
heeft dat ze dikwijls een welkome aanvulling biedt van de schriftelijke overlevering
onzer klassieke schrijvers.

FIG.

6. LAAT-ROODFIGURIGE AMPHORA (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

We merkten echter reeds op dat deze zwartfigurige kunst zich onmogelijk tot een
vrije teekenkunst kon ontwikkelen: zoolang men zich met silhouetten moest
vergenoegen en de binnenteekening slechts door krassen aanbrengen kon, was
men als het ware tot stijfheid gedoemd. Daarom is de uitvinding van zoo groote
waarde geweest die in de tweede helft van de zesde eeuw een heele verandering
in de Grieksche vazenschilderkunst heeft veroorzaakt. En toch was het maar zoo'n
eenvoudige zaak. Men had alleen maar zijn wijze van beschildering der vazen om
te draaien. Eerst werden nu de figuren en ornamenten in zwarte omtreklijnen op
het roode oppervlak van de vaas geschilderd, daarna het overige gedeelte van dat
oppervlak geheel zwart gemaakt, zoodat de figuren in rood tegen het zwart stonden;
de binnenteekening kon nu met dunne verflijntjes worden aangebracht en behoefde
dus niet meer te worden ingegrift, men was dus veel vrijer in zijn teekenen en het
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perfectionneeren (voor het ver-
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FIG.

8. ZWART HELLENISTISCH VAATWERK. (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

schil van de oude en de nieuwe techniek vergelijke men de titelplaat in de vorige
aflevering). Wat men in deze techniek bereikte is verbazingwekkend. De vormen
der vazen bleven in hoofdzaak dezelfden doch ook zij zijn meer geacheveerd en
rijker geworden. Ook de stukken van deze roodfigurige kunst wier bloeitijd valt in
de eerste helft van de 5e eeuw vóór Christus laten zich vrij precies naar hun
teekeningen dateeren. Meer en meer verdwijnt de stijfheid uit de figuren, heele en
halve wendingen van lichamen of ledematen worden hoe langer hoe juister
weergegeven, het oog, vroeger zoo onbeholpen geteekend, komt hoe langer hoe
beter op zijn plaats te staan, kortom de vrije teekenkunst ontwikkelt zich geheel.
Ook is het mogelijk zoowel in teekenstijl als in de behandelde onderwerpen, bepaalde
kunstenaarsscholen te herkennen; want dat we hier met artisten te doen hebben,
daaraan is geen twijfel. Vrij vele stukken zijn er namelijk nog bewaard, waarop de
namen, zoowel van de makers der vazen als van de teekenaars door een inscriptie
genoemd worden en door vergelijking is het ongetwijfeld mogelijk in vele gevallen
ook ongeteekend werk aan zekere kunstenaars toe te schrijven. Jammer is het dat
onze collectie geen geteekende stukken rijk is, al bezit zij veel exemplaren die met
groote zekerheid 't zij aan een oudere of een jongere school kunnen worden
toegeschreven. We willen echter hier niet verder op de kwestie van de verschillende
ons bekende schilders en de aan hen toe te schrijven werken ingaan, doch liever
eenige der voornaamste stukken van ons museum de revue laten passeeren.
Zoo zien we dan fig. 4a een prachtige groote amphora met magnifiek zwart vernis,
waarin in rood de nog zeer stijf geteekende figuur der godin Athena is afgebeeld.
Eveneens nog vrij stijf is de voorstelling op de kalpis (fig. 4b), Zeus en Hera en een
Nikefiguur in het midden die Zeus bekranst. fig. 4c is een der vele zeer fijne
kylixvormen van het museum, een prachtig drinkschaaltje gelijk die aan binnen en
buitenzijde beschilderd speciaal in de vrije teekening der figuren de meesterhand
verraden. Ook het kannetje (d) met den strijd van Apollo en Herakles om den drievoet
van Delphi, een bekende sage, is een waar kunststuk. Een vrijere teekenstijl zien
we op den grooten krater (e) uit het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

FIG.

7. ZWART HELLENISTISCH VAATWERK (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

97
midden van de vijfde eeuw, waarop onder een rand van laurierbladeren en op een
maeanderband een zeer eigenaardige dans is afgebeeld; ook de waaiervormige
hoofddeksels der figuren zijn zeer merkwaardig.

FIG.

10. LAAT-GRIEKSCHE KRUIKJES (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Eveneens losser geteekend zijn de groote amphoren fig. 3b en die op de gekleurde
titelplaat, waarvan de een de godin Eos vertoont die den jager Cephalus schaakt
en de ander de voorstelling draagt van Triptolemus op zijn gevleugelden wagen en
de godin Kore. Ook de enkele palmetten op den hals toonen grooter losheid van
decoratie. Ten slotte noemen wij de prachtige figuur van den schrikkenden Satyr
met zijn lier op de sierlijke, overigens geheel zwart geschilderde amphora (fig. 3c).
Vooral deze laatste stukken doen ons zien hoe men in deze roodfigurige techniek
veel meer leven, veel meer losheid van beweging vermocht aan te brengen dan in
den vroegeren stijl met zijn zwarte silhouetten.

FIG.

11. GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE KRUIKJES (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Zoo heeft dus in de vijfde eeuw vóór Chr. deze vazenschilderkunst in Attica haar
hoogtepunt bereikt. Daarna is het verval aanstaande en ook het centrum der industrie
verplaatst zich.
Had Italië gelijk we zagen vroeger reeds zijn eigen vazenindustrie gehad en was
het ook als 't ware door producten uit Attica overstroomd, in de vierde eeuw gaan
de Grieken die daar vooral in Apulië, Lucanië en Campanië woonden, zelf dit
kunstambacht uitoefenen naar het voorbeeld der Attische roodfigurige kunst. Deze
namaak bereikt echter nooit de hoogte van het oorspronkelijke Attische werk. In de
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eerste plaats gaat daarbij reeds de prachtige metaalglans van het vernis verloren
om voor een meer dof, vaak paarsachtig zwart plaats te maken en dan staan ook
de teekenaars dezer vazen lang niet meer op die hoogte waarop zij in Attica stonden.
Het is ook eigenlijk geen wonder. In de vijfde eeuw hadden bepaalde kunstenaars
zich aan dezen tak van teekenkunst gewijd, maar daarna neemt de groote teekenen schilderkunst meer en meer haar hooge vlucht, zoodat wie artist is zijn vaasjes
laat staan om het op doek en paneel veel verder te brengen dan hij het ooit op het
bolle vlak van het vaatwerk doen zou. Zoo komt dus de vazenschilderkunst als 't
ware in handen van mindere goden, de fijnheid verdwijnt uit de teekening, de
zuiverheid en zekerheid van teekening gaat verloren.
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Onze groep (fig. 5) geeft daarvan een overzicht. Men ziet er de dekselschaal (lepaste
a) met zijn ruw geteekende figuren, de slanke amphora (b) met zijn eigenaardige
teekening waarin zelfs pogingen gedaan zijn het terrein door een heuveltje weer te
geven, den krater (c) en de kotyle (d), alles veel plomper van vorm en grover van
lijn. Ook is het merkwaardig hoe steeds weer dezelfde figuren, zittende vrouwen,
Eroten of mannen in hun mantel gehuld op deze vazen voorkomen, het is geen
individueele kunst meer, doch geworden tot een conventioneele versiering.
Merkwaardig is het dat vooral grafscenes vaak het onderwerp der teekeningen
vormen. Zoo zien we op de groote amphora van onze plaat(e) een graftempeltje
met beeld erin omgeven door de conventioneele figuren die haar offeranden komen
brengen. Een zeer goed voorbeeld van deze in verval geraakte kunst is de bekende
groote amphora fig. 6 van onze collectie met haar rijke versiering, o.a. aan de eene
zijde een typische scene, aan de Homerische sagen ontleend, van strijdende helden
en daarboven goden, afwegende op de weegschaal wiens doodslot beschikt is. Op
de andere zijde zijn Eroten afgebeeld op de schouders van satyrs gezeten. In alles
zien we ook hier het verval; wel kan men vrij teekenen en was men niet meer gelijk
vroeger door zekere stijfheid gebonden, maar de fijnheid der lijnen is verloren en
dat verlies tracht men te vergoeden door uiterlijke pracht in vorm en rijkelijk
aangebrachte kleuren.
de

In den Hellenistischen tijd, 3 eeuw, dan vooral is dat verval geheel ingetreden.
Van de oude kunst heeft men alleen maar het zwarte vernis overgehouden en dan
nog niet eens in zijn vroegeren schitterenden glans, en daarmee wordt het geheele
oppervlak van de vaas overdekt. Als versiering wordt dan op dit zwart gemaakte
oppervlak een verguld takje (vgl. fig. 7a) of wel een kleurige teekening aangebracht,
ruw en grof in wit, geel en rood zonder eenige kunst (vgl. fig. 7b en 8a). Ook tracht
men de roodfigurige kunst van vroeger na te bootsen door in plaats van de roode
uitgespaarde figuur nu op het zwartgemaakte oppervlak in roode kleur opnieuw een
teekening aan te brengen. Langzamerhand ziet men echter slechts vaatwerk welks
eenige geschilderde versiering de zwarte kleur van zijn geschilderd oppervlak is.

FIG.

9. GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE TERRA SIGILLATA (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

De vormen blijven gedeeltelijk bij het oude, voor een deel ook komen er nieuwe,
rijkere en daardoor minder sierlijke op. Nu echter geen schilderkunst meer het
vaatwerk versiert krijgt men behoefte aan andere ornamenten; het reliefvaatwerk
komt op, waarvan onze fig. 8b, waarop waarschijnlijk Artemis en een hert is
afgebeeld, een mooi voorbeeld is.
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De stukken worden gedeeltelijk in een vorm gemaakt, in welke het negatief van
een reliefversiering is ingedrukt, of wel tegen de gedraaide vaas wordt een laag
reliefje aangeplakt. In deze richting lag een nieuwe weg voor versiering van vaatwerk
open; vrij talrijk zijn de Hellenistisch-Grieksche stukken die uit de eerste eeuwen
vóór Christus tot ons zijn gekomen en ook onze collectie bezit eenige zeer
interessante exemplaren.
Nog een andere versieringswijze, als we die zoo mogen noemen, komt op of
eigenlijk wordt door een toeval geboren. Men merkte
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op hoe het zwarte vernis waarmee men geleerd had zijn vaatwerk geheel te
beschilderen door bizonder sterk bakken rood verkleurt en blijkbaar heeft men van
deze eigenschap vaak expres gebruik gemaakt om eigenaardig zwart en rood
gevlamd vaatwerk te krijgen.
Beide soort van versiering, de roode verkleuring en het relief gecombineerd
hebben eindelijk nog in de Grieksche fabrieken een soort rood reliefvaatwerk doen
ontstaan dat in de terra sigillata der Romeinen, eerst vooral in de fabrieken van
Arezzo vervaardigd en vandaar met de Romeinsche veroveringen over half Europa
verspreid en nagemaakt, zijn hoogtepunt bereikt heeft. Onze afbeelding, fig. 9 geeft
eenige scherfjes van dergelijk rood reliefvaatwerk uit Klein-Azië en Italië; wat echter
de Romeinsche terra sigillata betreft die laat zich beter kennen uit de vondsten van
het meer Noordelijke Europa, waaronder ook die in ons land een zeer voorname
plaats innemen. De bespreking daarvan is dus meer op zijn plaats in een overzicht
van onze Nederlandsche oudheden, waartoe we mogelijk nog wel eens de
gelegenheid zullen hebben.

FIG.

12. PUNTAMPHORA (FOTO J. BIJTEL, LEIDEN).

Thans nog een enkel woord over eenige andere soorten die na den ondergang
der eigelijke vazenschilderkunst in Griekenland ontstaan, naar Italië zijn gekomen
om zich van daar uit over het verdere Europa te verbreiden. Veel kan het echter
helaas niet zijn wat we hierover hebben mede te deelen. Als kunst heeft de ceramiek
uit deze periode bijna alle aantrekkelijkeid verloren en het natuurlijk gevolg hiervan
is geweest dat de studie van dezen tijd vrijwel veronachtzaamd is. Dergelijk vrij
leelijk goed werd bij gravingen bijna over het hoofd gezien, veel is verloren gegaan
en bijna niemand voelde lust zich speciaal er mede bezig te houden. Toch is dit
bizonder jammer. We zijn overtuigd dat als ook op dit gebied nauwkeurig wordt
waargenomen, gelijk dat in de laatste jaren reeds een enkele maal is geschied, wij
voor de latere perioden onzer Europeesche praehistorie onschatbare gegevens
zullen winnen. Zeer veel waard is het dus dat onze verzameling uit deze periode
der klassieke wereld ook weder een massa materiaal bezit, al is er slechts een
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gedeelte van opgesteld. Als wetenschappelijk werkmateriaal hebben we daarin
weder een kostbare collectie die zeker eenmaal veel zal bij kunnen dragen om onze
begrippen omtrent den samenhang van Europa en de klassieke wereld te
verhelderen. Als eenig voorbeeld noemen we thans slechts een vorm, de kruik, later
als Romeinsche kruik zoo algemeen bekend. Op onze afbeelding fig. 10 zien we
eenige Grieksche stukken; dan op fig. 11 een Grieksch (a), een Romeinsch (b) uit
de eerste eeuw na Christus en eindelijk een nog lateren Romeinschen vorm (c),
zooals ze Europa als 't ware hebben overstroomd. We zien dus ook dezen vorm in
Grie-
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kenland geboren, naar Rome overgebracht en van daar uit over de wereld verspreid.
Het behoort niet tot den kring van de afdeeling die we ons voorstelden hier te
behandelen, na te gaan in hoeverre de Franken zich weder van dezen vorm hebben
meester gemaakt.
Ten slotte geven we hier nog, hoewel niet behoorende tot de fijnere ceramiek, de
afbeelding van een kolossale grove puntamphora (fig. 12), gelijk Grieken en
Romeinen die hebben gebruikt voor bewaring en vervoer van olie en wijn. Ook deze
vormen zijn door de Romeinen tot ons gebracht; ook hier dus weer dezelfde
samenhang.
We gaven in het bovenstaande slechts een oppervlakkig overzicht van de
geschiedenis der Grieksch - Italiaansche ceramiek; dat wij daarbij zeer veel
verschijnselen onbesproken moesten laten spreekt van zelf. Ook kon het aantal der
behandelde stukken uit onze collectie uit den aard der zaak slechts zeer klein zijn.
We hopen echter hier den indruk te hebben gevestigd dat ook op dit gebied het
Leidsche museum van oudheden werkelijk kunst te zien geeft, dat de studeerende
er een zeer volledig chronologisch overzicht kan vinden van dit zoo belangrijke
studiemateriaal en dat, last not least, de kunstindustrieel er een schat van
voorbeelden kan vinden om zijn eigen phantasie mede te verrijken.

Leiden.

Sneeuw
a
door Joh . W. Kerkmeijer-Bakker.
De witte winter dekt mijn bloemen rood
die moede van al 't felle bloeien zijn
De vlokken zijn gevallen, kalm en rein....
Nu slapen ze⁀al den zachten winterdood.
De witte winter is zoo groot en stil,
zoo zonder weelde⁀, en zonder treurigheid,
gelijk een bloem, die 't eind'lijk sterven beidt,
gelijk een hart, dat niet meer bloeien wil.
De witte winter is zoo stil en goed,
een vredig graf voor vreugde⁀en menig leed....
O kon ik toch vergeten, wat ik weet,
dat eens die witte stilte breken moet!
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DE WAADPLEK VAN EEN RIVIER (SCHETS MET POTLOOD).

Reizen,
door Jac. van Looy.
III.
‘Een muil,’ oreerde Theobald, staande voor het spiegeltje dat aan een spijkertje in
de roode tentpaal hing, terwijl hij met een zakschaartje aan zijn baard wat
fatsoeneerde, ‘is, welbeschouwd, een buitengewoon dier; superieur aan een paard;
waar een paard niet komen kan, loopt een muil als op een effen vloertje; zij is
superbe, ontvangt de slagen als een wijze 't lot; negeert gewoon wat niet haarzelf
aangaat en daarin heeft ze overeenkomst met de katten. Een hond hecht zich aan
ander leven dan het zijne, een kat niet; een paard eveneens, een muil niet. Daarbij
kan zij door eenige aangeboren uiterlijkheden komisch worden gezien, en tragisch
worden gevoeld, daar toch haar leven eindigt met haar zelve. Ze is onverdeeld; een
buitengewoon cultuur-schepsel, sterk, taai, geduldig; voorzichtig, wijs, klassiek,
eeuwig; inderdaad haalt een muil de honderd’....
‘Ik had gehoopt,’ antwoordde Emilia, zittend in den grijzen dag die door de
omgevouwen tent-opening naar binnen scheen, de voetjes op het vloerkleed en
met haar mond wat open, of zat ze achter het theeblaadje in Hilversum ‘ik had
gehoopt dat hij nu eens wat goed voor haar zou zijn, ik zag ze had gehuild.’
Theobald in zijn morgen-spraakzaamheid gestremd, had opgezien; de regen was
weêr aan het razen op de tent; het staande wandje zwabberde; hij knipte het
schaartje dicht, hij haalde zijn horloge uit en meende dat het tijd werd voor 't ontbijt.
Ze hadden ten
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minste een dak, het lekte nergens, al was de punt van zijn hoofdkussen nat
bevonden; dáar was dan ook de windzij. En waarlijk de tent was goed, van dubbel
doek en kostelijk warm gebleken, zoo frisch ook door de ventilatie-raampjes, van
buiten met huifjes als dak-kapelletjes, zoodat het niet inregenen kón. Vooral van
morgen toen Roosevelt om vijf uur zelf hen had gewekt, zag je eerst recht hoe
tooverachtig dat het worden zou; toen scheen de zon zoo vroolijk onder door tot op
je bloote voeten en aardige wilde bloempjes blauw er stilletjes opbloeiden, waar het
karpet niet reikte. Hoe keurig waren de veldbedjes niet, die bovendien als sofa
konden dienen overdag; geen dienstmeisje maakte beter het bed; hoe pietje-pas,
daar tegen de paal, die als een hengelstok door midden kon, stond er het tafeltje
met 't blakertje en waar je op kon schrijven als het moest. Twee stoelen ze bezaten
en 't waschtoestelletje daar buiten ‘voor de deur’ hoe leuk; had hij zelf gistren niet
gemeend te zien dat er een badkuip was? meer was niet noodig voor het leven en
plein air. ‘Juist iets voor Bohémiens als schrijvers en dichters,’ meende Emilia en
tastte eens in haar zijdene rijgtasch naar een chocolaadje. ‘Een kopje thee zal
smaken toch,’ volhardde Theobald, die toen maar wat te krabbelen begon in zijn
notitieboekje. Het praten van knechts buurde door het zeilwand, ze sloegen de
pinnen vaster; klòp, klòp, er was dus niets besloten nog, het wilde weêr maakte
besluiteloos. Een enkele maal kwam Roosevelt's bevelstem kommandeeren,
overigens bleef de andere tent heimelijk en stil. Zoo was 't wel halfnegen toen zij
gewaarschuwd werden voor 't ontbijt en overdraafden naar de Roosevelts; hun tent
zou 't eerste worden opgebroken, aldus de afspraak luidde.
Roosevelt frisch geschoren en bukkend om zijn lengte onder het zeil, zat stug en
mikte met zijn mes de kop af van zijn ei. Evangeline had werkelijk dik-behuilde oogen
en schonk de thee en reikte boter en geroosterd brood en jam van Reine-Claudes
zonder een woord te spreken. Al het gerei was van email gemaakt, porcelein-wit
met een hard blauw randje en Theobald kriegelig door den dwang der stilte,
oordeelde oprecht, dat dit gemeen fabrieksgoed de smaak der thee bedierf.
‘Yes, maar 't is voor 't breken,’ had Evangeline erkend, dankbaar dat ze wat te
spreken kreeg, goedig en afgewonden. ‘Zoo zullen onze zes er gauw geweest zijn,’
zei ze gansch persoonloos over tafel.
‘Wat een schrok,’ had zich Emilia zachtjes uitgelaten in het Hollandsch, ziende
ook hoe Roosevelt het jam-potje half leêg schepte op zijn bord.
‘U houdt van jam?’
‘Ieder moet maar nemen wat hij kan,’ had Roosevelt geantwoord op Theobald's
zeer beleefde vragen. Hasj stil en waardig reikte nog wat eieren, warm uit den ketel.
‘Jij houdt ook van jam,’ opperde Emilia.
‘Moet ik nu de andere helft van de pot leêg eten?’ mopperde Theobald eveneens
in 't Hollandsch.
‘Hij zegt dat ik vuil ben, hij zegt dat ik “slang” spreek, dan wordt mijn Iersch bloed
wakker, dan word ik duivelsch,’ klaagde de zangeres....
‘Zij moest haar hart eens luchten, ik beklaag haar diep,’ begon Emilia nauwelijks
uit de tent... ‘jullie mannen spreken elkander altijd voor.’
Theobald stak zijn arm onder door den hare: ‘Mevrouw,’ begon hij.
‘Ik haal er ook 't stadhuis niet bij,’ haastte Emilia, ‘het is toch náar, zij had er zich
zooveel van voorgesteld... hè, als jij zoo waart... wij sluiten ons niet aan, wij zijn
voor ons genot op reis, maar ik beklaag haar diep.’
‘Voor mij is dit geen opoffering, want wat zij zeggen versta ik toch maar amper,
vooral heer neef eet niet alleen de jam, maar ook zijn woorden op. Veel zegt hij niet.
't Is echter met de spraak als met zooveel andere natuurgeluiden, men kan de kracht
van 't regenen aan 't enkele leven van wat dropjes wel verstaan, sóms. Kom, de
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liefde heeft ook zijn buien, op regen volgt zonneschijn... heb je wel je overschoenen
aan?’
Op 't veldje drentelden onze reizigers, teruggekomen in de onbesproken morgen.
Het regende niet meer. Zware luchten zeilden boven het landschap dat wijd-uit lag
vol
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donkere plaggen dwergpalm en groote plekken bloeisel violieren-paarsch, gelijkend
vreemde hei. Bleeke stippen lichtten overal, heldere bloemen lieten slaap-slap de
blaadjes hangen; ver van hun kijken groende jonge gerst in akker-ruiten en graasden
wat kameeltjes hoog van pooten. En waar de heuvelzoom het laagste aan de kim
te schimmen rees, verwaasde een stroomplek en zij raadden: het kon wel de rivier
van gistrenavond wezen.
Emilia opgetogen, riep elk oogenblik, de grond was als een tuin. Groote
margarieten waarvan het goudgeel hart als uitgevloeid leek op de witte krans der
blaadjes, kleurden met het blauwige bloeisel dat overal uitgesteeld, den woesten
grond tapijtte en dichtebij bezien aan brem-bloei denken deed. Al uitende o! en o!
had dan Emilia weêr een teêr papavertje gevonden of wel een sierlijk geel rozetje
als herfstpaardebloem. En reuzige distels stekelden daar hooger dan zijzelve, toen
ze als verdrietig stond bij een roze bloem, die dotachtig en droog uitzag, op hooge
steel. Wat was 't toch jammer, klaagde zij, zoo weinig nu van botanie te weten.

BLINDE BEDELAAR (ZWART KRIJT).

Theobald dwaliger, bekeek de ‘situatie.’ Nomadeachtig rezen de drie kegels van
de tenten en wat afzonderlijk het vierkante toiletje eveneens van linnen. Het kamp
was opgeslagen bij een rijtje mergelgele woninkjes, vervallen leemen wanden en
flardige daken en vlak er achter ging de steile, steenige helling op, gruis-rood,
somber-nat. Daar was de weg. Een vijftal kameeldieren, gedrochtelijk-jong, met
huiden of ze ruiden, doolden, knorden af en toe. Het was groot stil, het dorp leek
uitgestorven; een vrouwtje dat een kruik vasthield, wachtte voor de tent, hij hoorde
het hooge keelgeluid dat hem zoo vaak op Tanger's markt bekoorde, wanneer de
stemmen van de meisjes uit hun doeken als vogeltjes babbelden naar elkaâr. Hij
liep wat dichter bij en zag de rij der muilen staan als kavallerie, de knechten rooken
op hun hurken in de tent en skeletachtige sloegkies met de hand verjagen. Koel en
klaar en als verwonderd kwam het naar hem toe; een ruim gevoel alsof hem alles
hoorde, deed er een oogenblik hem in zichzelf staan lachen, hij rookte zijn sigaret.
Toen ging 't weêr regenen en 't zag zoo donker uit, dat haastig hij met Emilia liep
schuilen in de tent. De bui drukte op de Red-Hill, druischte
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aan en deed een plotselingen val van beekjes brieschen naar omlaag; het dorp
verschimde, had schuimstuifsel om zijn huizen of stonden ze in een branding. Doch
nauwelijks was de bui voorbij of Theobald liep buiten, zoekend zijn muildier op en
krabde het tusschen de oogen op de harde plaat van 't voorhoofd.
Droomerig, gelig en ruig van regen, met schaafplekken op zijn schenkels, gelukkig
nog niet rauw, wachtte het met de anderen als de hoogste en de lichtste. Roosevelt's
muil leek jonger en was een grijze schimmel. Elk had zijn zadel op, want de Moorsche
drijvers ontzadelen hun dieren slechts wanneer die moeten rollen. Er stonden zoo
zes muilen, allen met de voorbeenen aan het grondtouw vastgelust en dan nog
Hasj-al-Arabe's ezel en nog een dwergig ezeltje, groot van kop, dat dwaas uitzag,
omdat zijn neusgaten door kerving naar boven zich verlengden. Theobald had dit
wel meer gezien en dacht: ze deden deze kunstbewerking om het gemakkelijker
ademen bij het klimmen.

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

En toen de lucht verstrooide, er even zon door brak, beraadslaagden de reizigers
en als gevolg ervan riep Roosevelt naar Hasj, bezig met 't overgieten van de thee
in flesschen voor de lunch. Spoedig lag de keukentent plat neêr en ving het pakken
aan. Zaïlaschi met zijn schichtig lijf en overspannen blik was weêr de ziel van 't werk
en ook de hardste werker; hij was de eigenaar der beide bruine muilen waarop de
dames reden. Behalve hij, waren er nog drie mannen in dsjelaben: Mohammed
Suani, een lummelige jongen, met vleezig, sloome beenen en met een wol-streng
om zijn schedel als een Berber; hij deed voor de eerste maal de reis en mocht voor
half loon mee en zou, naar op de markt hem door zijn makkers was voorspeld,
zoodra hij Fez met al zijn minaretten kreeg in 't oog, gaan balken als een ezel. Dan
was er Mustapha, die ook een Hasj was, omdat hij ook als pelgrim was geweest
naar Mekka, een kleine man, met vrouwachtige kuiten, eenigszins zelfvoldaan,
bezitter van het ezeltje, met appelronde wangetjes en donkere vogeloogen. Hij
droeg een gelig mutsje met een zwarte ster als top. De derde was een donkere
vent, ook Mohammed geheeten, met sterke spierbeenen en armen, die lijdend uitzag
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als vijandig aan zichzelf, doch zeer aantrekkelijk werd wanneer hij lachen ging. Hij
had ook zulk een mutsje op als een halve kokosnoot, maar rood en groen gestreept.
Genoegelijk om al het nieuw gebeuren bleven onze reizigers het pakken aan
staan kijken; het was gewichtig werk het al te schikken bovenop de dieren en eer
het al gesjord was bij elkaâr. Roosevelt, officierachtig, groot in zijn jas met breeden
lendentrekker en een knickerbokker plooiende op zijn stevels, bromde en rookte,
wist dit, wist
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dat, beval dan hier, dan daar, en naar het Theobald toescheen, hield hij het werk
zeer tegen. ‘Daar gaat ons verhuisboeltje,’ lachte eindelijk Emilia, de kampbouwers
nakijkend. Toen werden de vier bedjes op de pakken van de damesmuilen
neêrgevleid en toegedekt met dekens en met regenzeil. Zaïlaschi zorgde goed en
werkte alles stevig om de buiken van zijn muilen. En toen het al was klaar, was
Roosevelt galant en maakte van zijn handen een stijgbeugel, hefende Emilia totdat
ze ‘heerlijk’ zat. Theobald verzekerde zich nog eens dat het al lag evenwichtig.

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

‘All right,’ riep Roosevelt.
Half-naakte kinderen, de hoofdjes waar een dot wild haar oppruikte, schuw
gedoken houdende op hun borstjes, keken 't karavaantje achterna; achter de hoog-op
klauterende tent-knechts ving het stijgen aan. De wind was nog niet goed, beweerde
Hasj, toen 't zware glanzen van een wolk toog over en keek diepzinnig naar de
kartelende krans van buien, gezonken op de kimmen van de bergen. Dalend reed
een vale dorpeling hen langs, zijn vrouw liep naast den ezel, krom onder een vracht
van loofgroen; enkel als hij zeker is dat niemand hem kan zien, wist Theobald, laat
soms een Moor zijn vrouw wel zitten en loopt zelf. ‘Look a stork,’ riep Mrs. Dartle
uit, ‘is it not nice?’ Zij werd weêr futtig en ooievaars omdat die in Amerika niet komen,
hadden haar eeuwige bewondering.
Ze reden achter elkaâr over de rosse klonters en langs de uitgespoelde geulen
in den grond als pottebakkersleem. ‘Een kopje,’ riep Emilia beduidend, maar
Theobald genoot weêr van zijn beest. Van heel het rijden was voor hem het stijgen
het pleizierigst. Dan was het porren met den stok niet noodig en leek zoo'n dier zoo
in zichzelf gespannen, dan was 't een lust dat zekere als weten van de pooten,
zoekend en mijdend, soms tusschen brokken rots die tot de pens op reikten en dan
moest worden opgelet de voeten of de knieën niet te schaven, want dat er iemand
boven op hem zit, dat schijnt een muildier niet te voelen. Hooger ging het ha-ha!
ha-ha! en hellender klommen ze, al wijder trok de horizon zich om, het was alsof
de bloemige en bezonde aarde met al haar stolpen van heuvelen steeg met hem
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en daalde tegelijk. Fluweelige schaduw gleed, plooiende over de dalen. ‘Kijk naar
het dorp, hoe laag,’ gebaarde Hasj gelijk een gids die al 't merkwaardige aan zijn
volk te wijzen heeft. ‘Hoe heet het dorp?’ ‘Akba-el-Hamra,’ neusdreunde Hasj en
grinnikte toen Theobald het trachtte na te spreken en keek met hem op de open
erfjes neêr. Hasj zat weêr deftig in
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zijn blauwe garen kleed, de witte windsel strak rondom zijn fez en bruinen kop die
eenigzins op Socrates geleek; een smalle knevel boogde om zijn mond, nog slimmer
door het geitachtige baardje en met zijn harige beenen bespeelde hij de flanken
van zijn ezel, sporend het in gang. Hij zat daar tusschen korf en kist waarin de lunch
verstak en bovenop een bonte lap gelijk die in bazaars te koop zijn.
Na een half uur stijgens was de rots beklommen en ging het over een hoogvlak
bezaaid met bleeke steenen. Dadelijk trottelde Roosevelt vooruit; rechts eindde het
platform in ruwe kust-formaties; Hasj wees de zee, het brandend blauwe water van
den oceaan. Hasj wees alles: de spiegelplek van een zoetwatermeertje; een rif dat
met zijn knekels en zijn kooten lag verspreid als uit elkaâr gepikt, zei toen plechtig:
‘a camel.’ Lustig ging het verder; Theobald zag het schulprandje van Emilia's hoedje
voor den zonnigen hemel dansen, ontving bijwijlen een opgetogen knikje; het ging
bizonder goed, al toonde ook zijn muil een sluwe neiging stil te staan en moest
hijzelf hard werken met den teugel. ‘Arra... Si-i’ herhaalde Hasj vol pret dan en
trappelde als voorbeeld met zijn beenen: ‘een muil moet gedreven worden, Sir.’
Maar toen had Evangeline zich toegewend, schreeuwende meteen dat zij te slowly
gingen. Hasj redeneerde tegen en dat deed haar geducht de stem opzetten, zoodat
ten laatste leek of goot zij ‘de fiolen van haar toorn’ alle op Hasj's hoofd uit.
Mohammed Suani, Emilia's drijver, bleef onderwijl op zijn beslijkte kuiten even
hurken, ontstak zijn pijpje dat hij loopend had gestopt en sjokte neus-rookend in
een doove kiff-damp naar zijn post terug. In drie, vier haaltjes was het
speelgoedachtige roode leemen pijpje leêg; hij deelde toen de bamboesteel door
midden en borg, schor-hitsend, de stukken in de kap van zijn dsjelaab. Hasj gaf het
op, zeggende verslagen: ‘het is een sterke man die wederstaat jouw tong.’
‘Arra!’ Theobald gevoelde medelij met Hasj, hij zat daar zoo benepen. Hasj is
beleedigd, dacht hij, is ook geen man van jachten.... Ze waren de Red-Hill over en
daalden nu te midden van de struikelblokken en de vele beenderen, wit als steenen,
tot achter hen de rotsstand als een muring sloot. Vóor hen week een liefelijke wijdte,
een wazig fijn-groen rozig bloemenland, met zwakke duidingen van spoor of weg,
kris-krasse paadjes als tusschen tuindersbedjes zijn. ‘Heerlijk!’ juichte Emilia. ‘Theo!
zie je wat een bloemen. ‘Ja,’ galmde Theobald tobbend met zijn muil, ‘arra, mula,
wij hebben met het opvliegen van die steltlooper niets van doen en waarom nemen
wij dit paadje nu... netjes over die kever heen, die zijn mestbal als een kinderstuiter
tusschen je pooten rolt’....
Ze reden langs een plas; Hasj gleed van zijn ezel, wipte er op, Hasj werd weêr
goed en wees een schildpad; ‘Miel, een schildpad,’ riep Theobald bewonderend om
't bizondere van 't geval en om het hoornen beeldhouwwerk der schaal, die wegdook
in de witte wateranemoontjes als een kikker. Ze reden nu zeer rap, de drijvers liepen
op een drafje.... ‘Camino, mucho camino’ kwam het klagen van Zaïlaschi.
Horizont-ver verwemelde weêr het ijle lila eener reeks van heuvels en zijwaarts in
de zonnige bloemigheid reed plechtig een figuurtje stijf in 't wit en Hasj zei, 't was
een priester.
Schaduwen vlotten en woelden over 't lenteland en donker was een karavaan
van muilen aangenaderd; ieder komend beest had twee van boven opene zwaar-volle
kisten naast zijn flanken hangen. ‘All eggs,’ gloorde Hasj trotsch op de
voortbrengselen zijns lands en hij vertelde dat niet een er brak zoo en dat zij alle
naar Europa moesten. Theobald genoegelijk hem ziende, nam nu de kans eens
waar en bood een sigaret.... De dankbetuiging van een Moor is als een wedergift;
ze aanvaarden zoo'n wit rolletje of was het van een onberekenbare waarde en nu
zeiden wel de Europeërs in Tanger dat 't al komedie is en dat zij allen onbetrouwbaar
zijn, le geste est beau. Hasj had heel gracelijk zijn ezel bijgebracht, was wel zoo
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vriendelijk ook het vuur niet te versmaden; en achter zijn hoofd daar kleurde het
land gelijk een gobelin, krinkelig van vijfbladerige kelkjes, wijd-opene malven. Hasj
rookte; een dorpje lag verzegen in de eenzaamheid; kwartels sloegen en 't klonk
als glazene klokjes, de hooge ruimte was ge-
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heel doorzongen en Theobald dreef als van zelf zijn muil, neêrkijkend op het blauw
en goudelende wit waardoor de hoeven traden....
Bij een vijverplas ijs-dicht van bloempjes had Hasj het bonte kleed wijduitgelegd
en in de smalle schaduw van een wrakke olijf hadden zij gelunchd. Eieren hard
gekookt en koude kip, sardines en jam, boter en brood en kroezen gesuikerde thee,
er was een overvloed; Emilia meende er was ja veel te veel, het was onnoodig
kostbaar. Achter hen kruivelde het graan gestadig, maar boven het tapijt werd rijkelijk
getwist. Roosevelt, languit op zijn zij gelegen, reikend en grissend, grommelde
bestookt door Evangeline die volhield dat er bedrog was in het spel: Hasj nam den
kortsten weg niet om meer geld te maken. Haar energiek geluid bemeesterde elk
en alles, terwijl zij als een moeder zorgen bleef dat iedereen het goed had; zorgde
ook voor Hasj, die in de kost was, - de drijvers moesten zorgen voor hun eigen brood
- en die toen met zijn rijkelijk deel, ‘geen vleesch’ bescheiden weg ging zitten aan
den rand van 't graan. Zij diende Roosevelt met veel oplettendheid, trachtte ook
Theobald te moeien in 't gesprek, begon dan Duitsch en werd nog lastiger
verstaanbaar. Emilia deed verstrooid....
‘Bloemen zijn gemakkelijker dan menschen, ik heb zoo'n hekel aan dien ruzie-toon,’
zei ze toen zij samen liepen om zich een weinig te vertreden, ‘wat kunnen zij nu
weten van den weg; niet gauw genoeg, de menschen loopen als beesten; zij is
geïrriteerd, zag je wel hoe zij zijn handen zocht... we treffen het niet erg... hoe veel
gezelliger zou het met menschen wezen, die voelden zoo als wij.... 't Is ongeloofelijk,
zulk een bloemenweelde. Heb je wel goed gekeken? Blauw vooral, dat blauwe
paarsch’ bukte Emilia en futselde toen het takje door Theobald's knoopsgat, ‘wij
zullen dat het bloemetje van Marokko doopen, het groeit als gras, het lijkt wel een
linaria, een groote, vindt je niet dat het een spoor heeft... van binnen is het wat rood.
“En dat bloeit maar,” stond ze te kijken... en dat bloeit maar zonder gedachten en
zonder kritiek, mijnheer.’
‘En dat krijgt allemaal evenveel water,’ lachte Theobald, ‘en de sterkste bloeien
het rijkst.’
‘Dat hoort ook zoo.’
‘Menschen-samenleven is kunst, dit niet,’ wijsgeerde Theobald; ik wou wel dat ik
beter met hen spreken kon, maar liever kende ik goed Arabisch nu, het is aan Hasj
te hooren welk een lijn nog daarin leeft.’
‘Het bevalt je zeg? Valt het nog al mee, het ezeltje?’
‘Hij houdt me juist tusschen opti- en pessimisme.’
‘Jonge-jonge.’
Gearmd drentelden ze bij het koren tot Roosevelt hen wenken kwam dat 't tijd
was op te stijgen. Maar nu was Theobald Roosevelt voor en hielp Emilia zelf bij 't
plaatsnemen op haar rijdier... ‘Jealous,’ lachte ze naar de Amerikaan, al grijpend
zich aan 't zadelpak en stapte dan op Theobald's rug, die tot een bank zich hurkte
bij de voorpooten der muil. ‘Zet de voeten zoo dicht mogelijk bij de schouders,’
waarschuwde hij ‘en daar gaat mijn dame.’ ‘Meesterlijk, of ze vloog,’ getuigde Emilia
en Roosevelt erkende dat het werkelijke ‘bequem’ was.
En 't lage graan voorbij, reden ze op het bloemenpad langs akkers. Landluî
babbelden geruchtig bij een ploeg, die plomp gekuischt van boom-hout was en
zonder ijzeren kouter. Gevlochten horden waren voor de trekkoppen van het rood
span ossen en deden de zonnige lobbessen barbaarsch daar in de kluiten staan.
De ploegman na een treuzelig gebaar ging aan den arbeid, hij had een langen
bamboe in zijn linkerhand en bracht als met een streeling van het pluimpje aan den
top der sliert, zijn beesten langs de vore in beweging. En akker lag aan akker, donker
en vruchtbaar onder de dodderige dromming van de blanke wolken; verderop
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ploegden ze met vier, en wankelstapte weêr een wit-getulband moortje achter 't
zwaar-tredende hoornvee. Theobald liet zich schommelende gaan, gelukkig en
gedachteloos in de aaiing van de zon, er was geen jachten nu, zijn beest trantelde
daarheen, achter de makkers mee en knorde kleintjes, den buik pas volgevreten.
Roosevelt had het zwarte kastje der codax op zijn rug; Evangeline bobbelde
goedmoedig:
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slaperig toog het stoetje door den lichten middag en Theobald sloot genottelijk zijn
oogen, voelend de stilte als van binnenin hem warmen, de heden-volle stilte
grenzeloos. En keek hij daarna weêr, dan was het als een blauwende opwondering
van het al, en om het vreesloos-zijn zoo in het avontuur. Hasj zat te knikkebollen,
zijn tulband zakte scheefjes.
Doch na een uurtje was achter een hoogen zandwal de baan verschenen van
een stollige rivier. Dat gaf opleving; daar moest het over. Kerels met droge takken
en bossen distels klauterden aan den duinigen overkant al op en middenin de trage
scholven, bewogen vreezig-langzaam, houdende elkander bij de hand, een drietal
vrouwtjes, half weg in 't water, het kleed geschort, te hoog, tot over het zonnig
blozend middel bloot. ‘Hoor ze zingen weêr,’ zei toen Emilia die vlak naast Theobald
wachtte, terwijl Zaïlaschi met zijn schrale beenen naar de vaste plekken in het water
tastte; ‘net als die jonge meisjes bij Tetuaan, weet je nog? Ze smeeken God om
veiligen overtocht en bannen de demonen van den stroom.’ ‘Ja’ lachte Theobald
wat, al luisterend naar het kinderlijke zoete zingen op het water, ‘toen zei de jood
Mimoon: het was niet waar, ze hadden het over trouwen; ik zal het Hasj eens vragen.’
‘Hasj’ riep hij naar den gids, ‘wat zingen ze?’ ‘A song’ sprak Hasj en keek strak naar
den stroom... ‘Hasj is een vroom man,’ zei Theobald, ‘en vreest het spotten van ons
honden met de dingen des geloofs.’
Waar de oever was doortrapt met vele diepe sporen, stapten de dieren,
schroomplomp in het water en waadden achter elkander. Roosevelt reed voorop.
De watervrouwtjes waren over; het streefde zwaar en raakte aan de voeten, en
instinctmatig had toen Theobald zijn oogen dicht gedaan om 't wankele gevoel. De
muil hield grond en dook bedachtig dieper; het leek alsof die drabbige goor-zonnige
rivier hem mee wou sleuren, alsof hij op éen kolkende plek gebleven, toen eensklaps
wegvlood in een wijden boog. Toch ging het recht, schuin-recht als gistren avond;
‘het is het zien naar overal gelijk, dat de verbijstering brengt,’ dacht Theobald,
‘rechtuit zien is het beste; het is hetzelfde gevoel dat ik als jongen op een schommel
kreeg.’ Hasj's ezeltje zwom kittig, dapper óp de kop; Hasj liet zijn beenen waden,
leek blauw te zitten op het gele watervlak; Evangeline klemde zich krampachtig met
allebei haar handen; Emilia recht gezeten luchtig den teugel tilde.
Toen zij dan over waren bevond Evangeline zich heel ontdaan en schold, omdat
zij zulk een doodsangst had geleden: haar zaâl zat los. Zaïlaschi hielp haar af,
ontsnoerde en ontgespte en veranderde al kakelend naar Hasj. ‘Ik was niet bang,’
vertelde Emilia, ‘maar 'k dacht toch wel als nu de muil het in zijn hoofd eens kreeg
te rollen.... dat doén ze;’ steelswijs zag ze weg naar Evangeline, die daar met wijde
stappen haar rokken langs de ruigten liep te schoppen en als een spinnig moeke
uit den zakdoek keek, geknoopt rondom haar hoed en wangen, voor haar teint.
Zwaluwen streepten langs; het overland lag groen en jong en schuimig, en heuvels
glooiden dichtebij en slangelden hun ruggen voor de lichte lucht. Hasj wees den
weg, dáarover; in 't dwingerige toeteren van Evangeline's stem reisden ze verderop.
Zij bleef hardnekkig bij haar meening, zij had een voorgevoel, ze wist het zeker:
Hasj loog, ze namen den kortsten weg niet. Roosevelt die door zijn vele reizen,
scherp zag, vooral een goeden kijk had op het nemen van een richting, gelijk zij
trotsch op hem, Emilia voor de afreis eens verteld had, sprak nu met Hasj en
Evangeline drilde; ‘zeg hem’ schreeuwde ze en Roosevelt herhaalde hare woorden:
‘altijd de kortste weg.’ Zoo stonden zij een poosje daar te krieuwen op de hoogte,
terwijl een wereld van heuvelen uitlag onder de zon, als in gestoltene golving,
chaotischroodig en delling-blauw en overtogen met de vlotte schaduwen der wolken.
Hasj hield zich kalm, trok pijnlijk zijn eene wenkbrauw op, doch bleef zichzelf gelijk;
‘er waren drie wegen,’ zei hij en wees naar 't panorama, ‘die is nat en die is óm en
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deze is de kortste en de droogste.’ Maar Roosevelt wist beter en welke was de
goede... ‘Neen,’ kwam Zaïlaschi zeggen, ‘de weg die Hasj
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wijst, is het.’ ‘Ik wil het’, sprak Roosevelt, ‘jij wilt je beesten sparen.’ Dit nu verstond
Zaïlaschi niet, hij wanhoopte met zijn schouders en rukte nijdig aan den muilkop,
zwenkte de ratelhoevige beesten tegen den heuvel op.
Het was wel vier uur, toen het stoetje doortrok tusschen de zwaar-murende hagen
van een dorp. Een kalkwit huisblok rees de stekel-stronken van de aloë's te boven
en 't in elkaâr gewring der oude cactussen met het insectigvolle wriemelen van hun
bladen. De wafelige en ellipse, stijve bladraketten raakten jong in bloei, rond duizende
schijven pronkten gelijk een vruchtigen krans de botsels, als gele rozeknoppen. ‘Je
kunt het zoo mooi niet schikken,’ juichte Emilia, ‘zie eens,’ wezen hare oogen naar
de voeting van de haag, die als in een terp begraven was van
vlinderbloemigbloeiende slingerplanten, paarschig als parmavioletten en die bestoken
weêr met sterren wit en geel. Andermaal was 't ruzieën begonnen, nu weigerde
Evangeline verder voort te rijden; ‘'t is foolish,’ kijfde ze ‘William, 't is foolish I say.’
En in een jacht van afgebeten woorden, riep ze herhaaldelijk Boesjman tot getuige,
ze gingen kwalijk, het kamp moest er al zijn. Hasj, wiens ezel lekker liep te lippen
naar de distels, stond met een warrige wrevel in zijn donkere oogen, betoogende:
‘drie wegen waren er en dit was niet de kortste, gelijk hij had gezegd.’ ‘Man,’ wierp
zij, akteerende met haar gansche lijf, hem tegen, ‘je maakt me nerveus.’
‘Burengerucht,’ meesmuilde Theobald ‘en dat aan de uitgang van zoo'n vriendelijk
buurtje;’ hij hield zijn muil ferm staande, sinds eenige oogenblikken was zijn aandacht
zeer gespannen, beloerde hij een rossen vogel, havik of muizenvalk, die als een
zweefvlieg stil op zijn vlerken boven koren hing, er borende in zijn blik....
Een sperwer was het niet, die kende Theobald wel; spoedig na hun huwelijk waren
zij naar Hilversum gaan wonen, daar hield hij duiven, witte pauwestaarten en kippen
ook, wyandottes vooral; even was een denkinkje verdwaald nu naar de leêge loop
en de verkochte koppels....

RUSTENDE VROUWEN (POTLOOD).

Een dorpeling verdoken in zijn voddige dsjelaab en houdende een reuzige
bamboestengel, kwam rustig uit de cactushaag getreden, visschen gaande en
Mohammed vraagde hem of hij ook wist waar 't kamp was opgezet. De man keek
langzaam naar het stoetje en toen de jongen van zich afwees, bevestigde hij: het
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was de goede richting; Mohammed, haastende zijn dikke beenen liep in 't graan:
‘Het kamp moet staan bij Aïn-Haloefa.’ ‘Is 't hier?’ vroeg ijs-kalm Roosevelt, ‘dan
moet het worden afgebroken, wij gaan verder.’ Toen rende ook Zaïlaschi in het
graan. Zij wachtten; Emilia eindelijk had ook een woordje meegepraat, maar
Evangeline warm van het twisten, oordeelde gulweg: ‘ieder kan jou wijsmaken wat
hij wil.’ ‘Dat hebben we ondervonden,’ pruilde Emilia, ‘brul dan maar, ik wasch mijn
handen in onschuld.
Eindelijk schreeuwde Zaïlaschi, aandravend uit het plat-getreden geultje in het
koren, het kamp was niet te zien, zij wisten niet
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waar 't was; zijn oogen ijverden, radeloos schermden zijn knuisten. ‘Het wordt een
puzzle,’ grinnikte Roosevelt, ‘where is the camp?’
Zoeken was het beste, het kon onmogelijk toch heel ver verwijderd zijn; ‘het komt
wel weêr terecht,’ suste Theobald, terwijl de drijvers tierden als bezetenen en
ranselden op de ezels. Zij kwamen bij een scholing weêr van huisjes aan, vuil-strooiig
bestulpt door hand-bereikbre daken en in bezit genomen door de ooievaars, twee
broedsels op éen dak, op elke nok een nest. De snavels klepperden met een klank
van hout, wanneer er eentje aan kwam zeilen op zijn sterke pennen. ‘Look!’ had
Mrs. Dartle toch gezegd, om 't huiselijke van de vogels.
Daar werden kindren aangesproken of zij ook iets gezien hadden dat op een
kamp geleek, hun wilde hoofdjes luisterden bij Roosevelt's roode zadel, toen Hasj
hen als een vader vroeg, en weggalopten zij naar 't veld, waar jonge kerels gingen
trachten om paarden op te vangen. Hoog lawaaiend, ze liepen er met de leden los
en naakt, overgegeven in zonnigheid en vrijheid; een knaap, mooi als een brons,
greep in de ren de manen van een paard en slingerde op de schoft en zat en hief
zijn arm, kreet triomfantelijk. ‘Heerlijke vrijheid,’ bewonderde Theobald en Emilia
lachte: ‘dat moesten onze stijve boertjes hen eens nadoen.’ ‘En sommige kreuzreiter’
zinspeelde Theobald, hij boog voor over, klopte op de broeiige muilnek; ‘wij zijn
nogal tevreden,’ bromde hij, ‘is 't niet, oude pegaas? vooruit maar weêr; wij weten
ook den weg weêr naar het schijnt, de baas ons wenkte.’
De zon daalde en met een diepe glanzing in hun tooi verinnigden zich de grondjes.
Het rijden viel al zwaar; Roosevelt reed in het open landgezicht gelijk een éclaireur.
Toen, zoo onverwacht en juist als gisteravond, verrezen in de verte de luchtig bleeke
kegels van de tenten, gelijkvloers uitgespannen....
Het was een mooie avond met huiswaarts tijgende ooievaars, een blonde goudene
avond. Het veld lag koel bezweemd door 't slaperige geuren van de vederige varens,
kláar tot een kim van onbewogen heuvels. Rooie kalfjes graasden, het leek een
Fransch landschap, bewonderde Theobald.
En in de tent was 't goed. Evangeline zacht, toegefelijk voor Hasj, waardoor Emilia
meende dat zij spijt gevoelde, kookte en haar stem werd mollig, herhaalde vaak,
dat zij, en reeds als kind, zooveel van koken hield. 't Was stovig in de tent; een
pukkelig-naakte kip hing onder de lantaren aan de paal gelijk een jacht-trofee, een
andre gluurde schilfer-oogig in de laagte, met omsnoerde pooten, bestemd voor
morgen. Theobald ontweek te kijken naar het dichtebije beestje dat ritselde onnoozel.
Die mooren zijn hard, wist hij. Hasj in zijn boeltje, de kisten planmatig in het rond
geschaard, schilde aardappelen, zat op de plooien van zijn broek, die hij opschortte
als een rok, wanneer hij hurkte bij 't fornuisje gegraven in den grond. Het was een
fijn dinner: soep; Roosevelt wierp de beentjes als een jager voor de snuffelende
honden en maakte zelf de sla, voortreffelijk. En daarop dronken ze thee, rookten
de heeren en kreeg weêr Roosevelt bij de oude gloed der kaarsen dat jongensachtig
leven in zijn groenige oogen en scheen te droomen naar de open driehoek, waar
peilloozer blauwde de kikkerdoorkwaakte nacht. Buiten keelklankten de drijvers,
schuilend in de luwte van de keuken en door het tentgat verscheen een dorpeling
met 'n zwijg-gelaat en goot Hasj's waterkannen vol uit 'n dik gespannen zak van
leêr en wachtte op zijn loon, staande eerbiedig buiten op stoere enkels in den gloed
van het fornuisje. Roosevelt omschemerd door het vagebondisch zeil, bromde
gemoedelijk, vertelde van het plan en hoe hij dadelijk morgenavond een nieuw stel
drijvers huren wou in El-Ksar; hij stuurde dit gespuis terug naar Tanger; op eigen
kosten? Zeker. De jonge Mohammed was waardeloos, absolutely; Zaïlaschi lui bij
't pakken; Zaïlaschi dat wou zeggen geboortig van Azaïla, en toen Hasj l'arabi eens
even wegliep noemde hij hem dom, wat voor een gids, een goede kok meer niet.
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Dan zou het eerst vooruit gaan, stelligde hij; de Amerikaansche Consul uit Laraisj
was tijdelijk in El-Ksar en zou hem helpen wel aan betere kerels Theobald bij dit
afdoende praten waar naast geen andre meening mogelijk was zonder
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weêr twist te hebben, zweeg veel en luisterde of luisterde niet. Herhaaldelijk hoorde
hij den naam noemen van Strong, waarmeê de Roosevelts de kennis maakten in
Rabat en die hen had genood en aangezet ook eens naar Fez te komen. Hij was
in functie bij den Sultan daar en kon hen allerlei belangrijks laten zien. Welk een
kans. Emilia door Mrs. Dartle huishoudelijk onderhouden, zei haar Hollandsche
ondervindingen, met het zwervige geluid dat Theobald wel kende; belangstellend
plotseling toen de Amerikaansche gewaagde van 't geschenk, de Moena: hoe door
de vrouwen eieren, de sla en uien waren aangeboden.

MOORSCH KOFFIEHUIS (ZWART KRIJT).

Toen werd 't gesprek als 't ware geuriger, gezamenlijk bepraatten zij de primitieve
uiting van gastvrijheid die de Moena was en dat de Koran leerde als een groote
plicht: gastvrij te zijn. Roosevelt knikte en zei: hij had de Koran gelezen, de Koran
was mooi en praktisch. Hasj lachte daarop wijs en knikte ook en vertelde dat de
beide nachtwachts er reeds zaten; dat elk dorp aangewezen als ‘nzala’ door de
Maghzen, verantwoordelijk was voor de reizigers en al hun have. Of er dan nooit
gestolen werd? Nooit, wijl bij de minste klacht het gansche dorp gestraft werd.
‘Solidariteit der stam’, knikte weêr Roosevelt. Zoo was de roezige tent daar midden
in de majesteitelijke stilte die je eigen woorden naar jezelf weêrluidde en keuvelden
ze als op het dek van een schip in zee, tot de eerste geeuwing, terwijl daar Hasj
vlak bij hun voeten werkte op het vertreden grondje, er de vaten wiesch....
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SCHETSBLAD, POTLOOD EN PASTEL.
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Midden in den nacht was Theobald opgeschrikt door 't fluister-roepen van Emilia
en in het weeke schijnsel van 'n Verkades Waxinelichtje, net als thuis, zat zij verrezen
in haar witte nachtpon.... ‘Theo, er wordt geloopen om de tent,’ had zij herhaald,
toen hij ook overend gezeten, luisterde verward.
‘Kind,’ knorde hij, ‘het zijn de sloegkies.’
En slaapzat was hij weêr gevallen op zijn kussentje, voelende als in droom het
builtje hard er onder, vol moorsche zilvermuntjes, en tegen 't zeildoek kloppende
gelijk hij thuis een knagende muis wel wegjoeg achter het behang, brommende:
‘vort, Kabyl!’ had hij zich gewenteld en gewenteld naar den slaap.-

IV.
‘Zeg, Theo, zeg, Aïn Haloefa wil zeggen zwijnenbron,’ praatte Emilia, ‘ik heb het
Hasj gevraagd.’
‘Schweine-brunnen, Schweine-wetter,’ bromde Roosevelt, vattende het Hollandsch
woord. ‘Natuurlijk,’ keek hij naar Theobald, die gedachtenloos ook een groote portie
jam schepte op zijn bord.
‘Water is: Ma,’ zei dan Emilia.
‘En brood is Goebs.’
‘En muildier: Bagla.’
‘Razza: tulband.’
‘El aïnin: de oogen,’ wedijverde Roosevelt hoffelijk.
‘En Bir,’ liet Emilia rollen de r ‘is put en Noeara is bloem, en 'k zal eens kijken in
mijn scoearra,’ lachte zij en zocht in hare rijgtasch naar het boekje, waarin ze vele
woorden opgeschreven had.
‘Barkelavik, balèk, balèk!’ deed Evangeline de Tangersche straatwoorden na.
Zij zat nog ongekleed; met achter zich het schemerbonte van allerlei overhoop
gehaalde lappen, ontbijtend in de oude jas van Roosevelt, vreemd, omdat haar
voorhoofd bloot was nu en forsch en haar gele haar vol speldjes. Het zeil blies
binnenwaarts; door 't tentgat heen te zien kruiden de buien, bleeke warrels en pluizen
hingen en zakten over de verre bergen. De wind was in den nacht gedraaid, zat
vast weêr in 't zuidwesten.
‘Als wij eens een dominootje legden,’ opperde Theobald eindelijk.
Emilia bemerkend hoe stil hij werd, zijn zwarte kijken, en gissende het kwam door
al dat zeuren over Hasj en zijn besturen, was uitgeloopen en zei dan overtuigend,
het kón worden gevraagd, het weêr was droog en de atmosfeer wel lekker. Dat gaf
den doorslag. Roosevelt besloot, gaf order op te breken. ‘Op straat gezet’ lachte
Emilia, toen er hun tent lag neêr. De knuisten vrij, gestoken door het tweede mouwgat
bij de armknik aangebracht en met roode en groene pluisjes omsierd wanneer de
dsjelaben nieuw zijn, werkten de knechten als acrobaten, zamelden, sorteerden,
kluwden de touwen om de spanklossen en vouwden de stramme zeilen. Evangeline,
pimpel en rose, met op haar kunstig kapsel een flambaardje van Roosevelt, waar
ze een geel zij sjaaltje had omheen gewonden, liep weêr te drillen en te praten waar
ze was. ‘Ik ben maar blij dat ik het oude ding niet weggesmeten heb,’ babbelde ze
naar Emilia, haar hoed bedoelend. ‘Your husband denkt vast aan zijn boek,’ lokte
ze. ‘Mag hij dan nooit plezier hebben the poor man?’ En kunstenares die altijd en
overal studeeren moet, jubelde ze zulk een krachtige reeks van welgelukte tonen
uit, dat Mohammed bleef stilstaan en zijn tanden zien liet, pijnlijk verwonderd. Hij
wierp de paalstukken, twee aan twee gebundeld en gemerkt bij de leding en waar
het hevige rood van tot zijn hoofd in scheen of had hij den arm vol brandend hout,
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neêr bij de op een hoop gestorte pinnen, alle gekeept. ‘Die man mag ik,’ grommelde
de Amerikaan, aanwandelend naar Theobald en biedend een sigaret; ‘die arbeidt
goed.’ Roosevelt keek alsof hij gaarne zeer vertrouwelijk wou worden, maar ‘Will,’
riep weêr Evangeline, ‘Will, kom toch eens hier,... ‘Oh, the little nice donkey, oh, de
kleine schelm dat het is,’ liefkoosde ze daar Hasj Mustapha's ezeltje, krijtend meteen
naar d'andren Hasj of het wel haver had gegeten. ‘Yes, Madam,’ riep Hasj, druk bij
zijn keukenspullen. Toen werd er dadelijk afgesproken zich telkenkeer daarvan te
overtuigen dat de dieren het ook krégen, daar hing zooveel van af. Theobald
intusschen
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STUDIES (PASTEL).

treuzelde bij zijn eigen beest, opgetoomd daar staande in de rij, het bit-touw in den
bek al en bevrijdde de slordige blonde haarvlok van onder het frondeel. ‘Ik moet
toch zijn toilet wat maken,’ schertste hij naar Emilia, ziende Evangeline met
mannenstappen naar den zak met haver loopen en hoe zij de ‘darling’ eten liet uit
haar eigen hand.
Opbreken en pakken is een lange historie. ‘A bad beginning, good end,’ troostte
weêr Roosevelt; maar toen allen gereed waren en Theobald den voet in den beugel
stak om de lastige opstijging te beginnen, viel er in eens de bak los op den grond.
De mooie paarsche streng vergaan door zon en vocht was afgebroken als tondel.
Hasj sprong onmiddellijk van zijn ezel, rukte de rotte stukken weg en maakte een
nieuwe lus. Gelukkig was de streng te lang geweest en ingebonden. Hij hielp hem
opstijgen nu en ging nog d'andren beugel korter maken: ze moesten balanceeren.
‘De voeten moeten drukken,’ zei hij ernstig... ‘een man moet kunnen opstaan in
zijn beugels.’
‘Wat is dat toch?’ verwonderde zich Emilia. Hoog van haar zitplaats keek ze naar
het weggaand tentenkaravaantje, waar 'n klingeling van uitging als een schapenbel.
Ze zagen elkander aan.
‘Got, got, het is het solitaire meubel,’ proestte Theobald.
‘Ze is woedend, kijk Zaïlaschi trekken.’
‘Shocking.... Such people... William!’ raasde Evangeline; maar 't volk was reeds
te ver, verdwenen achter een groep dwergpalm en varens, het tinkelde in den wind.
‘Zij beweert, ze doen 't om haar te plagen.’
‘'k Geloof er niets van,’ bedaarde Theobald, ‘die Moortjes vinden dat heel gewoon,
ze voelen nog realistischer dan een Hollandsch schrijver.’
‘Je zet het er niet in.’
‘Wat denk je van me... ik begin 't te zien, historisch-visionnair.’
‘Wat hield hij zich weêr kiesch.’
‘Hij is de edelman,’ vermeed ook Theobald Hasj's naam te noemen..., nu wat
weet je dan van Alkazar?’
‘El-Ksàr moet je zeggen; 't beteekent: versterkt dorp; El-Ksar werd gebouwd door
Portugeezen in 't jaar dertien honderd.... zooveel, ik kan het nazien; het is gebouwd
van roode baksteen en daarom zeggen ze dat.’
‘All right, Sir!’ verkondigde Hasj; hij liep om, zijn ezel was precies zoo blijven staan.
Gelijk een rafeling van korte draden door elkaâr, wees er de weg op door het
blauwe, groene en besprinkelde; de wind blies bol en dreef de wolken open,
ontblootte het azuur
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als koel koud water tusschen schotsen; plotseling brandde het zonvuur, raasde over
den bodem en verzwond.... ‘Heerlijk’ juichte Emilia, rijdend voor Theobald; ‘heerlijk
weêr te wezen in het wijde; 't is echt Hollandsch niet? van toon,’ keerde ze haar
bewonderend profieltje naar de akkers, die zich uitstreken in de rosse glooiingen;
een wit-gekruind figuurtje liep in het dellende zwijgen, stuurde zijn ploegvee zoetjes.
Geruchtend op den doffen pootenklop volgde muil na muil de geulende paadjes,
op, àf, duikende in de plooiingen der aarde en dan als opgebeurd onder het hooge
worstelen van de wolken. Grijs over grijs, duisterden de doodstille horden in de
lucht, opgedromd van achter de violette begrenzing ommedom, bezwermende de
kreitsen van de bergen. ‘Daar gaan ze de verbeeldingen der menschheid, het
hemelbestormende reuzenvolk,’ zwierf het in Theobald's gedachten. ‘Daar rijden
ze de trawanten van den Wind, de wappermanige paarden, de passies waar de
kunstenaars van gewaagden en gewagen zullen willen en toch is 't er maar om te
doen, hoe zich dat alles spiegelen in den koepel onzer schedel mag en weêr van
onder de bogen onzer oogen... màg... Stap, stap gaan wij, een wereldje van vreemd
bijeen geraakte menschen, hier onder die groote dom, onder de blinde gestalten
die de wind beeldt en vervormt en wij? zien wij?’... ‘Het regent daar,’ riep Hasj
spiedend en wees als uit een toga naar het schuine duister, neêrgordijnende naar
de aarde voor een melkwit licht.

STUDIETJE (POTLOOD).

Camillen sliepen overal, vol onbekende vormpjes van bloemen was de grond
beschoten; ze groeiden er zoo welig dat Mohammed ze plukte met zijn teenen in
het gaan en meedroeg achteloos.... ‘Arra, bagla’ hitste zijn heesche keel, hij had
zich een zweep gemaakt en sloeg als met een langer arm, wat hem het loopen
spaarde en schoon zij nog geen anderhalf uur marcheerden, stopte hij uit het roode
taschje zijn tweede pijpje al. Hasj keek afkeurend en oordeelde: Kiff was slecht, a
poison; het maakte de beenen loom..... ‘Dit is beter,’ grijnsde hij vriendelijk en lag
de hand op 't hart, aanvaardend eenige sigaretten van Theobald; maar haastig borg
hij ze, haalde de kap van zijn jas over zijn tulband heen, waardoor hij dadelijk ging
gelijken op een monnìk in het blauw.
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STUDIE-BLAADJE (POTLOOD).

Als uit diepte opgekomen, dicht van dauw, sloeg hen de stortbui over; Theobald
verblind, bestroomd, had wel gemeend te zien hoe Emilia haar regenscherm
loswerkte; hij had zooveel te stellen met zijn roodelende handen, hij ranselde en
rukte weêr aan zijn
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HOEKJE VAN TANGERS MARKT (POTLOOD).

balsturig beest. Bij elken stokslag schichtte het dier de kletsnatte ooren neêr, rekkend
de snoet op als in praterij. De hals-lap van zijn reispet flapperde om Theobald's
wangen, het lekte uit zijn beugels als uit gootjes; dan eensklaps was het stil.
‘Pá... ast’, riep Hasj en wierp met 'n rukken van zijn hoofd de kap naar achter.
Roezig, verstoord om 't woeden en het temmen van den ezel, hoorde Theobald
Emilia lachen: ‘'l ma, l' ma’ en Hasj wijsgeerig herhalen: ‘'l ma’ en Mohammed lachte
mooi en lispte: ‘'l ma.’ Nevelbleek jaagde de bui van dal op dal, latende achter het
weefsel van zijn stralen de wereld als nieuw geboren. Een dorp gelegen aan een
helling als een fort en in een wal gevat, bood zich groot open aan; twee tenten als
voor opperhoofden in een bedwongen plaats huifden er wijd en wit en zij konden
er de blanke popjes der bewoners zien schrijden op de bruine vloer.
‘Briaan,’ had Hasj genoemd.
‘Ibissen,’ onderrichtte hij stipt kijkend naar een vlucht van scherp-wit scherende
vogels, die streken 't grazige inzicht in van kantelende heuvels.
Nu lag al 't groeisel water-zwaar, de pooten sopperden door poeltjes. Mohammed
sjokte met opgeschorte dsjelaab, zijn beenen waren bekorst tot den rand van zijn
broekje en tot de kuiten vol leemdeeg. ‘Mucho camino’ schreeuwde Zaïlaschi, terwijl
hij als een slaaf opkeek naar de Amerikaansche; zij moedigde hem nu niet aan, zat
met haar rug te zwoegen. Plots stokte Hasj's ezel, het dier viel op de knieën; Hasj
duikelde over den kop, gelukkig op bloemen, Hasj lachte. En Theobald aandachtiger
toen bleef letten op zijn muil en op een plek waar vele paadjes zich vereenigden en
veel geraamtedeelen lagen uitgespreid, bemerkte hij een lang verloop van sporen
in de slib: sullende afdrukken of hadden pooten er gegleden. ‘Kameelsporen,’ riep
Hasj. als raadde hij zijn gedachten; hij draafde daar weêr zijwaarts en deed zijn
beenen dansen tegen de ezelsbuik en zat er de zoete tabaksrook door zijn sperneus
uit te blazen.... ‘Si Sénor!’ zette hij zijn stem wat uit, ‘de fango is bizonder gevaarlijk
voor kameelen, omdat die spleethoeven hebben, en yes Lady, een kameel die zijn
poot breekt is verloren.’ ‘Ze maken hem toch dood dan,’ haastte zich Emilia te
zeggen en toen had Hasj niet geantwoord, gezwegen in den flakkerenden wind. Hij
beurde weêr zijn kap; ze reden in den stuifselrand van een nieuwe bui, volgend een
pad rondom een hoogen heuvel; en over een duinig stuk, dennig-donker door
olijvengroen bekroond, was onverwacht een ruiterbend hen rijdend te gemoet in 't
waterklare licht.
Zooals reizigers op een schip blijdschap

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

117
gevoelen om een ander schip dat nadert, zagen zij daar twee Europeanen die
Theobald op stond als Spanjaarden herkend had aan hun haarsnit en hun cappa's,
verzeld van een lijfwacht en gevolgd door een karavaantje. Bolhoofdig door de
groote kappen van hun mantels, wier slepen streken naar de staarten hunner
paarden, zaten de soldaten op het mooie tuig en hielden de geweren in foedralen.
Roosevelt nieuwsgierig toen teruggedraafd vroeg aan Hasj wie of het was geweest
en Hasj vertelde het was de Spaansche consul en zijn secretaris, teruggekomen
van den Soeverein in Fez. Van avond zouden zij hun kamp opslaan in Aïn-Haloefa.
‘Dat is nog eens reizen’ riep Emilia. ‘'k Moest denken aan ons mannetje naar
Tetuaan,’ en Roosevelt zei: ze hadden niet teruggegroet, daar zij het waagden
zonder een escorte. ‘Nonsense,’ smaalde de Amerikaan, ‘all old fellows, die ze
nergens voor gebruiken kunnen, tandelooze soldaten.’ Intusschen was de weg
zoor-droog geworden, sparig bebloeid van kleine camillen en oranje doren-roosjes;
ze gingen onder de zandhoogte waar het bosch zich op verhief; uit het zand
kronkelden de oude wortels als grijze slangen; uitgespoelde en -gewaaide holen
en nesten spookten achter de knoesten en grijpingen en als een stormvlaag van
licht daverde de zon daar doór, ijselijk fonkelden de spritse blâren der olijven. Over
hen blauwde de schaduw van een wolk alweêr en laaiende ontstak de zon de brand
in 't land, vaartend als over koppen van golven; woest gloeide het leem-rood en het
koorn-groen blaakte hoog. ‘O, het is immens!’ uitte Emilia, zettend haar postuurtje
wat recht voor de geweldig ontstokene eenzaamheid, waar kleur-bult na kleur-bult
deinde en saâm-stralend lag, óp iriseerend tot de drachtig-donkere, buiig
neêrzeevende lucht. Bar, onbekend vergloedde het visioen; de valleien zonken
terug in tonige diepte; in de zware zwijging geruchtte hun drafje en als de slag van
een vogel klonk helder Emilia's stem:
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee.
En Theobald zich keerend in den zadel, zag een groote regenboog gespannen op
de wolken....

(Wordt vervolgd).

De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Derde hoofdstuk.
Ze gingen nu allen naar boven.
Croes liep dadelijk door naar zijn werkkamer -, vóór, aan straat, op de eerste
verdieping - ofschoon 't zijn gewoonte was eerst naar de huiskamer mee te gaan
en daar een uurtje te blijven zitten, luieren in een gemaklijken stoel, met een
goeie-sigaar, zijn eersten kop thee, en de krant, - waar hij dan vaak over in kon
dutten.... Maar nee, het ging niet van avond, hij had een massa te doen, beweerde
hij mat, en het was al zoo laat - over achten:....
't Gebeurde trouwens wel meer. Croes had, behalve zijn drukke zaken, nog vele
baantjes die ‘soesa’ gaven; hij zat in verscheiden besturen - een kiesvereeniging,
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de kamer van koophandel, instellingen van weldadigheid -, commissaris was hij van
maatschappijen.... Zoo moest hij vaak 'savonds notulen schrijven, verslagen of
brieven, kassen bijwerken, een speech prepareeren....
Van avond niet. Zijn hoofd stond er niet naar. Op zijn kamer gekomen, stak hij er
't licht niet aan - een grauwe schemer geheimde nog aan den kant van de
waterglimmige ramen -; moedeloos plofte hij 't lange lijf in zijn ruimen, leeren voltaire
neer, zijn beide handen tot over den pols in de broeiende broekzakken, wierp
achterover zijn grooten kop, den kalen schedel in 't koelende leer, ging zoo liggen
kijken, sis-fluitend met een baloorigen lust een ouden deun uit een operette, turend
naar
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het plafond, waar de bleeke vegen van 't zwijmende daglicht, weerkaatst door het
grachtezwart, krimpend verstierven, waar later een straatlantaarn dof-rossige
schijnsels deed trillen. Soms gooide hij 't gloeiende hoofd op zij, liet den turenden
blik door de kamer dwalen, zoekende doelloos de lijnen der meubels, verzonken in
schaduw, 't opgaande diepe zwart van de kanten der boekenkasten.
En wrevelig schokten dan telkens zijn schouders, schurkte zijn rug tegen 't leer,
onrustig ging hij verzitten, neurie-siste een anderen deun of blies en pruttelde,
mompelde wat tusschen lippen en tanden; soms kwam een hand uit zijn zak om de
lange, rulkrullige baard al rechter naar voren en opwaarts te duwen, te plukken en
kammen, totdat van zijn liggende hoofd als een woestfantastische pluim de
haarwrong waaierig opstond.
Neen, werken ging niet van avond. Hij voelde wel, dat zijn wrevel-verdriet eerst
moest uitzieken.
't Was altijd een van de vreugden geweest van zijn roezig bestaan, dat wat hij
zelf zijn ‘getapt zijn’ noemde, zijn populariteit bij zijn ondergeschikten. Trotsch was
hij op die verhouding. De meeste patroons waren norsch, uit de hoogte, hij altijd
breed-joviaal, vriendschaplijk, haast familjaar met zijn volk. Bij de ouderen was hij
aan huis geweest, had hun vrouwen gekend, hun kinderen op zien groeien of....
ziek zijn en sterven..., had met hen overlegd over 't werk, of over hun huislijke zorgen.
't Was waar, in de latere jaren... was dáár niet veel meer van gekomen; 't speet hem
genoeg!.... Hij had al te veel hooi op zijn vork willen nemen. Hij werkte wel vlug,
maar hij was niet zoo jong meer. 't Benauwde hem soms.
De menschen konden ook dikwijls zoo vleien en aanhouden, dringen en lief-doen,
zoo... dat je niet kón blijven weigeren. Jan R. Croes op een circulaire, zeiden ze, 't
was als een talisman, een bezwering! Alles lukte waar hij aan meedeed....
Ja, ja!... Het scheen ook wel zoo!...
Zijn eigen zaken alleen....
Och, hij wist het wel, hoeveel schijn er bij was....
Al werd hij er zelf soms ook door getroffen - met blijde voldoening, maar ook wel
met vage bezorgdheid, heimlijke angst - zooveel als er onder zijn leiding terecht
kwam, diep-innerlijk was hij zich wel bewust het geheim van zijn faam. 't School niet
alleen in zijn helderen geest, in zijn werkkracht en ijver. Met woorden, toon, gebaren,
manieren, gaf hij de zaken, somwijlen, een glans van succes, dat niet werklijk
bestond. Altijd zocht, altijd vond hij de mooiere trekken, de lichtzij der dingen, en
had er een goochelaarsslag van, dien kant naar voren te brengen. Zijn optimisme,
verbaasde, verblufte dikwijls, maar 't pakte altijd weer. Hij wist het wel, had er een
heimlijk plezier in. Trotscher vaak dan op krachtiger slagen, was hij op kleine
succesjes van handigheid, takt,.... voor-de-gek-houderij. Hij dacht zich een duchtig
menschenkenner.
Nooit was er staking geweest bij Croes...
Hij had altijd gehoopt en gedacht, dat wanneer 't zoover eens komen mocht, het
werkvolk anders zou omgaan met hem dan met die andere soort patroons, de
norschen en hoogen, die nauwelijks groeten hun eigen menschen, alsof 't machines
of beesten waren. Hij had altijd gepraat met de lui, hij zou weer met ze praten. 't
Hun vóórrekenen, dat het niet kon, hooger loon geven, korten op arbeidstijd, 't hun
laten zien in de boeken.... Ze daarna toch een kleinigheid opslaan. En wijzen op
betere tijden, die zeker ééns moesten komen; beloven dat hij zoover zou gaan als
maar mogelijk was, zoodra.. enzoovoort! Maar jawel!... Je zag het nu maar! Toen
hij, daarstraks met die zetters, zich even wat opgewonden, 'n oogenblik boos gemaakt
had! - verdomd-nog-toe, 't was ook misselijk flauw, hij had toch beloofd, dat hij voor
ze zou zorgen! - daar was me de eene, Jan Visch nogal! - wat had hij niet voor dien
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vent gedaan, vroeger jaren - 'm brutaliteiten gaan zeggen!... Dat ze'r, eigenlijk toch,
schóón gelijk in hadden, wanneer ze'r is staakten! Voor z'n eigen had hij geen klagen!
Maar waren er niet, bij de jongere zetters, mannen met groote gezinnen toch al, die
in zorgen zaten, in schuld en gebrek?.... En leefde meneer niet in weelde, en
overdaad?.... Vrindlijke praatjes!.... Daar at je niet van!
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Geantwoord had Croes, dat wanneer, van de som die hij zelf uit de zaak trok, één
gulden meer in de week aan de werklui gegeven werd, wat er overbleef niet
voldoende zou zijn, om van te bestaan voor hem, en zijn eigen groote gezin! Maar
Visch had zijn schouders geschokt, iets gebromd van mooie berekeningen, en
cijfers, waar je niet vet van werd.... Een man die den heelen dag werkt, moet als hij
thuis komt geen armoe vinden, dát was maar wat hij zei!....
Er viel waarachtig niet tegen te praten!... Och, ezels, dat volk!....
Maar Croes had het land, was gedrukt, verdrietig. Hij zag tegen morgen op, en
tegen de verdere dagen, en járen, die kwamen.... Als 't voortaan zóó gaan moest!
Hij vond het nu plotsling benauwd in de kamer, hief zich met haast uit zijn stoel,
zette een van de ramen wijd open. Dat was in-eens of je buiten kwam. De kilte
beefde je langs de beenen. De donkere grachtboomen ruischten, vlakbij, en er
sloegen veel kleine geluiden binnen, van heldere stemmen en hakkengeklak op de
steenen beneden. Gejoel kwam van verderaf, uit de roslichte Utrechtsche straat,
bulderig zingen en hoog, schel gefluit. Er was in die avondlijk klare klanken iets
zorgeloosleuks, onverschillig-hoonends. En toch begreep hij niet, Croes, wat het
was, dat hem eensklaps zoo somber, gejaagd,... bijna angstig maakte.
Toen Noortje pa's tweeden kop thee kwam brengen, lag hij nog net zoo, in 't
kamerdonker, languit op zijn stoel. Hij zei enkel maar: ‘dank je poes, zet daar maar
neer’, trok niet, als anders haast altijd, het kind op zijn knie om 't even te knuffelen,
't mollige blondje, zijn dikzak, zooals hij haar noemde....
Beneden, op zaal, zat mevrouw, met haar meisjes - Ru was gauw weggegaan, Henk
al naar bed gestuurd, Theo moest uit - rustig recht voor de breede tafel, 't vierkante
donker-fluweelige tafelvlak, gloeiend in goudigen schijn van de gaskroon, die
neerhing, vijfarmig, laag en zwaar uit de schemerduistere sfeer van 't plafond. Haar
theeblad, 't zilveren servies met de teeder glanzende kopjes, stond rechts voor de
hand. Langzaam, klein peuterig, turend voortdurend door 't gouden lorgnetje, dat
vinnigjesvast hield geklemd den dik-rimplenden kortronden neus, vorderde Emma
onmerkbaar gering, maar ze werkte gestadig, aan 't anti-macassartje. 't Groote,
vlammerig roode gezicht, bekroond door het pruikachtig fijne gekroes van eene
breede lijst ponnie, stond soezend aandachtig, in slapte van rust. 't Scheen wel of
plaagden haar zorgen noch angsten.
Toch was ze niet op haar gemak. Ze had heel goed gemerkt, dat Jan zich maar
hield, alsof hij de staking zoo bagatellig, zoo niets van belang vond. Wat was hij
onrustig! Wat had hij zich boos gemaakt op die mannen.... 't Was dat hij zoo dikwijls
al had gevraagd hem vooral niet te storen, niet op te houden met lang gepraat, als
hij werken moest 's avonds, anders was ze wel graag eens naar boven gegaan, om
er meer van te weten te komen. Werkstaking! 't Akelig woord klonk haar bijna als
oproer, geweld, deed haar aan allerlei griezeligs denken. Er stond tegenwoordig
haast dagelijks iets in de krant over stakingen. Nare berichten! Ze sloeg ze ook
meestal maar over. Dat zoo iets bij Jan, op de drukkerij, zou kunnen gebeuren, nóóit
had ze 't gedacht. Hij was altijd zoo best voor zijn menschen! Gunst ja, Jan....! Wie
kon er nu niet overweg met Jan!....
En dan toch ook....: zulke héél erge dingen, bij hun!.... Nee, dat kon immers niet!
En nu was het er!.... Werkstaking!.... Zoo maar in-eens!.... Ze kreeg telkens een
naar, wee-krampig gevoel, in haar buik, als ze 't even ten volle besefte, 't koud-harde
woord in zich-zelve herhaalde.
Misschien was 't niet zoo erg als ze dacht. Maar daarom juist wou ze dat Jan het
haar uitlei, haar alles bedaard en geduldig vertelde. Ja, als hij dát maar weer doen
wou! Als Jan maar weer kalm, lief-vriendlijk en lang, met haar praten wilde - haar
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Jan, met zijn prettige stem, op dien ouden toon van vertrouwlijke zachtheid, vaderlijk
haast, die haar zoo heerlijk gerust kon stellen - áltijd, van den eersten dag af - dan
zou ze 't ook nu wel weer gaan gelooven, dat het zoo naar en
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gevaarlijk niet was, dat Ru en Jeanne gelijk hadden, dat het maar tijdelijk soesa gaf,
gauw terecht zou komen....
Ze liet het Jeanne voortdurend herhalen. 't Meisje zat over haar, ook aan tafel,
naast Noor, die haar huiswerk maakte; zij las in een fransche revue, uit de
portefeuille, een moeilijk artikel, vond het vervelend die stoornis telkens, mama's
gevraag, en ze liet dat ook eindelijk een beetje merken. Als ma haar dan toch niet
gelooven wou, waarom vroeg ze 't haar dan? Op een briefje geven kon ze 't heusch
ook niet!.... Maar pa zei toch aldoor hetzelfde!.... Welnou!....
Zeven-en-veertig was Emma Telders, en vier-en-twintig jaar was ze getrouwd; toch
had ze nog altijd een kindergemoed, jongemeisjes gedachten.
Ze wist wel, er was veel slechts in de wereld - hartstochten, akelig! - allerlei ziekten,
ellende en armoe! - ze dacht er maar liever niet aan.... Nee, wat gaf het!... Die
vreeslijke dingen..., Jan zei met recht, wees maar blij als je 'r niets mee te maken
hebt!... 't Is eenmaal zoo!... Je verandert het toch niet!...
Natuurlijk ze waren lid van Liefdadigheid naar Vermogen. Spreekt van zelf, je
doet wat je kan. Zoo'n instelling is maar een zegen. Die menschen doen onderzoek,
geven zich moeite.... Die gaan in de allerarmoedigste buurten, in stegen en krotten....
En dames ook!... Ja, ze kende er een van. Een snoes van een mensch!... Gunst,
zij! voor geen geld!... hu!... 'n Griezel!...
Ze had trouwens zooveel te doen met haar daaglijksche dingen, ze kwam er van
zelf niet toe, veel te denken aan al dat nare. 't Menu elken dag - dat was me een
toer, zoo 't heele jaar door, en telkens wat anders! -, de kleeding, haar eigen toilet
en dat van de meisjes; en Henk en Bas, hun pakjes en kousen; de huisnaaister
kwam soms haast dag aan dag, en juf verstelde.... Dan kamerdagen, de
schoonmaak, de wasch, ze deed er wel zelf niet aan mee, maar ze moest het toch
regelen allemaal, nagaan.... En 't eeuwig gehaspel van juf met de meiden....
Ja, juf was best, maar ze was niet gemakkelijk.... Punt-neus, punt-kin, 't is een
echte friezin, zooals Jan altijd zei.... Een stugge.... En mopperen kon ze.... Maar
velen, van anderen, niks.... Ja, 't was wel lastig.... Verdrietig soms, zoo'n humeur
in huis....
Gelukkig stonden er prettige dingen genoeg tegen over. Gaan winkelen 's middags
met Kee, of met Jeanne, de Leidschestraat, tegen vijf uur een knus kopje thee met
een taartje, gezellige plakvisites, bij Riek of bij Saar, uitgangetjes 's avonds met
Jan, bij vrinden, of naar de komedie. - Dát was het heerlijkste wel!... De stad-uit
gaan? Och, ze gaf er niet veel om. Zoo 'n soesa!... Maar 's avonds met Jan, naar
het Leidsche Plein, of 't Concertgebouw, in een rijtuig - muziek vond ze dol -, en
toiletten opneuzen! Jan was dan altijd zoo vroolijk en lief, galant en gezellig.... O
Jan was een dot!... Maar hij werd ook geëerd, hoor, nou!...
Na een vredige, lief-gekoesterde jeugd, niet veel school, in het stille
provincie-stadje, waar Croes een paar dagen was komen logeeren, om mee te
vieren de bruiloftsfeesten van Gerrit Telders, haar broer, en zijn schoolkameraad in den vroolijken roes van een buitenpartij, had hij, verliefd op haar poesmooi
gezichtje, haar ingetogen, zacht-preutsche maniertjes, 't schuchter-vriendelijke
meisje gevraagd; - na een korten verlovingstijd - Jan kon zoo doordrijven! - was ze
van 't warme ouderlijk nest naar het zijne verhuisd, dat ook veilig was. Ze had geen
angsten, geen groot verdriet, noch drukkende zorgen gekend in haar leven. De
dood van haar ouders was 't eenige erge.... Ze waren oud toen ze stierven....
Wel hadden Theo, Jeanne en Door lang ziek gelegen, en ernstig ook, roodvonk
in hevigen graad - ja, toen had ze uren in angst gezeten, een ramp voelen dreigen,
't gevaar, dat niemand nog had genoemd -; de dokter deed dien dag plotseling
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bevelend, keek zoo strak, en hij praatte zoo koel, zoo net of hij innerlijk haar iets
verweet, haar niet ernstig genoeg, of te vroolijk gekleed vond... Maar Jan had ‘zijn
fantaseerende vrouwtje’ zacht uitgelachen, gerustgesteld, rugklopjes ge-
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geven..., gezegd dat ze zien zou: 't kwam alles terecht.... En 't was ook zoo.... Och,
Jan wist álles, had áltijd gelijk.... Hij was haar wereld, de spiegel van 't ál, ze zag
met zijn oogen, hij dacht voor haar. Jan's vage ‘geloof’ was het hare ook, Jan sprak
haar meeningen uit, precies. Als Jan verontwaardigd was, werd zij 't nog erger;
lachte hij, zij lachte mee.... Daarom lachte hij dikwijls....
Wat er gebeurde of moest besloten, de enkele vraag was wat Jan er van dacht,
wat hij zeggen of doen zou.... Kinderen? Opvoeding?... Jan zei altijd, 't was zoo'n
gewichtigheid niet!... 't Liep wel, je moest er zooveel niet aan tornen.... Laat ze maar
gaan! Maar geef ze een goed voorbeeld!... Hij lachte om paedagogische boeken....
Gelukkig, met juf had ze 't best getroffen.... Want zelf vond ze 't dikwijls wel lastig,
toch.... De kinderen leken zoo egoïstisch!... En kibbelen konden ze, vechten,
verschrikkelijk soms!... Och, maar dat doen ze nou allemaal, zei iedereen, Jan ook;
ze pasten op school toch goed op, dat was hoofzaak, niet waar?...
Later?...
Ru was dikwijls niet lief tegen haar. Maar Thé bleef een zachte, vriendlijke jongen,
goed gehumeurd. Jeanne veel nukkiger, dagenlang stil, in-eens dól uitbundig....
Vreemd meisje! Goedhartig.... Maar Door was veel inniger kind.
Zoo, kalmpjes, kabbelde 't voort, Emma Telders' moederlijk-leven. Kleine
strubbelingen, - geen schokken. Gezellige uren - nooit overstelpend geluk. Maar
daar dacht ze ook niet aan. Evenmin als aan onheil. Ze was schuchter verlegen,
met bangigen afkeer, voor vrouwen, die norsch-verbitterd of bits, minachtend
hoonend of huilerig, klaagden over hun mannen, voor melancolieken die zwijgend
leden, vermagerd en bleek, het meest voor de zoogenaamde bewusten,
geëmancipeerden! En afschuw bepaald had ze van een gescheidene.
Zich-zelve dacht ze een lieve, zachte, een opgewekte, gezellige vrouw, die hield
van levenslustige menschen... Jan was er zoo een.... Ze was dol op haar man.
Maar wanneer 't ook, zooals nu vandaag, gebeurde, dat Croes niet zich-zelf, niet
als anders was, niet op zijn gemak..., dan werd Emma onrustig, inwendig beangst,
voelde ze wankel haar daaglijksch hou-vast, niet dien veiligen grond meer onder
haar voeten...
Voorovergebogen, 't lorgnet in de hand, vroeg mama na een poosje:
‘Zeg, wat dunkt je, Jeanne, zouden we nou niet 'is, één van allen, na pa gaan
kijken?’
‘Och kom, welnee, moeder!.... Pa zou ons uitlachen immers.... Pa zit natuurlijk
bedaard aan zijn werk!.... U weet wel, dat vindt hij niet prettig, hè, gestoord te
worden....’
Mevrouw Croes keek, met knippende oogen, peinzig-stil voor zich heen, zette
diep zuchtend 't lorgnetje weer klem in het slappige neusjesvel, en bukte opnieuw,
't rimpel-fronsend gezicht tot dichtbij de peuterig werkende handen.
‘Wilt u niet 'is lezen, ma, voor 'n variatie?.... Kijk, hier is “Nederland”.... Er staan
een paar lieve verhaaltjes in’.
‘Nee kind!... Och, laat mij nou maar!... M'n hoofd staat niet na lezen’.
Mama Croes las haast nooit. Alleen 't feuilleton in het Handelsblad als de titel
haar aantrok, het ‘allerlei’, de familieberichten. Ook wel eens wat uit de portefeuille.
Van boeken lezen hield ze niet veel. Een heele inspanning was dat soms
tegenwoordig, het maakte je zenuwachtig, en bijna alles zoo treurig, zoo somber....
Daarbij... degelijke vrouwen als zij, huismoeders, hadden genoeg aan 'r hoofd.... Al
die bedachte verhalen, wat had je 'r aan....
De anderen lazen soms allemaal!.... Gezellig, dan moest-je maar stommetje
spelen!.... Zij hield meer van de conversatie.
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‘Zal ik dan wat pianospelen’, vroeg Jeanne.
‘Spelen?.... Kindlief, waar denk je aan!.... Dat zou pa zeker vreeselijk hinderen!....
Nogal een dag om muziek te maken, 't is zonde!....’
‘Nou goed, maatje, goed,.... dan niet’.... Jeanne glimlachte licht ironisch, inwendig
wat wrevelig. Práten, altijd práten wou ma. Nooit kon-je eens rustig lang zitten
lezen....
Maar, rustig?.... Zelf was ze 't ook niet geheel.... Uit ongeduur had ze van spelen
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gesproken. Ze had moeite aandacht te houden bij 't zwierige zinnengegolf van 't
fransche artikel.
Ze had ook graag klaarheid, meer inzicht gehad in het heele geval. Wat wilden,
wat eischten de werklui? Konden ze er werklijk niet komen met wat ze verdienden?
Moest er te lang voor gewerkt?
Jeanne kwam wel eens op de drukkerij.... Ze zagen er slecht uit, vreeselijk bleek,
de zetters vooral. Maar pa zei, dat ligt aan 't vak, 't is eenmaal niet anders!.... Een
soort vergiftiging, niets aan te doen....
Een schrander en fijn-gevoelig meisje was Jeanne Croes, lichamelijk weinig
ontwikkeld, eer tenger, wat schraal, maar vroeg-rijp naar den geest. Ze was op een
kostschool in Londen geweest, waar ze, behalve Engelsch natuurlijk, ook Fransch,
Duitsch en een beetje Italiaansch had geleerd. Ze had voor haar achttien jaren al
heel wat gelezen, klassieke schrijvers zoowel als modernen. Maar over het wezen
der maatschappij, waar ze een deel van zou worden, had niemand haar ingelicht.
Dat was, zoo zei men, een vak, staathuishoudkunde, daar leerde je niet van op
school; wel kon je er in gaan studeeren, later; meisjes deden dat zelden of nooit.
Wat ze in tijdschriften vond over nieuwe wetten, 't woningvraagstuk, kwesties van
kiesrecht, ze las het soms wel, maar begreep het nooit goed, het verveelde haar
meestal; onthouden kon ze maar weinig van zulk soort van dingen; wat er van
overbleef in haar hoofd waren ongeordende noties, verwarrend wanneer ze er aan
dacht.
Socialisme - ze meende er iets van te vatten uit Theo's frases, krantenartikels,
een tijdschrift ook nu en dan - tegenzin gaf het haar. Dor en koud, prozaïsch en
wreed, oneerbiedig vond ze 't. En zoo vreeslijk verwaand, alsof ze de wijsheid in
pacht hadden, deden die menschen! Theo tenminste, verschrikkelijk,
schoolmeesterachtig pedant! Als sprak 't vanzelf allemaal. Dat 't kapitalisme uit had
gediend, dat het volk nu de baas werd, en alle menschen, goede en slechte, domme
en knappe 't zelfde lot zouden hebben! Zij voelde niet dat van zelf-sprekende. Ze
geloofde ook eigenlijk niet dat Theo er zelf naar verlangde. Tenminste ze had al
gemerkt, háást had hij er niet mee. Hij had het graag over evolutie, zei, dat het
eeuwen zou duren natuurlijk. Liefdadigheid kon niet gemist intusschen....
Maar dan toch schelden op rijke menschen!.... En of je arbeider zei of engel, dat
was zoowat eender!....
Hè, dat schelden altijd!.... De maatschappij was natuurlijk bedorven, voos en
verrot. Menschen van geld waren dieven of ezels. Ze hadden geen idealen meer
in de bourgeoisie!.... Niets dan geldzucht!.... Neen, 't stond Jeanne tegen!....
Gevoelloos vond ze die redenaties.
Toynbeewerk, dat trok haar wel aan. Kindervoeding, Ons Huis. Ze wou wel graag
aan iets meedoen. Mama ried het af, had er allerlei tegen, 't gevaar voor besmetlijke
ziekten, viezigheid die ze meebrengen zou. Mama werd altijd wat kriegel, als Jeanne
er van sprak. En papa vond er haar nog wat jong voor....
Nu goed, ze zou nog wat wachten.... Zelf voelde ze werkkracht genoeg, geduld,
en meelij, met arme kinderen vooral.... Maar ze zag op tegen 't eerste begin. Ze
was zoo onvoorbereid.... Je moest er dadelijk ín kunnen zijn....
Nu wou ze maar, dat ze wat meer van die staking wist. Pa sprak zich eigenlijk
nooit geheel uit over zulke dingen, tenminste niet thuis. En nooit ernstig, bedaard.
Altijd min-of-meer opgewonden, gekheid er tusschen. Ze kreeg wel eens even 't
gevoel, alsof pa liever niet te veel dacht aan het lot van zijn werklui. Toch kon dat
niet.... Papa was zoo goed.... En zoo gul, hij gaf zooveel weg.... En altijd zoo vriendlijk
en hupsch met die menschen.... Ja, zou zij zelf zoo wel ooit kunnen worden?.... Zij
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met haar prikkelbaarheid?.... Wat kon zij niet stuursch zijn, zelfs tegen juf.... en
onaangenaam tegen de meiden!....
Maar 't kon toch wel dat sommige werklui, mannen met groote gezinnen, niet rond
konden komen, al wist papa dat zoo niet... En als die dan nog boeten kregen
misschien!.... En verbitterd werden....
Jeanne dacht dan aan lieve verhalen, meisjes-
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boeken, die ze gelezen had. Ze zag zichzelve met schotels spijs naar arme gezinnen
van drukkers gaan, - stijle, donkere, muffige trappen op.... Zij, de dochter van
directeur Croes, voor wien iedereen beefde.... Zoo ‘te heelen de wonden’, die vader
‘onbewust sloeg’.... Wel mooi.... Maar toen lachte ze even, diep in zichzelf, en voelde
zich blozen, als werd ze verlegen.... Nee, dacht ze, dat is toch wel uit den tijd!.... En
ze had het wel uit kunnen proesten in-eens, om haar malle sentimenteeligheid!....
‘Zeg, Noortje’, zei mama Croes, ‘wat dee pa, toen jij daarnet thee bracht? Zat hij te
werken?’
Het kind gaf niet dadelijk antwoord, bukte zich over haar schrift met een purperen
blos, begon plotsling te snikken.
‘Gunst, kindje, wat is er?.... Noortje, wat scheelt er aan?... Toe zeg'is gauw!.. Wat
was er dan? Zei pa wat naars?’
‘Och, 'k weet niet, 'k ben zoo bang’, kwam er stotterend, huilerig uit, ‘Pa was
heelemaal niet als anders!.... Pa zei enkel maar: “zet maar neer”!.... Anders stoeit-ie
altijd 's effe met me.... En 't was d'r zoo donker!’
‘Ach! Kom! Onzin!... Kind, wees toch wijzer’, ergerde Jeanne zich. ‘Wat een gezeur!
Nou Noortje ook nog waarachtig! Maak jij je maar niks ongerust, hoor!.... Pa zal
geen tijd gehad hebben!.... Verbeel'-je!’
‘Nou ja maar - die akelige - mannen - Papa moet er - morgenochtend - toch weer
na toe!’
Mama knikte, langzaam, ernstig-meewarig, keek Jeanne aan met een koelen blik,
een zwijgend verwijt. 't Was of ze wou zeggen: nou hoor je 't eens! ‘We zullen 't
beste maar hopen, hè, liefje’? Ze zuchtte; en even trilde háár onderlip ook. Maar
Jeanne, nog kregeler: ‘Och! mama!, let u toch niet op dat malle schaap!... Wat een
gekheid!... Hoor jij'is, Noortje, die mannen, dat zijn ook menschen, net zooals wij,
en die zullen papa niks doen! Want papa is altijd goed en lief geweest voor ze....
En.... en maak jij nou je huiswerk maar af!’
Maar 't kind was van streek na die huil, uitbarsting; ze kreeg nu ook allerlei last
met haar fransche thema; vlekken makende zat ze te sukkelen, telkens diep
na-snikkend nog, en opziend met groote bedroefde oogen, tranen-befloersd. Dat
verveelde mama toch ook, en 't maakte haar beverig-zenuwachtig, ze herhaalde
een paar maal, dat Noor nu maar liever naar bed moest gaan. Maar neen, dat ging
heelemaal niet, die thema moest af, want anders.... en 't huilen begon opnieuw.
Toen - met een beetje berouw van haar uitval - stond Jeanne op, kwam haar zusje
helpen. Ze deed het zacht, met een lieve manier, en Noortje, nu opgelucht, ook door
het huilen, ging lustig naar boven....
'n Poos was het stil in de kamer daarna, kon Jeanne wat lezen; beweegloos-durend
omgloeide het licht en omkoesterde vredig het haargekronkel der bukkende hoofden.
De gaspitten suisden. De stille, recht-oprijzende muren daar wijd omheen, en het
hooge plafond, druilden in schaduw en schemeringen.
Maar lang hield mama dat niet uit: ‘Hè!’, zuchtte ze, ‘'k wou maar, dat 'k wist, hoe
dat af zal loopen....’.
Ru kreeg dien avond vrienden te gast, op zijn kamer, de drie van de whistclub, Nico
Antinck, Dirk van der Zwaag en Piet Baatz. Na 't eten had hij dus thuis nog enkel
een fijne sigaar van papa opgestoken, een kopje thee bij mama gedronken, was
toen per tram naar den Dam gegaan. Want hij woonde daar in de buurt, op 't Singel,
dicht bij de Torensluis, niet ver van 't effectenkantoor, waar hij volontair was. Hij
moest nog opruimen, een en ander, vóór dat ze kwamen, z'n juffrouw nog zeggen
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van koekjes halen, voor bij een glas wijn, en citroen voor de grogjes,
sausijzenbroodjes, nog meer misschien....
Genoeglijk neuriënd kwam hij er aan, op zijn mooie kamers, eerste étage, hij stak
er het licht op, ging toen nog een beetje toilet maken, achter.
Hij had ongemeubeld gehuurd, de beide vertrekken naar eigen keus in laten
richten. En de-ouwe-heer had zich goed gehouden. Trouwens, dat móest ook, zei
Ru. 't Vak bracht het mee. Dadelijk flink voor den dag komen moest, wie in geldzaken
slagen wou.
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Vóor waren vloerkleed, behangsel, meubels, alles modern, en naar engelsche mode.
Stoeltjes van donker mahonie, zoetelijk glanzig, met velveteen overtrokken. Overal
't zelfde bloemenpatroon, gestileerde chrysanthen. Rozenburgpulletjes,
Libertykussens, en eenige oostersche zaken; het turksche rookbankje, kleedjes en
aschbakjes, krissen en zwaarden van zwartig metaal aan de muur gehangen; veel
foto's ook. Een nuffig kastje-voor-boeken, met allerlei rommel erin, sigarenkistjes,
een fietslantaarn, een kodak, engelsche tijdschriftnummers....
De slaapkamer was meer naar franschen smaak, Louis-quinze-meubels, twee
diepe fauteuils, een waschtafel glimmend en glanzend van marmer, kristallen flacons,
een spiegel met kantig geslepen rand, kleurvonkelend, als de gaslamp brandde.
Een tafeltje vol met toilet-artikelen, kammen en schuiertjes, nagelvijltjes....
Om kwart over negenen kwamen de heeren. De lange Niek met zijn glinstrende
oogjes, zijn glanszwarte baardje, dikke, roode, potige Dirk, en de kleine, beweeglijke
Piet, bekend om zijn durven, zijn brutaliteit en zijn schelle stem. Ze waren allen drie
in den effectenhandel, evenals Ru, maar wat ouder dan hij, en wel gewoon hem
daar eenigszins naar te behandelen, ietwat beschermend, plagerig dikwijls, met
hoon-gelach, voor-de-gek-houderij. Hij kon er niet goed tegenop somtijds. Daarom
vond hij 't prettig dat hij en Piet Baatz, beiden zonen van drukkers, van avond zoo
interessant zouden zijn. Hij vooral, daar de groote Croes, directeur van ‘De Amstel’,
zijn vader was....
Want de staking had zich nog uitgebreid in den loop van den dag, en de stad was
er vol van. De avondkranten verschenen gebrekkig. Slonzige blaadjes van hoogstens
vier pagina's....
't Ging dan ook net als hij dacht, ze begonnen er dadelijk over, en Ru vertelde,
méér dan hij wist, onverschillig-weg, maar inwendig glorend.... Piet en hij trachtten
elkaar te overbluffen met het gewild nonchalant vertoon hunner kennis-van-zaken....
Ze waren precies op de hoogte, natuurlijk... 't Kon niet lang duren!... Hun
ouwe-heeren lachten erom... Toegeven? Niemand die er aan dacht! Geen bliksem,
hoor!... Net de rechte, nou!... Moest je Baatz voor hebben!... En Croes dan!... Nee!...
Allemachtig!...
‘Kom, heeren, vooruit, aan de slag!’, riep Dirk. ‘Kom! Zeg! Al dat geklets!... Daar
zijn we niet voor gekomen!... Pijp er'is in, Croes!... We willen nou wel's wat drinken,
begrijp je? Ik ben maar zoo vrij geweest.’ Hij wees op zijn aangestoken sigaar.
‘O! pardon! Ja! Goed dat je 't zegt’. Ru bloosde even, een beetje verward, ‘zeg,
Antink, Piet, willen jelie niet rooken?... Hier staan ze! Ga toch je gang asjeblieft!’
‘Pas jij maar op, vent’, kwam Niek, kwasi-vaderlijk-ernstig, terwijl ze zich
aanschoven, rondom de speeltafel, ‘oppassen maar, of ze komen nog hier, je glazen
insmijten, je lieve meubeltjes rinneweeren’.
Ru schetter-lachte.
Maar Piet riep uit: ‘Zeg! Als ze bij ons wat probeerden, ik schóót!... Verdomd,
hoor, ik dee' 't!’
Ze zaten nu op hun gemak, voor zoover de stoeltjes dat mogelijk maakten. - Niek
bromde: hij zat op zijn paard nog zachter. Dirk vroeg: ‘Uit welke speelgoedwinkel
heb je dingies toch? -, ieder had een sigaar in zijn mond en zijn glas bij de hand, dus konden ze whisten... Ze waren er gauw in verdiept.
Maar onder 't spelen begon Ru opnieuw van ‘die stomme kerels’ en dat ze ‘d'r
eigen ruiten ingooiden’. Met staken kregen ze zeker niks gedaan van zijn vader; die
had anders alles over voor 't volk, waarachtig, veel meer misschien dan verstandig
was!... ‘Maar gedwongen? Geen cent!’ En Pietje snoefde: 't was wel 's goed, om
schoon schip te maken, zoo'n staking. De raddraaiers bleven er uit, had zijn ouwe
gezeid, al knielden ze voor 'm! Hij nam er geen een meer!
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‘Nou, jongeheeren, houen jelie nou je gezichten 'is over je pa's’, barstte Dirk weer
uit met zijn zware stem, ‘we weten het nou wel!... Het bennen me helden! Hoe
kommen ze, zou je zeggen, 'an zulke labbekakkies van zoontjes!... Snijen, Piet,
snijen!... Wat bliksem, kerel, let op je kaarten! Kon je niet snijen? Ja, ópsnijen, hè?’
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‘Ach, leuter niet, buffel! Dat heer van mij zat zoo sec als... als...
‘Als wij allemaal’, vulde Antink aan. ‘Gastheertje, jongen, zou je nog niet er 'is
inschenken? Geneer je maar niet, hoor, we kunnen er tegen!’
Later, toen 't whisten begon te vervelen, en moeilijk te vallen - de hoofden waren
door 't stevige drinken, eerst wijn, toen grogjes, wat soezig geworden - begonnen
ze een ander, een dobbelspel, met een pot, die telkens door den verliezende moest
verdubbeld worden, tot één alles won. De inzet bestond uit een simpel kwartje, maar
't liep gauw op, er kwamen tientjes en bankpapiertjes op tafel te liggen.
De gasten werden er glimmerig-rood van, warm en luidruchtig, venijnig ook soms.
Ru niet. Die werd bleek en juist kalmer, oplettender. Dronk ook niet meer... Want
winnen wou hij... Voorzichtig-aan spelen.... Stil en strak keek hij neer op zijn kaarten.
Maar vóór nog de pot voor 't eerst was gewonnen, kwam stilstand, werden ze
afgeleid, eensklaps. 't Straatrumoer, dat er voortdurend geweest was, helder
geluidend, - een van de ramen stond op een kier - leek plotsling veranderd, veel
drukker, verwarder, dof gejoel, en een heesch-hoog zingen scheen snel te naderen.
‘Stil 'is even!... Wat 's dat?... Is d'r brand in de buurt?’, zei Nico, zijn kaarten op
tafel leggend.
‘Wel nee, 'k hoor zingen’!..., schelschreeuwde Piet, ‘'t Komt dichterbij!... Gooi dat
andere raam daar 'is open, Ru, laat 'is kijken even!’
‘Ajasses, nee, zeg!... Blijf nou bij 't spel!... Wat kan jou dat nou schelen!’
Maar Dirk stond al op; met ruwe rukken schoof hij de zijig dunne gordijntjes wijd
uit elkaar, het raam in de hoogte, zijn warmrooden kop door dat plotslinge gat, in
het avondlijk buiten. Hij voelde de nachtlucht, zijn zweterig lijf langs, naar binnen
glippen. Windvlaagjes flapten het rookig-benauwde, heete, hel-verlichte vertrek in,
ze ritselden door de papiertjes op tafel, ze kilde tochtend over den vloer... Ook het
andere raam werd nu hooger geschoven, gordijnen op zij...
't Was een troep zingende mannen blijkbaar, met volk er omheen, dat meêzong,
joelde, krijschte en floot; 't kwam ál dichterbij; 't zou zeker hier langs het Singel
komen.
Piet, Ru en Nico bukten zich ook door de open ramen.
‘Ja, zie je!... daar komen ze 'an!... Zeker stakers!’, riep Dirk.
Ru stootte zijn hoofd aan den kant van het raam, zoo schichtig-snel trok hij 't naar
binnen, zich plotseling oprichtend; vloekende wreef hij de pijnlijke plek; dan draaide
hij haastig de lichten laag. ‘Zoo’!, zei hij, ‘zoo kunnen we beter zien’! 't Was dat hij
niet wou, dat ze in konden kijken, van straat, dat die mannen iets zouden zien van
zijn mooie, feestlijk verlichte kamer.... Dát hoefde nou niet....
De zingende mannen naderden snel. Het Vrijheidslied zongen ze. Zeker een paar
honderd mannen en jongens, dicht op-een, in de maat marcheerend, omdwarreld
door gillende wijven en meiden, joep-joelende jongens, die floten soms, schel. Aldoor
groeide, zwol het rumoer nog, en greep om zich heen, in de huizen en straten. Van
overal kwamen menschen aanhollen, en bukten zich uit de raam-vierkanten,
ros-roodige hoofden...
Daar waren ze, vlak voor het huis, - dat trilde....
Dirk van der Zwaag, in-eens dol van 't rumoer, half dronken, riep: ‘Zeg, jongens,
lust-je een glaasje, kom boven!’ Zijn schorre geluid ging armzalig verloren, en Ru
bleef gerust. Maar toen in-eens was het lied aan z'n eind. Een verward druk
stemmengezwatel bleef over. En een diepe stem riep daar forsch bovenuit: Kerels!,
hier woont een zoontje van Croes! Vooruit, weer van voren afaan! Frisch op, hè?...
Een, twee, drie’! En hij zette zwaar in, zong een regel alleen, dan bulderde 't weer
uit de vele kelen:
‘Het roode vaandel volgen wij!...’
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‘Ze hebben je prompt in de gaten, amice’, zei Nico, ‘pas op’!
Ru lachte gedwongen. Hij was wat van streek, overweldigd, verward, vond het
heele geval vaag beangstend-luguber, voelde zich opgelucht toen het voorbij was,
't rumoer zich verwijderde....
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Ze hoorden dan nog hoe het zingen verstomde, plotsling een waarschuwend roepen
ging, met gekrijsch en gefluit. En zich verder bukkend, de lijven naar buiten, zagen
ze aan 't eind van de bochtende gracht, in doffen schijn van een straatlantaarn, 't
blank glimmen van helmen.
‘Aha’! riep Piet Baatz, ‘daar heb je de dienders!... Daar kome ze 'an!... Nou 's 't
uit met de lol, hoor’!
Dat stelde den gastheer heimlijk gerust....
Maar heelemaal weer in zijn schik en dapper, angst-vergeten en triumfeerend
werd hij pas toen hij den pot had gewonnen.
‘Zoo'n eeuwige bofkont’, riep Antink uit. ‘Natuurlijk, hè?... Slimme Ru-tje weer!
Dat heb je 'm keurig netjes geleverd, hoor vent... Jij zal d'r wel komen’!
‘Jawel’, zei Dirk, ‘maar zoo makkelijk niet!... Zóó komt meneer d'r niet af, hoor!.
Trakteeren!... Ga jij maar is mee!... Naar van Laar zeker?.. 'k Lust wel een oestertje!...
Wis en waarachtig!’...
Ru lachte, deed wat zij wenschten, gereedelijk; 't was politiek. Wie 't onderste uit
de kan wil hebben... Zestig gulden had hij gewonnen, veertig gaf hij dien avond uit.
Zoo had hij er twintig met eere verdiend, en zich nog royaal gehouden!
Een aardige avond... Jammer alleen van dien stakerstroep..., dat was de gedachte,
waarmee hij te bed ging dien nacht, tegen drieën.
Ook Theodoor was - na 't gestoorde dessertgenot, 't kopje thee bij mama - gauw
de deur uitgegaan, en tot laat in den nacht, met eenige vrienden, mede-studenten
en geestverwanten, prettig, feestelijk uitgebleven.
Hij hunkerde, onder het eten al, naar zijn vrienden. Natuurlijk! Een zoo belangrijke,
hevige, hoogst interessante gebeurtenis, een staking in 't drukkersvak, bij zijn eigen
vader! - hij proefde vooruit al het geestesgenot van er over te praten. Wat een
moment zou dat zijn, als hij zeggen zou straks: ‘Och weetje, mijn vader..., een béste
man, hoor, waarachtig!... Bewonderenswaardig!... Dat werken altijd.... Maar een
bourgeois op-en-top, niet-waar?.... Hij weet niet beter!.... Tragisch eigenlijk...., zéker,
tragisch!....
Zoo zou hij nou nog ereis kunnen toonen, hoe diep 't zat bij hem! Flink mee doen,
moedig partij-kiezen. Natuurlijk, hij was op de hand van de werklui. Weg met het
loonstelsel, weg met ‘patroons’. Al was zijn vader er ditmaal bij, deed er niets toe,
waarachtig niet!... 't Stelsel moet weg!...
Haha! dan wou hij toch wel eens zien, dat Daan de Bries hem weer uitlachen zou,
of iets zeggen - hij wist wel, 't was plagerij! - als: jij, een sjiek jongeneertje ben-je,
òf - zooals laatst nog: prachtige vent, met je rijke papa!... Onuitstaanbaar!
Opgewekt - opgelucht dadelijk toen hij de deur van het ouderlijk huis hoorde
dichtbonzen, stoep-af gewipt was - liep hij verlangend, haast-vroolijk, vlug, de in 't
licht van winkels druk-levende straten der avondstad door, om Adam Ruis even af
te halen. Zijn kamer was op de Heerengracht. Ja, Adam, die moest er het eerst van
weten. 'n Gekke zenuwachtige kerel, vermoeiend druk... Maar fel belangstellend in
hem, Theo Croes,... vol bewondering.... Schrandere vent!...
Adam was thuis. Druk gevraag en gepraat. Opgewonden gingen ze samen op
weg, om de anderen, Corver, Mansfeld, van Oeffelt, Daan de Bries op te zoeken.
In een bierknijp was 't, in de Warmoesstraat, dat ze elkaar te ontmoeten plachten.
Een lang, laag pijpenla-achtig lokaal, in de nauwe straat - overdag luguber, in
schemerdonker: onfrisch, armoedig, vaal-plankerig doodsch; 's avonds in hittigen
schijn van gasgloeilicht, oplevend, vreemd als een nachtelijk beest, rook-warm,
rommeldruk en met zware rumoeren. Geheimzinnige schaduwen bleven er hangen,
als slapende vleermuizen, onder de licht-kaatsend glanzende tafels, waarop,
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tusschen vieze, zuur-riekende plasjes - bier, waarin asch was gemorst - de
glimmig-grijs aardene bierpotten stonden, en waaromheen, warm-donker, de lijven
van mannen en jongens, de hel-witte schorten der kelnerinnen, de gloeierig-roode
of klam-bezweete menschengezichten, in blauw-grijzen rook.
Daan was er eerst nog niet bij. Die kwam doorgaans pas later, hoorde ook eigenlijk
niet in hun club. Hij was een jaar ouder.
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Maar Theo en hij waren vrienden van vroeger al, van het Gymnasium; Daan had
Theo geprotegeerd in zijn groentijd, en Theo had groot respect voor De Bries, die
ook algemeen gold voor ‘één van de sympathiekste menschen van 't heele corps’.
Hij placht die vereering van Theo te loonen met zijn gespraakzaamheid, 's avonds
laat, in die bierknijp daar.
Maar van Oeffelt, Kees Corver en Anton Mansfeld, die zaten er al, met nog een
paar anderen, clubgenooten, meerendeels sterk socialistisch gezind; - die 't niet
waren dorsten niet veel te beweren. En Theo werd met een hoera-tje ontvangen:
‘Aha! daar hebben 't fééstnummer, hoor!... Bonjour, Thé, hoe gaat het?... We waren
al bang dat je niet zou komen!... Een misse boel, hè, bij jelie thuis!... Moest jij niet
mee naar de drukkerij om te zetten?... Vertel er's gauw van!...’
Glimlachend stak Theo eerst ieder een hand toe, 't rijtje langs, - elk een stevigen
handdruk, ‘die Bertha’ ook, ging er vervolgens rustig bij zitten, vroeg Adam Ruis om
een sigaret. Begon dan te vertellen, glimlachend voortdurend, hoe 't toegegaan was,
begonnen van ochtend. Plotseling? Ja, absoluut onverwacht, ten minste voor de
patroons, hè? En dat ze zich koppig hielden totnogtoe... Maar allemaal bluf, hoor!
Ze zouden wel leeren!... D'ouweheer had zich boos gemaakt, och, natuurlijk! En
toch, 't was 't domste wat je kon doen! Maar zoo zijn ze, niet waar? 't Gezag
handhaven! Optreden, standjes maken. Dáár, denken ze, dat 'm de kunst in zit!..
Ofschoon, z'n vader... Anders zoo'n kwaaie niet, hoor, voor zijn ondergeschikten;
d'r zijn er veel erger!... Maar... 'n bourgeois hè? begréép de boel niet! Noemde
onderkruipers zijn trouwe kerels... en zoo...
Ze luisterden naar hem, voorovergebogen, telkens weer vragend: ‘Zeg Croes,
vertel'is!.., Zeg Theo, wat denk je?...’ Zoo ging het gedurig... Heerlijk! hij gloriede
diep.... Getapt was Theo altijd wel, dat wist hij. Maar zóó populair als van avond!...
Het was een genot, een opwindend plezier. En al krasser en krachtiger zei hij zijn
meening. Schandelijk uitgebuit werden de lui op de drukkerijen. En dát een vak dat
ontwikkeling eischt, kennis, van tálen, van alles wat, en begrip vooral!.... 't Was een
beestige schande!
De vrienden - schoon soms een beetje verbluft - vonden het kranig en breed van
Croes zóó partij te kiezen, tegen zijn vader. Bewonderenswaardig! Het wond hen
op; ze begonnen nu ook, bescholden, befoeterden dapper mee, de patroons, de
bourgeois, de productie-wijze, 't heele kapitalistische stelsel, sjesis ja, toch 'n lamme
boel!...
‘Die gróóte patroons!.... 't Zijn me toch hondjes hoor!’ riep van Oeffelt uit, zóó, dat
Anton Mansfeld hem, wenkbrauw fronsend, moest aankijken, brommend ‘nou-nou’,
wijzend met hoofdschok en oogvertrekken naar Theo. Die Oeffelt, 't was toch zoo'n
kind nog soms....
Maar Theo deed of hij niets had gehoord, hield zich leuk, riep lachend ‘bonsoir!’
tegen Daan, die juist in was gekomen, zijn jas ophing....
Toch voelde hij schaamte, landerige spijt, wist hij zich lomp gekrenkt, in zijn vader,
stil nijdig op Oeffelt, ventje van niks - en een praats!....
De Bries schikte bij met zijn stillen lach, zijn bedaarde bewegingen.
‘G'navond samen!’
‘Dag Daan!.... Dag de Bries!....’
‘Zeg! Heb je 't gehoord’, riep Adam hem toe, hoog-heesch door zijn opwinding.
‘Já natuurlijk!.... Wat zeg je d'r van? Ze staan er goed voor, hè, de stakers!’
‘Zoo’, zei Daan, en hij wachtte even, stak een sigaar aan, ‘dácht je dat?.... Nou....
'k Help 't je wenschen.... Ik voor mij.... ik geloof er niet veel van’.
Hij sprak meestal zoo kalm, met zijn doffe stem; 't werd soms haast fluisteren.
‘Hè, zeg!.... Wat dan?.... Hoezoo.... Wat is d'r?....
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Ze keken verbaasd naar zijn ernstig gezicht, met de strakke oogen die
vol-aandachtig 't roode vuur aan de punt der sigaar te bekijken schenen.
‘Ze zijn te verdeeld.... En het geld ontbreekt.... Ze vertrouwen mekaar niet.... Kees
Bos, de man, wien de leiding toekomt, zit niet eens in het loonkomitee.... Trou-
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wens.... wat is dat voor groote gekheid, zoo'n komitee.... D'r is toch een bond.... En
die heeft een bestuur....’
De vrienden bogen zich meer-en-meer naar hem over, hals-rekkende, lichtlijk
verschrikt, fel geboeid door zijn rustige woorden.
‘Dus jij hebt er niet veel fiducie in, Daan’, vroeg Theo Croes, op ironischen toon.
‘Nee!’, zei de Bries, hem dan stil even aanziend.
‘Zoo!.... Nou ik dan wel hoor! Ze staan er perfect voor!.... Verdeeld?.... Daar is,
geloof ik, nog zelden zoo mooie, éénsgezinde staking geweest in Amsterdam!... 't
Is haast algemeen! Bij Baatz, bij van Anrooij, bij ons...., bij Smits, bij Krumpers....
Wat wou je dan nóg meer?’
‘Wat 'k méér wou?.... Bewustheid!’, zei Daan.
‘Och wát bewustheid!... Ze staken toch!... Wat kunnen ze meer doen? Twee van
de Amstel, twee van de ácht, die vandaag nog gewerkt hebben, kwamen van avond
al bij ons thuis, vertellen, dat ze 't verdomden verder’. Theo werd heftig, zich
handhaven moest hij
‘Nou, en vanmiddag!.... Op de vergadering!.... D'ouwe heer had er nog al geen
deun aan!.... Er was al een sterke minderheid, die wou onderhandelen!’....
Daan keek zijn vriend weer even strakernstig aan....
En Theo hield op, verward blozend, verlegen, brabbelde enkel nog:
‘Nou.... och.... ja.... wat bliksem.... het is toch ook zoo....’
‘We zullen 't wel merken’, zei Daan de Bries.
Het bier was best, zeer bizonder dien avond, vond Anton Mansfeld. Trouwhartige
dikkop! Hij hield er zoo van. En hij bood den vrienden een rondje.
't Werd vol in 't lokaal, ál rumoeriger, warmer. Sigarenrook stond als een grauwe
mist om het gloeiende matglas der gaslichtballons, verdoffend hun schijnsels.
Gezichten glommen. Ze dronken stevig, Croes en zijn vrienden, al pratende over
de kansen der staking, den klassenstrijd, de productiewijze. Telkens weer bukte de
bruine Bertha zich over de natte studententafel, en monkel-oogde, schudde in lach
het fijnkroesende kapsel, greep bierkroezen weg, bonkte volle vlug neer, antwoordde
op grappen; lachend liet ze zich duwen en knijpen in armen of wangen, maar patste
terug wie van achteren sloeg op de bollende rokken. ‘Pfui! - schäm' dich doch
Anton!.... Sie noch ein Schnitt?.... Schön!.... Ja, bitte, bitte!....’
En Theo kreeg langzaam zijn overwicht weer terug. Hij had het nu druk over
technische dingen van typografie, schoon hij 't zelf niet begreep soms, sprak over
inleggen, toestellen, pletten.... En de Bries bleef maar stil voor zich heen zitten
rooken, glimlachend enkel van tijd tot tijd of wat fluister-brommend met Corver of
Mansfeld, die naast hem zaten.... Theo, die was toch een zoon van Croes, die kon
het toch weten....
Van Oeffelt vertelde, laatst had hij gehoord, twee vrouwen die samen stonden te
kletsen. De eene zeit: ‘Mijn man is letterzetter!’ ‘Zoo!,’ zegt de andere, ‘'k fillisiteer
je, dat 's ook vetpot, nou!’
Toen lachten ze allen, op Theo na, die niet lachen wóú om een grap van Oeffelt.
Maar Adam Ruis stelde plotseling voor, hier nu op te breken en mee te gaan. Hij
had zulke lekkere kummel in huis, pas gekregen, uit Riga, direct van de bron, en,
nee maar, zeg, die was reusachtig gewoon!....
Toen betaalden ze Bertha, gaf elk haar een handje, een lach en een lonkje...., en
trokken ze er heen, naar die kamer van Ruis, een groote gehuurde studentenkamer,
Heerengracht bij de Raadhuisstraat.
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Daar waren ze vrijer en ‘onder elkaar’, daar konden ze zingen en leven maken. 't
Werd er een feestlijk-rumoerige pan. Adam ging voor zijn piano zitten, den
rechtervoet op het harde pedaal; hij bonkte er op los, socialistische marschen, en
‘Hup Cato’! en de Marseillaise, het Vrijheidslied, en 't lied van hun club. En ze
galmden 't uit! Zittende, liggende, staande of springende, zwaaiend met glaasjes,
met hoeden en stokken, brulden en joelden en juichten luid uit de jonge studenten.
De kummelflesch ging van hand
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tot hand. En Theo Croes sprong in-eens op een stoel. Rondkijkend met een verrukten
glimlach, half dronken, begon hij een redevoering - 't bleek-blonde, zoetelijk volle
gezicht werd door de schuin-onder hangende gaslamp vreemd-schaduwig, als door
een voetlicht, beschenen -:
‘Meneeren! Vrienden....’ Hij wachtte even, zwaaide een paar maal, als smeet hij
iets weg, met zijn arm. ‘Kameraden!.... Een schoone tijd is het, die wij beleven, een
heerlijke tijd! De loonslaven rukken hun ketenen los! Zij snakken naar een
menschwaardig bestaan! Ik zeg u, zij zullen 't veroveren!.... Het vrijheid, gelijkheid
en broederschap, ééns de leuze der revolutie, maar een leuze, die meer dan een
eeuw verwaarloosd, ver.... ver....’. Croes stootte zijn arm weer vooruit....
‘Verkouden, zeg maar’, riep Daan; ‘verlakt’, schreeuwde Anton.
‘Vertrapt’! barstte Theo uit, ‘ik zeg, die sinds meer dan een eeuw lag vertrapt
onder voeten, de ongevoelige voeten der burgerij, zij richtte zich op, voor de oogen
der menschheid!.... En de bourgeoisie, zij heeft afgedaan! Een nieuw geslacht, dat
der werkers, meneeren - nee, blijf van me pooten, Kees!, toe, schei uit! - 't proletariaat
neemt het heft in handen, 't proletariaat gaat de wereld beheerschen, het zal de
productiemiddelen naasten, de productie regelen, krachtens haar recht’.
‘Zijn recht! Proletariaat is onzijdig’! riep Oeffelt.
‘Stilte!.... Flauw kind, hou je bek nou, of....’
‘Doorgaan, doorgaan’!, schreeuwden de anderen.
‘Ik zeg, krachtens dat recht, dat het oudste, het ruimste, het heerlijkste recht is,
het recht van de meerderheid!.... Geen armoe meer, geen ellende, geen....’.
Machtelooze armstooten met het leege glaasje.
‘Geen kummel! Pijp'em'is in Aad! Zijn tong zit vast van de droogte!’, riep Corver.
‘Geen armoe meer’, begon Theo opnieuw, terwijl Adam met moeite het wiebelend
glaasje half vol schonk - de rest viel erlangs op het tafelkleed -, ‘geen ellende, geen
onrecht! Werk voor allen, voedsel voor allen, rust voor allen, vermaak.... en liefde!....
Já, ook de liefde, de liefde, mijn vrienden’...
‘Bliksems, kerel, je lijkt wel een dominee’, bromde van Oeffelt er zwaar onderdoor.
‘De liefde zal heerschen!... Want uitgebluscht zal zij worden, de haat, de heete
haat van de concurrentie l Het spreekwoord: de een zijn dood de ander zijn brood,
niet langer zal 't gelden! Het homo homini lupus, 't heeft zijn beteekenis verloren!....
Liefde....
‘Kameraden! hier, in Adams modern paradijs....’.
‘Bravo, bravo! Hij's goed’! Ruis juichte en klapte, Croes lachte mee.
‘In dit paradijs, dit verrukkelijk oord, waar de nectar vloeit en de Rigi Kulm - Riga
kummel wil ik zeggen, en waar geen engel met vlammend zwaard, neen, geen
zeven engelen met vlammende zwaarden mij zullen verdrijven, drink ik op de liefde,
niet die voor de meissies, neen, op de groote, heerlijke liefde, de ménschenliefde!....’.
‘Bravo! Hoera!’ Theo wou nog verder speechen, maar ze trokken hem nu van
den stoel af, dansten met hem rond, hielden kroegjool.
‘Kerel!’ zei Corver, toen 't even wat stiller was, ‘wat kan jij toch formidabel beweren,
ze moesten je propagandist maken van de partij!’
En dan zongen ze weer, brulden, juichten en joelden, hinkten, huppelden,
cancaneerden in stoet om de tafel....
De Bries alleen hield zich meest wat op zij, schoon hij lachende toekeek.
Maar eindelijk, zonder dat de anderen het merkten - ze zaten te zingen, in kring
op den grond - trok hij Theo in-eens naar een hoek van 't vertrek, gaf hem met
plotsling bleek-ernstig gezicht fluister-sprekend een standje. Hij vroeg dan of Theo
vond, dat het hem paste, zoo'n herrie, zoo'n beestige lol te maken, terwijl toch zijn
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vader in zorgen zat. Zijn vader, die altijd zoo goed en zoo gul, hem zoo zorgenloos
en zoo vrij liet studeeren, ‘student-zijn, wil 'k zeggen’, verbeterde Daan. En of hij
niet dacht aan zijn
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moeder, zijn zusters. Hun toekomst, die op het spel stond misschien. Of begreep
hij dat niet?
Neen, Theo begreep er geen steek van. Hij staarde de Bries met een open mond
aan. Toen, stotterend, vroeg hij: was Daan 't dan niet met hem eens? God, hij dacht
toch.... hij dacht nou juist....
‘Dat komt doordat jij nog zoo'n jillesje bent! Zoo'n broekie, dat pas komt kijken,
zie je, zoo'n rijkeluiszoon, in de watte geboren’, duwde de Bries hem brom-fluisterend
toe.
‘Je bent nou wel tamelijk goedleersch, dat 's waar!... Maar van de afhankelijkheid,
de verhouding, van 't individu tot de massa, daar snap je nog niks van, geen bliksem
hoor!... Voor mij is 't wat anders, hè?... Ik heb geen rijke pa! 'k Ben om zoo te zeggen
geboren en opgegroeid midden in strijd, in de klassenstrijd, die jij nooit hebt gevoeld!
En ik heb geleerd... mijn vijand te eeren... Begrijp je dat?... Ga nou maar gauw mee
na huis’!
Theo, een beetje onwillig eerst, liet zich toch meenemen; 't fuiven verliep. Ook
Mansfeld en Corver besloten naar huis te gaan. Ze moesten een anderen kant op,
die twee, zoodat Theo met Daan ging.
't Was een heldere, lucht-dunne nacht, met wat wind. Suizend ruischten de
boomen. Langs stil-steenen stoepen van duistere nachhuizen, dan, aan den
waterkant, 't diep-liggend grachtevlak - hier en daar viel er lantaarnlicht in, leek het
even te rimpelen - stille schuiten, leeg-liggende bruggen en straten voorbij, onder
maanloozen hemel - de sterren stonden te fonkelen klaar tegen 't fulpigzwart
hemelveld - liepen ze, zwijgend, maar aldoor gevoelend, een beetje boos en vijandig,
toch eigenlijk veilig bevriend, elkanders gezelschap.
Theo keek vaak naar den hemel op, naar de wiegende boom-kruinen, geveltoppen,
en torens van kerken, 't ijlig half-duister dat alles omschemerde. Hier en daar zag
hij een raamgordijn, dat nog gloeide, goud-gelig of branderig ros van onzichtbaren
lichtvlam. Vage aanvoelingen had hij dan wel van het onbekende, het nachtlijk
geheime, het levensmysterie, besef, onbestemd, van 't gewichtige, groote, dat nooit
ondekt in de wereld bestond, overheerschte misschien.... Maar dan weer
doorhuiverde scherp hem 't begrip, 't strakheldere, vaste, 't historisch-materialistisch
begrip van de maatschappij, van de menschen, hun leven..., en woeste verlangens
om mee te doen aan het luid-uit-verkonden, grootkrachtig bevrijden...., leek alles
daar klein bij....
Hij wou er nog wel met de Bries over praten, maar hij had er geen lust in nu,
wrevelde Daan. Morgen, wanneer hij weer nuchter zou zijn, moest Theo hem maar
weer eens op komen zoeken. Toch bracht hij hem thuis, gaf een hand....
Maar toen Theo voorzichtig de zware voordeur half open, dan, achter zich,
langzaam weer dicht gedaan had, eerst de onderdeur, dan de bovenste helft, die
er, toch even dofbonzend, op sloot,... en de knippen dicht, en de koperen ketting...,
alléén nu stond in het schimmig half-duister, de plechtige zwijging, de kaal-hooge
gang van het nachtstille huis - er brandde een flikkerig vlammetje nog, in de matte
ballon, aan het grauwwitte muurvlak - toen kreeg hij in-eens het gevoel, of hij 't heel
goed wist, binnen-in, in zijn diepe, bonzende hart, wat de Bries had bedoeld. Weeïge
warmte van schamige nietigheid walmde dan op in zijn zweterig lijf naar zijn
soezig-vol hoofd, dat het gloeide en klopte. Hij voelde ze allemaal dicht om zich
heen en, behóórend bij hem nu. Zijn vader - die lag nog wakker misschien, in zijn
broeierig bed, fel denkend en zorgend.... Mama,... liet de angst om haar man haar
wel slapen?... De meisjes, stil-zorglijk, vaag weifelend, triest... De onwetende
kinderen....
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En 't was, toen hij zachtjes de gang doorstapte, alsof hem de vloeren stil-momplig
verweten.... ontrouw.... verraad....

(Wordt vervolgd.)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

131

Eene ziekte
door Johanna Steketee.
AAN MIJN ZOONTJE.

Zooals elken middag tegen vijf uur deed het geluid van het
door-het-kiezelpad-aankomende kinder-wagentje haar de pen neerleggen. Door 't
drukke werken - het boek, dat ze vertaalde, moest zoo gauw mogelijk af zijn - was
uit haar denken gegaan, wat dat geluid er dadelijk weer opriep:
- Het kind was, uitrijdende om drie uur, wat vermoeid, wat hangerig geweest.
Reeds-opstaande vlogen haar oogen nog even de laatste zinnen over; toen boek
en cahier, vloeipapier en pen ertusschen, vlug sluitend, op elkaar leggend in 't
midden der tafel, ging ze de open serre uit, vanwaar ze hem over 't grindpad, dat
van den straatweg naar haar huis langs het daarvoor liggend grasperk opkronkelde,
kon zien aankomen. Maar niet, zooals anders, glansde het
fier-op-'t-tengere-halsje-bewegende, gouden krullekopje boven 't wagentje uit,
blij-babbelend van Màmma, Màmma, naar wie hij bij 't huisnaderen verlangde, altijd.
Lize, zijn meisje, reed heel langzaam, als om zijn slaap niet te storen, maar nooit
sliep hij om dezen tijd, nooit voor half-zeven, zeven uur, wanneer zij zelf hem had
uitgekleed, in zijn bedje gelegd.
En verwonderd fluister-vroeg zij:
- Slaapt hij?
- Neen, verdriette Lize, maar hij is geloof ik, ziek. Hij praat niet, hij wou niet spelen,
niet loopen. Hij heeft al maar stil gelegen. Kijkt u zelf maar eens. Hij beweegt bijna
niet. Heel anders, dan altijd, doet-ie.
Onderzoekend keek ze het overkapte wagentje in: Het kindje lag stil,
bijna-onbewegelijk, lang-uitgestrekt. Het ronde kopje, strak in 't kussentje, de
zoo-mooie, diep-blauwe kinderoogen, doorstralende een wereld-wijsheid, moe-open,
dan weer even zwaar toevallend de oogleden, die lange goud-zwarte wimpers deden
trillen op 't blank-donzige van de mollige, zacht-rood-gekleurde wangetjes.
De kleine, wijze kinder-handjes, stil-slap, zonder speling.
- Wat is er schat? bezorgde zij, zich over hem buigend. Kom je er niet uit? Kom
je niet bij Màmma? Het kind beslist neen-knikte.
- Waarom heb je de kap omhoog? vroeg ze weer; dat wil je toch anders nooit
hebben, wanneer je niet slaapt. Ben je moe?
- Ja, zei het kind, heel-beslist.
- En ziek?
- Ziek, herhaalde hij.
Angstig-bedacht ze, dat het kind heel goed wist, wat ziek-zijn beteekende. Nu al
weer drie maand geleden, was hun hondje ziek geworden en gestorven en wanneer
zij hem nu nog vroeg: - Waar is Puckje? Dan treurde zijn stemmetje: - Ziek, Addà.
- Waar is het zoete Puckje dan toch? vroeg zij dan nog eens, maar hij weifelloos: ziek, Addà, de herinnering nadroevend in zijn stemmetje.
In de war gebracht door dit ongewone gebeuren, bleef ze besluiteloos in de open
serre voor 't wagentje staan.
Het kind bleef maar al stil liggen. Het meisje trok langzaam af; nog eens
vermanend-namompelend: Hij is zeker wèl ziek, mevrouw.
Maar zij, nog niet daaraan willende gelooven, zijn slapte toeschrijvend aan de
drukkende onweer-broeiende hitte der laatste dagen, staarde peinzend uit over het
grasveld, waar in groote perken de rozen bloeiden; blijde veelkleurigheid, haar
zoet-omgeurend, keek op tot de hooge boomen, die het huis
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beschermend-overschaduwden. De goud-doorgloeide, blauwige hemel stond
verblindend-gespannen over de broeiende, van-uiterste-warmte-doortrokken aarde.
Over de groene boschverschieten aan haar horizont trokken onheil-spellend voort
donkere wolken door de wit-zengende branding.
O zeker, het was het weer, dat het kind zoo had afgemat. Iedereen onderging
daarvan den invloed. Zij had dien middag ook niet zoo vlug kunnen werken.
- Kom, drong ze aan. Zal Màmma je uit het wagentje nemen?
Maar het kind beslist-hevigde van neen.
- Dan gaan we toch melkje drinken en kersen-eten, op de rustbank spelen. Dan
mag je 't hemdje en broekje weer uit doen en zoo lekker naakt bij Màmma zitten.
Dat vind je toch altijd zoo heerlijk, als 't zoo warm is, mooi-lokte ze.
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Maar het kind bewoog niet.
- Aardbeien niet, kerse; sjoenkaas uit, klonk op zijn stemmetje, door de
herinneringen der vorige middagen wanneer hij bij haar thuis kwam, die zij
levendigde.
En blij-vroeg ze: - Wil je kersen? De schoentjes mogen ook uit hoor, voordat je
op de rustbank spring.
Maar het kind beslist: - Wil niet.
En zoet-zangerig, stil als in droom, klonk zijn stemmetje weer:
- Aardbèie pukke, aardbèie niet, kèrse.
Toen nam ze het zwaar-hangende kind op uit zijn wagentje en terwijl zij hem,
tranen-bedwingend, vlug droeg door de gang naar de koele kamer, waar zijn bedje
wachtte, kreunde hij, naar 't achterhoofdje grijpend, van pijë, pijë.
Ze legde hem op zijn kussen, om hem uit te kleeden en alsof hij meende reeds
in zijn bedje te liggen, nam hij er-op dadelijk zijn slaaphouding aan: de handjes,
uitgestrektsaamgevouwen boven 't hoofdje. Toen, om hem zoo gauw mogelijk rust
te geven, kleedde zij hem uit, vlug-waschte hem, deed hem een dun nachthemdje
aan, legde hem in 't bedje, waar hij moe-neerzonk. Een lakentje alleen spreidde ze
over hem, wat hij gewillig toeliet.
En sloot de blinden der beide vensters. Ging daarna bezorgd voor het bedje zitten.
Ja, het kind moest wel ziek zijn, zoo anders, dan gewoonlijk was hij. In zijn
ruim-tweejarig leven was hij nog nooit ongesteld geweest.
Maar nu was hij ziek; dat was duidelijk. Zijn gezichtje gloeide-rood, zijn handjes
lagen slap-warm, alsof de koorts brandde in zijn lijfje.
Als een vreemde ongelukkig, zat ze daar: anders duurde dat uitkleeden 's avonds
meer dan een uur; dan ging 't gepaard met allerlei grapjes: zelf moest hij ‘zepia’ aan
de borstel doen, water ‘weggooie’ door 't raam, de vuile ‘sjoenkaa's’ aan ‘Ize’ brenge,
de ‘sjponse’ weer in 't kommetje doen, de borstel, het fleschje boorwater in 't mandje
terugleggen; dan, als een kleine kabouter, met kort broekje en open hemdje,
waarboven het fiere borstje zich rose-gezond welfde, hollen door de gang, totdat
Mama eindelijk met beslistheid een einde moest maken aan dat gerekt
liedje-van-verlangen-zingen. Daarna ging ze, na nog even van pi-pi met hem te
hebben gespeeld: haar hoofd verbergend achter 't ledikantje en dan weer te
voorschijn komend, wat hem deed schateren van pret, vlug weg, waarna hij altijd
tevreden-alleen zoet-insliep.
En nu! Als slapende lag hij wakker, pijnlijk kreunende met open mondje.
Haar kind ziek! Had zij hem niet van af zijn eerste levensdagen opgedragen aan
de natuur, opdat zon, licht, lucht en water hem zouden maken tot een gezond en
krachtig mensch, opdat hij, aan haar vertrouwd, ingewijd zou worden in hare
wonderen, liefde zou vinden voor al het geschapene: eerbiedigend het leven van
elk mensch, elk dier, boom, plant en bloem.
Zonder kleertjes, alleen een luiertje om, had ze hem, geboren in Mei, zijn eerste
levensdagen aldoor buiten gelegd. opdat de natuur hem weerstand-vatbaar tegen
alle mogelijke ziekten zou maken.
Want dit was haar besliste, door-ondervinding-nadenken-en-studie-verkregen
overtuiging: de ziekten - zooals ze overal om zich heen zag gebeuren - konden den
mensch niet overvallen, als dieven in den nacht, wanneer hij zóó was grootgebracht.
Alzoo bereidde zij haar kind een gezondheid en kracht, die hem toegang zouden
verschaffen tot schoonheid en wijsheid van kunst en wetenschap.
Theodorus zoo had ze hem genoemd, wat beteekende Gods-geschenk.
En een geschenk van God, het Allerhoogste, het Onbereikbare, het Doel van dit
leven, dat was hij ook, een geschenk van God aan haar, wat haar had verzoend
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met groote desillusie's, die zich hadden uitgestort over háár leven, desillusie's in
liefde, in kunst, waardoor zij zich had teruggetrokken in eenzaamheid.
Nu was hij ziek: hij kreunde van pijn, lag als slapende wakker, en zij wist zelfs
niet bij vermoeden te bepalen, wat hij had; kon hem daardoor niet beter maken.
En haar tijd, dien ze altijd zoo nauwkeurig had verdeeld tusschen haar kind en
haar werk; spelende en in 't huishouden bezig, wanneer hij bij haar was en werkende,
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wanneer hij sliep en wandelde, gaf ze nu onverdeeld aan hem.
Het broeide in de kamer, ondanks zijn koele ligging, ondanks de twee openstaande
vensters, die door de openingen tusschen de reeten der blinden de lucht door lieten.
Er moest onweer komen...
Donker-dreigende wolken schaduwden zich voor haar af.
Droef-leunde ze aan het bedje van het kind, over haar onheil-spellende gedachten:
Haar kind kon erger ziek worden. Waar was zijn vrijwaarbrief tegen een vroegen
dood, die zij zich in kortzienden overmoed al voor hem verschaft meende te hebben!
Hij was haar alles...
Zij was hem alles...
Zijn vader, in den regel alleen Zondags bij hen thuis, soms maanden afwezig voor
groote handelsreizen, stond in de meeste opzichten buiten hun leven.
Niet-gerust boog zij zich weer over hem.
Het kind sliep nu, maar heel-lichtjes: het kreunde pijnlijk met open mondje en het
borstje hijgde op en neer; het gouden kopje gloeide en de handjes lagen slap-warm.
Neen, zij ging niet heen. Hier bleef zij de wacht houden, want ieder oogenblik kon
hij wakker worden, zoekende met zijn brandende oogjes naar haar, zonder de kracht
te hebben, haar te roepen.
Zij zou blijven op haar post, dien nacht, dien volgenden dag, totdat ze hem weer
beter had.
Toen plots dreunde de donder omrommelend uit en de broeiende aarde wèl
doend, begon de regen neer te druppelen, tot hij weldra stroomde in regelmatigen
zang onder hevige, elkaar-snel-opvolgende donderslagen en fel-bliksem-flitsen uit
te gespannen hemel, goud-doorlaaiend de donkere kamer van het kind.
Ze schok-schrok wakker, toen het licht van den vroeg-morgen reeds grijzig door de
blinden blauwde. En dadelijk kwelde haar de vraag: - Had het kind haar niet noodig
gehad, niet geroepen? Uit haar pijnlijk-verwrongen zitten in de leuningstoel, richtte
zij zich op, tuurde zoo, niet-gerust in 't bedje, waar het kind, nog steeds,
onvast-slapende, zacht-kreunde; het borstje, benauwd-ademhalend, het kopje,
pijnlijk-strak, wangetjes en handjes, rood gloeiende van koorts.
Het irriteerde haar, dat zij zoo vast had geslapen: de klok van twaalf, juist gepaard
met een geweldigen donderslag, even nadat Lize haar goeden-nacht had gezegd
en zij de door-haar-aangeboden hulp voor dien nacht had afgeslagen, was 't laatste,
wat zij zich herinnerde. Ze keek op 't voor-haar-liggend horloge, bemerkte, dat ze
ruim drie en een half uur had geslapen: het zou gauw vier uur slaan. Zou het kind
al dien tijd zoo hebben gelegen? Niet om haar, noch om water hebben geschreid?
Zij, om te verdrijven de ziekte, welke gedurende haar slaap weer dieper, verraderlijker
het teere lichaampje was ingedrongen! Water, om te koelen de koortsbrandende
lipjes!
Want dat zag zij wel: - Niet, zooals zij had gehoopt, maakte de slaap van dien
nacht het kind weer gezond, logenstraffend alle vrees-aanjagende verschijnselen.
Het kind was ziek en zij was er heel alleen mee. Zijn vader was voor zaken in 't
Noorden van Engeland.
En wat 't ergste was: Ze begreep zijn ziekte niet. Ze durfde niet in te grijpen Ze
wist niet, hoe hem te genezen. En ze was zoo bang voor dokters. Die werkten met
vergift-inhoudende medicijnen, welke het naar-buiten-komen der ziekte tegenhielden
en zoo alleen schijnbare genezing veroorzaakten, in het lichaam achterlatende een
spoor van ziekte.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

En het lichaampje van kleine Theo was van binnen, als van buiten zoo
heerlijk-zuiver, zoo rein-zuiver, zoo onsmetbaar, - zoo weerstand-vermogend
gemaakt. Altijd had zij hem geholpen, gezond gehouden.
Ze stond op, ging zacht de deur uit, de gang door, ontsloot de achterdeur, en was
buiten. Een koelte wèl-omfrischte haar. Zacht-wit-blauwig welfde zich de hemel,
waar in 't Oosten de zon stil te gouden begon over de luidloos-ontwakende aarde.
Een glans van zonnegoud, nog schaarsch gespreid, hier en daar op een boom,
een muur-vlakte, een deel van het huis, een stuk van het grasveld, heel-langzaam
overgoudend
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alle schaduwen, tot straks de aarde weer zijn zou: één felle zonnebranding.
Hoe mooi was het nu nog, van zachte koelte, weldoende rust, heilige schoonheid,
in plechtig verwachten van den Zondag.
Nu hier het zieke kindje, dat niet tegen die broei-hitte bestand was, wenschte ze.
Dan zou 't genezen, genezen....
Haar blik ging van 't glanzig-bedauwde, goud-omrande gras van den tuin over
het goud-gele koren, bijna tot plukken volgroeid, van de landen, die zich uitstrekten
in wijde verte, tot waar de groene boschverschieten ruischten.
En verder nog wist ze de hei: nu-zacht-van-erica-roodende vlakte,
blauwig-overwaasd.
Bosch, hei, en korenvelden, onder den glans van den heiligen hemel; haar kind
had zij hun opgedragen, om het te maken, hoog en krachtig, als zij.
Nu lag het ziek in donkere kamer.
En machteloos, niet-wetend, niet-begrijpend, voelde zij zich over hem.
- Je moet maar dadelijk den dokter halen, kortafte ze, zonder verderen uitleg, toen
het meisje beneden kwam.
En Lize, als begrijpend wat dit haar kostte, ermee-instemmend, antwoordde: - 't
Is veel beter. 't Kind is niks goed. Ik ga er dadelijk heen.
De blauwe, voor een witte schort verwisselend, haastte zich het meisje de deur
uit.
- Dokter Van Res toch? vroeg ze na.
Gelaten knikte ze toestemmend.
Zeker, dokter Van Res was in ieder geval de knapste, de meest-vooruitstrevende
der twee.
Alleen gebleven, zacht-sloop ze weer de kamer van het zieke kind in, moedeloosde
zich over het bedje.
- Pije, pije, kreunde hij.
- Waar heb je pije, schat? ondervroeg ze.
- Dà, zei het kind, met het vingertje in zijn mondje, naar zijn halsje wijzend.
In het mondje turende, zag ze nu, hoe het achter bij 't keeltje geheel was wit
gezwollen en hem verder onderzoekende, bemerkte ze een dikke klier met
zweerachtig uiteinde achter 't oortje.
Hoe kwam nu haar kind aan klieren, aan zweren, die ze altijd in trotsch
zelf-bewustzijn zoo ver van hem had geloofd, pijnde 't in haar, zonder dat ze in de
verste verte kon vermoeden, waar vandaan.
Geen wonder, dat hij pijnlijk-kreunde, almaar-door.
Verdrietig zuchtte zij.
Toch als een dief in den nacht - wat zij in ijdele waanwijsheid had ontkend, - had
een ziekte hem overvallen.
Juist, zooals dat gebeurde bij andere menschen en kinderen, wat zij altijd, wanneer
zij ervan hoorde, had toegeschreven aan onbewuste eigen-schuld: verkeerde
levenswijze van te veel broeien, te weinig lucht, licht zon en water, onnatuurlijk
voedsel. Haar kind, in de glorie van kracht en gezondheid, had door zijn bloeiend
uitzien de oogen der andere moeders moeten openen.
Nu was zij één met allen, even-machteloos, even-onwetend.
Gevoel van solidariteit met de om-haar-levenden, van wie zij zich had
teruggetrokken, doortrilde haar nu.
Ze luisterde: Kwam de dokter nog niet? Wat bleef Lize lang weg!
Niets dan geluiden van door-de-bosch-allee-drentelende Zondags-menschen
drongen tot haar door. Op andere Zondagen was Lize na het ontbijt ook altijd met
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hem uitgereden: haar pracht-kereltje in een kort broekje en laag hemdje, het gouden
kopje glanzend door het groene zomer-woud: een oogen-lust voor elk, haar trots,
ieders-aandacht-trekkend.
Haar trots!
O, ze was zoo trotsch op hem geweest, geloovend in ijdelen waan op de gansche
wereld geen tweede kind zooals hij; die kinderoogen éénig van schoonheid en
wijsheid meenend. En, soms-uitgelaten, wanneer hij, wat hij zoo gaarne deed, voor
den spiegel zat, had ze gevraagd: - Waar is het heerlijk tronietje van het kindje? dat
hij dan, bescheiden-weifelend, met het vingertje had aangewezen.
Zulke mooie voetjes, zulke wijze handjes, zoo'n heerlijk lichaampje had geen
ander kind.
Had, om haar te treffen, de God, in wien de orthodoxe Christenen gelooven, de
God, die altijd gereed stond, het Kwaad te straffen,
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en het Goede te loonen, haar kind in ziekte terneergeslagen, opdat zij zou genezen
van die ijdele ondeugd: trots?
Neen, al had zij ook nooit zoo hoovaardig mogen roemen, stil, soms luid voor
zich, luid tegen haar man, de meid, niet daarom kon het geloof van zoo'n God tot
haar doordringen....
De dokter, een jonge man met sympathiek gezicht en meevoelende oogen, bleef
lang zwijgend-gebogen over het zieke kind.
- Zoudt u het er eens uit willen nemen en bijvoorbeeld op een kussentje op tafel
leggen? vroeg hij.
Ze knikte, tilde voorzichtig het zwaarhangende kind uit het bedje, waarop het hard
kreun-gilde van ‘pije’, het kopje stijfstrak in één richting: bewegeloos.
En de dokter, opmerkend het stijve halsje, haalde een schitterend voorwerp uit
zijn zak, dat hij over het kind bewoog.
Maar het kind verroerde niet.
- Stijf halsje, dat deugt niet voor zoo'n klein kind, bezwaarde hij. Is hij twee jaar?
- Ja ruim, antwoordde zij.
Toen onderzocht de dokter, kloppend met een gummi-beenen voorwerp, waarvan
hij de uiteinden aan zijn ooren zette, op het rugje en het ruggemerg, daarna op het
borstje, het halsje, wat zij alles nauwkeurig naging, den uitslag van het onderzoek
trachtende te vinden in den blik van zijn oogen, legde daarna de koortsthermometer
aan, welke minuten haar uren toeschenen.
- Hoeveel? vroeg zij.
- Over de 38, zei hij.
- Bed-in, bed-in! verlangde het kindje, en zij, om te bevredigen dien aandoenlijken
wensch, haastte zich hem het hemdje weer aan te doen, het broekje, nam hem
voorzichtig op, legde hem zoo terug in het bedje, waarbij hij weer even pijnlijk
kreunde, als bij het eruit nemen.
Dadelijk sloot hij de vermoeide oogen en lag zóó stil, dat zij zonder onrust den
dokter volgde in een ander vertrek.
- Nu moet u mij eens vertellen, ernstigde hij, zoodra zij alleen waren: is het kind
de laatste dagen veel uit geweest?
- Hij gaat iederen dag geregeld naar het bosch van drie tot vijf en dan loopt hij 's
morgens nog veel in den tuin, zei zij.
- Dus voldoende in die brandende hitte, om....
- Om? sprong zij, angstig in de rede vallend, op.
- U moet niet schrikken, wanneer ik u de waarheid zeg, geenszins nog de
waarheid, waarvan ik zeker ben, maar de waarheid, welke ik vermoed - bereidde
de dokter voor, eraan toevoegend: Het is zoo jammer, dat uw man niet thuis is.
- Wat dat betreft, kunt u mij gerust de waarheid zeggen, zei zij, begrijpend; ik ben
niet zenuwachtig, ik ben gewoon, alleen te handelen en bereid het ergste te hooren.
- Dat stijve halsje deed mij denken aan een zonnesteek, een hersenziekte,
aarzelde de dokter, vóór zich kijkend. Hebt u hem ook wel eens wild naar zijn hoofdje
zien grijpen?
- Neen, zei ze, terugdenkend. Maar luid wanhoopte zij: Een zonnesteek! dan is
het kind verloren, dan is er niets meer aan te doen!... Een zonnesteek moet doodend
zijn. Ik begrijp zoo'n werking niet; ik weet niet wat het is, hoe het iemand treft; maar
dat is wel zeker: je kunt er niet van genezen.
- Maar het rugje, noch het ruggemerg zijn aangetast, constateerde de dokter,
verlichtend.
- En zijn dat de verschijnselen bij zonnesteek? vroeg zij.
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- Dat zijn de noodzakelijke gevolgen van zonnesteek, wetenschapte de dokter.
- Dan is het dus géén zonnesteek, concludeerde zij.
- Mevrouw, het is nog niet met zekerheid te zeggen, wat het is, of wat het niet is;
dat onaangetaste ruggemerg geeft echter hoop te denken, dat het alleen een
keelaandoening is met geringe aantasting van het rechter-longetje. Maar in ieder
geval is de koorts veel te hoog; die mat de kleine te veel af. Ik zal u wat poeders
voor hem zenden; die zullen hem rustiger maken.
- De koorts moet er toch uit? vroeg ze.
- Deze poeders zijn niet om de koorts tegen te houden, maar om het lichaampje
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wat te kalmeeren, zoodat 't bestand zal zijn tegen zoo'n koorts. Ze zijn heel
onschuldig, stelde hij gerust, haar in zijn oog ongegronde vrees begrijpend.
De dokter weggaande, beloofde dien middag terug te komen, om met zekerheid
te kunnen constateeren welke de ziekte was. Ernstig, meelijdend drukte hij haar de
hand, beseffende over welk kostbaar leventje zijn raad was ingeroepen.
Terugkomende in de ziekenkamer, viel het haar op, dat zij de mooiste
kunstvoorwerpen, welke zij bezat: nobel-lijnige vazen van Rozenburgsch,
tanagra-beeldjes, innige Panderkopjes, hier had gebracht, om zoo, zonder opzet,
zijn smaak te veredelen. Ze staarde in het bedje.
Een zonnestraal, glanzend op zijn op-een-fantasietje-gelijkend, vóór-hem-hangend
portretje, verdween, en een donkere schaduw zwartte over het kindje.
- Addà, stamelde treurig het, dat opmerkende, zieke kind.
Zij luisterde, voelde tranen, wanhopig-aangedaan.
Was dat niet het zwarte voorteeken van den dood, welke het kind niet ontging?
Zij week niet van het bedje, waarin het kindje maar steeds kreunende lag, alsof het
sliep, zonder verandering. En steeds tergde haar: zonnesteek, zonnesteek,
hoofdje-grijpen, stijf-halsje. Maar dan weer verlichtte haar dat niet-aangetaste
ruggemerg.
Ze was heel alleen in huis dien middag, zooals altijd Zondags.
- Ga jij gerust uit, had ze aangedrongen bij Lize, bang voor gewoonte-breken; ik
heb toch geen hulp noodig.
Zoo treurden hare gedachten ongestoord door den langzaam-voortdreinenden
middag; schel-drukke Zondags-geluiden wanharmoniëerend doordringend. Tot de
bel tot haar doortrilde....
- Dokter, stamelde zij, meer tot zichzelf, dan tot het kind.
Maar het kind, dien klank welbegrijpend opnemend, zei duidelijk: - Dokter nie,
vadi.
Iets van vreugde juichte op in haar. Het kind begreep, was bij zijn volle verstand,
dus niet fel-terneergeslagen door een zonnesteek.
En de dokter openende, glansde zij: - Het kind wordt beter, heeft géén zonnesteek.
- We zullen zien, voorzichtigde de dokter, we zullen zien, mevrouwtje.
De dokter binnenkomende, herhaalde het kind: - Dokter nie, vadi....
- Hij verlangt naar zijn vader. Zou ik hem waarschuwen? vroeg zij.
- Aanstonds, zei de dokter, zal ik het u zeggen, met vollen aandacht turende op
het kind, dat zich bewoog, veel levendiger was en afweerde: - Dokter nie.
Maar zij kalmeerend: - de dokter zal je beter maken, Mama kan het niet, engel.
Je bent toch ziek? Het kind stelde zich door haar woorden tevreden, liet zich zoet
onderzoeken, legde zich toen weer gedwee in zijn gewone slaaphouding. Ze zag,
dat hij, heel moe, zoo zou inslapen.
- Hij is veel beter, constateerde de dokter. In de andere kamer, zooals dien morgen,
zeide hij: - Ik moet u gelukwenschen, Mevrouw. Het gevaar is geweken. Ik vond de
toestand van uw kindje heel zorgvol, heel zorgvol, dezen morgen. Dat stijve halsje
kon ontzettend veel kwaads beteekenen. En ik kan het u nu wel zeggen: Zoo het
kindje nu nog was geweest, als dezen morgen, had ik een consult moeten houden
met een professor uit Utrecht en uw man had getelegrafeerd moeten worden.
Nu is het kind behouden en wensch ik u van harte geluk.
- Wat is de ziekte dan eigenlijk? vroeg zij.
- Keel-infectie.
- Keel-infectie! Hoe komt míjn kind daaraan?
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- Door het inademen van besmette stof; maar met oplettende zorg is het kind
binnen eenige dagen genezen.
De dokter liet haar alleen.
Verbijsterd stond zij, peinzende.
Haar kind behouden?
Had hij werkelijk gestaan op den zwarten afgrond van den dood?
Was hij bijna, onbewust, niet ongelukkig voor zich zelf, maar verpletterend voor
haar, voor zijn vader, die in verre landen voor hem werkte, den dood ingegaan?
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Dus overvielen de ziekten den mensch toch wel, als dieven in den nacht....
Hij had een zonnesteek kunnen krijgen....
Hij was getroffen door infectie, die, verraderlijk zwevend door de lucht, hem,
allerzuiverst kind, had gegrepen.
Ze sloop terug naar de ziekenkamer, waar het kind rustiger-sliep, minder-koortsig,
zachter-kreunend.
En ze vroeg zich af: - Zoo ze hem niet van af zijn eerste levensdagen vertrouwd
had gemaakt met zon, licht, lucht, water, zou hij dan wel zoo veel
weerstandsvermogen hebben gehad, zoo spoedig zijn genezen?
Hij was behouden, jubelde het in haar.
Het kind in zijn droom sprak van ‘vadi’. Zij begreep wel: een mooie herinnering
aan zijn vader speelde door zijn droomen, deed zijn gezichtje lach-glanzen.
Het kind vergeet dus zijn vader níét, dacht zij aangedaan.
Toen de dokter dien volgenden dag terugkwam, zat de kleine patient, nog
teer-bleekzwak, het gouden kopje etherisch-mooi, in een groote, zacht-omkuste
leuningstoel voor de open, zon-doorstraalde serre, waar de rozen geurden in blijden
veelkleur en in een nabije boom een lijster hoog uitzong boven lagere
vogelen-klanken, de wijze handjes, spelende met poederdoos en medicijn-flesch,
die hij zoo mooi vond.
In haar, de oogen blij-gelukkig over het kind, doortrilde dank voor zijn behoud,
voor het door zijn-ziekte-nog-verhoogd-en-nog-meer-gewaardeerd bezit, dank, ze
wist niet aan wien, of aan wat, ze geloofde aan God en het Lot beiden, omdat zij
zijn leven niet meer veilig in eigen handen wist, waar steeds verraderlijk-onzichtbaar
gevaar dreigen kon.

Ede, 2 Juli 1905.

'n Verloving
door H.E.H. van Loon.
't Heele huis was feestelijk verlicht, ongewoon weelderig, of er 'n bruid verwacht
werd. Alle lampen brandden, in de vestibule, in de gang, en alle ballons in de kamers,
voor en achter. 't Warme, gouden licht doorstookte het trapportaal met de
geheimzinnigheid van 'n blijde boodschap. En alle marmerblanke holten van de
gangen stonden verwonderd, en tot in de duisterste hoeken vol zachten, koelen
schijn. De nieuwe looper, voor dezen avond 't eerst gelegd, fonkelde kersversch,
als 't voorteeken van de verrassing. En van buiten, uit den regenavond gezien, leek
't huis 'n bijenkorf met allemaal intiem-lichte kamertjes.
Om acht uur zou de trein aankomen. En al 'n uur tevoren was ma begonnen, de
lamp in de salon, in de huiskamer, aan te steken. Maar pa knorde van te vroeg,
doofde alle ballons op één na. Dat gaf even oploopende ruzie. Mama was prikkelbaar
in 'r angst, niet op tijd klaar te zijn. Na 't eten, 'n half uur vervroegd vandaag, werd
ieder kind op 't hart gedrukt, elk voor zich z'n rommel op te bergen. Kareltje, de
jongste, van drie, z'n houten paard, z'n bromtol, Annetje, van zeven, 'r lei, 'r teekenlap,
'r naaidoos, dan Bram, van negen, z'n tram, z'n bouwgerei, en al z'n knutselwerk,
en Willem, van veertien, z'n Latijnsche themaboeken, want die had 'n herexamen
Latijn. Alles, wat maar, voor even zie je - als er plotseling bezoek kwam, of zoo, onder 't buffet of in den hoek was geschopt, werd saamgerakeld, geschift, en in de
kasten gepakt. Moeder had 'r naaimand opgeruimd, zorgvuldig de half gestopte
kousen verborgen, 't karpet laten opnemen, wat luie stoelen van den zolder besteld.
Vader was al dagen vervuld met 't overwegen, of nu alles wel was als 't behoorde,
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liep met half dichtgeknepen schildersoogen in z'n schuin overgeknakt hoofd te
schatten, of de platen niet scheef hingen aan den wand, was 't intusschen niet met
zich zelf eens, hoe-ie z'n spiksplinter-nieuwen schoonzoon aan zou spreken, met
jij zoo maar dadelijk, of dezen avond nog u.
Want van avond werd de aanstaande van
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't oudste meisje, van Jeanne, verwacht, om 'r hand te vragen. En toen de kamers
heelemaal aan kant waren, en de spiegels glansden van verwachting, deelde papa
ieder kind z'n instructie uit. Ze mochten opblijven, als ze stil als muizen bleven op
de kinderkamer, tot ze beneden geroepen werden. De meid zou ze helpen met 'r
Zondagsche kielen en jurken. Dol van de onverwachte pret, robbedoesden de
kinderen de kamer uit, de trap op, en de kroon rinkelde van hun gestoei boven.
Toen begon 't wachten. Papa zette de pas gekomen boeket, 'n enorm ding met
leliën als bruin bespikkelde trompetten, die heel de kamer parfumeerden, midden
op tafel. Mama veegde hier en daar met 'r mouw wat stof weg, ademde tegen den
spiegel, om 'n vlekje af te wrijven, haastte zich toen naar boven, naar de slaapkamer.
De paasch-beste japon, de groen fluweelen, hing al klaar. Ze dook erin. De wijzer
liep al dicht na achten, en er was nog zoo'n massa te ordenen, allemaal dingen, die
ze vergeten had. Of er wel champagne in huis was, of er plaats genoeg was, om
meneer z'n jas te hangen. Ze dribbelde bedrijvig heen en weer, vergat telkens de
helft. Dat irriteerde 'r: als ze 'es niet klaar was met 't bellen! 'r Hoofd liep òm van al
't zorgen, 't gloeide en bonsde, alsof er 'n wekker in afliep. Die verantwoordelijkheid
knelde 'r: als nu alles maar goed van stapel liep, ze zag 't heele gedoe als 'n rol, die
ze moest spelen, en die ze nooit gerepeteerd had. Daarachter, achter de schermen,
- als iets voor zich zelf, dat er eigenlijk niet bijhoorde, - 't verdriet, 'n kind te verliezen.
En ze begon zich allerlei muizenissen in 't hoofd te halen, dat-ie wel den trein gemist
kon hebben, en zoo meer.
Er was nerveus geloop van gejaagde stappen in huis. Beneden pa, al stijf in 't
zwart, zwarte jas, zwarte das, en hoog-nauw boord, dat z'n gezicht nog eens zoo
gewichtig maakte. Hij was 't niet gewend, droeg gewoonlijk Engelsche
fantasie-pakken, meest grijs, chic en kostbaar, maar niet opzichtig of overcorrect.
't Stond 'm altijd gekleed, alsof 't zòò om 'm heen was gegoten, en zwierig-jong. Hij
verzorgde z'n toilet als 'n ding van gewicht, niet minder dan z'n kamer, z'n crediet,
droeg 't toch met voorname nonchalance. Nu keek-ie maar recht voor zich uit, niet
opzij, niet naar beneden, mokkend, dat de conventie je 't zóó lastig maakte. Hij had
'n rooie, energieke businesskop, met groene, loerende oogjes, die nu nog kleiner
dan anders en heel nietig stonden, 'n grijze, afgeknauwde, borstelige snor, als 'n
ijzervreter, en wild, dik gegroeid, peper-en-zouthaar, dat aan de slapen al wit werd.
'n Streng, scherp gegroefd gezicht, van enkel wil, en kracht, en zelfvertrouwen. Maar
z'n handen waren zorgzaam gesoigneerd, als van 'n heuschen gentleman: de spitse,
blanke vingers met de bolle, glanzende nagels; handen, die al lang geen ruw werk
meer gewoon waren. Fiksch recht-op stond z'n kop op z'n vierkante schouders, op
z'n forschen romp. Er zat iets trotsch, iets tyrannieks in z'n gestalte, zooals ook z'n
oogen de wereld inkeken. Z'n leven was doortrokken met de avontuurlijkheid van
den blufhans Tartarin, van Cyrano z'n breed en heroïek gebaar vervuld. Want 't
scherpe opmerken had z'n parvenuïgheid geslepen, en vergeestelijkt in den omgang
met menschen van ontwikkeling.
Z'n oogen angstigden van de boeket naar de klok, en van de klok naar de boeket.
De kamer stond ruim en hol, zoo opgeruimd. Papa wijsneusde de kamer door, de
kast in, inspecteerde de boel. Hij wist geen raad met z'n handen, tuurde naar buiten,
waar de regen op de blaren tikkelde. Lekker die vochtige koelte tegen je verhitte
voorhoofd. Hij kon niet stil blijven staan, stapte de gang heen en weer als 'n haan
in de ren, keek in de brievenbus, hoewel-ie drommels goed wist, dat er geen
bestelling geweest was. Dan maar de plaatsen verdeelen:... daar 't paar, dan de
ouders,... de kinderen. De champagne was nog vergeten. Z'n zware stem galmde
als 'n verschrikking door 't nu verstomde huis om Willem, den oudsten jongen. Uit
alle kamers gonsde nerveus stemmenrumoer, van Jeanne, van mevrouw, van de
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kinderkamer. Willem holde de trap af, dat 't dreunde, kwam terug met de boodschap,
dat er geen champagne meer in den kelder was. Papa smoorde 'n vloek, bromde,
dat vrouwen ook alles vergaten: dan moesten de lage, wijde glazen maar blijven
staan als bewijs van de goeie bedoeling. En
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hij begon weer te loopen met zware, lange passen, verzon van alles, om iets onder
handen te hebben, om z'n gedachten afleiding te geven: wond langzaam de klok
op, plooide jan-hennig de zware gordijnen.
Mama statigde naar beneden in de praal van de kostelijke japon, met wangen als
appels. Kort, dik vrouwtje, dat zich nog niet thuis voelde in àl die weelde, schuw
voor 'r man, dien ze vereerde om z'n energie, z'n beschaafde manieren, haast
vreesde om 't gezag van z'n kort afgebroken beveeltoon. Ze huppelde weer terug
naar boven, naar Jeanne, om 'r nog voor 't laatst als jong meisje alleen te zien.
Jeanne was op 'r kamertje bezig met 'r lichte japon. Juf hielp 'r, kamde 'r haar,
babbelde met 'r pretentieuse conversatie-stem van 'r vroegere betrekkingen als
kamenier, bij gravin die-en-die, en freule zoo-en-zoo, allemaal boven 'r hoofd. Jeanne
luisterde niet, kòn niet luisteren, zat maar met moeie, bijna dichte oogen te soezen,
deed nu en dan belangstellend. Er kwam geen eind aan, ze werd ongeduldig, na
de spanning van de laatste dagen. 't Beredderen van al die kleine, huishoudelijke
dingen had 'r hoofd vervuld, dàt hield 'r overeind. Nu voelde ze, hoe de vermoeienis
'r verslapt had. Vijf weken lang had ze naar dezen avond verlangd, en nu
overrompelde-ie 'r nog. Ze stond er plotseling voor, als voor 'n uit de lucht gevallen
wonder, ze wreef 'r oogen uit, en kon maar niet vatten, dat dit alles met hààr
gebeurde, dit ding, waarvan je in de boeken las, waarover de menschen nieuwsgierig
of spottend of verwijtend praatten, maar altijd met iets in 'r stem, in 'r oogen, van
ernst en gewichtigheid: 'n engagement! Nu begint 't eigenlijk pas. Die vorige weken
van stilletjes samen loopen en kussen, van angstige, onbegrepen heerlijkheid en
verborgen dwepen, had 'r onrustig gemaakt. Nu overvleugelde haar 't geluk. 't
Verholene ging open als 'n bloem. Wat ze in zich zelf als 'n schat had vertroeteld,
werd nu 'n gewoon, dor ding voor iedereen. Daar was ze bang voor. Daarom zag
ze tegen dezen avond op. Ook om 't vreemde, zoo maar met 'n man, dien ze pas
kort kende, in die vertrouwde kamer te zitten, bij 'r ouders. 't Leek wel heiligschennis.
Toen dacht ze weer aan 'r toilet, wilde hèm laten zien, hoè mooi ze kon zijn. En al
die ernstige gedachten lachte ze uit 'r hoofd.
In 't huis hing 'n loome, doffe stilte te wachten, zoo'n stilte, die je stem onwillekeurig
dempt, alsof er 'n lijk staat. Uit de kinderkamer joelde wat onderdrukt geraas. Alle
geluiden van buiten, - 't was stil op 'n regenenden Zondagavond, - klonken drooghard
door. Zoo sterk hing de stilte gespannen in 't holle huis, dat 't minste breken schokte
in je keel, zoo, als 'n stormklok in den nacht uitbangt. Pa schoof in 't salon de stoelen
om de tafel, voor zich zelf, voor z'n vrouw, den schoonzoon, keek met genoegelijke
tevredenheid de kamer rond, hoe 'n indruk die wel zou maken. Hij verkneuterde
zich stilletjes van enkel trots en behagelijkheid. De ouderwetsche, bronzen klok,
met de topzware godin, zong z'n acht, langzame slagen. Hun harten popelden.
Mama zat onoplettend 'n briefkaart tusschen 'r nerveuse vingers te verfrommelen,
om zich 'n houding te geven. 't IJsberen van den man irriteerde 'r: ‘Ga toch zitten,
Karel,’ ongeduldigde 'r stem, en zòò gebiedend, dat-ie dadelijk, als 'n reflex,
gehoorzaamde. Zwijgend zaten ze over elkander. Allebei met hoofden als boeien.
Hij deed z'n uiterste best, z'n onrust voor mama te verbergen. Dat lukte niet, maar
zij zei niets, om 'm niet te prikkelen. Dat maakte 'n drukkende stilte tusschen hen.
Mama streek met schuwe gebaren over 'r fluweelen knieën, verschikte tersluiks 'r
kraagje met trillende vingers. Ze voelden zich allebei als logés, die elkaar niet kenden,
in 'n vreemde kamer, en die niets weten te zeggen. Mama piekerde, dat ze 'r dochter
verliezen ging, wie weet aan wien. Nu ja, de informaties waren gunstig: ijverig,
huiselijk, goeie vooruitzichten, kapitaal. En ze was ook wel trotsch op 'r aanstaanden
schoonzoon: zij, 't simpel burgervrouwtje, op 'n commies van Binnenlandsche Zaken.
Daar kon-je voor uitkomen. Maar ze was 't hier zoo goed gewend. En ze was
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jaloersch op Oldenhoven, Jeanne 'r aanstaande. 'r Oogen werden vochtig. Ze
droogde ze beschaamd, snoot gauw 'r neus, alsof er niets aan de hand was,
probeerde, wat luchtig te praten. Maar hij zat met norsche oogen te kijken, snauwde
z'n antwoord af.
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Ze monsterde 'm voor de laatste maal, peuterde wat aan z'n das, streek zorgvuldig
z'n haar over de kale kruin, maar hij stribbelde tegen: al die oplettendheid verveelde
'm.
De trap kraakte onder 'n lichten, voorzichtigen stap. Mama vloog op, Jeanne kwam
binnen in 'n witte wolk van kant, met zalmkleur erdoorheen, en 'n langen, ruischenden
sleep. 't Blonde, poppige haar weeld'rig opgekuifd, zòò vol, dat donze vlokken
wuifden langs 'r ooren. Ze stond in de open deur tegen den koelen, blanken
gangschijn als 'n prinses, vertooverd in 'n vluchtige blijdschap van witte kant. In-eens
was ze bedremmeld voor de vier, verwonderde oogen, alsof ze niet bìnnen durfde,
zoo beschroomd en haast overstelpt door 'r eigen pracht. Ze was 't niet gewend, 't
leek 'r of ze in de japon van 'n ander was gestoken, die veel te mooi was voor haar.
'r Oogen stonden groot en verheerlijkt en glansden van geluk, ze waren nu hellicht
blauw en vochtig. 'r Wangen gloeiden, net als vroeger, als ze naar 'n kinderpartij
ging, en de meid 'r de stugge, pas gesteven, wijd uitstaande jurk aantrok en 'r haar
uitkamde, zooals dàn 'r oogen al schitterden en 't helpen veel te lang duurde, en ze
driftig werd, ook de bewondering van zich zelf in den spiegel en hoe ze dan niet
beneden dorst te komen, zoo mooi als ze was, en eindelijk 't zenuwachtig wachten
op 't rijtuig, dat altijd te laat kwam. Zoo bonsde 'r hart nu ook; ze slikte 'r verlegenheid
weg; lachte, om 'r schuchterheid te verbergen. Gek, dat ze op dit oogenblik 'r ouders
niet aan durfde zien. Moeder kon zich niet goed houden, 't snikken schokte op naar
'r keel. Ze sloeg 'r armen om Jeanne 'r hals, en zoende 'r zoo aanhankelijk, alsof
ze bang was, 'r dadelijk te verliezen, en toen vulden Jeanne 'r oogen zich ook met
tranen, en allebei schreiden ze in elkander's armen. Vader keerde zich gemelijk om,
keek op z'n nagels. Moeder suste 't meisje, dat al maar door schreide, tusschen 'r
tranen door, was zelf te veel overstuur, om 'n ander rustig te maken, bette met 'r
kanten zakdoekje Jeanne 'r rooie, behuilde oogen. 't Leek, of ze bitter geleden had.
Juf kwam kijken naar de juffrouw, de keukenmeid sloop aan, bleef in de deur, ze
bewonderden met groote, verbaasde oogen, zeiden van: beeldig en zeker erg
kostbaar en dat 't heel besmettelijk was, schudden 'r hoofd van medelijden en
bewondering. Juf streek schuw met 'r kameniershand langs de japon, verzekerde,
dat 't beste kwaliteit was. Jeanne hikte nog van 't hartstochtelijk snikken, droogde
'r oogen, lachte telkens door 'r tranen heen.
Papa liep naar boven, vond de kinderen voor 't open raam, met nat beregende
bollen; op 'r teenen stonden ze te loeren naar elken voorbijganger, of dàt niet de
zwager kon zijn, of diè niet net liep of-ie hierheen kwam. Ze maakten opmerkingen
over de neuzen, den loop van de menschen, duwden elkaar weg, schopten en
stompten en huilden en schaterden in den overmoed van 'n heuschelijken zwager
te krijgen. Papa siste van stil zijn, probeerde te vermanen, maar z'n stem trilde. En
twee minuten zwegen ze, totdat er een op z'n teenen getrapt werd, en au! riep, en
dadelijk daverde de pret weer uit. Maar de kleinste, Kareltje, die door juf werd
verwend, omdat-ie nooit vocht op straat of van de trapleuning gleed als de andere,
hield al maar krampachtig de bloemen, bloedroode dahlia's met tuberozen, in z'n
knuistjes geklemd. Die zou-ie straks aan zus geven, aan de gròòte zus. Daar was-ie
wat trotsch op. En telkens rustigde de beveelstem van juf tusschen 't gejoel door,
als ze kibbelden en er een verongelijkte begon te huilen.
Kort nijdigde de buitenbel, flitste als 'n electrische schok door alle hoofden. Mama
springveerde op, gilde naar boven, naar de meid. Maar die was zich aan 't kleeden.
Toen naar Willem. Die mopperde uit plotselinge verlegenheid. Straks was-ie nog 'n
held, zou-ie dit en dat tegen den schoonbroer zeggen. Nu was-ie niets waard, en
schuw. Maar 't moest, en hij rende de trappen af, plakte onderweg met 'n natte hand
z'n borstelige haar, bedacht hòe straks te kijken. Papa stopte intusschen z'n dochter
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achter de porte-brisée, en sloot 'm stevig. Man en vrouw zaten weer over elkaar.
Hij trommelde met z'n nagels op de tafel, neuriede wat door z'n tanden. Zij luisterde
naar 't nerveus geloop van Jeanne in de kamer er naast, verwenschte dezen
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avond, die eigenlijk 'n feestavond heette. Beneden aan de voordeur 'n stem, even
dof gepraat, 't duurde lang, 't zou 'm niet wezen, 't moèst toch haast wel. Langzaam
klommen weer stappen, Willem was alleen... vreemd, misschien deed de schoonzoon
z'n overschoenen uit. Ze spitste 'r ooren, alsof de kettingen van sinterklaas in den
schoorsteen rammelden. De deur piepte open. Willem alleen met 'n boeket van
enkel witte rozen. Beide herademden. Mama knipte zenuwachtig met 'r oogen,
rommelde wat in de kast om 'n vaas. Toen omving hen weer de kamer, die vol van
luxe dingen stond: 't Japansche tochtscherm, 'n open piano, rijk bestikte
stoelovertreksels en tegen 't behang in gouden lijsten, rijk, maar niet overdadig, de
zwierige ijdelheid getemperd door 'n tikje distinctie. Nu ja: meneer was rijk geworden
in de koffie door z'n durf, z'n taaien wil, z'n speculeeren, en mevrouw was de dochter
van 'n man, die in papieren bloemen deed. Toch hing er in 't ruime, statig gebouwde
huis 'n geur van beschaving en onafhankelijkheid. Je zag 't aan de schilderijen, aan
de kamerschikking. Dat was allemaal 't werk van meneer. Mevrouw bemoeide zich
daar niet mee, liet 't 'r man over in 't volle besef, dat hij 't beter wist. Want zij erkende
eerlijk weg z'n superioriteit, voelde bij instinct, dat hij door z'n volharding en
geestkracht zich 'n ander, voornamer leven had ingeleefd. Zij zag tegen hem op,
met 'n schuwe veneratie, schoof liefst alle verantwoordelijkheid van zich af. Hij
bemerkte 't wel, 't verwonderde 'm niet meer. Er blèèf 'n vriendschappelijke
verhouding tusschen hen.
Nu was-ie schaakmat gezet door 'n aanstaanden schoonzoon, zoo'n melkmuil,
hij, die met kapitalen speelde of 't dominosteenen waren. Hij zat geducht verlegen
met dat karweitje; zoo iets had-ie nooit bij de hand gehad. Allebei, vader en moeder,
zaten weer op de punten van hun schoenen te turen. Mama voelde de
zenuwachtigheid in 'r maag. Wèèr de venijnige belschok door 't huis. 't Klonk gejaagd,
alsof er 'n ramp was gebeurd. Papa schraapte drie maal de keel, en 't gas suisde
onrustig. Hij was nu heelemaal in de war. Tegen de deur bibberde 't kloppen. Binnen,
stentorde papa, veel te luidruchtig voor de kamer. 'n Lange, magere jongen met 'n
gezicht als 'n beschuitbol, schutterde binnen, boog onderdanig, stotterde wat. Papa
joviaalde met den arm als begroeting, wees 'n stoel. Hij plompte er afgetobd in neer,
huishoudelijkte onhandig z'n jaspanden weg, stotterde weer. Papa begon dadelijk,
om 'm op z'n gemak te zetten, te rumoeren van 't weer, vermeed angstvallig 't
belangrijke ding. De schoonzoon werd hoe langer hoe benauwder, begon te schuiven,
beaamde alles kort-af met 'n zuur-zoet lachje. Mama zat met 'n glunder gezicht toe
te kijken, onderstreepte 'n enkele zin met 'n ‘natuurlijk’, als papa 'r aankeek. Eindelijk
schuchterde de ander: ‘Ja, meneer, maar....’
Toen was de zaak in vijf minuten beklonken.
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Boekbespreking.
Joh. de Meester, Geertje, 2 dln, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1905.
Al sinds een jaar of zes wisten we 't: De Meester werkte aan een grooten roman,
aan ‘Geertje’, en telkens werden ons - voorzichtiglijk, als zou grooter hoeveelheid
ons kunnen schaden - kleine, ál kleinere teugjes geboden, in de ‘Nieuwe Gids’.
Eerlijk gebiecht: we namen er ten slotte geen notitie meer van. 't Werd een
mondterging! Zóó hadt je het glas aan de lippen gedrukt, zóó werd het je weer uit
de hand genomen. Dat hield maar niet op! Het scheen een recept: om de maand
een scheut, tot aan de tweede streep op het glaasje...
Maar, eindelijk! daar vernamen we 't heuchlijke nieuws: Geertje is af, het zal
verschijnen, bij van Dishoeck. Heuchlijk nieuws zeg ik, want al schénen we
onverschillig geworden, nu voelden we hoe we er naar hadden verlangd, 't bizondere
boek als bóék te bezitten; nu bleek hoe goed we toch wisten, dat daarmee iets echts,
iets zeer krachtigs ontstaan was, een werk waaraan een heftig gepassionneerde
schrijversnatuur zich gansch-en-al had gegeven. En toch ook... was er een heimlijke
vrees in ons. Zou 't ons wel meevallen in z'n geheel? Zou een werk, gedurende
zooveel jaren, in korte, haastige tempo's gemaakt, tusschen allerlei andere arbeid
in, wel een werklijk, harmonisch ‘geheel’, iets áfs en moois kunnen zijn?... Daar
kwam het boek, de twee kloeke deelen... Hm! de omslag bekoorde niet... Toen, met
een groote gretigheid, maar... niet zonder angst, zetten we ons, tot lezen....
O! wij kleinmoedigen!... Alsof een sterke menschenziel geen zes jaren lang een
idee vasthouden kan, dat voor hem al sedert nog véél méér jaren, als sinds zijn
jongens-jeugd misschien, de strakke omlijningen, het vaste van een altijd in de verte
opstaand einddoel moet gekregen hebben! ‘Een boek van liefdesverlangen’ noemde
de schrijver zijn werk in de opdracht aan zijn vrouw. Zooals dat verlangen zich altijd
en altijd weer 't beeld van de verlangde voor oogen stelt, zoo moet De Meester naar
‘Geertje’, naar zijn boek ‘Geertje’ hebben verlangd, naar het boek waarin ééns en
voor goed zijn vrouw-ideaal zou geschapen staan. Wat een rust moet er over hem
gekomen zijn, toen het dan eindelijk uitgezegd was, het zoo lang krachtig, soms
misschien wel krampachtig vastgehoudene..., wat een rust toen hij eindelijk geslaagd
was, geheel. Want gesláágd, ja, dat is hij. Dit boek is volkomen gelukt, het is een
meesterstuk, het is áf. Het is niet maar een min-of-meer talentvol ‘brok werk’, het
is een kompleet en mooi geheel, een der beste in het Nederlandsch geschreven
romans.

JOH. DE MEESTER.
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Dit boek van gedurende lange jaren moeilijk veroverde uren van afzondering, dit
honderd maal onderbroken werk, het schijnt geschreven aus einem Gusz. De driftige
stem klinke nu en dan heesch van ontroering en passie, de toon blijft dezelfde, van
de eerste tot de zeshonderdste bladzij, één gevoel houdt ze krachtig te zamen, die
zeshonderd pagina's, één indruk blijft er van over, een groote en na de lezing nog
groeiende indruk.
Ja ‘Geertje’ is een prachtig boek geworden; een boek alweer om jaloersch op te
zijn voor de ons omringende ‘groote landen’, die volgens de tegenstanders der
Berner Conventie zooveel rijker zijn aan mooie boeken dan wij!
Een prachtig boek! O, gij moet bij dit ‘prachtig’ vooral niet aan iets uiterlijk
schitterends, ge moet eigenlijk heelemaal niet aan ‘vorm-schoon’ denken, ten minste
niet aan vorm-schoon in klassieken zin. Frans Coenen heeft onlangs geschreven:
‘wij noemen tegenwoordig “mooi” wat expressief is’. En ex-
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pressief is dat wat ons aandoet als het leven zelf, als de werkelijkheid, maar
saamgedrongen en tot op den bodem doorschouwd, expressief is wat even hevig
belangwekkend, even ontroerend, even verheugend of even pijnlijk is als het leven
in zijn hevigste momenten. Mooi wat expressief is... Er is veel waars in. Toch voldoet
zij niet geheel deze definitie van het ‘moderne mooi’.
Sommige kunst is expressief, maar koud, geniaal van knapheid, maar afstootend.
En al bewonderen wij dan, wij hebben moeite met ons ‘mooi vinden’. Rechtaf mooi
vinden wij alleen wat expressief is en wárm, de kunst waarin liefde klopt. Wij
bewónderen een Forain en een Steinlen, den eerste misschien nog meer dan den
tweede, maar van wie houden we 't meest, wien noemen we meer van harte mooi,
den genialen cynicus of den warmbloedigen, fel-lijdenden idealist?...
Liefde, of haat? Waar is de lijn? De hevige belangstelling, het niet van buiten-af
minachtend, grijnzend beschouwen en uitteekenen, maar het zich geven, het zich
wegleven, dát is hét, dat is alles. En daarom is het ook zoo volkomen ijdel, zich naar
aanleiding van een werk als ‘Geertje’ te verdiepen in de kwestie, of dit nu een uiting
is van pessimisme of van lijdend idealisme, van levenshaat of levensliefde. Trouwens,
de schrijver zal zeggen, en met volle recht, ‘Geertje’ is objectief, zoo objectief als
maar mogelijk is; zonder eenig vooroordeel, als de natuur zelve, schiep de dichter
zijn figuren, zijn levensverhaal. Zeker, en toch... toch is wel nooit van een kunstwerk
met meer recht gezegd: kunst is passie. Toch spreekt in dit geheel objectieve boek
een heftighartstochtlijke, een brandend-verlangende, een teer-gevoelige
menschenziel zijn diepste haat en zijn innigste liefde geheel-en-al uit.
Dat objectief niet beteekent: onpersoonlijk, ‘Geertje’ is er weer een sprekend
bewijs van.
Nog eens: dit boek is objectief, er is zoo-goed-als-geen lyriek in, het is
trouw-episch, een verhaal van menschen, zoo waar en levend, zoo rauw en
ongeprepareerd, dat het aandoet als de werkelijkheid zelve. En toch, welk een liefde
voor het onschuldige, het nobele, het onergdenkende, - welk een haat voor het
ploertendom wordt er in geopenbaard! Hoe dit mogelijk is? Lezer, de kunst is als
het leven, even geheimzinnig....
Geertje is een verweesd dorpsmeisje, de kleindochter van een
dorpsschoolmeester, diep-vromen ouden man, die haar grootgebracht heeft. In haar
onbewuste jeugd heeft ze eens in ‘de stad’ gelogeerd, maar ze is volwassen en zoo
bewust als ze zijn kan, wanneer ze er heengaat voor langer tijd, voor-goed misschien.
Luister eens, met welk een innigheid de schrijver zich weggeleefd heeft in de ziel
van zoo'n meisje, vóór hij te schrijven begon. Hier zijn de twee allereerste bladzijden:
‘Grootmoe, in het gangetje, onder aan de trap, riep met 'er zangerig-goedige stem:
- Geer,... kom je?
En daar er geen antwoord van boven kwam, liep Grootmoe even later, toen ze
zag hoe ongeduldig Grootvader werd, nog maar weer eens naar de trap, en riep:
- Geer! kom nou toch kind...
- Ja, Groo'moe, daa'lijk! riep Geertje nu.
Ze repte zich ommers zooveel ze kon. Maar die ellendige das wou niet. En ze
moest 'er handen ook nog even náwasschen. Er was toch nog meer dan een uur
tijd. Hè, eindelijk zat de das. Terwijl ze zich nu, met dat lekker ruikende bolletje, dat
ze in 'er taschje zou bergen, zacht over de handen wreef, voorzichtig, om toch geen
spatten op 'er japon te krijgen, keek ze, het lijf over de lage kom gebogen, maar het
hoofd behagelijk achterover in de nek, al maar naar dat eene stuk wand van haar
kamertje, dat gehavende stuk bleek behangsel, iets minder verbleekt toch dan de
rest van het fletse bloempjespatroon, dat stuk waar ze zoovele jaren lang, sinds het
begin van den zondagsschooltijd, toen ze de eerste gekleurde-prentjes had gekregen,
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telkens en telkens aan bezig geweest was, om de schilden, de kaartjes, de fotografies
te verschikken en nog eens te schikken; en dat nu plotseling leeg was, enkel
gehavend-blijvend, met kleiner en grooter gaatjes, van de ettelijke spelde- en
haakjesprikken. Even was 't als iets vreemds, haast onmoog'lijks, dat zij zelve die
leegte had aangericht; maar dan voelde ze haar werk van de laatste dagen als een
opruiming; en,
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het lijf rechtend, liet ze de oogen omgaan door dat kamertje, waar zij zich nu wezenlijk
uit had vrij gemaakt. Ze was dan waarlijk zoover gekomen. Dit handenwasschen
was het állerlaatste werkje van al die drukte der laatste weken, die roes van kiezen
en koopen, en knippen en naaien, en beredderen, en inpakken, en boodschappen
doen en bezoeken brengen, veel lange dagen met korte nachten, na de máánden
van kibbelen met Groo'va om de permissie voor d'er vertrek.... ‘Hè, Goddank! dat
nu álles g e d a a n was....
Zoo tevreden liet ze het schuimwater plassen in gedachten spelende met het
schuim, tot ze opeens dacht aan gevaar... ach kijk, spatten op 'er mouw bij de pols,
en een groote vlok op 'er rok. Gauw flink afdoen met de handdoek... Zoo. Die
pluizigheid van de doek zou ze later wel afborstelen. Ze moest werkelijk zich haasten.
Ze hoorde Groo'va stommelen in de kamer, zeker werd hij ongeduldig... O, daar
was hij al in het gangetje!
Nu kwamen de woorden, kort, met gezag:
- Geertje, het is meer dan tijd, kom naar beneden....’
‘Dan moest het maar... Ze had nu alles? Mantel, hoed, handschoenen, parapluie,
'er taschje, o de zeep nog, de heerlijke zeep - zóó maar: in de schoone zakdoek.
Ja, ze had alles... Even rond kijken... Nou, dag kamer, tot plezier van je weer te
zien....’
Hebt ge dit stukje met aandacht gelezen, hebt ge 't ten volle geproefd, lezer? Wat
zit er al veel in, niet waar? ‘Grootmoe, met 'er zangerig-goedige stem: Geer, - kom
je?’ Kent ge nu 't lieve menschje al niet? En dan 't kind zelf, Geertje, het onschuldige,
levenslustige kind-meisje. In haar klein eigen kamertje was een stuk muur, een stuk
behangsel, met prentjes beprikt, dat, veel jeugdjaren door, iets liefs, iets
geluk-gevends voor haar was geweest, iets zóó liefs, dat het haar ‘onmooglijk’
scheen, toen ze het verwoest had, maar toch ze is niet alleen onschuldig en
innig-met-aardige-voorwerpjes-levend, ze is ook een flinke, resolute meid, dat weten
we nu ook al, want zelf heeft ze zich ‘vrij gemaakt’. Ze durft, ze is niet bekrompen
bangelijk, en ze houdt vol ook, want om weg te komen, ze heeft er ‘máánden kibbelen
met groo'va’ voor over gehad. Ze houdt van groo'moe, maar, nou ja, groo'moe, die
is zoo ‘zangerig-goedig’, ze is niet bang voor haar, maar voor groo'va wel. Ze is een
braaf kind, maar - ze speelt ‘in gedachten met het schuim’... van ‘die heerlijke zeep’
- speelsch-levenslustig, gezond-zinnelijk.... Is het niet waar, dat we al heel wat van
Geertje weten? En dat in twee bladzijden! En zoo gaat het door, de honderden
pagina's door, altijd even innig en even ‘dicht-bij’, tot we Geertje en de haar
omgevende menschen kennen als ons zelven.
De stad, waar Geertje heen trekt, is Rotterdam, de sombere, de luguber-mooie,
de stad van arbeid die veredelt en van gesjacher, dat verploert. Zij komt er
aanvankelijk in huis bij een oom en tante, die hebben een stoffig, verloopen
boekenzaakje in een naargeestig achteraf-straatje. Oom scharrelt en knoeit om er
zich bovenop te houden. Ook zijn gastvrijheid is louter berekening. Door
tusschenkomst van Geertje wil hij geld van zijn vader trachten te krijgen, geld van
‘groo'va’ voor knoeierige onderneminkjes. Maar Geer wil in betrekking en hij brengt
haar bij Heins, den ‘energieken’ boekhandelaar en krantjes-uitgever, den meer
ondernemenden scharrelaar. Zij wordt daar kinderjuffrouw, en hulp in 't huishouden,
en al dadelijk voelt ze bewondering en sympathie voor ‘meneer’, voor den jovialen,
kwasihartelijken poen, Jan Heins, die zich aan haar opdringt als de lijdende, naar
‘geluk’ snakkende, uit flinkheid toch altijd maar opgewekte echtgenoot van zijn
leelijke, luie, lastige tang-van-een-wijf, als de innig liefhebbende vader van zijn
verwaarloosde kinderen, voor wie Geertje zoo'n ‘lief moedertje’ is. Op zijn manier,
kwasi ruw-hartelijk hofmakend, flirtend, den trouwhartigen, vaderlijken, vroolijken
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vriend uithangend, pakt hij 't naieve kind zoo gemakkelijk in dat zijn verovering óns
een ellendige lafheid, maar Géértje een overweldigend geluk toeschijnt. In de volheid
van haar kinderlijk oprecht, blind vertrouwend gemoed, in het gezond, natuurlijk
liefdeverlangen van haar jaren, geeft zij zich aan den knappen man, die belooft met
haar te vluchten als het noodig mocht zijn. En ze geeft zich
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zoo volkomen, haar liefde is zoo machtig en groot, dat het een liefde-voor-'t-leven
is, dat ze trouw blijft, trouw-uit-liefde, voor altijd.
Niet alzoo de ordinaire koffiehuis-patser die Jan Heins is. Als Geertje zwanger
wordt moet ze weg. Zelf kan hij haar natuurlijk moeilijk de deur uit sturen. Maar dat
hoeft ook niet, Geer's zwangerschap kan geen geheim blijven voor ‘juffrouw Heins’....
En ja, hij kan er niks an doen.... Hij zal wel zien.... Later....
Geertje, uit haar dienst, eerst weer bij oom, later bij Maandag, den bochel, oom's
vroegeren vriend, in wiens woning zij ontijdig bevalt van een dood kind, Geertje blijft
altijd denken aan Jan, vereerend, liefhebbend, hopend. Zij vindt een nieuwe dienst,
bij een mevrouw die haar helpen wil, en een kennis uit haar jeugd, de vrome Willem
Heukelman, boerezoon, eens door haar geweigerd, kort daarop naar Amerika
vertrokken, komt terug. Hij is de andere trouwe in dit boek ‘van liefdesverlangen’.
Hij wil haar nog altijd. En ‘mevrouw’ raadt hem te nemen. Maar Geertje kan ‘van
geen twee tegelijk’ houden, zij weigert nogmaals. En ten slotte, wanneer ook de
‘meneer’ in haar nieuwe dienst het haar lastig maken gaat, vluchtze naar haar dorp,
als een wereldsche roomsche in 't klooster, sluit er zich op bij haar ‘dorren ouwe’,
bij dien diep vromen maar strengen ‘vermaner’, Groo'va.
Ziedaar een kort, een te kort résumé.
Voor ik nu verder ga met wijzen op al het diep aandoenlijk-mooie van dit
levensverhaal, wil ik even zeggen dat ik twee aanmerkingen heb. De eerste is, dat
ik bij de lezing niet al de ‘bijfiguren’ even precies voor mij gezien heb, ik bedoel in
hun uiterlijke verschijning. Zijn drift, en, als voor ‘de planken’ werkende, levendigheid
van voorstelling, heeft den schrijver hier en daar de plastiek van zijn menschen
doen verwaarloozen. Meer rust zou de uitbeelding ten goede zijn gekomen. Met de
innigste belangstelling heeft zich de psycholoog De Meester voortdurend dicht over
zijn personen gebogen, heeft hun woorden afgeluisterd, hun toon opgevangen in
bijna ademlooze aandacht. Maar hij had zich nu en dan eens op een afstand moeten
zetten, dan zou hij gezien hebben wat er ontbrak aan hun uiterlijke schildering. Mijn
tweede bezwaar is er een van detail. Geertje, in het volle geluk van haar liefde,
verschoont, ontkleedt zich voor den spiegel, en heeft daar een plezier in, dat mij
niet geheel echt, niet van een Geldersch dorpsmeisje schijnt. Een beetje franschig.
e

Die bladzijden (22 tot 25 van het 2 deel) toonen voor mij toch nog een te kort aan
objectiviteit. Niet Geertje, maar De Meester, de artiest had plezier, een
Rabelaisplezier, in de volle, rijke schoonheid van zijn ideaal-vrouw, zijn lieve Geertje.
En hij liet zich gaan....
Maar, wanneer ik nu nog gezegd heb, dat de phonetische spelling van het
Rotterdamsche straatdialect mij een weinig ‘overdreven’, niet geheel juist schijnt (ik
beken: ik ben zelf Rotterdammer van geboorte, De Meester luistert met Geldersche
ooren), dat over 't algemeen het zoo angstvallig natuurgetrouw trachten te volgen
van den klank mij onnoodig voorkomt, en ietwat pijnlijk is nu en dan..., heb ik al mijn
hatelijkheden gelucht en kan ik met lust weer aan 't prijzen gaan.
De karakters van groo'va en grootmoe, van Geertje zelf, van Jan Heins, zijn vrouw,
Maandag, ‘aum’, tante, ze staan alle rotsvast en kristalzuiver in mijn hoofd, ze zijn
met zekere hand, ja blijkbaar zonder eenige weifeling neergezet. Een van de
allergeslaagdste en allerinteressantste is Maandag. Dat ‘tanig blond-bleeke gedrocht,
met z'n spitse magere kop met niks as haar dat niet gekamd was, die kop die aldoor
maar, net of-ie niet goed was vastgemaakt, nijdig lag heen en weer te schudden op
dat doopfont van z'n schoft’ (zoo ziet Geertje hem in 't begin), de ‘denker’ Maandag,
platsprekende Dageraadsman, maar een die 't meent, die weet te handelen naar
zijn opinies, de diep ongelukkige krates, wiens woord tot Geertje bij 't bezoek van
Groo'va (II 249) ons door de ziel snijdt (no' je graufader m'n gesien he't, zal-d-ie wel
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nie meer bang van me sain!), Maandag, die zonder een woord van zelf-ophemeling
voor de kinderen zijner ontoerekenbare zuster zorgt, Maandag, Geertjes vriend, en
die voelt dat zijn leven door haar ‘mooier geworden’ is, deze Maandag is een
gecompliceerde grootestads-figuur, die alleen door innigste studie zoo fijn te
benaderen was. Hij is een ‘type
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voor Dickens’, maar zuiverder, echter dan Dickens ze ooit gaf, niet grotesk, geen
caricatuur, maar een mensch, een echt, levend mensch overal en altijd. Al was het
door hem alleen zal de roman Geertje blijven leven. Deze dwerg zal een klassieke
figuur blijken in onze litteratuur, of ik zou mij al zeer moeten vergissen.
Laat mij u nu nog wat mogen toonen van het innige, teere, diep-menschelijke in
't gevoel van dezen schrijver, van zijn krachtig observatievermogen, zijn zoo dikwijls
goeddoende, maar ook wel wreed schijnende eerlijkheid, zijn fijne, doordringende
werkmethode.
Lees Geertje's afscheid van grootmoe:
‘Groo'moe hielp Geer met 'er manteltje.
- Zal je nou trouw schrijven, kind? Je weet, hoe Groo'va daarop gesteld is. En zal
je ons oprecht alles melden?
- Ja Groo'moe.
Terwijl ze de hoed opzette, zag ze in de spiegel de dikke grauwe luchten drijven.
- Hè, 'k hoop dat het niet gaat regenen.
- De wind is nogal hoog, stelde Groo'moe gerust.
Grootvaders lange gestalte stond in de deuropening.
- ....Nou Groo'moe....
- Nou kind....
't Was of Groo'moe haar niet loslaten kon. Ook zij was aangedaan...’
Hier vinden we grootmoe nog eens: Geertje is overgekomen op 't bericht van
oudje's ziekte; ze slaapt weer op haar oude kamertje, waar (I. 188) ‘al de foto's weer
hingen, al de plaatjes, op 't behangsel. Groo'moe had ze weer gehangen.... Och!...
Nu had ze de tranen in d' oogen. Nu kleedde ze zich blijde uit, blij en dankbaar
dat ze thuis was. Lieve Groo'moe, goeie Groo'moe, o, as Groo'moe maar bleef
leven! Dat ook bad zij: Groo'moe gespaard.... En, nog lag zij op de knieën, toen
haar kamerdeurtje piepte. Daar was Groo'moe!
- Sst., niks zegge! Groo'va wou niet dat ik gaan zou Maar dat lie'k me niet
ontnemen....
Lang lag Geertje aan Groo'moe's borst.
En toen zij, de gezonde, jonge, zich, net als toen z'een kind was, voelde “ingestopt”
worden door zieke Groo'moe, beet ze in haar kussen om niet uit te barsten van
ontroering...’
En toch, als groo'moe gestorven is, en als Jan Heins, delicaat minnaar, in een
tête-à-tête zijn liefste heeft toegevoegd: ‘Trouwens, daar hè't me vriend gelijk 'an,
'en erg bedroefde kleindochter lijk je niet!’ - hoor, hoe fijn en hoe moedig-eerlijk de
schrijver 't gevoel van 't meisje ontleed (II. 13):
‘... Geertje hàd reeds de oogen vol tranen, Op de woorden éven hem aanziend,
even nog, na zoo lang hem áánstáren, hàd ze verlegenheid, berouw gelezen in zijn
blik. Maar toch, dat hij dit denken kon!... Begreep hij dus niet, dat zij had moeten
k i e z e n ? Of het een' òf het andere? Liefde voor Thuis, voor Groo'moe en Groo'va
- òf het nieuwe gevoel, voor hem? 't Eene kón niet met het ander! Ze had et gevoeld
al, toe' in de trein, terwijl Oom d'er an et hoofd zat te malen met alderlei nare dinge
van geld, en er in haar maar ééne vraag was: òf ze Groo'moe nog levend zien zou.
Ze had et gewete, de dage thuis, de lange dage en lange nachten, toen één
bewustzijn haar beheerscht had, dat voor haar daar alles uit was. Groo'moe was
precies gestorven in 't uur dat zij Jan's vrouw was geworden; 't was of God et zoo
had beschikt. Zij hàd er in berust om slecht te zijn, slecht en verdoemd misschien,
als hìj maar gelukkig was.’
Er is veel van dit soort in het rijke boek....
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Marcellus Emants werd onlangs in deze kolommen een zeer knap psycholoog
genoemd, ‘de fijnste dien wij hebben misschien.’ Welnu, De Meester in ‘Geertje’
streeft hem op zij. Van Looy, grooter kunstenaar, op gansch andere wijze werkend,
overtreft hen beiden misschien ook in dit opzicht, maar juist de zoo gansch
verschillende werkwijze maakt de vergelijking bijna onmogelijk.
Trouwens, het zij hier met vreugde herhaald, wij hebben véle goede psychologen
in onze litteratuur. De eerlijkheid, de moed, de ernst en het doordringings-vermogen,
daartoe benoodigd, ze zijn gelukkig niet zeldzaam onder de Hollandsche schrijvers.
Maar rauwer, dichterbij de werklijkheid, is wel niemand dan De Meester. Hij offert
er vaak de stijl, de vormschoonheid aan. Ruw van rauwheid is hij dikwijls. Hij kan
niet anders, de oprechte.
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Japanisme
Zonderling wisselen zich in de tijden miskenning en waardeering, volgen elkaar de
geringschatting en de verhevenste adoratie. Heden wordt in triomf rondgedragen,
wat morgen verworpen zal worden, heden op een voetstuk geplaatst, wat anderdaags
zijn plaats bij de afgedankte spullen zal vinden. Curieus deze stijging en daling die
men ‘mode’ noemt, curieus omdat ze typeert de groote volgzaamheid der massa,
die nu eens aangelokt, overschreeuwd of overtuigd door den een, zich denkt een
meening gevormd te hebben om die dra prijs te geven voor de zeggingskracht van
een ander. En opmerkelijk is het dat dit afstooten en aantrekken zich nergens sterker
doet gevoelen dan op kunstgebied. Er zijn schrijvers, schilders, musici, die zoo niet
tot heele dan zeker tot half-goden gerekend worden, terwijl anderen hun alle talent
ontzeggen, en na niet langen tijd hunne vereerders ze dikwijls ook reeds van de
baan gaan schuiven.
Is het de onbeduidende oppervlakkigheid van het publiek, is het de haastige
opeenvolging der emoties die geen tijd laat tot duurzame erkenning, is het de
onstandvastigheid der kunstenaars-zelf die na een oogenblik van glorie, de wilskracht
verzwakken voelen om hun standplaats te behouden. Och wellicht van alles wat,
maar misschien toch het meeste, het nagepraat dat noch op kennis, noch op gevoel,
zich veilig beroepen kan. Wat wordt er al niet voortgeborduurd, op gezag van deze
of gene om haastig om te keeren zoodra een ander met zeker aplomb zijn afkeuring
te kennen geeft, zelfs vóór men den tijd had zich eenigszins overtuigd te gevoelen
of er zich in te denken.
Als iets de speelbal is geweest dezer wisselingen van appreciatie en ontkenning
van alle schoonheid, dan is het zeker de kunst der Japanners. En geen wonder
zouden we zeggen, want hoe oneindig staat deze door en door zuivere en echte
volkskunst af, van ons die sinds lang kunst beschouwd hebben als een bezit in
gouden lijsten of op piedestals in de woningen van zeer weinigen of in openbare
verzamelingen waar men zelden komt. En dan nog waar men vazen, bronzen,
lakwerk, ivoorsculptuur en prenten al als kunstuitingen beschouwde, daar was de
opvatting der versieringen ginds en ten onzent zoo lijnrecht tegenover elkaar, dat
men zich eerst los moest maken van de heerschende begrippen om onder den
invloed te kunnen komen der bekoring van den rijkdom uit het Oosten, maar dan
ook hield zij ons gevangen, die geheimzinnige macht, die daar uitging van die vazen
met de lange blauwe figuren erop, van die borden met den vreemden draak, van
die bladen met het glinsterende lak, en de opgelegde bloemen uit ivoor, en
paarlemoer gesneden. Want het was niet alleen het vreemde, dat onze grootouders
aantrok en koopvaardijkapteins van de schatten van overzee deed mede voeren.
Het was waardeering voor het prachtige blauw, dat men vergeefs trachtte na te
maken, voor de schoone vormen, al begreep men hare diepzinnige gedachten
dikwijls niet. En de schilderingen, de kakemono's in hun encadrement van zijden
strooken, met ivoren rollen onder en boven beëindigd, en de ichimayé's, de losse
prenten met de voorstellingen uit het leven in het sprookjesland der chrysanten,
men vond ze ongetwijfeld meer curieus dan mooi, en ik maak me sterk, dat er nog
velen zijn, oreerende met groote stem over Hokasaï's, Outamaro's, Harunobu's, die
in het diepst van hun ziel er toch niet door geroerd worden en meer voelen voor de
Parijsche Salon, of aanminnige vrouwtjes der hedendaagsche Duitsche school, van
Eugen von Blaas e.d. En die Japanners zelf, het was of ze het voelden, en hunne
kleine oogen ze zullen pintertjes geschitterd hebben, want zij hielden het beste zelf
en zonden naar Europa, naar de groote afzetmarkt, wat zij zelf verfoeiden, wat goed
genoeg voor uitvoer was, omdat hun smaak het niet in hun omgeving gedoogde.
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En toen kwam al die rommel tot ons, die men helaas ook Japansch noemt, ik wou
dat er een anderen naam voor te vinden was, zoo'n naam, die niet te gelijk aan iets
heel
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mooi's kan doen denken; want deze overvloed van export-japansch is mede oorzaak
dat de belangstelling en de waardeering in de kunst der Japanners ging dalen.
Immers, sprak men over de mooie vormen en kleuren van het aardewerk, dan
dacht de hoorder niet aan wat daar in museums en bij oude families in glazen kasten
stond, maar wel dadelijk aan wat de bazars en galanterie-winkels uitkraamden, en
zij begrepen het niet, en zagen u voor zot aan, of zoo zij u meenden te begrijpen,
togen zij aan het generaliseeren en noemden nu alle prullen uit Japan gekomen,
mooi en schoon. Zij misten de gave des onderscheids en niet ieder is in dat geval
bescheiden genoeg zijn weinige kennis voor zich alleen te houden.
Waar in de latere jaren groote verzamelingen door mannen van smaak niet alleen,
maar ook mannen van ernstige kunsthistorische studie bijeengebracht, in veiling
kwamen daar verrezen weer werkelijke schatten van het oude Japan. Daar zag men
weer de subtiele netsuké's, de zorgvuldige bronsgietsels, het fijn gepolijste lakwerk,
dat op schuiten midden in den rivier gemaakt werd om het te vrijwaren voor de
stofdeeltjes die op het land zich onder den lak zouden hechten. Maar de erkenning
van artistieke meerderheid door het groote publiek was voorbij, men zag het
technisch meesterschap, men zag het bijzondere, men zag de waarde uit
handelsoogen, maar de schoonheid bleef slechts voor enkelen bestaan, die het
voelden bij intuïtie, die er zich jaren lang mede vereenzelvigd hadden.
En nu, na den barbaarschen oorlog, en de berichten over dit intelligente volk, dat
zich door zijn zeldzaam vernuft telkenmale onderscheidde, ja nu gaat de mode zich
ook weer met Japan bezighouden, en gaat men raak of niet, Japansch weer mooi
vinden, en de Japanners zelf, geavanceerden als zij zijn, zij gaan de kunst van het
westen imiteeren, en zenden dan naar hier hunne schilderijen in olieverf, hun
beeldhouwwerken, hunne metaalgietsels, waar geen Japan meer aan is, maar dat
slecht Europeesch geworden is, met de habiliteit van iemand die bijtel en penseel
nog wel hanteeren kan, maar zich zelf niet is. O, ge moet die Japanners zien, in
Europeesche dracht met den hoogen zijden op, het is belachelijk, als het niet was
om te huilen.
Neen het oude Japan moeten we hebben, zooals het nog huist in de
geheimzinnigheid der Shinto-tempels, zooals het nog leeft onder de bewoners op
de vlakten, wij zoeken de ziel van het volk dat nog onbedorven is. En ook slechts
enkele schrijvers hebben die weten te vinden, die stille bekoring, dat onbewuste dat
overal door schemert, dat zich ondanks alles niet verloochenen laat. Lafcadio Hearn
de Engelschman, die als Koizumi Yakumo zich liet naturaliseeren, hij voelde, dat
ondanks de eerzucht der Japanners om in wetenschap de Westersche volken te
evenaren, er nog iets van het oude volk was overgebleven, dat onuitwischbaar was.
‘Ik belijd’ zoo schrijft hij in ‘Kokoro,’ ‘tot hen te behooren, die het menschelijk hart,
zelfs in de geschiedenis van een ras, oneindig hooger stellen dan menschelijk
intellect; en dat het vroeg of laat zal blijken het beste in staat te zijn al de wreede
raadselen van de Levenssfinx te beantwoorden. Ik geloof nog steeds, dat de oude
Japanners dichter bij de oplossing van deze raadselen waren, dan wij, juist omdat
zij de zedelijke schoonheid hooger stelden dan intellectueele schoonheid.’
Hearn toont ons dan ook niet de eigenaardigheden van een volk dat andere zeden
en gewoonten heeft als het onze, maar de ziel van dat volk, de onbekende drijfveer
die tot het goede en het schoone leidt schemert door al zijn novellen in dit bundeltje
*)
bijeengebracht . En welke of we ook lezen: aan een spoorwegstation, een
straatzangeres, tijdens den choleratijd, Haru, door de kracht van Karma, Kimiko,
wij voelen zijn liefde voor Japan, niet het Japan, waar de wind der Westersche
*)

Kokoro van Lafcadio Hearn, bewerkt uit het Engelsch, door J.P. Wesselink-van Rossum. H.
Meulenhoff. Amst.
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beschaving over heen blaast en dat schier onwaardig is dien naam te dragen, maar
dat, wat ons gebracht heeft, die wonderen der kleinkunst, wonderen van een gansch
volk, dat niet leven kon buiten de schoonheid.
R.W.P. JR.
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PROF. DR. G. JELGERSMA. REPRODUCTIE NAAR POTLOODTEEKENING VAN MEJ. E.C. VAN MANEN.
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IN ZIJN STUDEERKAMER TE RHIJNGEEST.

Over professor Jelgersma
r
door D . A.H. Oort.
Dr. G. Jelgersma, thans te Leiden hoogleeraar in de psychiatrie (= zielsgeneeskunde)
werd 1859 in Brabant geboren, te Doevere, waar zijn vader predikant was. Is het
geen eigenaardige gedachte dat de vader op den preekstoel den menschen het
goede voorhield om hen daardoor zoo mogelijk beter en gelukkiger te maken, hen
te genezen van hun geestlijke nooden, terwijl de zoon een doel dat in veel opzichten
hetzelfde is, najaagt met drankjes of pillen, met baden of elektriciteit, met
dwangvoeding of hypnose? Beide trachten den menschlijken geest op te heffen tot
het hoogst bereikbare. Maar van de verwantschap die in theorie tusschen deze
twee vakken bestaat, blijkt in de praktijk niet veel. Waar de grootste kracht van den
zielverzorger gericht is op het bewerken van den gezonden geest, heeft daarentegen
de geneesheer der ziel meestal tot taak de geestvermogens van hen die laag gedaald
zijn op te heffen tot het normale. Verbonden blijven beide vakken door een
gemeenschappelijke belangstelling in de geestlijke eigenschappen van den mensch
en den lust zich daarmede bezig te houden.
Die belangstelling was er bij dezen psychiater zeker reeds vroeg. Ik ken een
familie waar hij als student aan huis kwam; de meisjes vonden zijn bezoeken
interessant maar wel eens griezelig omdat hij zoo lang en uitvorschend en zonder
iets te zeggen naar de een of ander keek alsof hij de geheimste gedachten wilde
weten. En dat vinden zelfs menschen die niets te verbergen hebben, onaangenaam.
Jelgersma stamde dus uit een predikantengeslacht; de overgrootvader Wiltetus
Ber-
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nardus, predikant op een Friesch dorpje, werd viermaal met goud bekroond voor
het beantwoorden van prijsvragen. Een dier antwoorden werd in 1795 door Teylers
genootschap uitgegeven. De vraag was: ‘Zijn er goede gronden om Gode
hartstochten (of aandoeningen) toe te schrijven?’ Zoo ja; is het dan mogelijk, de
werking dier hartstochten (of aandoeningen) in dier voege te verklaaren, dat deeze
werking geen invloed hebbe op Gods gelukzaligheid?’ Volgens den achterkleinzoon
praat de oude heer zich duchtig vast, maar in 1795 dacht men er blijkbaar anders
over en bekroonde men hem. Studiezin komt dus voor in zijn familie; of het door
voorbeeld of door erfelijkheid overgebracht wordt, een feit is, dat kinderen van
gestudeerden slechts zelden militair, koopman of kunstenaar worden. Een van de
uitzonderingen ligt nog al voor de hand: de vader van haar die het hierbij gaand
portret teekende was een bekend geleerde.
Uit Jelgersma's levensgeschiedenis hebben wij slechts te vermelden dat hij de
hoogere burgerschool te Alkmaar bezocht, op 19-jarigen leeftijd student te
Amsterdam werd, en zes jaar later, nog semi-arts, aangesteld werd als prosector
aan het krankzinnigengesticht Meerenberg. Een prosector heeft zich bezig te houden
met de bestudeering der hersenen na den dood. Deze prosector zal zich met ijver
van die taak gekweten hebben, althans het zoeken naar den bouw der hersenen is
zijn lievelingsvak gebleven. Reeds eenige jaren later, hij was in 1885 arts geworden,
verscheen van zijn hand een studie over zoogdierhersenen, waarop wij nog later
zullen terugkomen.
Maar ook over het verlies van het spraakvermogen werkte hij en met crimineele
anthropologie (= de kennis van den misdadigen mensch) hield hij zich op: in het
laatste vak werd hij zelfs privaat-docent te Amsterdam. Intusschen was hij in 1888
getrouwd en had hij zich reeds lang een betere positie in Meerenberg verworven.
In 1894 verliet hij dit gesticht om geneesheer-direkteur te worden van het
welbekende Sanatorium voor zenuwzieken bij Arnhem - den voormaligen vogel- en
plantentuin. De verbouwingen, waardoor van een concertgebouw een inrichting
voor zenuwzieken moest ontstaan, geschiedde voor een deel onder zijne leiding
en al spoedig kwam dit Sanatorium tot bloei, en doktor Jelgersma - want de arts
Jelgersma was intusschen (1896) door de Utrechtsche fakulteit honoris causa doctor
geworden - kreeg spoedig grooten naam als zenuwspecialiteit.
Maar, al werd zijn hard werken door succes verzoet, het waren moeilijke jaren;
de betrekking van geneesheer-direkteur van een groot Sanatorium is zwaar in
velerlei opzicht. Behalve dat kennis en takt van den geneesheer geëischt worden
moet er nog een groote hoeveelheid geduld van den kant van den direkteur aanwezig
zijn, geduld om alle verhoudingen tusschen het personeel te regelen, alle klachten
aan te hooren en recht te doen wedervaren. Behalve de eigenlijke behandeling
moet men familieleden te woord staan of met hen correspondeeren, inlichtingen
inwinnen over nieuw op te nemen patiënten, personeel aannemen en ontslaan; men
moet toezicht op alles en op allen houden en ten slotte nog op de hoogte blijven
van den stand van de wetenschap en van de vragen van den dag. Geen wonder
dat deze betrekking den wetenschappelijk aangelegden man zwaar viel en
onaangenaam was. Toch vond hij in deze periode van zijn leven nog tijd om een
boek te gaan schrijven over de ‘functioneele neurosen’ (de eigenlijke zenuwziekten),
een belangrijk boek, dat zeer goed beoordeeld werd maar helaas nog niet geheel
voltooid is.
In 1899 werd hij tot hoogleeraar te Leiden benoemd. Hij ging gaarne; hij wist te
Leiden een flink krankzinnigengesticht te zullen vinden: eene noodzakelijkheid bij
het geven van onderwijs in de psychiaterie. Want een hoogleeraar moet aan de
studenten kunnen laten hooren en zien hoe de krankzinnigen spreken, welk
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voorkomen zij hebben, hoe zij zich gedragen. Daarenboven had hij vóór de
aanvaarding van zijn ambt reeds de belofte gekregen dat er bij Leiden ook zou
opgericht worden een sanatorium voor zenuwzieken zoodat hij ook die ziekten kon
blijven bestudeeren en er aan zijn studenten onderwijs in geven.
Zoo trok hij dan met zijn gezin - zijne
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vrouw, drie dochters en een zoon - naar Leiden en daar woont hij nu nog. Zijn
werkzaamheden verricht hij echter voornamelijk in de gemeente Oegstgeest waar
het krankzinnigengesticht en het beloofde sanatorium, dat begin 1903 geopend
werd, gelegen zijn. In die laatste inrichting bevinden zich nu tevens de laboratoria,
zeer flinke ruime vertrekken, voldoende aan de te stellen eischen. Een opsomming
van die vertrekken

WERKEND MET HET REUZENMIKROTOOM.

kan den belangstellenden lezer leeren wat en hoe er gearbeid wordt in het vak der
psychiatrie. Uit een eigen studeervertrek, waar mikroskopen geplaatst zijn en zich
een kleine bibliotheek bevindt, komen wij in twee groote ineenloopende vertrekken
met veel noord-licht waar de hersenen gesneden en gekleurd worden, waar die
moeilijke langdurige bewerking der hersenen plaats vindt, die hen geschikt maakt
ter bestudeering met loupe of mikroskoop. In een van deze vertrekken is ook de
reuzen-mikrotoom geplaatst die de hersenen in hun geheel in plakjes kan snijden.
Het is het grootste snijmachine dat bekend is, de plakjes die men er mede snijden
kan hebben een dikte van 1/20 ook wel 1/40 millimeter. Op een andere verdieping
bevinden zich twee vertrekken voor psychologisch onderzoek, waar uitingen van
het geestlijk leven bestudeerd worden. Daar kan de invloed van inspanning of
aandoening, op pols, ademhaling bloeddruk onderzocht worden of de tijd gemeten
noodig voor het opvolgen van een bevel, voor het vormen van een gedachte. Daar
kunnen het geheugen, het inprentingsvermogen aan onderzoek onderworpen worden
en nog zooveel meer. Daarna komen wij aan drie ineenloopende ruimten: een
photographisch atelier, een duistere projectie- of
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vergrootingskamer en de eigenlijke donkere kamer. Men kan daar b.v. bepaalde
gelaatsuitdrukkingen van lijders in photo's vastleggen of afbeeldingen en
vergrootingen maken van hersendeelen. Een eigenaardigheid van de donkere
(ontwikkelings) kamer is dat zij geen deur heeft: zwart geverfde beschotten zijn zoo
ten opzichte van elkaar geplaatst dat het licht - dit kan immers, grofweg gesproken,
geen hoek omgaan - niet kan binnendringen in de binnenste ruimte. Daar mist men
dus de afschuwlijk verpeste atmosfeer van andere donkere kamers, daar kan men
vrijuit wegloopen gedurende een langzame ontwikkeling om iets anders te verrichten.
Tenslotte is er nog een groot vertrek, het museum, waar de hersenen hetzij in hun
geheel, hetzij gesneden en gekleurd bewaard worden. Men vindt daar hersenen
van allerlei dieren, van olifanten en muizen, van walvisschen en musschen, van
egels en schapen maar ook van krankzinnigen en normale menschen.
Wat de lokaliteit betreft heeft prof. Jelgersma dus niet te klagen, al blijven er
steeds nog wenschen over, maar men kan zich wel voorstellen dat hij alleen niet in
al die werkplaatsen arbeiden kan, dat er zooveel te onderzoeken is dat hij het niet
afkan zonder hulp. Zijn levende hulpmiddelen bestaan uit een rijksassistent die zich
bezig houdt ten eerste met het onderzoeken en beschrijven van die lijders, die bij
het onderwijs aan de studenten getoond worden, ten tweede met het vervaardigen
en kleuren van doorsneden der hersenen. Een amenuensis helpt daarbij en houdt
alle toestellen in orde, twee dames zijn dagelijks bezig hersenen te snijden, te
praepareeren en uitteteekenen. De twee geneesheeren van het nabijgelegen
krankzinnigengesticht Endegeest bestudeeren en maken uitvoerige
ziektegeschiedenissen van krankzinnigen en werken daarenboven bij voorkeur in
anatomische (ontleedkundige) vraagstukken, terwijl de twee geneesheeren van
Rhijngeest de zenuwpatienten onderzoeken en zich vooral met de experimenteele
psychologie (proefondervindelijke zielkunde) bezig houden. Daarenboven is er nog
een officier van gezondheid te Leiden gedetacheerd om zich in de psychiatrie te
bekwamen. Deze heeft zich vooral toegelegd op de photographie en daarin een
groote bekwaamheid verkregen. Een heele staf van doktoren en helpers werken
hier dus onder opperleiding van den hoogleeraar, samen en allen trachten door
arbeidsverdeeling zich zooveel mogelijk in hun gedeelte van het groote terrein der
psychiatrie te bekwamen.
Sedert zijne benoeming tot professor heeft dr. Jelgersma nog meer tijd gekregen
zich aan de wetenschap te wijden en is vooral op twee vraagstukken zijn volle
belangstelling blijven richten: hoe is het wezen van de hysterie en welke is de
beteekenis van dat gedeelte der hersenen dat het cerebellum of de kleine hersenen
genoemd wordt?
Ik wil daar wat meer over vertellen. Voor het publiek is vooral het eerste van
belang, want de hysterie is zoo algemeen dat bijna ieder iets van deze ziekte kent
of althans den naam er van gehoord heeft. Maar al weet menigeen er iets van en
al denken sommigen er veel van te weten, de meesten maken zich een verkeerde
voorstelling van deze ziekte. Het publiek blijkt meestal in den waan te verkeeren
dat alleen jonge meisjes hysterisch kunnen zijn. Meisjes die wat kuren hebben, wat
erg koket zijn, uitbundig lachen, spoedig uitgelaten zijn in gezelschap van heeren
worden al spoedig half spottend hysterisch genoemd. Velen meenen ook dat hysterie
alleen bij ongehuwden voorkomt en door een huwlijk te genezen is. Deze meening
is verkeerd en in twee opzichten niet onschuldig. Ten eerste drijft dit inzicht in de
ziekte van een meisje menig ouderenpaar er toe om een huwlijk te bewerken dat
slechts vermeerdering van ellende na zich sleept en ten tweede spreekt het publiek
daardoor meestal op minachtenden toon over dit soort zieken, zoodat het voor
moreele schande gehouden wordt hysterisch te zijn. Menige zenuwpatient vraagt
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angstig: ‘U houdt mij toch niet voor een hysterica, want dan...’ Verkeerd is deze
meening; aan hysterie lijden soms jonge kinderen, mannen, oude mannen of
vrouwen, een bochel kan aan hysterie lijden, men ziet de ziekte vlak voor of vlak
na een huwelijk, of in het kraambed uitbreken en men kan in vele
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gevallen volstrekt geen verband met het sexueele leven vinden.
Maar wilt gij nu weten wat de hysterie dan wel voor een ziekte is, ja, dan zou ik
bladen en bladen kunnen vol schrijven en gij zoudt onbevredigd blijven. Theorie op
theorie is verschenen en verdwenen en het wezen van de hysterie is onbekend
gebleven. Zooals ik reeds schreef, heeft prof. Jelgersma zich veel bezig gehouden
met deze raadselachtige zenuwziekte, heeft verschillende verschijnselen ervan
ontleed en ten slotte een nieuwe theorie opgesteld die wel in staat blijkt om een
groot deel van de ziekteverschijnselen te doen begrijpen.

VERTREK VOOR ELEKTRISCH EN GENEESKUNDIG ONDERZOEK.

Waarom is deze ziekte zoo raadselachtig? Gij hebt wel gehoord van verlamden
die jaren lang aan het ziekbed gebonden waren en die òf plotseling, b.v. bij een
brand, hard wegliepen, òf betrapt werden 's nachts stilletjes het huis rond te dwalen.
In beide gevallen en vooral in het laatste, worden zulke patienten dan gewoonlijk
voor bedriegsters gehouden, ‘zij kan het blijkbaar best’ wordt dan gezegd. Met uw
verlof, dat zou een verkeerd en onbillijk oordeel zijn. Het eerste geval wijst er alleen
op dat de gewone prikkels, die een gezond mensch nopen op te staan en aan zijn
werk te gaan, niet sterk genoeg waren om deze zieke te doen loopen: een zeer
sterke prikkel - het gevaar levend te verbranden - kon blijkbaar plotseling de
inwendige belemmering overwinnen. Uit zulk een gebeurtenis blijkt alleen dat de
verlamde geen zieke spieren had, dat de stoornis in het zenuwstelsel en wel in de
hersenen gelegen was. Wilt ge een beeld om u hiervan een duidelijker voorstelling
te maken? Stel een rivier kronkelt; bij een kronkeling wordt een kanaal gemaakt;
het water volgt den rechten en
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korten weg; er gaat geen of onvoldoende water langs de kronkeling. Ligt daar nu
een stadje, dan wordt er de nijverheid verlamd. Maar nu komt de dooi en er komt
zeer veel water in de rivier, zoodat ook de oude bedding weer vol loopt: dan kan
het stadje weer invloed hebben op het wereldverkeer. Nu kan men zich wellicht ook
voorstellen dat een gedeelte der hersenen, b.v. juist het stukje dat ons in staat stelt
te loopen wanneer wij dat willen, ontoegankelijk wordt voor de zenuwstroomingen
die door onze hersenen gaan. Zulk een patiënt is dan niet in staat te willen loopen,
al zijn zijn beenen sterk, zijn spieren flink, al is er niet het minste foutje in zijn
ruggemerg of overige zenuwstelsel. Hij denkt logisch over alle onderwerpen, maar
het loopen vermag hij niet te willen tot... een bijzondere aangrijpende gebeurtenis
weer den weg baant, naar het zoolang afgesloten gedeelte der hersenen.

BIJ HET PROEFONDERVINDELIJK ZIELKUNDIG ONDERZOEK.

Wanneer gij dit goed begrijpt, dan kunt gij ook het andere geval - waarin iemand
die daags niet loopen kan, 's nachts betrapt wordt op wandelingen - anders leeren
beoordeelen, en gij zult opgeven uw meening, dat de gesnapte een ‘doortrapte
bedriegster’ moet zijn. Stel u voor dat er in het boven onderstelde kanaal een sluis
gemaakt wordt, en dat de sluiswachter niet onder de bevelen van het stadsbestuur
staat, dan kan men zich denken, dat het slechts van den sluiswachter afhangt, of
er water langs het ongelukkige stadje zal stroomen of niet. Het verkeer van het
stadje is aan de willekeur van een sluiswachter overgeleverd. Dat wil dus op onze
patiënte overgebracht, zeggen: de zieke kan niet loopen wanneer zij dat wil, maar
soms ontstaat er, buiten haar wil om, een toestand waarbij zij het wel kan. Wie die
sluiswachter is? Ja, dat kan een angstige droom zijn of een oude herinnering; in
andere gevallen een schrik of een groot verdriet. Zoo hadden wij vroeger een
dienstmeisje, dat, ik weet niet hoe, haar stem verloren had; zij kon niet anders dan
fluisterendspreken. Voorovergebogen bij het uitspoelen van een emmer in de gracht,
kreeg zij een schop van een koe die ongemerkt achter haar was gekomen. Zij keek
om, gaf een gil en was genezen: de sluis was gesloten en het verkeer werd weer
normaal. Zulke nachtelijke wandelingen van een overdag verlamde kunnen ook in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

een droom geschieden, in een ziekelijken droomtoestand, somnambule slaap
genaamd. Zooals wij onze droomen dikwijls vergeten, zoo vergeten zij altijd wat zij
in somnambulen toestand verrichten, al maakten zij op de toeschouwers den indruk
van verstandig te handelen en klaar wakker te zijn. Verlammingen kunnen bij deze
patiënten ook in den slaap ontstaan: zij zien b.v. overdag een
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verlamde, eenigen tijd later droomen zij er 's nachts van en phantaseeren er bij dat
zij zelf ook verlamd zijn. Zeer goed mogelijk dat zij dan des morgens verlamd wakker
worden zonder te weten hoe zij aan die verlamming gekomen zijn. Anderen worden
plotseling volslagen blind of krijgen zenuwtoevallen; de verschijnselen waaronder
deze ziekte zich openbaren kan, zijn niet op te sommen door hun aantal.
Verschillende daarvan lijken opzettelijke bedriegerijen en het is zeer begrijpelijk,
hoewel onjuist, dat zij er door nietdeskundigen voor gehouden worden.
Zoo verhaalt prof. Jelgersma van een geval waarin een patiënt, een heer, voor
het raam zat en den hoogleeraar reeds in de verte herkende en bij name noemde:
‘kijk daar komt dr. Jelgersma aan.’ Toen hij echter binnentrad, herkende de lijder
hem niet meer en gedroeg zich als tegenover een vreemde. ‘Wat een kuren,’ zeide
een familielid en een pleegzuster die bij hem zaten, ‘zijn oogen zijn goed genoeg
om u reeds heel in de verte te herkennen, en nu doet hij alsof hij u nooit gezien
heeft.’ Maar Jelgersma vond dit geen kuur maar een belangwekkend
ziekteverschijnsel en vond er een verklaring voor. En dergelijke eigenaardige
verschijnselen zijn geen uitzondering maar komen dikwijls voor. Men is nog des te
meer geneigd om spoedig aan kuren te denken omdat de hysterische verschijnselen
dikwijls door de in huis gebruikelijke wijze van behandelen verdwijnen. Een emmer
koud water, het roepen van brand werken somtijds als toovermiddelen. En toch, ik
heb het reeds gezegd, het is onbillijk om deze zieken te bespotten en verkeerd hen
voor bedriegsters te houden en als zoodanig te behandelen; deze ruwe geneeswijze
kan gevaarlijk worden voor den patiënt. Behalve dat zij niet altijd doel treft en
daardoor een nuttelooze mishandeling wordt, kunnen door de plotselinge hevige
schrik nieuwe en nog ernstiger verschijnselen optreden. Dan, men mag nooit
vergeten hij of zij die hysterische verschijnselen krijgt, is hetzij door oververmoeienis
of doorgemaakte emoties zenuwziek; bij een volkomen gezond mensch treden zij
niet op.
Prof. Jelgersma, die er in ons land krachtig toe heeft medegewerkt de nieuwere
opvatting over deze ziekte ingang te doen vinden, gebruikte een ander beeld om
wat bij hysterie in de hersenen gebeurt duidelijk te maken. Zijn beeld is ontleend
aan de elektriciteitsleer: volgens zijn meening zouden in de hersenen ‘kortsluitingen’
ontstaan. Over eenigen tijd, denk ik, zal het lezend publiek dien term zonder nadere
verklaring verstaan, ik heb gemeend dat het door mij gebruikte beeld nu nog voor
velen gemakkelijker te begrijpen is. Maar op het denkbeeld, daar komt het op aan
en Jelgersma's theorie is zeker in staat om veel van den hysterie begrijpelijk te
maken wat tot nu slecht begrepen werd. Intusschen zij verklaart niet alles, prof.
Jelgersma is de eerste om dit toe te geven, er blijft nog veel raadselachtigs over,
er zal nog veel gezocht moeten worden en, misschien zal er een theorie komen die
nog meer verschijnselen der ziekte verklaren kan. Want al kan men zich b.v. de
wondergenezingen van allerlei aard, in Lourdes of door gebed, door somnambule
of schoenlappertje begrijpelijk maken, al doorziet men de werking bij dergelijke
zieken van voltakruis, elektrischen gordel of andere kwakzalversmiddelen en
nieuwigheden, er komen herhaaldelijk plotselinge genezingen, helaas ook wel eens
verergeringen voor waarvoor men geen verklaring vinden kan.
Al heeft de Leidsche hoogleeraar zich grooten naam gemaakt door zijn kennis
en niet minder door zijne behandeling van de hysterie, de lezers van dit tijdschrift
mogen niet denken dat zijn studie over deze ééne ziekte het belangrijkste is wat
prof. Jelgersma voor zijn wetenschap gedaan heeft. In ben er slechts wat lang bij
blijven stilstaan omdat het publiek de groote waarde van dergelijk wetenschap
beoefenen beseft, terwijl zijn lievelingsvak, de vergelijkende ontleedkunde slechts
aan weinigen belangstelling inboezemt. Inderdaad schijnt het onderzoek van enkele

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

hersenstukjes bij dolfijnen, egels of schapen zoover af te dwalen van het hoofddoel
van de psychiatrie: zenuwzieken of krankzinnigen te genezen dat menigeen zich
niet voorstellen kan, hoe men daar nu belang in kan stellen. Toch kan men zich wel
denken dat door de vergelijking van hersenen van verschillende
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ANDER GEDEELTE VAN HET LABORATORIUM VOOR ONTLEEDKUNDIG ONDERZOEK.

dieren, die elk hun eigen leefwijze hebben, gevolgtrekkingen kunnen gemaakt
worden die te pas komen bij de bestudeering der menschlijke hersenen. Roofvogels
zoeken hun prooi met de oogen, een mol, die in het donker leeft, met zijn neus; bij
de vogels zullen wij die deelen van de hersenen sterk ontwikkeld vinden die met
het bewuste zien samenhangen, bij den mol die gedeelten waar reuk wordt
waargenomen. Herten beveiligen zich door hun scherp gehoor, terwijl dit zintuig bij
de in het water levende dieren slecht ontwikkeld is. Op die wijze kunnen wij weten
welke bundels zenuwdraden of welke gedeelten van de hersenen bij een bepaald
zintuig behooren. Dit kan ons de menschelijke hersenen, die zeer ingewikkeld zijn,
beter doen kennen. En zoo kom ik tot het tweede vraagstuk waar prof. Jelgersma
zich veel mede heeft beziggehouden: de beteekenis van de kleine hersenen.
Reeds in Meerenberg in 1888 maakte hij een studie over zoogdierhersenen waarin
hij vooral zocht naar het verband van kleine en groote hersenen en een schema
ontwierp van het geheele zenuwstelsel. Teekenend voor een wetenschappelijk man
is het feit dat hetzelfde onderwerp dat hem toen bezighield nu nog een voorwerp
van zijn voortdurende belangstelling is. Na bijna 20 jaar heeft hij nu eenige maanden
geleden weer een stuk over hetzelfde onderwerp geschreven. Heeft hij zich zelf in
enkele opzichten ook moeten tegenspreken, zijn inzicht is omvattender en dieper
geworden. Zeer goed mogelijk dat er over nog eens 20 jaar wederom een
verhandeling over dit onderwerp van zijn hand verschijnt; laten wij het hopen, want
zeer waarschijnlijk zal daardoor het vraagstuk weer een stap dichter bij zijn oplossing
komen. Er is namelijk een flink gedeelte van onze hersenen dat een afzonderlijk
geheel vormt en de kleine hersenen genoemd wordt, van welk deel nog niet
voldoende bekend was waar het voor diende, welke rol het speelde in de menschlijke
huishouding. Er stond niet veel anders van opgeteekend in de leerboeken dan dat
de mensch die daar ziek was, die b.v. in die streek een gezwel had, een
zwabberende dronkemansgang kreeg of wel dwangmatige bewegingen uitvoerde.
Van wetenschappelijk standpunt uit, kon men de kleine hersenen beschouwen als
een stuk onontgonnen terrein, zooals er nog meer in onze hersenen aanwezig zijn.
Onontgonnen terrein is eigentlijk een slecht beeld, want van de schatten van dien
bodem profiteer-
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MUSEUM VAN HERSENEN EN HERSENDOORSNEDEN.

den wij reeds zoolang wij menschen waren. Wij wisten alleen niet waarvan die
schatten ons gewerden. Natuurlijk heeft het nut de herkomst te weten van iets dat
wij voor ons leven noodig hebben, of te zien er achter te komen hoe onze hersenen
in elkaar zitten, waar deze, waar gene functie (werkzaamheid) haar zetel heeft. Is
er iets defect dan weet men waar de fout kan schuilen en in sommige gevallen hoe
het gebrek te verhelpen is. Het is zeer eigenaardig gegaan met het onderzoek der
hersenen: een eeuw geleden was er een geleerde geweest, Gall genaamd, die aan
elk gedeelte een bepaalde werkzaamheid toeschreef; die plekjes waren voor een
deel aan de oppervlakte van den schedel aangeduid: je had een rekenknobbeltje,
een plekje voor de waarheidsliefde, een ander stukje diende voor den schoonheidszin
of voor de beoefening van talen of voor hartstochten. Zoo had iedere streek hare
bestemming. Deze leer leeft nog zwak voort onder het groote publiek. Intusschen
bleek het spoedig dat de overigens groote geleerde veel te ver was gegaan en zijn
veronderstellingen verkeerd uitkwamen. Van zijn werk is niets overgebleven dat nu
nog door ons gebruikt wordt, maar het denkbeeld dat er achter zit namelijk dat van
verschillende gedeelten van de hersenen verschillende werkingen uitgaan, dat
denkbeeld heeft een harden strijd gevoerd tegen de meening dat elk gedeelte van
de hersenen gelijke waarde voor ons zieleleven heeft en het wint dien strijd hoe
langer hoe meer.
Een ieder kent verhalen van zieken of heeft hen wel eens gezien, die plotseling
het spraakvermogen verloren hadden of een gedeelte van het spraakvermogen,
die hun talen plotseling kwijt waren of geheugen voor namen van personen misten.
Zulke menschen zijn dan meestal tevens halfzijdig verlamd en als men later in de
gelegenheid komt hun hersenen te onderzoeken, blijkt dat er een klein gedeelte
verwoest is. Men maakt daaruit de gevolgtrekking: in dat kleine verwoeste gedeelte
zetelt het vermogen om te spreken of om den rechter arm te bewegen. Een ander
maal vindt men een ander gedeelte verwoest bij een zieke die niet goed zien kan
zonder afwijkingen aan de oogen te hebben - wij noemen zulk een lijder zielsblind
- men kan er van leeren in welk hersendeel ons bewust-zien tot stand komt. Ook
op andere wijze kan men achter de woonplaats van bepaalde geestlijke processen
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komen. Bij een patient, bij wien na een groote verwonding het schedeldak weg is
en de hersenen dus bloot liggen, kan men gedeelten van die organen elektriseeren.
Doet men dat hier, dan krijgt men een beweging in den arm, dáár, dan beweegt de
mondhoek zich, op een derde plekje ontstaat een zijdelingsche blik en al die
bewegingen houden aan zoolang als men elektriseert. Zoo kon men na veel zoeken,
na veel mistasten, een groot deel van de hersenen, laat ik zeggen: in kaart brengen.
Men gaat daar tegenwoordig steeds mede door, die arbeid is nog niet ten einde en
tot voor korten tijd waren de kleine hersenen ook een stuk waarvan men niet wist
waar het voor diende.
In den laatsten tijd heeft men nu waarschijnlijk gemaakt - en daar heeft prof.
Jelgersma's studie veel toe bijgedragen - dat de samenwerking van de verschillende
spieren door dit orgaan geregeld wordt. Nu kan ik mij best voorstellen dat dit feit
voor de meeste lezers van dit tijdschrift weinig belangrijk is. Gezwellen of andere
aandoeningen der kleine hersenen komen zoo zelden voor dat een gezond mensch
zich daar al zeer weinig om te bekommeren heeft maar een andere vraag is of gij
er belang in stelt iets meer te weten over uw bewegingen. Ik wil aannemen van wel.
Bijna iedereen dan weet dat wij ons bewegen door onze spieren samen te trekken.
De spiervezels verkorten zich als wij dat willen en dan beweegt zich een van onze
ledematen. Hoe dat nu eigenlijk geschiedt dat gaat ons niet aan, wij hebben het
maar te willen en het geschiedt, als het ten minste niet al te moeilijk is wat wij
wenschen te bereiken. Wanneer wij nu ontleden wat er noodig is voor het uitvoeren
van een samengestelde beweging, b.v. voor het loopen, het kauwen, het
vervaardigen van een handwerkje, dan blijkt, dat voor al die handelingen vele spieren
moeten samenwerken. Onzen arm kunnen wij buigen door een spier, den bekenden
biceps, te doen samentrekken, maar willen wij een slok water nemen uit een glas
dat voor ons staat, dan moeten wij beginnen onze oogen te draaien naar het glas,
dan onzen arm uitstrekken, misschien de schouder ook bewegen, daarna de vingers
openen, hen om het glas heensluiten, den arm weer naar het lichaam toebewegen
en buigen, tegelijk naar boven brengen, nu de lippen openen, de hand nog iets
hooger heffen, zoodat het vocht naar binnen kan loopen, dan moet de mond gesloten
en de opnieuw zeer samengestelde slikbeweging uitgevoerd worden, waarbij men
zorgen moet, dat er geen water in neus of verkeerde keelgat komt. Deze laatste
beweging wordt uitgevoerd terwijl het glas met dezelfde manoeuvres weer wordt
neergezet. Al deze bewegingen moeten in elkaar overvloeien, er mogen geen
schokken komen, elke spier moet op zijn tijd en met een bepaalde kracht werken.
Bedenkt nu eens wat er noodig is om letters te schrijven, woorden uit te spreken,
touwtjes vast te knoopen, een kaatsbal op te vangen en gij zult schier duizelen bij
die gedachte. Welk een taak! Al die spieren te doen samenwerken en het uitvoeren
van twee of meer zeer samengestelde handelingen gelijktijdig mogelijk te maken!
Men spreekt en berijdt zijn rijwiel of zijn schaats; zingt men bij zijn eigen orgelspel,
dan volgen de oogen de muziek, de armen en handen bewegen zich om de toetsen,
de beenen arbeiden met windbalgen en pendalen en terwijl onze stembanden, keelen mondspieren druk bezig zijn met den zang, verdiepen wij ons in de schoonheid
van het ten uitvoer gebrachte kunstwerk òf... kunnen met onze gedachten mijlen
ver wegdwalen. Krijgen wij, als wij het van dit standpunt uit beschouwen, geen
grooten eerbied zelfs voor het kletspraatje onder een breikous? Die samenwerking
der spieren, welke dus buiten onze aandacht omgaat, want wij denken aan het
onderwerp van ons gesprek en niet aan de spreekbeweging onder het wandelen,
komt nu waarschijnlijk tot stand in onze kleine hersenen. Zijn deze organen ziek,
dan komen er eigenaardige stoornissen in de bewegingen. De lijders zijn onzeker,
fijne samengestelde bewegingen vallen moeilijk, de spraak wordt onbeholpen, zij
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kunnen geen twee dingen tegelijk meer doen. De groote hersenen zijn de organen
waar onze wil zetelt; daar worden plannen ontworpen en besluiten genomen om de
een of andere handeling te
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verrichten. Maar bij de goede uitvoering van zulk een handeling blijken de kleine
hersenen onmisbaar.
Nu begrijpt gij zeker welke beteekenis het vraagstuk van de kleine hersenen voor
ons heeft? Onder de verschillende geleerden die zich daarmede bezighouden,
neemt prof. Jelgersma een voorname plaats in. Er zijn nog wel veel andere
onderwerpen waar hij zich mede bezig houdt of verhandelingen over geschreven
heeft, maar het nu besprokene is zeker wel voldoende, om u een beeld te geven
van zijn arbeid.
Prof. Jelgersma heeft een vermoeiend leven. Zijn woning te Leiden is 20 minuten
gaans van Endegeest en Rhijngeest gelegen, waar hij het grootste deel zijner
werkzaamheden te verrichten heeft. Bijna elken morgen gaat hij om 10 uur per fiets
daarheen om er tot 4 uur te blijven. Hij geeft daar zijn colleges, onderzoekt daar zijn
patiënten; daar zijn ook, zooals men reeds weet, zijn laboratoria. In Leiden heeft hij
dan nog zijn private spreekuren, daar worden boeken en tijdschriften gelezen, zijn
brieven beantwoord. Van verschillende wetenschappelijke gezelschappen voorzitter
of lid, heeft hij menige vergadering te lijden of er voordrachten te houden. Dit jaar
wacht hem b.v. de taak voorzitter te zijn van een groot internationaal congres voor
psychiatrie. Rechtbanken of verzekeringsbanken vragen hem elk oogenblik advies
in moeilijke gevallen, en het maatschappelijk leven, zijn familie en vrienden stellen
ook nog eischen waaraan hij zich niet onttrekt. Het leven is wel te vol, te druk voor
hem?

DE GENERALISSIMUS MET ZIJN STAF.

Zoo zou men zeggen; en toch... heeft hij steeds nieuwe plannen, nieuwe verlangens,
alle voerend tot een uitbreiding van zijn werkzaamheid; toch... kan hij zich verdiepen,
echt verdiepen in de vraagstukken die hem bezighouden. Plotselinge onderbrekingen
in zijn gedachtengang, die door zijn veelvuldige bemoeiïngen elk oogenblik plaats
hebben, storen hem schijnbaar weinig. Het gesprek, zijn uiteenzetting wordt
onmiddellijk voortgezet met dezelfde warmte, dezelfde volle belangstelling; toch...
heeft hij voor allen die hem wat te vragen, die zijn hulp noodig hebben, tijd en geduld.
Nu geloof ik wel, dat eigenlijk bijna alle menschen gaarne bereid zijn elkaar te helpen
als zij dat kunnen, maar een groote gave is die hulp zóó te kunnen verstrekken dat
het den hulpvrager niet bindt den gegeven raad op te volgen. Die gave nu heeft
prof. Jelgersma in ruime mate. Vandaar dat wij zoo gaarne zijn hulp inroepen.
Hiermede hangt ook samen dat men een eigen meening durft hebben naast de
zijne, dat hij zijne omgeving niet drukt door zijne zoo groote kennis. De staf van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

doktoren en helpers zien daardoor in hem niet alleen den generalissimus, maar ook
een vriendelijken eenvoudigen raadsman en vertrouwde.
Ik meen u op deze wijze in kennis gebracht te hebben eenigszins met den persoon,
maar vooral met den arbeid van onzen hoogleeraar. Laat ik eindigen met den
wensch, dat hij nog lang gespaard moge blijven voor de wetenschap en het
onderwijs, voor zijn familie en zijn vrienden.
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De herleving der kleinkunsten
door H. Hana.
Vlecht- en weefkunst
Een groot man, die geen ‘meneer’ was, maar een mensch (ik bedoel William Morris),
zegt in een van z'n brieven: ‘Ik streef er naar, goederen voort te brengen die e c h t
zijn wat hun substantie aangaat, en daardoor de p r i m a i r e s c h o o n h e i d
bezitten, die op n a t u u r l i j k e w i j z e behandelde n a t u u r l i j k e grondstoffen
eigen is; ik heb er b.v. naar gestreefd, wollen goederen zoo wollig mogelijk te doen
zijn, katoenen zoo katoenachtig mogelijk enz.; ik heb alleen die verven gebruikt, die
natuurlijk en eenvoudig zijn, omdat zij, zonder dat de kunst er aan behoeft te pas
te komen, schoonheid voortbrengen; dit alles nog geheel afgescheiden van eenigerlei
aangebrachte teekening of wat dies meer zij.’

AFB. I. WEEFSEL MET BIJBEHOORENDE INSTRUMENTEN. AFKOMSTIG VAN DE SANGIR-EILANDEN.

Morris constateert hier, dat er natuurlijke en onnatuurlijke grondstoffen en
bewerkingswijzen bestaan, en hij onderscheidt ze als echt en valsch. Als voorbeelden
neemt hij wollen en katoenen weefsels, en deze voorbeelden zijn sprekend genoeg,
want we weten allen wel, hoe sterk de moderne industrie er naar streeft, de wollen
goederen zoo fijn, d.i. zoo onwollig mogelijk te maken, en de katoenen dikwijls zoo
zijdeachtig mogelijk. Katoen dat niet als zijde in den handel komt, wordt toch in elk
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geval met een soort van pap tot een papierachtige, hardkreukelige substantie
gemaakt, waardoor het, v o o r e e n geduchte wassching, totaal onbruikbaar is. Ik
denk hier o.a. aan een nieuwe katoenen zakdoek. Zeer omslachtige en tijdroovende
bewerkingen, die a l t i j d afbreuk doen aan de deugdelijkheid, worden toegepast,
niet alleen in de weefkunst, maar op alle gebied, om de dingen toch maar vooral
heel iets anders te laten l i j k e n dan ze z i j n .
Maar, over de weef k u n s t , en niet over deze onverkwikkelijkheden zou ik spreken,
*)

*)

De onder dezen titel verschijnende reeks opstellen wordt geen volledig historisch overzicht
van de artistieke vakbeweging, maar een uiteenzetting der hervonden zuiverheid van
beginselen, gedemonstreerd aan d i e voortbrengselen, die zich naar het oordeel van den
schrijver daar het best toe leenen.
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wenden we ons dus van papierkatoen en kunstzijde naar de afbeelding van een
lap, geheel uit de hand geweven uit vezels van den kofoboom (Musa Mindanensis),
en afkomstig van de Sangir-eilanden. Eenzelfde zuiverheid en natuurlijkheid, als
we waarnamen in de stroovlecht-mat, besproken in het vorige artikel, vinden we
hier terug. En het is wel aardig, dat het geheele weefgetouw, waarmee deze lap
gemaakt is, er nog aan zit. Wij kunnen nu zien, hoe verbazend eenvoudig die
menschen toch werken.

AFB. II. WEEFSEL VERVAARDIGD IN EEN ITALIAANSCH NONNENKLOOSTER.

Het g e h e e l e weefgetouw zeg ik? Dat is niet ten volle waar. De staken, waaraan
het dwarshout, dat in de figuur van boven zit, wordt vastgemaakt, en de weefster
zelf, die in letterlijken, en daardoor tevens in idealen zin, ‘een stuk machine’ is,
ontbreken. Een stuk machine, want als ze werkt heeft ze door middel van een leeren
riem, die achter om haar middel loopt, het weefsel met zichzelve verbonden. Ze kan
nu met haar lichaam de scheringdraden, (die in de afbeelding van boven naar
beneden loopen) al naar behoefte meer of minder spannen. Een bepaalde werkplaats
heeft ze niet noodig, overal waar een paal of boom is kan zij haar werk beginnen
of voortzetten.
Het wekt onze verwondering, en tot op zekere hoogte ook onze bewondering, als
we zien hoe eenvoudig en zelfs gebrekkig, dit werktuig in elkaar zit, en daarbij
bedenken, hoeveel toewijding, moeite en geduld er noodig zijn, om hiermede iets
goeds te maken.
Verschillende omstandigheden werken echter samen om het primitieve dezer
techniek te bestendigen. De eigen behoefte aan kleeding, (waarvoor de weefsels
door hun aard in de eerste plaats zijn aangewezen), is niet bijzonder groot. Mannen
zoowel als vrouwen gaan grootendeels naakt, en bij ruwen arbeid in de open lucht
is een enkel kleedingstuk uit boomschors hun voldoende. G e w e v e n kleedij is
daardoor tot op zekere hoogte een luxe, waaraan alleen bij feestelijke gelegenheid
geofferd wordt.
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Bovendien heeft het streven naar tijdbesparing, dat van de ontwikkeling onzer
Europeesche industrieën zoo'n belangrijke faktor is, voor hen geen zin; zij hebben
tijd in overvloed, en een snel afwerken wordt dus door niets geeischt.
En ten slotte is in de halfnomadische levenswijs, mede een oorzaak te vinden
voor het behoud van een werktuig, dat door zijn gemakkelijke verplaatsbaarheid de
weefster in staat stelt, bij overval of cata-
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strofe den arbeid van weken of maanden te redden; - zij kan altijd onmiddellijk
ophouden, en behoeft verder slechts haar werk tot een bundeltje om een der stokken
te rollen, waardoor in weinige oogenblikken weefster en weefstoel kunnen verdwenen
zijn.
In een opstel over het weven in Indië, waaraan ik enkele opmerkingen ontleen,
deelt de heer J.A. Loebèr Jr. mede, dat deze meest primitieve werkwijze o.a. gevolgd
wordt op Borneo, de Sangir- en Talaoet-eilanden, en op de Timorgroep.

AFB. III. KEUKENDWEIL.

Bij aandachtiger beschouwing van de hier afgebeelde lap merken we op dat deze
reeds bijna voltooid is. Onder den voorkant zien we n.l. tusschen de scheringdraden
door het ornament van den achterkant heenschemeren. Hieruit blijkt duidelijk, dat
de schering niet aan twee kanten bevestigd is, maar rondloopt, zoodat bij afwerking
een ‘lap zonder eind’ ontstaan zal. Er blijft daarbij echter altijd een gedeelte over,
dat niet voor verdere afwerking vatbaar is, omdat de instrumenten, (spoel, kam,
sabel, ophalers enz.) ten slotte tusschen de elkaar naderende gereedgekomen
gedeelten geen plaats meer kunnen vinden. De enkele schering wordt dan op die
plaats doorgesneden, waardoor een lange strook ontstaat met franje aan begin en
eind.

AFB. IV. WEEFSTAALTJE VAN DE WEVERIJ ‘ROLANDSHOF’ TE BLARICUM.

In de ornamentatie herkennen we ook hier het méander-motief, thans echter niet
als rand, maar als versiering van de donkerkleurige ruiten. De overige siervormen,
alsook de indeeling van het geheel in ruitvormige vakken, treffen ons weer door hun
stijlvol karakter, en de strak verloopende zij- of zelfkanten getuigen door hun
zuiverheid van de fijngevoeligheid, waarmee de inslagdraad telkens weer op de
juiste maat werd aangetrokken, zonder eenig ander hulpmiddel dan gevoel en
gezicht.
Afb. II is de reproductie van een ander weefsel van de Sangir-eilanden? Toch
niet! Het lapje is kort geleden door nonnetjes in een Italiaansch klooster geweven.
Het materiaal is hier niet de kofovezel, maar katoen en wol. De kleuren zijn wit en
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oranje. (Het laatste in de repr. zwart). Dit ornament is even stijlvol, en, door de meer
egale verdeeling, nog iets mooier dan het vorige.
Ik zou haast zeggen, weefwerk kàn niet mooier worden versierd, zie de strengheid
van vorm der afzonderlijke motiefjes, den eenvoud van werkwijze en bewonder de
rustige schittering, de nobele pracht, die met deze allereenvoudigste, en daardoor
ook allerz u i v e r s t e middelen is bereikt. Wie nog meenen, dat voor ‘beschaafd
ornament’ een zwierige lijn en ingewikkelde techniek onmisbaar zijn, die mogen
hierdoor worden bekeerd.
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Bekijken we het ornament nauwkeurig, dan zien we dat niet alleen de hoofd-indeeling,
maar ook de m o t i e v e n van beide weefsels een zeer sterke overeenkomst
vertoonen; het grootste verschil is, dat het méander-motief in het Italiaansche weefsel
niet voorkomt. We denken daardoor eerder aan een vrije kopie, dan aan een ontstaan
geheel onafhankelijk van elkander. Bestaat hier wezenlijk een verklarende oorzaak,
of is de overeenkomst geheel toevallig? Dit is moeilijk, misschien zelfs in het geheel
niet, na te gaan. Uit de sterke overeenkomst op-zich-zelf kunnen we volstrekt niets
afleiden; de reeds zeer dikwijls opgedane ervaring, dat door personen van geheel
verschillenden aanleg, en onder totaal verschillende omstandigheden, toch somtijds
versieringsvormen worden gemaakt, die als het ware ‘den stempel van een zelfde
persoonlijkheid dragen,’ maakt mij op dit gevaarlijk terrein voorzichtig.
***

AFB. VI. HANDWERKTASCH VAN DE WEVERIJ ‘ROLANDSHOF’ BLARICUM.

Onder de goede voorbeelden van zuivere weefkunst in ons eigen land en van
onzen eigen tijd zijn er nog wel te vinden op plaatsen waar ge ze niet zoo licht
zoeken zoudt. Ik beeld er hier een af, dat ik ontdekt heb in.... een keukenemmer.
Afb. III is de reproductie van een gewone dweil. Gij ziet waar de schoonheid al niet
te vluchten weet, als het haar al te benauwd wordt gemaakt. Dit ding is goed en
mooi, en het moet voor een aesthetisch voelende werkmeid een genot zijn, er mee
*)
te dweilen! De duivel der ploertigheid , die ons haast alles heeft bedorven, heeft
blijkbaar dien dweil over het hoofd gezien; zoo zijn er wel enkele dingen meer, die
hij geen attentie heeft waard geacht.
Maar er zijn ook plaatsen, waar men willens en wetens het schoone zoekt, o.a.
de weverij Rolandshof te Blaricum.
De dames Van de Maarel en Van der Weyde beoefenen daar geheel op eigen
gelegenheid, door niets gebonden dan door eigen smaak en eigen inzicht, haar
eenvoudig bedrijf.
*)

Waar ik dit woord gebruik, bedoel ik het in den zin van alledaagsch, plat, burgerlijk, saai,
banaal, in overeenstemming o.a. met de definitie van R.K. Kuipers, in zijn Geïll. Woordenboek
der Nederlandsche Taal.
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Afb. IV is een staaltje van de meest eenvoudige en tegelijk meest zuivere
versieringswijze, waarover de weefkunst beschikt. - Hier is het w e z e n van het
weefsel, de haaksche vlechting der kruisende draden, als het ware geaccentueerd.
‘En er is dan ook niets moois meer aan, een beddetijk heeft hetzelfde patroon’.
Daargelaten of dit laatste geheel waar is, ontken ik het eerste.
Het is w e l mooi! Het is mooier dan uw gebloemde tapijt, en het is v e e l mooier
dan een gobelin, waar een landschap, jachtpartij of historische voorstelling in
geweven is. Ik spreek geheel in den geest van Morris, als ik zeg: een w e e f s e l
moet zoo w e e f s e l a c h t i g mogelijk zijn. En als daar nu een bouquet, een pic-nic
of een veldslag in moet worden afgebeeld, dan heb ik voor de uitvoering van dezen
nonsens een hoogst bekwaam vakman noodig. Een man die zijn leven gewijd heeft
aan een zeer grondige studie van den aard van het weefsel, en aan de combinaties
van kleur en lijnenspel die daarin mogelijk zijn. En wat moet bij dezen zwaren en
aanhoudenden arbeid zijn hoofddoel geweest zijn? Dat hij voor oogen had van uur
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tot uur en dat hem steunde en sterkte bij al zijn gezwoeg en hem ook de grootste
teleurstellingen en tegenslagen deed te boven komen? Dit, dat ten slotte zijn
weefwerk mocht ophouden weefwerk te zijn. - Zijn ideaal moet wezen, z'n arbeid
zóódanig te verbasteren en de ware natuur daarvan zóó door en door te
verloochenen, dat gij, bij het zien daarvan, voor een schilderij meent te staan, en
een volmaakt ongeloovig gezicht zet, als men u zegt dat dit schoons g e w e v e n
is. Dat is onzinnig, niet waar? Een kunst, die den leugen tot bestaans-voorwaarde
heeft, kan alléén bekoring hebben voor wie de waarheid niet kennen. Een ieder
moet dit nu inzien. - Ik ben echter niet naïef genoeg om dit te verwachten.

AFB. V. STAALTJES VAN DE WEVERIJ ‘ROLANDSHOF’ TE BLARICUM.

Het weefstaaltje dat voor ons ligt, bestaat als alle weefsels, uit een schering en
een inslag, de schering heeft om den anderen een dunnen witten en een blauwen
draad, de inslag slingert zich daar doorheen in afwisselend blauw en wit. De witte
draad van den inslag is alleen iets dikker. Het weefsel is nu zoo gemaakt dat in de
donkere en lichte blokken schering en inslag om beurten het meest naar voren
komen. Anders niet. Het is de vorm geworden rythmiek van het klimmen en duiken
der draden bij 't op- en neergaan der ‘pedalen’ van den weefstoel, - het heen en
weder schieten van de spoelen en het zich evenwijdig naast elkander voegen van
de alles bij-een-houdende inslagdraden. - En hierdoor is een schoonheid ontstaan,
gelijkwaardig met die van de visschehuid, van de pauwestaart of van de oesterschelp,
en aan hen, wier smaak niet bedorven of overprikkeld, maar in zuivere richting
ontwikkeld is, geeft d e z e schoonheid dan ook eenzelfde genot.
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AFB. VII. TAPIJT DOOR M.C.T. VERMEULEN.

Afb. V is een staalkaartje van weefversieringen, ‘ontworpen’ door dezelfde dames,
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AFB. VIII. TAPIJT VAN M.C.T. VERMEULEN.

niet met potlood op papier, die door hunnen aard niets met weefwerk te maken
hebben, maar met en aan het getouw zelf. Al deze figuurtjes zijn aardig, en ze zijn
allen e c h t , d.w.z. hun vormkarakter strookt zuiver met de eigenaardigheid van het
o

weefsel. - De handwerktasch, n . VI, is eveneens mooi versierd, ten minste uit een
oogpunt van zuivere techniek. Minder gelukkig is de plaats van het versierde
g e d e e l t e gekozen, omdat bij het
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gebruik juist d i t wordt samen gesnoerd en er van de heele versiering dan niet veel
meer te zien komt. - Dat dezelfde dames ook dingen gemaakt hebben, die ik veel
minder mooi vind, doet niets af aan de zuiverheid van haar streven. Als men een
moeilijke en langdurige studie achter den rug heeft, en een middelbare akte teekenen
‘gehaald’ en men sluit zich dan op in een werkplaats met een weefgetouw, om te
b e g i n n e n te leeren wat eerlijk werk en wat zuivere schoonheid is, met de
voorwetenschap dat de resultaten, na jaren van ernstigen arbeid bereikt, slechts bij
zeer enkelen waardeering zullen kunnen vinden, dan moet ons respekt voor haar
streven even groot zijn als de zelfopoffering en liefde die dat streven mogelijk maken.

AFB. X. STUKJE TAPIJT VAN M.T.C. VERMEULEN.

Tot hetzelfde genre behooren de tapijten van M.C.T. Vermeulen. Vermeulen weeft
ze niet zelf, maar laat het doen, of liever gezegd, men l a a t h e m ontwerpen maken,
‘omdat tegenwoordig dat moderne zoo'n beetje in de mode komt’. Niettemin, al weeft
hij dan niet zelf, zoo behoort toch zijn werk tot het beste wat op dat gebied in ons
land wordt gemaakt.
2

Afb. VII laat u een tapijtje zien van 3 × 4 M . De versiering beperkt zich haast
uitsluitend tot den rand, (wat zeer aanbevelenswaardig is, en meestal een rustig en
prettig effekt geeft). - Bezien we dit ‘karpet’ van het midden uit, dan onderscheiden
we een omlijst middenvak, afgesloten door een sprekenden rand, die uitvloeit naar
de zijden. - De motieven zijn eenvoudig, en geheel in overeenstemming met de
techniek gekozen en ontwikkeld.
Toch kan ons dit dessin niet ten volle bevredìgen. De driehoekige plekken in den
rand zijn te massief, en geven daardoor een te sterk contrast met de meer naar
binnen gelegen bloemfiguurtjes. - Het is waar, dat in het origineel door de
kleurwerking dit gebrek minder in het oog valt, maar toch hadden wij gaarne deze
plekken wat meer ingedeeld, wat minder grof gezien. De bloemen van den buitenrand
zouden dan tevens een minder nuchter effekt maken, en de leegte der hoeken zou
ons minder in 't oog vallen. - Gij vindt nu terecht dat het geheel iets ‘houterigs’ heeft.
Dit wordt echter volstrekt niet veroorzaakt door de manier, waarop de bloemmotieven
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zijn gestyleerd, maar alleen door de wijze, waarop de groote plekken tegen de fijnere
partijen contrasteeren. Als wij dit dessin nog even vergelijken met het Italiaansche
weefsel, dat in zijn luchtige gratie de strenge, stijlvolle vormen der motieven geheel
vergeten doet, en we zien dat daar, met nog veel eenvoudiger teekening een rustiger
en tegelijk rijker effekt verkregen is, dan zijn we daarvan overtuigd.
Afb. VIII geeft een ander uiterste. De ver-
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siering van het geheele oppervlak is hier zóó gelijkmatig van werking, dat we op het
eerste gezicht rand en midden moeilijk van elkaar onderscheiden kunnen. Het geheel
krijgt daardoor iets onrustigs. Het te veel aan vormen-mooi doet een eenigszins
onaangenaam gevoel van oververzadiging ontstaan. Gij moet echter eens opletten
hoe mooi het ding uit een oogpunt van ornament-compositie in elkaar zit. We
onderscheiden in het middenvak d r i e i n d e e l i n g s m o t i e v e n , of eigenlijk v i e r .
Het vierkant, het kruis, den cirkel en, verholen, alleen aanwezig door aanduiding
van zijne hoekpunten, den achthoek. - Als o r n a m e n t -m o t i e v e n fungeeren
twee vormen: twee blaadjes aan één steel, en de ronde bloem. Zijn deze gegevens
hier niet mooi en harmonisch, zelfs geestig verwerkt? En is de geheel ongezochte
overgang naar den rand niet aardig? Die rand zelf is bijzonder mooi (dat wil nog
niet zeggen bijzonder goed). Gij vindt daarin de motiefjes van het midden terug,
aangevuld met andere, die door hun bescheidenheid eerder de rust verhoogen, dan
verstoren. - Let ook eens op de vormen der fond-plekken in dien rand, dat zijn op
zich zelf mooie figuurtjes geworden. Veel mooier dan de fondplekken in het
middenvak.
Maar al bewonderen wij de knapheid waarmee dit dessin gemaakt is, en al is dit
tapijt inderdaad s u b l i e m vergeleken bij de wanprodukten, die we voornamelijk
uit Duitschland ontvangen, toch hebben we het recht van een man als Vermeulen
eerlijker werk te vergen. D i t is meer knap dan waar.
Het vormkarakter der ornamentatie doet eerder aan decoratief schilderwerk, dan
aan weefwerk denken. Vermeulen heeft hier zijn mooie ornament te lief gehad, te
weinig heeft hem bij het maken der teekening de strenge, rechte weg van de spoel
door de schering voor den geest gestaan.
Afb. X is een klein stukje van een doorloopend patroon. Zooals gij ziet, bezit het
de deugden en gebreken beide van het juistbesproken tapijt.

AFB. XII. KINDERSTOEL. ATELIER VOOR DEC. KUNST ‘HET HUIS’ TE AMSTERDAM.

We moeten, bij de beoordeeling van het vormkarakter dezer versieringen wèl in
aanmerking nemen, dat verschillende soorten van weefwerk ook verschillende
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versieringseischen met zich brengen; en dat vormen, die b.v. met het pluizige,
gespikkelde aspekt van Smyrna-tapijt, of van ‘Deventers’ uitnemend zouden
harmonieeren, dikwijls bij uitvoering in andere weeftechniek als stijlloos zullen
moeten veroordeeld worden.
Heb ik mij verplicht geacht, de gebreken zoowel als de deugden van dit in z'n
soort nobele werk openhartig te bespreken, dit neemt niet weg dat ik onze
tapijtindustrie van harte toewensch dat het publiek hoe langer hoe meer dergelijken
arbeid van haar eischen zal. Want hoe meer men de goede teekenaars, liever de
e c h t e kunstenaars, wien het veel meer om het subtiele genot van het maken van
mooie, e c h t e dingen te doen is, dan om het schamele beetje geld, dat ze er in
H o l l a n d voor krijgen kunnen, hoe meer, zeg ik men deze menschen daardoor
aan het werk zet, des te zuiverder en waarder zal hun arbeid ten slotte worden.
Tot slot van deze beschouwing over onze weefkunst nog een paar staaltjes van
de eigenaardige bezwaren, waarmee een Hol-
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AFB. XIV. MEUBELEN UIT HET ATELIER VOOR DEC. KUNST ‘HET HUIS’, AMSTERDAM.

landsch teekenaar-tapijt-ontwerper te kampen heeft.

AFB. XI. ONTWERP A.P. SMITS. UITGEVOERD DOOR DE FIRMA W.F. VAN VLIET, DEN HAAG.

Om te beginnen kennen wij geen bescherming van den artistieken eigendom. De
roofriddernatuur van vele onzer firma-directeuren (wat 'n woord) kan daardoor
ongedwongen gedijen. Als ik een tapijt ontwerp voor meneer A. en ik zie het
uitgevoerde werk een paar weken later in den winkel uitgestald, dan heb ik alle
kans, naar voortbrengselen te staan kijken van den fabrikant B. of C., d i e h e t
e e n c e n t p e r M. g o e d k o o p e r k o n d e n l e v e r e n , o m d a t z e h e t
dessin hebben nagemaakt,en dus geen teekenaar te betalen
h a d d e n . Meneer A. zegt, zóó kan ik geen zaken doen, en laat wat stalen komen
uit Duitschland ‘g e s e t z l i c h g e s c h ü t z t ’, wel is waar, maar hij weet best dat
Holland een roofstaat is, en dat ze hem ‘niets kunnen maken’, al maakt hij den
heelen voorraad na. Dit doet hij evenwel niet, maar zoekt er de besten uit, d.w.z.
die, waarvan zijn koopmanservaring hem zegt, ‘dat ze wel zullen gaan’. Is het geen
wonder, dat er in Holland nog Hollandsche kunst bestaat? En is het geen
gods-mirakel, dat die Hollandsche kunst tegenwoordig op velerlei gebied uit artistieken technisch oogpunt vóóraan staat? Niet volgens mij, maar volgens buitenlandsche
bladen?
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Maar gij weet nog niet alles. De koopman-fabrikant betaalt een tapijt-ontwerp per
vierkanten centimeter. In Duitschland zoowel als hier. Nu heeft een goed, stijlvol
tapijt altijd een ‘repeteerend patroon’. Gij voelt dat dit de bestaansvoorwaarde voor
een rustig effekt is. Maar meen nu niet, dat het ‘ontwerp’ dus eigenlijk bestaat in
een stukje van den rand, een hoek en een stukje van het midden. Het lijkt er niet
naar. Juist het totaal-effekt van dit voortdurend zich herhalen bepaalt de artistieke
waarde. Dit totaal-effekt moet dan ook in de eerste plaats door den teekenaar worden
vastgesteld en het moet hem voortdurend voor oogen staan bij het indeelen en
uitwerken van zijn dessin. Deze waarheid lijkt u zóó voor de handliggend, dat gij
niet begrijpt, hoe ik nog papier en inkt kan vermorsen door haar uit te spreken. Toch
zegt de koopman-fabrikant: ‘Ah, aldoor hetzelfde figuurtje’, neemt z'n duimstok,
meet het figuurtje, en betaalt het u per □ c.M. Hij heeft daarmee dat ontwerp gekocht.
Een dergelijke behandeling is echter alleen onplezierig voor den conscientieuzen
H o l l a n d s c h e n teekenaar. Zijn Duitsche kunstbroeder heeft er wat op gevonden.
Diens praktische zakenblik en zijn ‘kaufmännìsche’ natuur doen hem het
‘angebrachteste Mittel’ vinden, een middel, dat aesthetisch even hoog staat als de
term waarmee ik het aanduid. Hij teekent ‘famos Wirkungsvolle’ ontwerpen in
‘Neuzeitlicher Formensprache’, met vermicelli-zwaaien, die op elk plekje van het
dessin weer een ander beloop hebben. Nu moet de fabrikant wel afdokken, ten
minste, als hij het schoone ontwerp ‘des tüchtigen Meisters’ niet in handen van z'n
concurrent wil zien, die het terstond door ‘gezetzlichen Schutz’ voor hem
onbereikbaar maakt.
Nu weet ge n o g niet alles, maar ik zal het er bij laten. Ge weet nu genoeg om
te beseffen dat de artistieke scheppingsdrang bij de Hollandsche kunstenaars wèl
krachtig en puur moet zijn, om, ondanks al deze tegenheden, hùn land te maken
tot het land van het zuivere stijlbegrip.
***

AFB. XIII. BLOEMENSTANDAARD. ATELIER VOOR DEC. KUNST ‘HET HUIS’ AMSTERDAM.
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Aan de weefkunst zeer nauw verwant is de vlechtkunst, en deze laatste is volgens
velen de oudste van alle ambachts- of nijverheids-kunsten. Het ligt ook voor de
hand, dat de mensch bij z'n eerste pogingen om zich een beetje comfortabel in te
richten, het goede voorbeeld door de vogels gegeven, zal hebben nagevold. Het
materiaal, riet, dunne takjes (teenen) of taaie plantenstengels zal men wel nergens
waar de natuur aan menschen het leven mogelijk maakt, te vergeefs behoeven te
zoeken. We zullen er ons niet in gaan verdiepen, wàt de menschen wel het eerst
gevlochten zullen hebben; zeker is het, dat de textiel-kunst een der eersten is, die
stelselmatig werden beoefend. En nog veel zekerder staat mijn overtuiging, dat die
eerste voortbrengselen het uit aesthetisch èn
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praktisch oogpunt glansrijk wonnen van de antipathiek-lievige wiegjes, de
lorrebossige stoelen en quasi-chique prullemandjes die de West-Europeesche
vlechterij tot een symptoom van chronische levensberoerdheid stempelen.
Natuurlijk zou ik u niet met die narigheid aan boord komen, als ik niet in staat
was, ook in dit soort werk wat beters te laten zien.
Maar eerst een paar opmerkingen over het wezen der zaak, dat open en eerlijk
moet worden uitgesproken door den stijl (het vormkarakter) van het ding. Dit hebben
wij bij het bekijken van ieder ding telkens opnieuw noodig. Het zich rekenschap
geven, het zoo'n beetje theoretiseeren, dat vele gevoelige (lees gevoelerige)
menschen altijd weer kwaad maakt. Die willen passief tegenover een ding gaan
staan en ‘het op zich laten inwerken’, zooals men doet tegenover, of liever zich laat
bedoen door een schilderij of muziekstuk. En als we weer eenmaal zoover zijn, dat
een zuivere kunstopvatting regel, en het banale gewurm tot hooge uitzondering
geworden is, dan is daar ook geen bezwaar meer tegen. Maar dan zal dat malle
menschensoort er ook wel niet meer zijn, want ook zij zijn een ziekteverschijnsel.
‘Sie leben nicht, sondern leiden am leben’ (Nietzsche).
Ter zake. Het materiaal dat voor het vlechten gebruikt wordt, heeft geen eigen
stevigte zooals hout of steen, maar taaiheid, souplesse en veerkracht zijn de
eigenschappen, die het zijn bruikbaarheid geven. En het sterk zijn, het handhaven
van den eens aangenomen vorm, kan hier alleen door eendrachtige samenwerking
van veel kleine krachten verkregen worden. De gevlochten schutting, de mand en
de strandstoel geven hiervan een zuivere toepassing te zien. Evenals bij de
weefkunst, is ook hier de voortdurende herhaling van een opzichzelf zwak verband,
de aangewezen manier om tot de vereischte stevigte en het noodige
weerstandsvermogen te komen.
Wil men nu aan serre- of tuinmeubelen het rustieke karakter geven, dat aan
vlechtwerk eigen is, dan mag men ze ook het ‘mandachtige’, dat b.v. den strandstoel
zijn eigenaardig karakter en groote duurzaamheid geeft, niet onthouden.
Wij kennen allen het soort van rieten meubelen, waarbij vooral gestreefd is naar
luchtige, speelsche effekten, en wij weten bij ervaring, tot welke onuitputtelijke
‘bronnen van ergernis’ zich deze meubelen bij dagelijks gebruik, al spoedig
vervormen.
Het doet daarom goed, de eenvoudige degelijkheid der meubeltjes van afb. XI te
constateeren.
Het stoeltje vooral trekt ons aan door z'n sierlijke soliditeit; het tafeltje is iets minder
gelukkig, het heeft een klein beetje te veel van het soort ‘lievigheid’, waarvan we
voorloopig genoeg hebben.
Maar z e eens naar de meubeltjes van het ‘atelier voor decoratieve kunst ‘het
Huis’ te Amsterdam. In de eerste plaats die kinderstoel, afb. XII. Is dàt geen mooi
ding? Er is niets aan, dat leelijk of onzuiver is. Dat zelfde kan gezegd worden van
de bloemenstandaard van afb. XIII, als ook van de drie meubeltjes van afb. XIV. De
stoel wat ongracieus? Dat vind ik ook. Maar dat is dan ook alle kwaad dat gij er van
zeggen kunt.
***
Gaarne had ik u nog wat meer van deze soort meubelen laten zien, maar ik moet
mij beperken... Heeft echter deze betrekkelijke overvloed niet iets bemoedigends?
En nu zijn er wel, zelfs onder de beoefenaren z e l v e van de herlevende zuivere
kunst, die nog dikwijls door een zekeren angst worden bevangen, als zij, om het
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zoo eens te noemen, het volumen van hun pogen vergelijken met den ontzaglijken
omvang der wanproduktie waartegen zij met hun werk aan het vechten zijn.
En uit economisch en commercieel oogpunt beschouwd, hebben zij ook bijna
alles tegen. Hun werk is duur, want handwerkers zijn het haast allen, en zoo zij al
niet zelf de vervaardigers van hun produkten zijn, worden deze toch meest zonder
hulp der machine gemaakt. Daarom is het zoo goed te begrijpen, dat zoovelen nog
wel eens wat angstig worden als zij lusteren naar het gedreun van dat machtige
wapen der ploertigheid, de machine, en den onophoudelijken stroom van haar
honderdmillioenen helsche produkten zien, alle
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‘veel gevraagd’ en ‘naar den laatsten smaak’.
Moeten wij daarom ‘de machine’ en het machinaal bedrijf verwenschen? Volstrekt
niet, want de machine is niet anders dan geduldig werktuig, dat dient, in wiens macht
ze staat. Ja toch, zij is nog meer. Zij is de uiting van een groote overwinning op de
natuur, zij markeert een hooger stadium van ontwikkeling, dan vóór haar ontstaan
bereikt was, en zij kan alleen reeds dáárom niet door de kunst gemist worden, omdat
deze een groot-uiting van alles moet zijn, wat het goede leven ons geeft.
Dat het juist door middel van de machine moest gebeuren, dat ons beschaafde
milieu werd gemaakt tot de hel van leelijkheid die we niet kunnen ontvluchten, is
niet haar schuld.
En even zeker als de machine komen moest in de handen
d e r s c h o o n h e i d -v e r a c h t e n d e c o m m e r c i a l i s t e n t o e n d i e d e
macht hadden, even zeker zal zij in de maatschappij der
toekomst hen behooren,aan wie dan op grond van hun zuiver
en aesthetisch begrip die macht zal worden gegeven.
Gij moet mij, naar aanleiding van deze uitspraak, geen utopist noemen. Want
even dwaas als het is dat in vroeger eeuwen de barbier voor dokter speelde en de
een of andere mislukkeling nog altijd wel goed genoeg voor ‘schoolmeester’ geacht
werd, even dwaas is het, dat iemand zonder eenig aesthetisch begrip of ontwikkeling
zich door middel der massa-produktie kan meester maken van de ‘artistieke leiding’
en ‘aesthetische opvoeding’ van ons volk. En zoudt ge mij nu àl te optimistisch willen
noemen, omdat ik verwacht, dat een der volgende generaties verstandig genoeg
zal zijn om aan den thans bestaanden toestand een einde te maken?
Ik ben daarom niet vervaard, ook niet, al zie ik den drang van schooner tijden nog
haast uitsluitend door h a n d w e r k e r s geuit. Want er zijn twee dingen, die allereerst
moeten geleerd worden. Het eerste is, aan zuiver inzicht een zuivere uiting te geven,
het tweede dat inzicht zoodanig te verbreeden, dat het, zonder aan diepte te
verliezen, den dienst der machine aanvaarden kan. En met dat eerste zijn wij nog
ternauwernood begonnen, laat daarom het tweede nog maar wat wachten. Wij
hebben geen haast.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

174

EVEN BUITEN TANGER (PASTEL).
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Reizen, door Jac. van Looy.

POTLOODSCHETSJE.

IV (Vervolg).
Hasj lag het kleed neêr bij een oude haag; Evangeline van haar muil geholpen door
Roosevelt, liep met haar oogen bijna toe. ‘O, het zal me nog dood maken,’ zuchtte
ze pijnlijk; ‘het zal me nog dood maken.’ De armen languit over de dijen, zat ze
klagelijk om aan te zien, overgelaten aan zichzelf, betastend hare lenden, om dan
haar moederlijk bedienen te beginnen. Roosevelt knorde allerlei korzelige meeningen
van niet toegeven en zoo meer, maar Emilia raadde, het was de schuld van haar
corset, dat moest ze uitlaten morgen. ‘Ja, dat zal ik,’ zei ze mak als een kindje. ‘Zoo
nat, zoo droog,’ verwonderde zich Emilia; ze lag de randen van haar regenjas uit
en ze praatte zoo levendig, dat langzamerhand de forsche zangeres haar ongeluk
wat vergat. Midden onder het lunchen waren de tenten voorbijgegaan onder langs
een wegje, het hoofd van Mohammed, den oude, keek schichtig over den vloer;
Evangeline besmeerde net een sneedje brood en zei: ‘natuurlijk verdwaald.’
Toen Roosevelt was verzadigd, strekte hij zich naast de borden en de blikjes, trok
de petklep tot op zijn mooie neus en viel in slaap. De vrouwen begonnen te fluisteren.
Theobald, stram van beenen door de rit, verlangende te loopen, klom over een
trapjes-grond naar boven. Daar was een terras en 't uitzicht wijd; blijkbaar behoorde
de haag tot een bezitting. Een cyclopige muur, bovenop begroeid met franjege roze
anjeliertjes, begrensde het terras en bij een houtdradig en spijkerkoppig poortje
stond een ezel als vergeten te druilen. Dit gaf iets zeer bewoonds aan dit woeste
platform en toen eerst bemerkte hij Hasj, gehurkt in de muurbloemen, pellende een
eitje met zijn bruine handen; een flesch thee was naast hem en zijn brood lag op
een steen. Hasj deed of hij niet zag, wilde hij niet gezien zijn? Theobald besnuffelde
den puinigen bodem, kijkend naar de platte plantjes die korenbloemachtig, haast
uitgebloeid nog bloeiden, opmerkzaam bij een wriemeling van torren dan, kevers,
wien een larvig lijf nasleepte, zwart, doorringeld met rood als van Japansch verlakt.
En hij was bezig met zijn stok een kluit mergel om te kantelen, toen Emilia opkwam.
‘Wat voer je daar toch uit?’ vroeg ze.
‘Ik zoek scorpioenen... kijk eens.’
‘Amsterdamsche weesmeisjes,’ betitelde ze de kevertjes, nam hem bij den elboog
en zei: ‘doe er een in een doosje.’
‘Wat was dat een grandioos moment, hè Theo,’ babbelde haar gelukkige stem,
‘wat een land, wat een land, en wat bleven wij goed bij elkander.’
‘Ja, hij liep best van morgen; mijn muil is een bergbeest,’ zinde Theobald; hij wordt
op den vlakken grond vadzig; het is of hij in zichzelf redeneert: de weg werkt niet,
dus ik ook niet.’
‘Je houdt je wel met hem bezig,’ zonk Emilia's stem.
‘Hij verdient het.’
‘Ik zou hem een naam geven als ik jou was,’ spotte ze lichtelijk.
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‘Daar zegt u wat.’
‘Een mooie.’
‘Een bekende?’
‘Nellie, Bagla is een vrouwtje.’
‘Mama zou raar opzien wanneer ze dit hondje op haar schoot kreeg, van ochtend
zette sinjeur eventjes zijn poot op mijn schoen, neen, iets, iets’... gebaarde Theobald.
‘Rossinante.’
‘Te kort gebouwd.’
‘Gloire de Briaan,’ variëerde Emilia.
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‘Mooi om een sonnet mee te beginnen... 't is toch niet dat... het moet plebeïsch
aanhooren, iets bondigs en koppigs en vertrouwelijks tegelijk.’
‘Noem hem dan Jan of Koo.’
‘Wij zullen hem maar naamloos laten met zijn lotgenooten’... zei Theobald.
Nadat Zaïlaschi en Mohammed het halve haverbrood hadden gebruikt, dat door
Zaïlaschi was opgediept uit de tasch onder zijn dsjelaab en gedeeld en voorzien
ook voor zijn kameraad, met een kluit ransige boter, hadden de drijvers hun pijpjes
ter hand genomen en babbelden nu gehurkt allerlei vage klanken in den soes der
kiff. Het rusten duurde; Emilia raapte een oranje uit het korfje en bracht die aan haar
jongen; in 't bijna nachtelijk stil zijn der natuur, bleef Roosevelt maar slapen, zoodat
hij moest worden gewekt.
Nauwelijks waren zij op weg weêr of het haspelen herbegon. Evangeline foeterde
dat haar zadel loszat, snauwde naar ieder, ze schoof en zocht haar zit en rukte
telkens noodeloos aan den teugel. ‘Wat is ze zenuwachtig,’ beklaagde haar Emilia,
toen voor de zooveelste maal Zaïlaschi onderzocht wat er schortte; ‘het is alweêr
bewijs te meer tegen het corset.’ ‘Ze gilt te veel,’ wrevelde Theobald; ‘je gelooft het
niet meer;’ hij zag Roosevelt omkijken, doorrijden op een lodderig drafje, dan in de
schaduw en dan in de zon, die prikte als door brandglas. ‘We zullen braden als hij
schijnt voor goed,’ babbelde Emilia; ‘de boomen zijn te tellen.’
Rijden is stilzitten en de wind blies frisch, oordeelde Theobald; tot er de hindernis
weêr lag van eene kreek, versch gezwollen in haar moddergatige kanten. Het water
viel de bergen af, onderrichtte Hasj, de rivieren groeiden en werden soms
ondoorwaadbaar; dan moest gewacht en wel eens dagen lang. ‘Yes’ knikte zijn
hoofd zwaarwichtig, geneigd naar een slaapje.
‘Blijven daar,’ schreeuwde Roosevelt.
Hij draafde, hij was al energie. Van over het water raakte de lucht beschreeuwd,
doorbulkt van loeien. Een kudde stieren werd aangejaagd naar 't water. Honderd
misschien, verdrongen op den rand zich met wijde, vlijme hoornen; ze leken te
storten, ze hurrieden door de kreek, bonkten de ruige basten hot en haar, plassende
vervaarlijk en zetten in plompe sprongen weêr de logge schonken schoor bij 't
klauteren op de helling. ‘Madam, wij staan hier goed,’ kalmeerde Hasj. ‘Wat zouden
de Spanjaarden hun hart ophalen,’ riep Emilia; plotseling zat ze op haar zadel, stijf
van schrik. Vreeselijk gilde Mrs Dartle. Een kroezig beest kwam op haar
aangestormd, de natte snoet naar voren. Maar oogenblikkelijk had Roosevelt zijn
muildier aangedreven, slaande met zijn rotting; Hasj liep, Mohammed liep, toen
week vreezig het monster. ‘Canaille,’ toornde de Amerikaan, staande op zijn beugels
en al zijn arabische woordenkennis verzamelend, schold hij de woeste, baardige
kinkels uit, die zelf verwilderd door de roes van 't jagen, schampende slagen bleven
ranselen op de schonkige buffels. En 't was voorbij, het rooie geweld en de broeiige
runderlucht, Mohammed tevreden, lachte wat feller.
‘Alles kan ook maar,’ triomfeerde Emilia ‘je voelt je toch niet gemakkelijk bij die
bloederige oogen en snuivende neuzen.’
‘Hìj is moedig,’ had Theobald gedacht toen Roosevelt aanviel. ‘Het is de vrede
die den oorlog volgt,’ prevelde hij, vrouwen ziende komen, met hoorn-kromme sikkels
in de handen. Ze dribbelden haastig op hun dikke bloote voetjes of hoorden ze bij
den troep: al blanke, kinderlijke gedaantetjes over den blauwen bloemgrond.
't Gezelschap was nog nauwelijks aan den anderen oever of een lage bui
verduisterde het licht, heviger dan te voren overviel hen de regen. En in den nieuwen
overval zag Theobald Emilia's regenscherm als wegrukken uit haar handen....
‘Kapot,’ riep ze uit den nevel. ‘Beroerde kerel,’ schold Theobald zijn muil; hij zag
haar tobben; het water sloeg hem in de oogen; de wolken renden als bezetenen,
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over alle verschieten grijnsden de warrelende fantasmen op; toen in de
oogenblikkelijke driftige verheldering naar veel wit glimlicht, snerpte weêr een gil.
De muil van Mrs. Dartle had een mispas gemaakt en als een stuk bagage was de
zware vrouw geduikeld naar den bodem.
Zij had zich niet bezeerd. Zij stond daar
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snikkend in haar onderkin en trillende van lippen. Roosevelt onmiddellijk ter been
schroefde de veldflesch open liet haar wat whiskey drinken voor den schrik. Hij
fluisterde kalmeerend en liep met haar, zijn arm om 'r middel, terwijl er Zaïlaschi
zijn dweilnatte jas opschortend, allerlei rare eindjes touw zocht uit zijn tasch te
voorschijn, den buikstreng kalefaterde van het wrakke tuig.
De weg vervolgde zich door een vallei als een wijde doorgraving, zwartaardig;
het spoor der bullen bleekte er gelijk de gang van 'n schip nog lang te zien is in de
zee. Roosevelt bleef nu rijden naast zijn vrouw; brommelend goede woordjes, ze
zou in El-Ksar een beter beest bekomen. ‘Wat heeft u toch geroepen naar die Mooren
zoo pas?’ vroeg hem Emilia nieuwsgierig en achterom kijkend en als een
schooljongen begon hij te vertellen hoe je om indruk op een Moor te maken ze uit
moest schelden, verschrikkelijk. ‘Vervloekt is je vader, je moeder, je kinderen, je
zusters, al je broers, je neven en je nichten; ze zullen branden in de diepste
verdoemenis der hel, hun zielen zullen huizen in zwijnen en in adders. Dat is het
ergste en dat vreezen ze zeer,’ besloot Roosevelt en hij nam een nieuw sigaretje.
Hasj had troebel naar een andren kant gekeken tijdens het relaas.
Het ongeluk vervolgde Mrs Dartle, zij had waarlijk pech. Bij het door moeten
trekken van een wijdere kreek bleef haar muildier in de modder steken. Het gebeurde
zoo snel: de drijvers die om haar angstigheid weêrszijds het pak wat steunden,
hadden haar opgevangen en droegen haar aan wal, enkel maar haar eene witte
kousebeen was nat. Daar lag de muil, gekanteld onder de bonte pakking en leek
wel dood Hij hield de oogen dicht, zijn eene oor sopte in het water, zwaar hijgde
zijn pens. En Zaïlaschi daar met duizend vreezen in zijn opgespalkte oogen, hurkte
bij den voorpoot, die diep tot aan het buiggewricht, gevaarlijk vast zat in de zuigende
fango. Hij tastte, tastte. ‘Mio Dios, mio Dios,’ hui de hij naar Theobald en schudde
zijn hoofd naar Mohammed en praatte diep uit zijn keel; Mohammed begon te loopen
rond het beest of was het een stuk slachtvee, maakte den cingel los. Zaïlaschi groef
bij den poot beetje voor beetje grond weg of dolf hij een plant en Mohammed kwam
aandragen met water in zijn holle handen en ledigde ze in het gat opdat het glad
zou worden. De muil leek te begrijpen, deed geen poging, tot Mohammed het een
klap gaf op zijn dij, het in de liezen stompte en Zaïlaschi het sjorde bij zijn oor. En
onverwacht stond het dier bevrijd, vierkant op zijn pooten, zadelloos, naakt, toonend
een arme ruggegraat, rauw van wonden.
‘Hé e!’ keerde Emilia het hoofd af.
Dadelijk liep het grazen en Zaïlaschi hurkte er blijde zijn geredde eigendom na,
spatelend de als boetseerklei vette modder van de pooten. De beide Amerikanen
meesterden Hasj, ze oordeelden alles was veroorzaakt omdat de zadels verkeerd
waren gelegd en dientengevolge verzocht Roosevelt Emilia af te stijgen.
‘Verbeelding,’ opperde Emilia, maar Evangeline wist zeker gisteren te hebben
gereden op dat pak. ‘'t Is a shame,’ keek ze schuw naar haar muil en wandelde
meteen en ook Emilia wandelde weg nu haar beest zou worden ontpakt. Theobald
die altijd bij het pak-maken wou tegenwoordig zijn, bemerkte met voldoening dat
deze rug vrij gaaf was. Hij liep het haar zeggen en keek weêr toe en rookte. Eindelijk
verstopte Zaïlaschi het overschot van zijn touwtjes.
‘Geef,’ soebatte de drijver, bedelend met zijn hand. Theobald niet vattend wat hij
wou, keek in zijn harde oogen met het doorrookte wit.
‘Una,’ maakte Zaïlaschi de beweging van iemand die een sigaret steekt in zijn
mond.
‘Hij heeft zeker gezien dat ik er Mohammed een paar gegeven heb,’ dacht
Theobald en gaf hem wat hij vroeg.
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‘Vuur,’ zei dan Zaïlaschi en dampend en reppende de beenen, herhaalde hij
nadrukkelijk zijn: ‘mucho camino, lange weg.’
Dichtbij de plek van het ongeluk waren twee vreemde ezels komen wachten en
toen weêr allen opgezeten waren, zag Theobald eenigszins ter zij, verscholen in
een kuil, twee witte arabieren geknield liggen bidden op een kleedje. Hun sloffen
wachtten er neven. Klaar in den dag, hieven zij hun aangezicht naar
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't oosten, de handen statig óp en bogen diep dan, kussende de aarde.
Een groote stilte was gevallen toen in Theobald; ze reden zwijgzaam voort.
Langzamerhand begon de vallei te verbreeden en had zich de rechtsche wand
uitgedijd tot glooiingen begolfd van graan. Als lappendekens vleiden zich de
akkerruiten over de hellingen en hier en verder in het druilig verschiet waren donkere
dorpen er tegenaan geleend als gerangschikte blokken rots en zoozeer hellend dat
ze de witte inwoners weêr konden zien schrijden. Zwarte langharige geitjes met
achterovere hoornen doolden verspreid, 't bibberende blaten klaagde uit 't schimmige
groen; er werd geploegd; de kwartels sloegen: ‘kwik me dit, kwik me dit’ en het
bruidelijke geuren van oranjebloesem wademde zoet. Zij trokken dan onderlangs
een heerlijke bezitting; kruinen van groote vijgeboomen beurden zich boven den
steen-muur, bruin als bleek gebakken brood; er waren ook peren in den boomgaard.
Maar Theobald had een groote voorliefde gekregen voor vijgeboomen; alles was
edel en veelzeggend aan zoo'n boom: zijn schaduw, zijn vrouwelijke en toch sterke
stam, de slanke takken en twijgen die de vruchtjes en botten hieven; kaal was hij
mooi in den winter en in de lente ook, o, het koele groen van een jong vijgeblad; hij
kende geen blad zoo plastisch, spreidend als het blad van wilde wingerd en niet
zoo flardig; het was een bijbelsche boom.

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

Emilia ook bemoeide zich niet langer met haar gezellin, ze zat weêr heerlijk, er
was zooveel te zien, jammer dat al de bloemen waren verregend. Nog altijd
manoeuvreerde Evangeline. ‘Ik zal je je kop aftrekken,’ raasde ze tegen haar muil,
‘en hóever zijn we nog van El-Ksar, Hasj-al-Arabi,’ beklemtoonde ze veelbeteekenend
zijn naam. Hasj bewoog zijn hand bij wijze van ontkenning, en toen er twee
voetgangers wijd kniestappend naderden met 't licht op hun lijven als in een straat,
hield hij zijn ezel stil en vroeg hoever het was. ‘Wij verlieten El-Ksar toen de vaan
daalde,’ vertaalde Hasj.... ‘Dat was van morgen twaalf uur,’ spotte Emilia, ‘dat ziet
er mooi uit,’ ze herinnerde zich hoe in Tanger om dien tijd de Muezzin roepen kwam
op de transen der moskee.
De twee mannen bekeken de onverhulde vrouwen met volhardenden blik, gingen
dan huns weegs. De dag neigde al naar den avond. In het zenith verernstigde het
firmament en al zwoeler gloeide het graan in het scheuten der schuine zon. Stil over
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de heimelijke aarde togen ze zuidwaarts. Reuzige, helle wolkbouwsels hadden zich
opgesteld boven de schema's en kreitsen; een kegel als het begin van een bergketen
spookte tusschen de snijding van twee botte bulten, star als ijs. Nachtelijk somberde
de bloemvloer; de aan de damp-stapels ontstralende spinseling beeldde hen boven
hun beesten; al lang had Mohammed Emilia's muil maar laten loopen, tot hij als
ontwakend uit een narcose, een bevlieging kreeg, zijn zweep sloeg naar het dier.
Recht
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rekte de vallei; met de altijd langer lijkende avondslag klepten de ooievaars den
schijn door; de wolken verkleurden plechtig en het bergverschiet doorzichtig leek
geworden en dooraderd raakte of gleed er in geultjes een eêl metaal gesmolten van
den top. ‘Beautiful,’ hoorde Theobald Evangeline's stem verrijzen uit haar zuchtende
vermoeidheid; ‘it is like a yellow snow.’ In het hoog-ijl visioen, aan den flank des
bergs was nu een kubiek blokje aan het lichten, stralend doelpunt als een altaar en
Hasj uit geheven hoofd sprekend, zei met ontzag: ‘a Saint-House.’
‘Rembrandt,’ had Emilia gezegd.

POTLOODSCHETS.

Ze staarden naar de verheveling met het tempeltje; klop-klop sloeg geregeld de
doffe muilgang; Roosevelt draafde daar maar voort in zijn rookje, voorbeeld gevend
van haasten, koppig van nacht willend slapen in El-Ksar. ‘El-Ksar ligt er achter,’ had
Hasj gewenkt naar den piek, die als wegzonk in den inham vervuld van fijn
gedeemster. Ze reden, reden. En de hemel was al geheel overwalmd met avond,
toen Roosevelt stopte en zijn stokje hief. Het pad endde plotseling. Beneden het bij
elkaâr geraakte gezelschap lag een rivier valsch te blinken en een hoog-op
horizonnende vlakte gelijk een matelooze bangmakende hal was er achter; de
bergen verzwijmden in zwenking.
Het water was breed; Evangeline zei driftig: ze ging er van haar leven niet over,
ze bleef hier overnachten. Er werd raad gehouden, want óver moest men toch. Hasj
was van meening: de mannen moesten het eerst overgaan en dan afstijgen aan
den andren oever. Vervolgens zouden de drijvers terug waden met de muilen en
de dames zouden er op plaats nemen en rijden als mannen op Moorsche wijs; dat
was minder gevaarlijk. En het geschiedde ook alzoo.
Theobald had nu al zooveel water doorgegaan, het water vervaarde hem niet zoo
meer. Midden in den olie-gelen opstuwenden stroom keek hij om en zag er de
silhouetjes van de achtergeblevenen, opzittend boven de gebisterde steilte, voor
het brandend lucht-oranje, terwijl er een purperen wolk achter hen rees als een
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fortmuur met een schitterenden vuurrand. Hij voelde het aandachtige turen van
Emilia en seinde geruststellend met zijn arm.
En daarna waren de dames-figuurtjes aan komen waden, goed opgepast door
de knechts, klemmend hun handen om den zadelpunt. En op het droge gekomen,
verzekerde Evangeline of had haar de frischheid opgemonterd van het water, dit
rijden zooals een man beviel haar goed, ja het beviel haar exceedingly. ‘Ik ben te
klein, voel me beter op het pak; het leek de Styx wel,’ praatte Emilia.
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Als donker veen week er de vlakte onder wat koud en windrood gloeien.
Waterplekken loensden uit den grond, uit stekelende ruigten gelijk riet langs slooten
in Holland. Het kikker-heir bezong den dras. En opgestommeld toen niemand er
aan dacht, duisterde daar het tentenkaravaantje; de neusstem van d'ouden
Mohammed zangerde uit zijn schaduwig hoofd met het vergroenende gele kalotje,
als bemeêlijend zichzelf in den dunnen nacht. Ze hadden hier maar gewacht. ‘Ze
wisten niet waar het kamp zou komen staan,’ vertaalde Hasj berustend. En
andermaal dwaasde het twisten. Roosevelt hield vol: het doel was El-Ksar, het
moest, het kón, het scheelde een gansche dag en 't kon toch niet veel verder zijn
dan twee uur rijden nog. ‘Impòssible,’ schreide Evangeline bijna, ‘William, wil je mijn
dood’ en Roosevelt gaf toe, keerend zich naar Hasj. ‘No Sir,’ sprak de gids toen de
ander heenwees naar 't krioelen van een dorpje in de smoor: ‘No’ dat is geen nzala,
no, dat daar ook niet, wij moeten naar Oeäd el Magzien.’
Het rijden werd onbetrouwbaar, de gronden verliepen in moeras en de sporen
waren kwalijk te onderscheiden in de vegetatie. Hasj waarschuwde goed achter
elkander te blijven en als een speurhond liep weêr Zaïlaschi, zoekend de hardste
plekken in de verraderlijke fango. Stemmeloos trokken ze daarheen; kleintjes
knierpten de zadels en eindelijk plassend als door een paardwed, reed het
gezelschap tusschen duinige brokken en wallen de nzala in. Gegeur van wierook
en een kerkschig murmelen, wolkten naar hen toe en in een wijde kuiling, bij 'n
zware boom van schaduw zagen ze vele witte gestalten bij elkaâr gezeten en de
hoofden draaien naar hun inkomst. Ze zaten er onder de blauwende wierook in de
houdingen van beelden, die de Mooren hebben, wanneer ze hurkend hun armen
terugtrekken uit de mouwen der dsjelaab en die neêrhangen, sculpturaal, bij de
strakke knieplooien.
Het was een groot dorp naar het scheen, voornaam ommuurd door hagen; een
ingang hoolde er en huismuren blankten nog boven het warrige zwart. Ooievaars
kwamen thuis. Een schooltje kinderen hield zich banglijk op een afstand, met viezig
opgetrokken gezichten en holden toen Emilia kwam aanwandelen met een
chocolaadje, zettend zich weêr verder in 't gelid. Hasj was al binnen geweest voor
de tweede maal, had de vergunning bekomen, van wien? niet ìn het dorp, waar het
vies kon zijn, maar hier te mogen kampeeren. Toen werd het wachten op de tenten.
Even waagden zich de Hollanders in het straatlaantje, doch 't was te donker reeds;
teruggekomen vonden ze Evangeline met den doek nog om haar wangen, gezeten
op een der stoelen te midden van het veld. De nacht verdekte al alles; over het
tred-smorende veld stapte de groote gedaante van Roosevelt met zijn vonkjes
sproeiend sigaretje, terwijl hij bevelen gaf, naar Hasj riep en boos werd omdat de
keukentent niet 't allereerst was aan de beurt gekomen, het uitmakend met een: ‘I
am the master of the show.’
‘Wat zullen die menschen moe zijn, ze verdienen hun vijf pesetas meer dan
dubbel,’ meende Emilia nu ook op een stoel. ‘Mohammed krijgt er een heele vijf in
de week, zijn beenen sleepten hem na.’
‘Hij rookt te veel kiff, de jongen,’ antwoordde Theobald.
De moena werd gebracht, de waterdrager wachtte met het water en de wachters
waren er, houdend hun lang-loopige vuursteengeweren. 't Werd al blos zwart. Boven
de delling waar het murmelen bleef hangen stegen dreigende wolkkoppen in de
uitgelichte lucht, gelijkend aan een rij van woeste tronies naast elkaâr. Eindelijk
schoot een laaiing de tent uit, over de ruigte der bloemen als over lange wol van
tapijt: Hasj blies met de blaasbalg in zijn vuurtje en het trof Theobald dat zijn
tulbandlap slordig afgezakt, als een halsdoek hing.
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Het eten was een voedering en niets meer. Evangeline at weinig, klaagde en
zuchtte. Roosevelt kritiseerde, brommelde over een doorgestoken kaart tusschen
Hasj en Boesjman en dat de heele bende vort moest. Theobald die in zijn hart
Zaïlaschi zeer deugdelijk vond en de beste van de knechts, waagde een woordje
tot diens voordeel; ‘'n kampbouwer en niets meer,’ oordeelde Roosevelt wat
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milder. Hij noodde, begon in 't Fransch, maar 't praten lukte kwalijk. Buiten
doorbulkten stieren het bassen der honden, ontrust geworden door de vreemde
buurschap; muggen kwamen plagen onder het tentdak en bommend als een
dichtebije nachtstem, verdrijver van spoken en demonen, sloeg er een gong uit het
duister....

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

‘Ik ben toch zoo dankbaar,’ praatte Emilia tot haar kin onder de dekens; ‘en als
ik mijn oogen dicht doe, zie ik Briaan weêr en het huis van den heilige in de bergen....
Blijf nu niet te lang zitten schrijven, je zult ook wel moe zijn.’
‘Een beetje stram.’
Theobald zat voor het klaptafeltje, het schrijfboek lag voor hem, hij had de vulpen
in zijn hand. Een nachtvlinder, oranje ondervleugels wapperend over een
karmozijnrood lijf, aangevlogen als een brandje, van waar? - de tent was goed
gesloten, dichtgeknoopt door Absalom Zaïlaschi, - had zich gezet in den gloed der
kaars tegen de tentpaal. En zóo in rust met gestreken sprieten, toonde het zich geel,
beteekend over rug en vleugels met figuren die denken deden aan hellebaarden
en lofwerk van sloten en hengsels. En dwalerig was Theobald op den rand van 't
schrift begonnen het diertje na te krabbelen, terwijl er de regen eentonig tikkelde
op het zeil.

V.
‘Ik heb van nacht een vers gemaakt,’ zei Theobald geheimzinnig, ‘maar ik weet niet
of het wat is.’
Van zelve had Emilia haar hand uitgestoken naar het notitieboek, haar voorhoofd
begon te rimpelen toen ze las en haar vingers gingen pluizen aan de haartjes van
haar linker wenkbrauw.
‘Ik weet het ook niet,’ zei ze aarzelig, ‘er zijn mooie dingen in, dunkt me.
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Godsman en melaatsche
Zitten gelijk aan den weg

ik zou het maar bewaren.
Maar ik heb er ook eigenlijk geen hoofd voor nu,’ hernam ze, ‘ik moet ook schrijven;
Pa is over een week jarig, ze moeten toch thuis weêr iets van ons hooren; mijn
vraagbaak Hasj zegt: er is in El-Ksar gelegenheid om te posten.... Toe, geef me je
pennetje even.’
Ze riep al naar Hasj die de lunchmand pakte en dadelijk gedienstig werd het
tafeltje geplaatst en de stoel erbij door Theobald, terwijl ze zelf papier liep halen uit
de tasch bij de bagage.
...‘En nu zit ik u hier te schrijven in de open lucht,’ raffelde Emilia... ‘op een veldje
dat zoo blauw is van bloemetjes als een hyacinthenveld, met mijn rug tegen enorme
cactusplanten, stikvol knop, net van die kleine
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gele tulpjes die tante Emilia krantvast in haar voorjaarsmand heeft staan, maar dan
zonder het ringetje papier. Wij hebben dus ons zelf weêr eens in de bloemen gezet
en daaruit kunt u opmaken, het gaat ons best. Ik moet helaas wel kort zijn, we staan
op stel en sprong om verder te tijgen, altijd maar verder. Vandaag is het doel El-Ksar,
dat is een stad. Over drie dagen zijn we in Fez waar de Sultan is op 't oogenblik,
een van zijn twee residenties, daar vinden we kennissen. 's Nachts slapen we in
tenten die door gewapenden worden bewaakt. Het is heerlijk, het is verrukkelijk, en
een temperatuur, nee maar, we hebben het heelemaal niet warm. We rijden maar
voort, van de eene plaats naar de andere, waar we nu zijn heet: Oeäd el Magzien,
dat beteekent: beschutte vallei. O, wat zullen we veel te vertellen hebben wanneer
wij elkander weêrzien, als iemand verre reizen doet... Ik moet er wel om lachen
soms, ik wou dat u Theo eens kon zien zitten op zijn Moorschen zadel, ik zal onzen
reisgenoot vragen van hem een kiekje te maken. Het binnenland is nog heelemaal
primitief. Vóor me grazen kameelen en paardjes en kalfjes en de heele heuvel is
bezaaid met spierwitte schapen, het is toch zoo bekoorlijk, je denkt aan een Corot.
Wie had gedacht dat Emilia nog eens op een muildier zou trekken door de
binnenlanden van datzelfde Afrika, het heeft ons verdriet genoeg gedaan, ik begrijp
nu nog beter de liefde van de Boeren voor hun land... ik wil er niet aan denken.
Een troepje kinderen, die moeder wel eens zou willen aankleeden staat mij aan
te gapen of ik een wilde was; er roept er een: pa-pa; dat hoor je bij ons ook.
Vanmorgen om zes uur hadden we al muziek van een doedelzak, het is of we leven
in een sprookje. En ooievaars dat er zijn, het is het land van de ooievaars, de daken
die boven de cactushaag uitsteken zijn alle bezet. Van ooievaars gesproken, hoe
is het met Loes?

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

Ik schrijf maar voor het vaderland weg. We zullen in Tanger wel weêr een brief
van u vinden, hopen we zeer. We hebben van morgen frissche boter gehad van de
menschen hier, verrukkelijke boter en hun brood is versch ook heel smakelijk; we
hadden tot dusver nog meegenomen wittebrood, maar dat lusten de
Arabieren-knechts ook wel en vanmorgen zijn onze tien eieren opgegeten door onze
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muilen, je moet het maar gelooven. Het is nogal niet zoo erg, je krijgt hier tien eieren
voor een reaal (12½ cent).
Theo schrijft spoedig eens Gegroet, gegroet! Onze rossen staan klaar; ik verlang
dat Theo mij op het pak helpt, het zit gemakkelijk, maar je moet er een sterken rug
voor hebben; Theo zegt ik zie er goed uit.
In haast. Vier een vroolijken dag.
Uw liefhebbende dochter,
Emilia.
27 April 1902.
Oeäd el Magzien.
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P.S. We hebben geld genoeg; het dofje van tante Emilia voor mijn gezondheid komt
ons goed te pas. Ik heb haar van uit Tanger nog geschreven; het kon toch al niet
beter besteed worden, niet waar! Gezondheid bij volle teugen. Onze twee
reisgenooten zijn diezelfde Amerikanen van Marseille, hèel-jong getrouwde luidjes;
het is meteen goed voor Theobald zijn Engelsch.
Terwijl Emilia dus afzonderlijk zat te correspondeeren, liep Theobald bij de heg te
wikken en te wegen, herzeggend in zichzelven de regels van zijn vers, stilstaande
soms en kijkend zonder kijken, als menschen doen wanneer zij vervuld zijn van
zichzelf. Toen had plotseling een hevig gedoe van de drijvers zijn aandacht
getrokken. Over den rug der pakmuil hoonde de tentknecht Mohammed, geler van
de nijd, Zaïlaschi en Zaïlaschi rekte zijn zeenige nek, zijn adem hokte, hij leek zich
te verweeren. Waarom twisten zij zoo? was het naijver? Zaïlaschi bezat. Waarvan
werd hij beticht?... ‘Wie weet wat moois ze roepen naar elkander,’ mopperde
Theobald. Blijkbaar verloor Zaïlaschi; alsof hij den hemel riep tot getuige keerde hij
terug tot zijn muilen, maar midden in zijn loopje, wierp hij zijn lijf weêrom of had hij
getrapt op een slang. Het wit van zijn oogen gliste in zijn booze tronie en
sluipstappend naar zijn aantijger, graaiden alle tien zijn vingers in de lucht. ‘Slechte
kameraden,’ gaf Hasj enkel ten antwoord op Theobald's vragen en uit zijn
meerderheidsgevoel gebood de gids naar de kijvende kerels. Ook Roosevelt trad
er op aan, hij had de revolver in zijn hand zóo dat ieder het zien kon en uit zijn
borstzakje nam hij de patronen en onderwijl hij zijn reisgezel vertelde: de wachten
een drinkgeld te hebben vereerd, hoewel dat gansch niet noodzakelijk was en
hoeveel hij als tegengeschenk gegeven had voor de moena, liet hij ze éen voor éen
secuur glijden in het rondsel. ‘Hij had ze dus wel, hij is toch een gentleman,’ dacht
Theobald. ‘Lèvenmakers in den waren zins des woords hier,’ keek hij naar de
onbedaarlijke mannen, ‘dat is wel het spel van den ernst, moorden en doodslagen
gebeuren met niet veel meer omslag, er is iets kitteligs in zich te voelen als op den
rand van gevaar.’
Eindelijk was het gezelschap uitgetogen, reed op langs den statigen boom, een
volwassenen noteboom gelijk. Een huisje als een kapelletje school er onder, vergane
lappen en ook frisschere hingen geknoopt aan de takken, de boom was heilig. Dwars
door de vlakte van gister-avond, er zich over verwonderend in den klaren morgen,
keerden ze naar het spoor; hoogdrijvende wolken doorzwierven het azuur, blank
en als bespiegeld door de weêrschijnen der zonnige gronden. Hasj keek er naar
op, zijn gezicht was betrokken; nu zouden de wegen wel drogen, meende hij toch,
het seizoen raakte over, begon hij het praatje dat einden zou met het aanvaarden
der sigaretten; en eenlijk aan den spits draafde Roosevelt, hij had zijn pet met de
klep naar achteren gezet, zijn weddingschap beginnend. Door plekken margarietjes
wier zaaisels wijdweg verschimmelden met de begoocheling van zuiver duinzand,
trokken ze verder; van hun hooge zitplaats babbelden de dames luid. ‘Mucho camino,’
plaagde Evangeline Zaïlaschi, maar Zaïlaschi ijverde norsch, was mild met den
stok, peutte en porde zijn beesten en zijn opstandig gemoed de heul van het pijpje
vergat. Toen was het pad een tijdje lang gruizelig van steenen en herdersjongens
verrezen van achter de terreinbollingen en aangehold tusschen de glinsterende
palm-plaggen door, draafden met hen mee en bedelden. ‘A beauty, wat prachtige
oogen,’ bewonderde Evangeline den met haar beest meegangelenden knaap,
‘mesjaam,’ lonkte ze naar hem en toen Emilia opmerkte dat deze heel niet schuw
waren, lachte Hasj witjes en zei: die waren karavanen gewend. Ongetwijfeld Hasj
had weêr getwist met Mrs. Dartle, Hasj wrokte. Verlokt door het vleien wierpen de
dames ten leste eenige perro's naar beneê en allen hadden vroolijkheid om het
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raafachtige neêrstrijken van de jongens: beteuterd waren ze gebleven waar de
muntjes waren gevallen, roepende teleurgesteld hen achterna: ‘het is niet wit,’ naar
Hasj vertaalde.
De weg welfde op, vereffende en zette zich zoo voort onder de luwte der tuinige
bulten,
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UIT DE STRAAT NAAR HET ZOCCO (ZWART KRIJT).
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belegd en bekroond met donkere dorpen als met grove Lenôtre-figuren. Laag en
hoog graasden de koeien, de oranje basten tot de buiken in het roodende
bloemblauw. Geleidelijk volgden de bouwlanden elkander, gronden soms pas
genomen in cultuur, tallooze bloot gewoelde bollen van irissen en galtonia's lagen
er op de aarde, gelijk aardappelen liggen voor het nalezen op Hollandsche akkers.
Er was geloop op het pad. Brons-donkere mannen van onder en boven naakt en 't
wit hunner hemden toonend uit de gemakkelijk afgezakte dsjelaben, wandelden
veerkrachtig; ze hielden hun handen aan de einden der als jukken gedragen stokken
en hun stemmen klonken ernstig op naar de lentege lucht van vogelzang vervuld.
‘With thy clear keen joyance, languor cannot be,’ sufte Theobald.... ‘Emilia hield niet
zooveel van Shelley's “Skylark”, het was haar te veel exclamatie’.... ‘Look, Frau van
Horen!’ riep Evangeline; een kuifleeuwerik trippelde voor de hoeven weg en
vleugelwipte over het spoor. Ze zat gemakkelijk doorgebogen, als een breedmiddelig
moeke te schommelen op het pak, niet langer beprangd door corset.
‘Wij hollanders zijn van huis-uit werkelijkheidsmenschen,’ soesde weêr Theobald...
onze dichters... Vondel zegt 't moet hemelval zijn, maar... de paradijzen en de
gezichten der onzienlijkheid, wat zouden zij zijn zonder de vergelijkingen die de
aarde geeft... dat zingen, het is als een ander soort reizen....
Hoe zou Shelley's groot hart het bedrijf zijner landgenooten hebben gehaat....
Wonderlijk geslacht toch.... Aan de zuidpunt van dit werelddeel waar wij noordelijk
trekken om onze ziekgemaakte zenuwen te herstellen, vermoordt het nu de vrijheid,
verwoest het de hoeven en de huisgezinnen onzer stamgenooten en tegelijkertijd
is het de krachtige levengever onzer Hollandsche kunst, bewondert het onzen
landelijken zin en onderhoudt het onze verheerlijking van het eenvoudige gezinsleven
in schilderijen.... ‘Chamberlain is een groot man,’ kwamen de woorden van het
Engelsch Parlementslid met wien zij in Oriental een tijdje hadden saâmgewoond,
zwerven in zijn herinnering en ‘I love the art of your country’.... wanneer hij Emilia
tranen in de oogen had geredeneerd door zijn krantenleugens, kwam hij met zijn
weeë hand: hij hoopte toch niet dat het schade zou doen aan ‘the feeling.’
Het muildier, de maningen niet voelend, was ongemerkt uit het drafje geraakt en
plotseling, opschokkend zijn ruiter, was het stil blijven staan als een mijlpaal. ‘Niet
aldus,’ ranselde dadelijk Theobald, hij zag Zaïlaschi woest staan wuiven met zijn
arm en het gezelschap dalen achter den weg. Er was weêr water. Een stille heerige
man die een jongetje in een chroomgeel djselaabje aan het handje vasthield, wees
hun de waadplek en aldus gauw aan den overkant gekomen, reden ze verder in
woestijnig zand.
‘De post,’ schreeuwde daar Hasj, ‘Madam, uw brief.’ Mohammed had achter zijn
hand geroepen, brengend een neger tot stilstaan, die schuin als een stuk wild rende
over het blinkende duin. Hij liep in een spierwit kniehemd, bekruist over borst en
rug door de riemen van zijn zwarte tasschen, 't gepoetste koper der ringen straalde
aan hem waar hij stond. Een vrouwtje met een brandrooden lap om haar hoofd en
die een verschoten oranjevest met vele knoopjes bezoomd nog, open had hangen
voor den boezem en een gestreepte schorteldoek om de beenen droeg, nieuwsgierig
was toegetreden en lispelde naar Mohammed en dan naar Zaïlaschi. Drie blauwe
streepjes waren op haar kin getatoueerd en een onverglaasde, koel-bleeke waterkruik
hing als een grieksche lekytosh slank aan haar hand; haar nagels waren bruin
geverfd, leken gepolitoerd. Zeker lag daar een dorp achter het zand en was de put
ver van huis. Ze stond er in haar schamele onnoozelheid op nog mooie voetjes,
een koopren ring geklonken neêrhing op haar eene enkel, verloren te kijken naar
het wonder van den brief en naar de twee realen, een voor het frankeerzegel en
een als belooning voor den bode.
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Lodderig knikkend had de bode den brief mee helpen vasthouden al den tijd dat
Hasj hem uitlei wat hij er mee moest doen. Dan liet hij uit zijn aapachtige hand het
geld zacht glijden in den tasch. Theobald moest kijken naar zijn ebbenige beenen;
er was geen spatje
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op; schilferig grijsde de huid naar de enkels als bij de meeste negers. Een druk
praten was gaande geraakt; Emilia's levendigheid om het posten van haar brief.
‘Dat is juist zooals je je dat altijd hebt voorgesteld,’ zangerde haar stem naar
Roosevelt, die jongensachtig blij haar toeknikte, ‘dat is zooals je het leest in boeken
en verhalen!’

POTLOODSCHETSJE.

‘Ze maakt de lucht aan den gang,’ lachte wat Theobald.
Hasj zelf was ook spraakzamer geworden, had iets vasters in zijn kijken om het
welgelukken der bezorging van Emilia's brief; hij bracht zijn ezel weêr bij, vertelde
dat groote geldsommen wel aan zoo'n bode werden toevertrouwd, dat hij in drie,
vier dagen de marsch maakte van Tanger naar Fez, amper slapend, maar daarna
een week kon rusten.
‘Hadden zij dit thuis eens kunnen zien,’ genoot nog Emilia. ‘Wat hebben wij het
toch dikwijls met krijt op het zwarte bord in het postkantoor geschreven zien staan:
‘Aujourd'hui part le piéton.’
Nadat de hellingen met koren vergolfd waren uit het gezicht, mateloos stil begleden
door de schaduwen der bolle wolken, was de weg al breeder geworden en reden
zij te midden van paarschende gronden als door een polder. Ibissen klepten op voor
hun gerucht, gelig op kop en rug, bloemgele snavels als daggen stekend uit het
dons naar voren. ‘Een mooi veld zou het hier zijn voor een bataille,’ viel Theobald
in, terwijl hij het verzwerven nakeek van de blanke vogels. Hoe kostelijk bleven zij
van morgen bij elkander. Emilia had de heiligheid der ibissen ter sprake gebracht
en Roosevelt, die in Egypte had gereisd, wist allerlei belangrijks; hemelsbreed keken
de blauwe oogen der vrouwen; het waas-blank van heuvels dampte boven de kim
en even vertoonde zich een trage, sleurige bocht van de rivier, vervagend in zijn
schelle kanten zand.
Maar driften vee had hen op hun teugels doen letten en nauwelijks was het
marktachtige woelen voorbij, of Roosevelt bespeurde een karavaan kameelen; voor
de eerste maal herkenden zij het eigenaardige, deinende loopen als van een schip
dat hobbelt.
‘Welk een patriarch,’ zei Emilia, toen de voorste langs trok.
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Als de last niet voelend stapte de bruine kolos, plomp-knieïg en hield den kop
met de dwaze oogbulten trotsch gelijk een vaan op zijn strot-kronkeligen hals; dotten
haar hingen hem tot een woesten baard. De karavaan trok wijdverspreid, op den
sleependen telgang van hun gemakkelijk vouwbre pooten graasden de kameelen,
rekten met hun snuffelsnoeten naar de bloemen op den weg. ‘Zoo ontstaan dus de
vele paadjes hier,’ dacht Theobald; zijn muil had de ooren in den nek gelegd, was
bang voor de monsters. Hasj wist, 't was weef-goed wat zij op hun ruggen vervoerden
en er ontstond verschil van meening over het onderscheid tusschen een dromedaris
en een kameel. Roosevelt vertelde hoe hij in Hindostan zijnde, een tocht gedaan
had op den rug van een kameel, hij was er zeeziek van geworden, dezelfde
verschijnselen die zich voordoen op een boot. Achter de dieren aan schreed een
Kabyl in zijn zonnige omplooiing, wiegelend met iets van de wuiving eener
wind-bewogene palmkruin in zijn statigen loop.
‘Je kunt aan alles merken dat wij komen
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in de nabijheid eener stad,’ zei dan Emilia.
De weg was niet langer leemig, bijna zonder bloemen. Voor den horizont rezen
weêr hoogten, duidelijk konden ze de schapen onderscheiden over de lange heuvels.
In het wisselen der als water vervloeiende schaduwen reden ze voort. Overal werkten
de vrouwen op het veld; gebukt, sommigen wanstaltig door de bobbels der onder
hun doeken meegedragen zuigelingen, roeiden ze de droge distels uit en sloofden
die dan op hoopen. Maar de akkers vereenzaamden, alle gewied en toen had
Evangeline weér het ongeluk te vallen van haar muildier.
‘No mucho camino,’ gekte ze nu zelfs naar Zaïlaschi; de norsche drijver begreep
de aardige toepassing niet; den geheelen morgen grommelde hij naar zijn kameraad,
met wien hij gisteren zoo broederlijk uit éen pijpje liep te rooken; het leek Theobald
of hij de voorkeur die Evangeline hem nu betoonde, liever niet genoot.
‘Play-fowlers!’ riep ze, toen er een paar mannen bij een akkerrand neêrzaten met
houten speelpijpen in hun schoot.
‘Kameraden van u.’
Evangeline glunderde om Theobalds aardigheid, schikte zich weêr stevig en hij
haar zoo triomfantelijk ziende om de kunst, begon over Wagner en over het gebruik
dat deze gemaakt had van dergelijke instrumenten.
‘Ja,’ lispelde de zangeres... ‘O, o!’ uitte ze als een moeder die haar kind beklaagt,
toen Theobald bij 't even omzien in den zadel zijn beugel verloor. De streng was
weêr gebroken. Mohammed bekeek het niet eens, hij rukte de purpre flarden weg
en hing den beugel zoolang te bewaren aan de punt van Theobald's voet. En terwijl
hij: ‘arra, bagla!’ de beesten bleef drijven met zijn stem, begon hij van de palmtakken
te rooven langs den weg, vergarend er een bos van onder zijn arm en strippend de
stekels, liep hij er drie door elkander te vlechten tot een koord.
‘Het is een ware wonderplant!’ riep Emilia uit, ziende naar zijn vernuftig gedoe,
‘dat dient voor alles.’
Hasj verzekerde dat zou wel niet meer breken; het was zeer sterk, yes, de jonge
planten werden gegeten en de zadelmanden ervan gevlochten, de korven en de
matten, het groen werd vanzelf wel geel. Hasj zweeg, over zijn gelaat toog de
afzondering van het luisteren; achter hen speelde de klarinet, almaar hetzelfde
klagelijke, doorkrijtende de zonnigheid; tot het plotseling overging in een hooge
schrei en uit was gelijk een vlieg, die gonzend iemands aangezicht voorbijgevlogen,
wegslipt in de lucht.

POTLOODSCHETSJE.

Naar de verte wiekte een zwerm raven en dook in de branding van het licht achter
een vonkelgroene helling; daar lag gewis een aas. In zuivere afgeklovenheid zag

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Theobald ook hier weêr een geraamte liggen, voltallig, gestrekt, met het dikke
bekkeneel en de gave kooi der ribben.... ‘Een muil,’ zei Hasj; Hasj liet zorgelijk zijn
hoofd weêr hangen, als een stem van de ruimte verzwierf ergens het harde wijsje
van de fluit; ‘onze botten loopen nog, ouwe,’ schertste Theobald en hij klopte zijn
beest eens op den broeiigen hals; ‘het is maar weinig waardig met zulke stijgbeugels
onze intreê te doen in een stad van vermaarde cavaliers.’
Eindelijk hadden ze dan de twee ruiters ingehaald die allang voor hen uitreden,
maar daar begonnen die hun kleine paarden met de naakte hakken te sporen en
in een groot gerucht van hoeven te wedrennen, dat er hun kleêren van bolden. Ze
stoven de vlakte in die woest voor hen heen lag, rauw en
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rossig begroeid als van wilde zuring en ze werden al kleiner en kleiner naar de
heuvels, wild bekrield van blikkerige keien. En 't was omtrent den middag al toen
eindelijk een lang, schaduwig stadsbeeld verscheen onder een schaar van helle
wolkjes; breed-uit stond er een roode muur als vet van vocht en brokkelig van
kanteelen; met stompe, donkere dotten van citroenboomen er boven, met minaretten
als vierkante wachttorens en drie kronen van dadelpalmen sterrelend voor de lucht.
‘El-Ksar,’ riep Hasj.

POTLOODSCHETSJE.

‘Wij trekken er als pelgrims op aan,’ juichte Emilia.
‘Dat zag ik aankomen,’ gromde Theobald; hij had haar zien wankelen, den zit
verliezen en rollen naar den grond.
‘Dat komt van het uitbundig zijn,’ mopperde hij, toen Emilia dadelijk ter been haar
mantel stond af te kloppen.
‘Ik heb niet gegild.’
Hasj was eerder dan Theobald ter hulp gesneld en bood Emilia zijn
verontschuldigingen alsof hij de oorzaak was van den val. ‘Dat heeft hij voor de
Amerikaansche nooit gedaan,’ waardeerde Theobald. Hasj bekeek nauwlettend het
pak, wees Mohammed, hielp zelf hem sjorren en daarna reden ze de anderen achter
na, die waren doorgereden.
‘Er zijn zeven minaretten,’ telde Emilia hardop.
‘Er zijn er tien, Madam,’ wist Hasj.
‘Het schijnt een godsdienstige stad, El-Ksar.’
Theobald echter kon den val nog niet vergeten, ‘wanneer je nog eens voelt dat
je valt,’ zei hij, ‘stribbel dan niet tegen maar geef je over aan den val, ik ben zeker,
dat je de minste kans hebt je te bezeeren.’
‘Ik heb me niet bezeerd, het is toch de eerste keer pas,’ vergoelijkte Emilia.
Theobald ontstak alweêr een sigaret en reikte er eentje aan Mohammed ook.
‘El-Ksar, mesjaam,’ beduidde hij met zijn hoofd. Het gezicht van den jongen
verheerlijkte door den lach, hij lispelde als een bloô meisje; hij had een bloem
gestoken zitten tusschen zijn haarstreng... ‘ik zal hem zooveel sigaretten laten
rooken als hij wil,’ overlegde onze reiziger; ‘ik zal hem binden aan ons, indien hij
blijft.’
Weêrzijds drongen de heuvels naar de stad die lag als in een bekken; op vele
hoogten blonken er schril in zon de grafhuizen van heiligen: de kubieke, witte blokken
met het koepeldakje als een te kleine deksel op een doos. ‘Dat is de grootste heilige,’
sprak Hasj; hij hield zijn ezel in, bleef achter en even daarna hoorde Theobald zijn
zingerige bidden. Theobald had een groote aanvechting om te kijken, maar hij
bedwong de lust. El-Ksar was nu zeer nabij; uit het starre verschroeide gesteente
galmde de dwingende stem op van de muezzin die de geloovigen riep.
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Ze reden den muur om naar het noorden; langs hutten en heggen, doorvuurd van
Indische kers; over den schouder gemonsterd door het gaande volk en 't leek
Theobald dat alle mannen keken naar zijn armzaligen beugel. Een heer in haïk,
gansch wit, met het roode fez-topje uit zijn omvangrijken tulband en wit van baard,
reed naast hen mee op een muil, die kwasten had hangen naast zijn oogen. Een
knaapje zat voor hem op den zadel in een bladgroen dsjelaabje. Ze overgingen de
bouwvallige brug boven een droge bedding, lies en bamboe begroeiden de kanten
en hielden toen halt op een blauwbloemig veldje in 't gezicht van El-Ksar. Aan den
kronkeligen voet van een olijf ontpakte Hasj de lunchmand en oogenblikkelijk werd
hij door de Amerikanen bestookt omdat de tenten er nog niet waren.
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‘Ze bederven al je stemmingen, wat doet het er nu toe als wij even moeten wachten,’
knorde Emilia.
‘Laat ze maar betijen.’
Van over het stadje snaterden de ooievaars; kogels gelijkend op een stokje, zagen
ze de vogels op de transen der moskeeën.
‘Wat ziet het er oud uit,’ zei dan Emilia, ‘wat zal het hier heet zijn 's zomers.’
‘Haast-je-rep-je!’ begon ze te spotten, herkennend in de verte de ezels met de
tenten aan de vuurroode palen bovenop. Hasj ontving de knechts en deed zijn plicht.
Hasj Mustapha, palrecht, behield de onverstoorbre lachknijpjes onder zijn
pijplurkwangetjes, maar Mohammed lei stuursch het hoofd in zijn nek.
‘Wij zijn niet van plan te vliegen,’ zei hij hooghartig.
Een kittelige opwelling deed Emilia zich omkeeren toen Hasj al Arabe het
onslaafsch gezegde vertaalde. Roosevelt zei geen woord meer, keek even oog in
oog, kortaf wees hij de kampplek tot nader order en zat dan met een vastberaden
uitdrukking te roeren in de sla. Haastig at hij wat, liet zich de muil voorbrengen en
vertrok met den gids de stad in.
‘Het is een complot, die leugenaars,... allemaal leugenaars,’ zei Evangeline, forsch
ademend, richtend haar oogen onverzoenlijk; ‘die eene zegt: hij kon niet voort, hij
heeft geen schoenen en ik weet, dat hij ze uit zuinigheid bewaart in de kap van zijn
dsjelaab, en die andre Hasj... nou; we moeten maar oppassen, ik laat me niet
bestelen’.... Ze had honderd grieven.... ‘Er moest toch orde zijn, nietwaar?’ ‘Ja zeker.’
Theobald haalde al gauw zijn boekje voor den dag en stond op van het kleed.
‘Altijd werken,’ zei de kunstenares.
‘Altijd werken.’
Evenwel op het veldje loopend, wist hij niet wat te schrijven, hetzelfde gevoel als
straks had hem bevangen weêr, arm en redeloos. Onder den strengen val van het
licht lag daar het stadje in zijn tandigen muur, laag en stil als een graf. Een
steengevaarte als een plompe triomfboog met een poortgat erin niet hooger dan
voor een ruiter, blokte er los van; een borstwering lijnde er van uit, omwoekerd van
onkruid, in puin gevallen bij brokken, schilferig en verkankerd door tijd en zon; telkens
kon hij door de bressen de bleek gewaade steêlingen zien treden, verdwijnen en
weêr opfiguren boven het eerste brugplan. Was het de rulle wildheid, de
vereenzaming die over alles lag uitgestort; deze oudheid, toonend haar verval in
het licht als een muildier zijn wonden....
Hij dacht aan de grootschere ligging van Tetuaan, aan de reis daarheen, aan den
trouwhartigen Kell en zijn schelm van een knecht Mimoon; hij keek naar de boschjes
beschuttend het veld als akkermaalshout in Holland; naar de barre heuvelingen;...
de doorgetrokkene;... naar het fletse olijvengroen er tegenaan geleund; naar de
maraboutgraven als helle spatten licht in de hoogten. ‘Gebouwd door de
Portugeezen,’ sufte Theobald en toen was zijn kijken teruggekeerd naar de muilen,
grazend met de gloeiende zadels op hun ruggen; naar zijn eigen wit beest, naar het
bankje als een troontje dat hem naar hier had gedragen....
Hij liep daar in gedachten aan zichzelven en kwam hoelangs hoe dichter bij de
tentknechts en onder het gehoor van hun opstandig gekakel.... ‘Wij hebben de goede
methode niet om met deze menschen om te gaan,’ zinde hij... ‘wij begrijpen hen
niet..., maar met al onze vooruitgang en superioriteit vertoonen zij toch in het bezit
te zijn van iets beters.... wie van ons manvolk kan zoo argeloos loopen met een
bloem op zijn muts of tusschen zijn lippen.
Lieten ze Hasj al Arabe ten minste den schijn van zijn waardigheid maar... wij
zouden er bij winnen....
Het lijkt alles toevallig’....
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‘Het is wat moois,’ kwam Emilia hem storen.... ‘mij altijd alleen te laten; ik vind
het ook zoo dolprettig niet dat eeuwige vitten te hooren, ik ben ook maar
weggeloopen, zij reddert op.... Ik heb weêr een ontdekking gedaan,’ vervolgde ze
gauwer... ‘een soort van wondertuin... nooit zag je zulke slakken’....
Dichtbij de plek waar de lunch lag uitge-
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stald, slopen ze achter elkander door een gat in de cactushaag. Onder de
sprankelende schemeringen van vijge- en granaatboomen, van citroenen en
mimosa's walmden er de geuren van oranjes, van violieren en van rozen. Hommels,
metalliek glanzend en geheel en al zwart, rommelbromden om; ongeziene vogeltjes
bezongen de priëeling en het ooievaargeklepper verklonk er zoo men torens kan
hooren spelen. ‘Salvia's’ riep Emilia bij helder-blauwe bloemen, ‘goudsbloemen,
oost-indische kers, en zie me eens die rozen en deze leeuwenbekken, welk een
gewas. Heb ik te veel gezegd! Het is van aanleg net zulk een tuin als die waar ik
met Mimoon in ben geweest, in Tetuaan. Overal boomen en de bloemen eronder;
weet je nog hoe ik weêr kwam met die sinaasappeltak, vrucht en bloesem te gelijk,
als de verspieders uit Kanaän, zei je. Maar hier zijn méer bloemen, zie je, wat een
weelde hè? alles wat wij kweeken 's zomers groeit hier wild, kijk wat zou dit blauwe
trosje wezen met dit driepuntig blad?’
‘Maar daarvoor heb ik u niet aan uw mijmering onttogen,’ begon ze weêr, ‘ik heb
iets aparts voor je... laat die Amerikanen maar voor ons zorgen, zonder hen hadden
wij toch niets durven ondernemen, zeg ik maar.... Waar stonden ze ook, de
mariadistels?’ bukte ze nog eens onder de rommelige twijgen door; ‘daar heb ik
ze.... Wat zie je daar nu aan voor bizonders?’ en eer Theobald er naar bukte, raakte
zij met haar vingertje aan een blad en zag hij verspringing als van aardvloo.
Dan zag hij het ook. Je moest er naar zoeken met je oogen. In de marmerige
krooken der distelbladen hurkten tallooze kikkertjes niet veel grooter dan een
mannennagel en ze leken als van bladgroen volgezogen, als vette bladluizen zijn
en hadden purpere insektachtige oogjes.
‘Het zijn volmaakte kikkers,’ zei Theobald ernstig; ‘ik geloof dat is iets heel
bizonders;’ hij nam zijn zakboekje uit zijn zak en knielend bij de plant, begon hij
opmerkzaam er eentje zoowat te teekenen, op de wáre grootte.
‘Als een Hollander maar een kikvorsch ziet, dan haalt hij wel weêr op,’ spotte na
een poosje Emilia.
‘Ik ben al klaar.’
‘Je hebt me nog niets gezegd van mijn trouvaille.’
‘Het is een pracht, het is de tuin eener sultane waardig.’
‘Ik heb niet naar een complimentje willen visschen.’
‘Ja maar, ja maar,’ broddelde Theobald, ‘je vergeet mijn boek; lieve, u vergeet de
muze’.... Buiten den tuin werd geroepen.
‘Mister van Horen, are you there?’ riep Evangeline; ‘wij gaan de stad in.’
Gauwtjes pakte Emilia Theobald bij zijn oorlel en stak haar lippen toe.
‘Je bent een beetje uit je humeur om-dat-je-denkt, dat-ik-je-vers-niet-mooi vond.’
Er stonden twee ezels klaar die Hasj gehuurd had voor de dames; de consul was
niet thuis bevonden; ‘buitengewoon smerig,’ gaf Roosevelt zijn indruk weêr van
El-Ksar. In optocht waren zij toen met Hasj naar binnengegaan en op een
vestingachtige zon-brake ruimte gekomen; waar zonderling frisch, overal hoopen
grasgroen lagen langs het pad: te koop liggend veevoêr, jonge afgesnedene gerst
die de ezels de koppen deed rekken en door een ander kabalistisch poortje aan het
overgestelde padeinde in den hagedisspletigen muurwand waren ze vervolgens
van den hellen dag geraakt in verbijsterend halfdonker. Achter elkander gedwongen
reden ze daar door straatjes, overdekt met zoldertjes van riet en bamboe; door
losgelaten stengels en vlechtingen scheutte de zon haar licht in flarden en fonkelde
neêr als op meststroo. Het pad geleek een riool; in de kelderige stilte klutsten en
knarsten de hoeven door een vunzen brei en uitwijkend voor de beesten, slopen er
herhaaldelijk schichtig opblikkende gedaanten de stijgbeugels langs, schuifelden
en drukten zich aan tegen den somberrooden, van opgespatte drek beklodderden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

muur, klemden hun vingers in de diepe voegen of hielden zich in evenwicht boven
het smalle keienpaadje op hun naakte beenen.
‘Got, got, wat is dat Tetuaan een idylle,’ praatte Emilia en Theobald verstond de
stilte der ontzetting in haar stem.
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Wonderlijk smetteloos zaten er dan opnieuw de getulbande heeren, op gekruiste
beenen in hun winkelhokjes genesteld; de bloote als om te kussen reine voeten met
poezelig verzorgde teenen vlak bij den rand soms van het oud-glimmende,
neêrgeklapte luik dat 's avonds het winkeltje sluit. Enkelen lagen er geëlboogd te
schrijven met dikke pennen van riet; aardige blauwe inktkruikjes stonden naast hen
en geuren van sandelhout en nagelen welriekten uit hun kastjes. Dat was als in
Tetuaan waar onze reizigers het winkelleven hadden kunnen bekijken en even schel
en fel, hingen er de opgehangen wolstrengen bloedkleuren neêr te druipen en gelen
van saffraan.
Soms keerde een schrijver een bleek en zinnig gelaat toe, als wars van het
nutteloos bestaan boog hij zich weêr in zijn schemer. En 't werd al rauw en oud.
‘Mesjaam’, hoorde Theobald de zangeres haar woordje Arabisch naar een meisje
roepen. In een deurhoek schuilde het schuw en hield met de geverfde vingertoppen
den hoofddoek open voor haar smachtende zwarte oogen. Groote oorringen vonkten
bezijen haar wangen en een haarband was met hieroglyfische spangetjes om haar
voorhoofd vast.
Soms ging het langs een deurtje, spinraggig besneden met wiskunstige figuren;
als vouwtjes in een door de jaren bewerkt voorhoofd waren alle de snijkantjes belicht.
Geslagen lofwerk: ijzeren scharnieren en sloten versterkten ze en soms ging het
langs hokkigheên als zweeterige spelonken vol hinderlagen van nacht.
‘Got, got,’ liet Emilia weêr hooren.
‘William, make me a picture!’ riep de onvervaarde stem der zangeres bij het
opengaan van een straatje.
‘Lovely, lovely,’ herhaalde ze.
Boven een portiekje, brokkelig, met emeralde, witte en zwarte tegeltjes nog
omsierd, op een hand-bereikbaar bordesje, had een ooievaarspaar zijn stakkelig
nest gebouwd. Het vrouwtje zat er met een dikke broedborst, het mannetje steltpootte
er naast, zich plurende. Roosevelt had gauw de riem van zijn codak over het hoofd
gehaald en liet er de roezigverwarde Hasj zijn muildier houden tusschen de
fel-verlichte kijkers. ‘Ze poseeren goed,’ riep Theobald en keek meteen van de
mannen weg, die hem elkander wezen met de oogen en over de vogels heenziend,
zag hij op een uit 't innerlijke opdoemende bordes, een zwarte slavin in een purperen
tuniek, strekkend de lijnen van haar slanke lijf, staande als een standbeeld voor een
zonblanke wolk.
Roosevelt had lang in het spiegeltje geloerd van zijn camera, knipte het kiekje,
knikte:
‘All right.’
Schietgatige raampjes leken te spieden in de vooze muren en langs berookte en
asschige holen reden ze. Stapels koek-ronde brooden dampten er de geuren van
lekker-gelukte baksels naar buiten en half-naakte jongens joolden er uit met
bemeelde hoofden als pierrots. Teêr-roode vaaswerken en koelgloeiende glazuren
pronkten bij pottenbakkers, dan zwenkten er andermaal de beesten een binnenplaats
in.
‘De graanmarkt,’ zei Hasj plichtmatig.
Het leek er al bestoven met pellen en met kaf. Witte pilaartjes, schragende daakjes,
omsloten het en gaven het den schijn van een grooten fondak. Tafelachtige platte
manden van palmblad, met een opstaand smal boordje lagen er gevuld met de
goudelende korrels; een man kocht een maat vol en liet die uitstorten in de
opgehouden schoot van zijn dsjelaab. Hier was het weldadig licht en ruim. Verhuld
wandelden er paren vrouwen. ‘Ze keeren van bezoek of wellicht van het graf van
een heilige,’ giste Theobald en hij keek hen na om het gedrapeerde loopen. Uit de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

deftige vouwen der hoofdbedekking gleed hun het sierlijke plooien-stel ruggelings,
tot op de roode muiltjes en mollige bloote hielen. ‘Het is als een mengeling van
antieke redelijkheid en Watteausche voornaamheid,’ mijmerde hij, ‘ongetwijfeld zijn
het vrouwen van eenigen stand,’ en als in een weêrschijn snel, bedacht hij het
toiletmaken dier vrouwen en de kunst een dusdanig gewaad uit éen stuk geweven
zoo bevallig te plooien. Gulzig klokten de kippen, duiven zwirrelden er en musschen;
‘die vindt je overal,’ meende Emilia even. Hoog uit het licht snaterden de ooievaars
en onder de omgangen hurkten de witte wegers en meesters
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en dronken uit glazen thee, gekruid met menth en verbena.
Hasj deed bizonder haastig, hij keerde zijn ezel en verder ging het door het nest
van buurtjes, andermaal tusschen de trotsche blikken van de mannen met hun
geitebaarden. Ze waren verschroeider van huid dan de Tangerianen en het trof
Theobald dat zoovelen van hen zoo jammerlijk door de pokken waren geschonden.
En weêr nu onder de wegende ernst van die koninklijke kerels, afkeerend hun
gezichten of waren zij met hen allen geen blik hun waard, voelde Theobald zich als
een indringer, een gedulde; hij zette zich wat flinker in den zadel.
‘Most interesting,’ zei Evangeline voor zich uit.
Hij zag haar profiel in een straffe glimlach blijven en dat deed hem zonderling
genoegen. Roosevelt rookte de eene sigaret na den andere en leek naar niets te
zien. El-Ksar stootte hem af, als een melaatsche waar men onwillekeurig het hoofd
van wendt en de herinnering aan het blanke en stemmige Tetuaan kwam toch alleen
maar door die mooie bedrijfjes en nerinkjes die in Tanger haast niet meer bestaan,
verdrongen als daar de gebruiksdingen worden door het gemeene Europeesche
export-goed. El-Ksar was triest, toevallig, rooverachtig woest; 't was zelfs niet
Moorsch; de roode baksteen en de hellende daken deden telkens aan Holland
denken; El-Ksar lag te vergaan als een rif.... Stapvoets reden ze door de broeiige
wirwar; in de stanken van brandend vet en houtskool; daar werden de Moorsche
lekkernijen gebraden: stukjes gehakt in eigeel gedoopt, die aan naalden geregen
er met de lippen worden afgenipt; langs barbiershokken waar door de smerige
vliegennetten heen de kerels schemerden, die hun hoofden lieten scheren. Toen
was er een opstopping en bij een standplaats van muilen zag Theobald neêr op
kerels die kaartspeelden boven een drogen vloerplek, in de schaduw hunner beesten.
De kaarten hielden teekens als monogrammen en een der spelers was wit als een
albino.
‘Spadielje - manielje; basta - ponto,’ grommelde Theobald; dit kaartspelen bracht
mij een oogenblik thuis; kleinigheden kunnen toch wonderlijk aandoen... hoe dit
alles te beschrijven in zijn volheid en waarde, zijn tragische waarde... 't bekende
geluid van duiven klapwiekte weêr om zijn ooren, de gang zat er weêr in. Plotseling
werd er achter gewone raampjes met vurige geraniums in het kozijntje, gewuifd en
verwelkoomd; blauw omsmeerde venster-vierkanten raakten vol van vleezige
jodinnen-gezichten die naar de vreemdelingen lachten.
‘Alsof wij verlossers zijn,’ meesmuilde Theobald.
Hier, bepronkend de modder liepen de Joodsche matronen in krakend paarsch
en wit, met bloem-gele zijden hoofddoeken om, glad tot boven de als gepenseelde
wenkbrauwen, achter de ooren omhangend met een hoekig vouwtje. Zij toonden
dezelfde blijdschap, deden hun kinderen ook groeten, ze helpend daarbij met de
handen, wichtig van ringen. Als in een beroep om verteedering gingen zij er met de
bepoeierde boezemvlakken in het licht; toch deden de weligheden hunner halzen
Theobald hier aan als onkuisch. ‘Mooi slag volk,’ keek hij naar de jonge Hebreërs
in vaalzwarte lijfrokken rank en rozig en met koket gezwier van haren op het
voorhoofd. Door het geslaaf en gescharminkel van 't rood en paarsch-gegordelde
en bekalotte Jodenvolk, geen Jood mag een tulband dragen, draafden de beesten,
druipende en bloederige slachthuizen langs en toen leidde Hasj hen andermaal op
een markt.
‘Nog zoo'n negerij,’ bromde Roosevelt.
Onder de scholingen van voos-roode dakjes en pluizen opstekende rietdekkingen
en kalkingen, verweerd en beschimmeld; onder de geruite bamboe-vlechtingen van
cafeetjes was de markt laag en bebobbeld door de helle volte. 't Klingelen van
waterverkoopers met de aan riemen gedragen glans-zwarte zakken op de heup
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gesteund: huiden vol gezwollen van het water in de gedaante teruggekeerd van
een geitenbast, en waaraan ze de straalpijp omgeknikt hielden of sloten met het
plat van den duim, relde door de volte. De koperen drinkbakjes rinkelden voor hun
buik, leken bellen ook en even kwam een gezegde van Signor Sonnorelli om die
tergende, mise-
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rabele zomersche muziek zwerven in Theobald's hoofd. Achter in het plein welfde
een heuvel, verdorperend het al; witte gedaantetjes klommen er als
bedevaartgangers en knapen lieten er hun zeshoekige vliegers opstaan in de lucht
van louter oud zonneblauw.
Hier herkende Theobald boven de sombere moskee-poorten eene der minaretten
die de muren te boven staken toen zij naderden El-Ksar. Onophoudelijk bomde de
donkere slag van een trom uit een speelhuis daar in de buurt. Langs het rijpad waren
de verkoopers en verkoopsters zittend als op Tanger's socco; bamboestokken, zoo
geweren in rotten zijn gezet, hielden de schalen; hoopen zonnige oranjes, kromme
groene peulvruchten en gedrochtelijke aardappelen lagen er en lange paarsche
radijzen en peenwortelen uitgespreid. Een vrouw-figuurtje bewaakte wat eitjes; een
ander kippen, liggend met de omsnoerde pooten achteruit; een ander omhuld popje
een korfje vol koes-koes: de met de handpalmen tot korreltjes gedraaide meelspijs;
een vierde een mandvol hoorntjes-slakken die de vingers der verkoopster weêr
eens kwam rapen naar binnen, toen ze kropen te veel. Een hoogbeenige vent tilde
een stok waar wit-schuimig suikerwerk langs kronkelde als de slangen om de staf
van Mozes en kreet zijn waar te koop; houten borden stalden verbrijzelde stukken
noga uit; een laag tafeltje een vracht van framboos-roode kokinjes die de koopman
bewaaierde met een palmblad en zoo de dolle bijen in een stadig wolkje hield. Mrs.
Dartle wou inkoopen doen. Zij liet zich door Hasj een homp brood aanreiken en
proefde en knikte naar Emilia omdat het goed van smaak was, terwijl ze aldoor de
wilde menigte bleef toelachen als een aktrice een te veroveren zaal. Doch Theobald
kon er zijn muil niet betoomen; halsstarrig wendde en drentelde het tegen de warme
drukte, tot het eindlijk op de welving van een brugachtig plan met een ondiepe
bedding er onder, zich gemakkelijk te voelen leek en als betooverd stond.
‘Bergbeest,’ spotte Theobald en deed verder geen moeite.
Vanaf zijn hooger zit daar, keek hij naar de zonnige klontering van het volk in het
schapenwol-wit, naar de donkere en hoekig omkapte Kabylen-koppen. Er werden
hier veel minder bruine dsjelaben gedragen dan in Tanger en alle de vrouwen zaten
of liepen geheel versloten in hun plooien, wat hij in Tangeral minder streng had zien
geschieden. Een paar heeren stapten statig ter moskee, devoot lieten ze boven de
armplooien der haïk een hoekje zien van het zeegroene bidkleedje, en toen trok
een jood zijn aandacht. Uit een scharlaken, van zwarte banen schuin doorstreepte
talaar, rekte hij zijn grijskrullige treurspelkop, lei zijn hand boven de oogen, turend
tegen zon.
‘Nice, nice!’ kwam Evangeline's stem dichterbij.
De markt siste en gromde; zij kocht en kocht. Hasj zonder windsel om zijn fez
borg alles in de zadelmanden van zijn langoor. Nu hief zij een sinaasappel boven
de kappen en koppen naar Theobald om hem te doen watertanden. Onophoudelijk
keek een neger naar haar in avondzon blozender aanschijn; de punt van zijn tong
roerde in zijn mondhoek, gelijk een muildier dat doet aan zijn bektouw.
‘Ik kan niet bij je komen,’ klaagde Emilia.
‘Hoe tenger,’ trof Theobald, kijkend naar waar ze opstak van haar muisvale ezel.
‘Er zijn hier veel meer negers dan in Tetuaan,’ bleef hij werktuigelijk waarnemen,
‘en ze zijn van een groot type; ook wordt hier niet veel gebedeld.’ Nauwlijks echter
had hij gedacht of hij verstond het bekende: allah-il-allah... en achter een stapel
oude sloffen waar schoenlappers de baboesjes van hun klanten meê verstellen,
zag hij het schuiven, het arme, lamme gedrocht. En onmiddellijk daarna herkende
hij den eigenaardigen loop van een man die een karbies boven zijn rugplooien droeg
en een houten nap; met zijn staf den leemrossen brugvloer begon aan te tikken en
zijn blindheid hief in het licht....
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Rondom de broeiige bast van zijn muildier waren ze komen postvatten, met
kinderen ter voorste rij, gedrongen naast elkaâr als voor een fotografie en allen
heimelijk kijkend. Van uit die plechtig blanke, hun sterke blikken niet wendende
mannen kwam het weêr aan: het onbehagelijk verwarrende gevoel. Theobald voelde
zich leelijk, de belachelijkheid
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van zijn palmblâren beugelstreng knelde aan zijn voet. ‘Wie hier komt, moet komen
met een schitterende escorte,’ trachtte hij te spotten; ‘ze imponeeren waarlijk.’
Langzaam ontstak hij een sigaret en blies den rook over de markt. Langs den rand
bewoog de fez van Hasj met de blauwe kwast. ‘Hasj moet houtskool hebben voor
zijn vuurtje,’ dacht Theobald.
Toen bemerkte hij een Europeaan geleund staan met de hand op den zadel van
Roosevelt en wist dat was de consul, die over de nieuwe drijvers kwam spreken;
dadelijk ratelde Evangeline's stem zonder bevangenis. Het praten duurde. ‘Gaan
wij nog niet?’ riep eindelijk Theobald naar Emilia; het werd hem hoe langer hoe
enger; met een heftigen ruk dwong hij de muil uit zijn verdooving. En eer de mannen
zich allen hadden afgedraaid als voor een spel dat uit is, eer hij er zich goed
rekenschap van gaf, reed hij daar achter Hasj aan door de opspattende modder.
‘Weggekeken, letterlijk weggekeken,’ grinnikte hij naar zijn vrouw; zij trokken
onder de groote triomfpoort door en waren thuis....
(Wordt vervolgd).

De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Vierde hoofdstuk.
Maar toen Croes, de vader, - ofschoon inderdaad dien nacht pas laat, na lang en
tobberig piekerend soezen, ingeslapen - den volgenden morgen zijn bed uitgestapt,
in de kleeren geschoten, een half uur later de deur uit gegaan was, op weg naar
kantoor, toen voelde de krachtige zes-en-vijftiger zich toch weer frisch en vol goeden
moed, bijna opgewekt.
Emma had fluisterend, angstig gevraagd, of hij maar weer niet een rijtuig bestelde,
maar hij, luid lachend: ‘Geen nood, mama!... Laat mij maar begaan, hoor!... Komt
alles terecht!... Nos kennimus nos!...
‘Zoo zeggen ze ommers, de latinisten?’, knipoogde hij, snaaks, tegen Jeanne.
Toch, onder 't loopen door ochtendstadsdrukte, de kroeg voorbij op den hoek van
de straat - van die vormlooze gaping tusschen de huizen, nog altijd genoemd naar
de vroegere gracht - waar ‘de Amstel’ stond; toen hij nader kwam, weer begon te
hooren al die geluiden van gisteren-ochtend, het joelen en roepen, 't waarschuwend
fluiten; toen hij de ‘posten’ ook weer zag staan, grauwe groepen..., en al het
nieuwsgierige volk-van-de-straat, de mallotige meiden, de sjokkende, slentrende
diender-figuren, toen was 't hem weer net of hij plotseling koortsig werd. Hij herkende
't wee-warmig, lam-zware gevoel, dat hij gisteren ook had gehad, een vage
beklemming, en klopping van onrust. Het ergerde hem, maar hij kon 't niet bedwingen.
Forsch liep hij, recht-op, bijna achterover het hoofd met den hoogen,
zij-glimmenden hoed, en hij snoof een paar malen, met wijd open neusgaten, krachtig
de morgenlucht op langs zijn snor. Hij proefde de frischte... maar 't hielp hem niet....
Ongestoord kwam hij weer binnen.
Er was even wat hoonend gejoegjach geweest uit een groep van die slungels,
maar hier en daar ook weer een zwijgende groet dien hij stug had beantwoord.
't Begon weer, de morgen verliep als de vorige. Dezelfde gesprekken, hetzelfde
gepaai van angstige klanten, met geruststellend lachen. Dan brieven en telegrammen
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om hulp aan bevriende confraters in Haarlem, Leiden, in Utrecht en Nijmegen,
telkens mislukkend, telkens weer verder; veel gepraat ook per telephoon met allerlei
lastige dringende menschen; een soesa!...
En een nieuwe brief van het ‘loonkomitee’, dat niet eens erkend werd door de
patroons.
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Ze verzochten een tegenvoorstel te doen, vroegen toegang tot de vergadering.
‘Welja!’, riep Croes. ‘Dat ontbrak er nog aan!’
De onderkruipers - behalve die twee dan, van gisterenavond - waren weer binnen
gekomen, stil, in de vroegte, beschermd door politie, en ook nog drie andere zetters
- werkeloozen - uit Haarlem. Maar juist door die vreemden, die ‘kerels van buiten’,
ging nu ook onder de laatste zes de geest hard achteruit, werden die ook brutaal
en vijandig. Ze smoesden en mopperden onder elkaar, liepen telkens te hoop. 't
Ging niemand aan dat ze zelf wilden werken. Of je wou staken, ja of nee, dat moest
ieder voor zich weten.... Deed je 't soms voor je plezier?... Maar die vreemde
snoeshanen hoorden hier niet! Die stonden op plaatsen van kameraden! Dát waren
broodroovers, onderkruipers! Die moesten er uit!...
En 't kwam bijna tot vechten.... Croes werd er bijgehaald.
Hij sprak zijn menschen vertrouwelijk toe.
Maar ze sloegen een hard-onverschilligen toon aan, brutaal-familjaar, als roovers
of muiters tegen hun hoofdman. Ze dreigden met ‘ook dan maar op te marcheeren’.
Ze wilden alleen nog een enkel blad van de avondkrant zetten.... Of zij d'r uit, óf die
provincialen!...
En Croes betaalde de mannen uit Haarlem, elk een volle week loon.... Hij ontsloeg
ze....
's Middags vergadering; kamervol heeren; donker was het er, warm en benauwd.
De anders elkaar minachtend benijdende, vinnig en scherp concurreerende drukkers,
ze zaten bijeen weer, lijf aan lijf, in den wolkenden rook. Nog maar vier of vijf, die,
met Croes aan 't hoofd, in niets wilden toegeven. Anderen kwamen met voorstellen
aan. Een paar ‘kleineren’ spraken er aarzelend van het ‘loonkomitee’ toch maar wél
te erkennen. Verraad was dat! 't Gaf luidruchtig kabaal. En een heftige ruzie tusschen
twee ‘vrienden’, Baatz en Van Anrooy. Die uitten in woede verkropte grieven, wrok
over twisten van jaren her....
De vergadering dreigde baloorig uit een te gaan....
Maar Croes gaf geen kamp en het lukte ten slotte, met bulderend spreken, 't
rumoer te overstemmen.... Ze luisterden eindlijk, verschrikt door zijn hevigheid. Fel,
zonder ophouden, nu en dan schreeuwend, met breede gebaren, praatte hij door
tot hij stokte van heeschheid.... Hij had weer gewonnen.... Althans deze week zou
men 't aanzien nog....
't Was op Woensdag....
Maar, geen verandering kwam er, die heele week uit.
De typo's vergaderden iederen avond. Hun meetingen hadden iets vroolijks, haast
feestelijks. Ze zongen er, bij hun eigen muziek. En 's Zaterdags hielden ze
geld-uitdeeling. De meesten kregen de helft ongeveer van wat hun gewone weekloon
bedroeg. De getrouwden iets meer. Er was geldlijke hulp gekomen van buiten, steun
ook van andere vakbonden, bijdragen uit het publiek. Want de volkskranten spraken
de arbeiders voor, en stakers bezorgden een circulaire, huis aan huis, in de buurten
der rijkeren.
Dien Zaterdagavond was er concert van hun mannenkoor....
Doch toen, op dienzelfden Zaterdagavond, Croes verdrietig zijn rijtuig instapte,
en wegreed, naar huis, huilden, voor 't eerst ook om z i j n vigilant, woeste
schreeuwen, snerpend gefluit, gekrijsch. Een steen sloeg een barst in het voorraam.
En Croes zag het bleek, helsch hatend gezicht van de vrouw die gegooid had, 't
huilende kind dat ze tegen zich aan hield geklemd....
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Hij wist, in een volksblad had het gestaan, dat hij 't stijfst op zijn stuk stond, dat
Croes van al de patroons in de stad, de onhandelbaarste, heerschzuchtigste was....
Een tiran!...
Toen had hij een - snel voorbijgaand - gevoel van koel-trotsche verbittering.
Och maar... die menschen!
Hij nam zich voor morgen-ochtend, thuis, een stukje te schrijven, bedaard en
waardig, en in te zenden aan 't zelfde blad. Ook wou hij een circulaire opstellen, om
in te lichten het groote publiek, nu ook eens van den patroonskant.
De menschen begrepen de kwestie niet.
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Ze deden geen goed door de stakers te helpen. Noodeloos armoe en strijd verlengen,
verbittering kweeken, den afstand tusschen patroons en hun ondergeschikten
vergrooten, dat was het, niets anders!
De Zondagmorgen was altijd geschikt voor zoo'n werkje....
Geen gehaaste kantoorgang dan door 't druk bewegende, windige buiten, door
straten-geroezemoes, herrie van karren, - hij trok niet eens laarzen aan, Croes.
Huislijk, gemaklijk, de voeten in wollen, gewerkte pantoffels, bleef hij tot koffietijd
rustig alleen, op zijn eigen kamer.
't Gezin, laat opgestaan, lanterfantte den ochtend door, in een langzaam zich
aankleeden, teutig ontbijten, 'n krantje lezen..., lui-loomige doening... De kinderen
bleven op kinderkamer, in 't achterhuis boven.
Je hoorde ze niet.
Er was niets in huis dan wat dof gestommel, somwijlen.
En 't was, in de roezige rijing der dagen, het eenige uur, dat Croes die eigen
kamer van hem in het ochtendlicht zag. Daar was dan telkens iets vreemds in, een
ijlte, die kil kalmeerde, iets nuchter-grauws, dat hem effen streek... Alle opwinding
scheen er zoo héél onnoodig. Onmogelijk haast. En een weinig belachlijk....
Drukdoenerij....
Stil bezonk in de rustige wereld, rondom, het driftig gesprokene... Al wat de week
verontrustend bewogen had, 't effende weg... had zijn ergheid verloren....
En dompige zwijging omdoomde het huis-op-de-Keizersgracht, 't scheen niet
langer te leven. Van buiten-af kwam maar zelden geluid dat verstoorde die doodsche,
lammige rust. Nu en dan, even, wat kar-gehobbel, de donker gedempte, brommig
sombere, roep van een jood met negotie....
't Kalme gestap van de langzame kerkgangers, wandelende paren,
Zondagsmenschen....
In Zondagsverstijving strakte het ál....
Maar Croes had zich aanstonds tot schrijven gezet, dien morgen, aan 't stuk voor
de krant. Dat moest af.
En 't moest indruk maken. Van nobel-gevoelsrijken toon moest het zijn, zonder
wrok, zonder bitterheid, warm-overtuigend. Maar 't spande hem in; tot zijn eigen
verbazing; 't ging niet zoo vlot als hij had gedacht... Gek!... Want eigenlijk had hij
toch niets te doen dan zich uit te spreken....
Hij rookte er twee sigaren bij op. Weenuchter bleef hij, zoo leeggeloopen. Hij
voelde wel dat het forceeren was. Toch moest het nu af. En hij piekerde, werkte.
Het lukte ten slotte. Gloeierig warm was zijn hoofd er toen van.
Hij las 't nog eens over.
Pathetisch, dat slot!... Niet een beetje te mooiig?... Eenvoudiger had hij 't zich
eerst gedacht... Maar enfin!
En vlug schoot hij zijn laarzen aan, liep naar de post...
Hij was opgelucht toen 't weg was, zijn stuk; dát was achter den rug! Hij ging het
al mooier, al waardiger vinden, een daad van beteekenis!... Was nu veel milder
gestemd...
Noor kreeg dien Zondag een vrindinnetje op visite. 't Was haar al weken geleden
beloofd, en ook afgesproken met de mama van het meisje. Mevrouw Croes zou het
plannetje anders zeker wat uitgesteld hebben. Het schikte nu slecht, zoo'n kind op
visite. Croes kon er toch eenmaal niet goed tegen, voortdurend dat hooge gesnap
en gelach en die drukke bewegingen - 's Zondags vooral wou hij rust om zich heen
- en zij..., nu, zij niet zoo heel veel beter; kindergespeel, gekibbel en drukte, ze had
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het ten minste nooit lang achtereen kunnen velen. Vandaar ook dat ze hun eigen
jongsten tot in hun twaalfde, dertiende jaar bij een meid of een juf hadden laten
eten, dat eigenlijk nu nóg Noortje en Henk, en natuurlijk Bas, meest boven waren,
op kinderkamer... O! ze hielden veel van hun kinderen, Emma en Jan. Maar altijd
die herrie... En dan die humeurtjes... Telkens verbieden!...
En ook, je kinderen vroeg gewennen aan omgang met vreemden, dat was
uitstekend. Daar leerden ze goede manieren van, en zich beheerschen... Juf was
niet makkelijk.
Maar nu vooral, met die stakingshistorie, die drukkende stemming, zoo'n vreemde
in
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huis... Al was 't dan een kind!... O, juist een kind! Op dien leeftijd van Noortje neuzen
ze veel meer op dan je denkt, zulke meisjes, bebabbelen thuis al wat ze gezien,
brengen óver wat ze gehoord hebben....
Enfin!... 't Ging eenmaal niet anders. Tegen Noortje zeggen dat het niet kon, om
die staking, dat zou nog gevaarlijker zijn....
En zoo verscheen ze dan, Ada Bekker, tegen de koffie.
Het was een vrindin van den laatsten tijd, 't was de eerste keer dat ze kwam, op
visite. Mama keek een beetje verrast en verbaasd, toen ze binnen stapte, de kamer
in, met haar kittige pasjes, een keurig licht-grijs japonnetje aan met een figaro-jakje,
een bijna volwassen japon; de voetjes, in grijs-leeren knooplaarsjes, kwamen er
juist nog leuk onderuit met hun teere glansjes. Was dát een vrindin van haar Noor,
ook een meisje van vijftien?
En papa zette, toen hij haar zag, met een haastig gebaar zijn lorgnet op. ‘Zoo-zoo!’,
riep hij, vleiig van toon, ‘kijk 's hier!... Wel, wel!... dat 's een dametje, hoor, dat
vrindinnetje van je, zeg dikzak!’
Noortje lachte en kreeg een kleur. Ze voelde het ook wel, 't groote verschil,
tusschen zich-zelve en andere meisjes - de meesten! - op school, ze werd er ook
dikwijls genoeg mee geplaagd, met haar kinderachtige, linksche manieren. Een
echte robbedoes was ze nog, geen jongedáme, och, heelemaal niet!....
Maar Ada, ofschoon ze nog geen lange rokken droeg, 't haar nog niet opstak, 't hing kroesende los over schouders en ruggetje, onder den hals in een strik van
lint even samengegrepen - die was toch lang niet zoo heelemaal kind meer. Die
had al macht over houding, beweging, over haar lach en haar oogengekijk. Bepaald
mooi was ze niet. Daarvoor was 't fier-fijne neusje te kort en te snel-gebogen, de
mond ook wat groot..., maar dat hoekige neusje, 't gaf scherpe distinctie van geest
aan het blanke gezichtje, iets levendigs, pittigs; de beweeglijke mond, met de hoekjes
vol schaduw, teekende moedwil, ondeugend en schalksch, die ook duidelijk was in
het plotseling glanzen der, dan in-eens grootere, donkere oogen, die anders zacht,
als van dauw overwaasd, eerder iets mats hadden, schenen te droomen.
Aan 't koffiemaal pakte ze iedereen in, maakte papa vooral lustig aan 't lachen,
met al haar malle vertelsels van school, haar typeeren van meisjes en leeraressen.
Noor was trotsch op haar nieuwe vrindin, keek met stralenden blik naar de vroolijke
oogen, van Pa en Ma, en van Thé, die de zijne blijkbaar bijna niet af kon wenden
van Ada. Ook Jeanne glimlachte telkens verheugd, praatte opgewekt mee; ze was
blij met de afleiding, blij dat papa weer eens hartelijk lachte; gisteren was hij zoo
ernstig geweest en zoo stìl aan tafel.
Maar als 't koffiemaal afliep, 't grappenmaken en praten met Ada altijd nog
doorging, 't meisje in dollen roes van succes niet meer lette op Noortje, verdroot dat
‘de dikzak.’ 't Was wel geen weer om te fietsen, te wandelen - druilige lucht... ja! 't
regende al - maar ze wou nu met Ada naar boven gaan, om veel te praten, te lachen
te spelen, haar allerlei dingen te laten zien. 't Was háár vrindinnetje! De anderen
hadden eigenlijk niets met haar Ada te maken. En heimlijk begon ze 't beweeglijke
meisje dan aan te stooten en rukjes te geven aan plooien van 't grijze japonnetje.
Een poosje hield Ada zich of ze 't niet merkte... Dan plotsling: ‘Wat is 't?’
‘Toe, ga je nou mee, zeg!’, smeekte het kind.
En Ada, met een beschermenden blik, en een lachje: ‘Dat 's goed, hoor!’, stond
dadelijk op, ging met Noor naar boven.
Henk holde ze fluitende achterna.
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Op de kinderkamer was 's Zondags geregeld een heidensche rommel. Juf keek zoo
nauw niet - ruimde 't wel op - en papa of mama, als die er eens kwamen, hielden
ze 't meestal niet heel lang uit, zoo'n standje als Bas gewoonlijk maakte.
De kinderkamer was 't rijk van Bas. Beneden mocht hij maar zelden komen, maar
hier was hij meester. Hij sliep op die kamer. Zijn bed stond er, achter een schut in
een hoek - dat van Juf aan den anderen kant. Soms was hij, vóór hij naar school
moest, al
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bezig, op tafel daar, met zijn blokkendoozen, zijn looden soldaatjes, met knutselen,
plakken, een paardentuig knoopen. Zóó uit school komend liep hij er heen, vergat
soms mama goeien-dag te zeggen.
Bas was erg achterlijk, bijna onnoozel, onmogelijk dom voor een jongen van
negen. Gedrongen klein kereltje, kort-dikke beentjes; zijn hoofd scheen te groot.
Van de schoollessen bleef zoowat niets bij hem hangen; lezen en schrijven, het
ging maar slecht; hij was er ook thuis bijna nooit toe te krijgen, altijd maar met iets
anders doende. Want lui was hij niet, altijd bezig, bedrijvig, driftig-gehaast en vol
ernst bij zijn spel. Zijn oogen, waarboven de fel-zwarte wenkbrauwen telkens en
telkens zich rimpelend fronsden, stonden dan wijd en strak starend open, brandend
van aandacht.
Als Juf hem tot leeren poogde te dwingen, of, wanneer, - een hoogst enkele maal!
- zijn vader daar wel eens voor boven kwam en hem aansprak, boos, met een
barsche stem, dan werd hij als razend, gooide zich plat op den grond, sloeg, beet,
trapte, ging te keer ‘als een Turk’, zooals Juf dat noemde. Toch hield die
vreemd-stroeve, vaak norsche vrouw van het lastige ventje. Hij kon ook zoo zacht
en aanhalig zijn - lief doen tegen háár! - zoo stil zitten luisteren naar haar vertelsels,
zoo vleiend vragen om meer, altijd meer, van die mooie sprookjes en
wonderverhalen; Juf kende er veel, uit den Bijbel, en die van Grimm en van
Andersen, en ook uit de ‘Duizend-en-eene-nacht’....
Het jongentje was in zijn drukke verbeelding voortdurend met die verhalen bezig;
hij bracht ze ook trouw in zijn spelen te pas; zelf was hij dikwijls Klein-Duimpje of
Robinson, Sindbad de Zeeman, maar soms ook speelde een harlekijn of een zijner
looden soldaten den held, of kreeg ieder een rol, zoowel menschen als poppen,
bedacht hij een amalgama van sproken en vreemde histories; Sneeuwwitje trouwde
met Aladdin; Hans en Grietje woonden in Bagdad... Hij wond zich dan hevig,
felkoortsig op, was weg in zijn spel, dat geen spel meer scheen, droomde er 's
nachts van... hard-gillende dikwijls... met driftgebaren.
Ada keek lachend-verbaasd toen ze 'r kwam, op die kinderkamer. Ze knikte
vriendelijk tegen de juf, zei: ‘Dag!... Is dat Bas nou?’, en dan, zonder antwoord te
wachten, vroeg ze 't vriendinnetje: ‘Slaap jij hier, zeg!’
‘Welnee!’, lachte Noortje, ‘Jeanne en ik slapen boven; hier spelen we altijd!’
‘Spelen?’, verwonderde Ada zich. Ze keek naar het kind, dat op zijn korte,
stijf-dikkige beentjes 't vertrek ronddribbelde, dan naar den rommel van platen,
blokken, soldaten, knikkers, op tafel, bij 't naaiwerk van Juf; op den grond was een
soort van tent gebouwd, van planken en doeken; een kinderstoel, omgegooid, stelde
een schip voor; en overal lagen speelgoed-beesten, paljassen en poppen; een
houten vogel om op te schieten, een buks en een boog.... Ada begreep het nog
niet. ‘Maar... zeg, wát spelen jelie dan eigenlijk hier?’...
‘Wél... och!... van alles, hè? Spelletjes doen we!’ Noor was een beetje verlegen.
‘Nie-waar, Juf?... Belegering... Tiddledy-winks... Klok en hamer.... Wát leuk!... En
Juf kan zoo beeldig vertellen, hè Juf.... En ze weet er zoo'n boel... verhalen....’
Henk was ook binnengekomen, ál fluitend; handen in broekzakken liep hij 't vertrek
rond, tot Bas hem in-eens achterna schreeuwde: ‘Nee, Henk! Daar mag je niet!...
Dat is de zee!’ Maar toen bleef hij juist, fluitende, staan, waar hij stond, om zijn
broertje te plagen. Dat gaf een gevecht, waar Juf tusschen moest komen. Ze duwde
den plaaggeest ruw-driftig op zij. ‘Kom,’ bromde ze, ‘laat hem nou, hè?... Zeg! Heb
jij je thema's al af?’
Ada begreep er hoe langer hoe minder van. Zóó groote kinderen?... Spélen nog?...
Op zoo'n kinderkamer?...
Ze vroeg of Noortje haar eigen kamer nu ook eens liet zien.
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En ze gingen de trap naar de tweede étage op. Daar, aan den achterkant, sliepen
de meisjes.
‘O, maar zeg!... Hier is 't ideaal,’ juichte Ada, verrukt, ‘wat en prachtig gezicht over
al die tuinen!... Wat 's jou bed, zeg?... Is dat je eigen kastje?... O! dan zijn dat Jeanne
haar boeken zeker!...’
Noor liet haar alles bekijken; haar fraaig-
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heden, haar postzegelalbum, haar boeken, portretten... Alléén, de kast met de
poppen bleef dicht.
Toen ging Ada er prettig bij zitten, aan 't raam, moest Noortje daar ook komen,
elk in een laag, gemakkelijk stoeltje, bleven ze babbelen.
‘Zeg, wat een knappe jongen, die Theo,’ zei Ada, intiem.
‘Zoo?... ja... vin-je?’ Noor wist niet goed.... Was dat waar?
‘Zeker?... Jij niet?... 'k Wou 'k er ook zoo een had, een broer die student was....
Gezellig, hè?... Heeft-ie veel vrinden, zeg?’
‘Ja!... 't Gaat nog al....’ Noortje begreep nog niet....
‘O jé!... Je krijgt al een kleur!’, riep Ada. ‘Kijk ze 's een kleur krijgen, o!... Toe zeg...
vertel 'is!... Zijn er aardige bij?... Wie alzoo...?’
‘Krijg ik een kleur?... Wat bedoel je toch, zeg?... Ik begrijp er geen steek van!’
Plaaglachend keek Ada haar aan.... Die Noor! Wat een schaap toch nog eigenlijk!
Wist nog van niks.... Kijk zoo'n verlegen dom toetje nou....
Wel leuk, een vrindin die zoo tegen je op ziet! Ze voelde dat Noortje geheel in
haar macht kwam.
Toen ging ze haar fluisterend zitten vertellen, van jongens; van avontuurtjes die
zij al gehad had; in Artis, nou!... En van 't winter, op 't ijs!...
En Noortje, de donzige wangen rood-gloeiende, luisterde stil, diep aandachtig
soms; dan weer ongedurig, een beetje beangst; telkens omkijkend, schichtig, of
Jeanne niet binnenkwam...; voelde het nu, dat was heel wat anders, dan spelen
met poppen, en Juf... haar verhaaltjes....
Ze wist natuurlijk al wel, zoo van jongens en liefde..., maar 't was nog ver, in 't
onwezenlijk latere, tint'lende toekomst.... Zoo had ze gedacht.
Jeanne had ook nog geen jongen....
Maar Ada, die was niet veel ouder dan zij, een paar maanden....
Angstig, benauwend!... Ja!, maar verruklijk toch ook, dat het nu al dichtbij was,
nú, zoo in-eens al, vlakbij, dat het plotsling kon komen, 't geheime, 't groot-heerlijke....
Maar - ze werd klopperig, jachtig, onrustig - Ada vertelde zooveel van die jongens;
één had haar gezoend; met een ander had ze geloopen een poosje; met weer een
ander schaatsen gereden, gecorrespondeerd. ‘Zeg!’, vroeg ze in-eens, ‘maar hoe
kan dat dan eig'lijk!... Je was toch verliefd op die andere, op Karel!... Je kan toch
van één maar 't mééste houden!’
Adaatje stik-lachte, gichelde even. ‘Och kom, ben je mal, zeg!... Dat's goed voor
later!... Op onzen leeftijd... dat hoeft nog niet, hoor!... En jongens zijn óók zoo
veranderlijk, nou!...’
‘Jou onschuldig wicht,’ riep ze plotseling uit, en ze kietelde Noor tot ze gierde van
't lachen.
Maar later scheen 't buiten wat op te klaren, wel droog te blijven, liepen ze nog
een paar grachtjes om, in druk babbelend tippel-gaan, innig gearmd. Ada keek,
recht, kwasi strak-onverschillig, alle jongens aan, die ze tegenkwamen; wanneer
ze voorbij waren lachten ze samen; Noor vond het leuk, maar zelf dorst ze niet
goed....
En 't kind werd nóg doller op Ada, nog trotscher....
Zooveel geheimpjes hadden ze nu....
Toen ze thuis kwamen, werden ze binnen geroepen, vóór, in de suite, de
ontvangsalon. ‘Jongens, hier staat wat voor jelie!’, riep Jeanne. ‘Jongens!’ Hoe mal!
Die Jeanne doet of we nog kindertjes zijn, dacht het jongere zusje. ‘Ja, hoor, we
komen wel!’, riep ze.
En Ada liet zich de taartjes smaken, en 't kopje thee.
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Noortje zat stil, als in drooming verdiept soms. Maar met een gestreel van haar
oogen dan plotsling, een innigheid van vereerend gevoel, keek ze naar 't lachend
en pratend vrindinnetje. Hoe die haar woord wist te doen!....
Een uur later verzamelde zich weer 't gezin, in de eetkamer, om de gedekte tafel.
Ada zat naast meneer Croes, over Theo. Tusschen hen Noor, aan den korten kant.
Er was eerst weer een stilte, zwak drukkende zwijging, en fluister-praten; dezelfde
beklemdheid, die iederen dag - sinds het
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begin van die akelige staking - 't gezin had bevangen - onuitgesproken - telkens,
zoodra ze zich wederzagen, hun enge kring, in den schijn van de gaslamp, lijf naast
lijf, in het goudig gegloei, door de tafel weerkaatst.
Ada, ofschoon ze de oorzaak niet raadde, voelde de drukking der stilte toch mee,
en ze fluisterde óók - maar ze lachte al gauw wat - tegen haar droomerig turend
vrindinnetje. Giechelen was 't. En het vreemde lachje scheen plotsling den heimlijk
beklemmenden band der gezinstobberijen verbroken te hebben. Croes keek op zij,
naar het geestig profieltje; hij lachte ook: ‘Jij bent, geloof ik, een oolijkerd, jij!... Hè,
wat?... Is 't nie-waar?’
‘Ja, meneer, dat geloof ik ook! Ten minste een vroolijkerd,’ snapte het meisje. Ze
keek er haar overbuur guitig bij aan, en Theo trok grappig zijn wenkbrauwen op,
stak zijn mond vooruit, lachte haar toe, met de oogen, fixeerde het kind. ‘Leve de
oolijke vroolijkheid!’, zei hij. En 't gekheid maken met Ada begon weer; 't ging nu
vooral tusschen Theo en haar, een gespeel met woorden, ondeugende blikjes, een
lachend geplaag - Noor vond het leuk. Maar Jeanne verveelde die laffe toon nu toch
soms een beetje, ze deed dan een nuchtere vraag over 't eten aan Ada, of over
haar tante, die schooljuffrouw was, over andere menschen....
En Ru kwam in-eens, als uit lang gepeins, met opzetlijke bromstem: ‘Papa, is dat
waar?... Dat beweerde Piet Baatz!... Dat er morgen nou toch onderhandeld zal
worden, gedeeltelijk toegegeven misschien?... 'k Heb 't tegengesproken!... Dat kan
toch niet!... Beroerd zou 't zijn!’
De vader keek even ernstig, fronsde zijn wenkbrauwen, glimlachte dan weer.
‘Toegeven, 'k weet er niks van’, zei hij zwaar, toch wat aarzelig. ‘Baatz?... En wat
zei die, wat willen ze?’
Ru, dadelijk invallend: ‘Dat weet ik ook niet!... 'k Heb er ook niet naar gevraagd,
hè?... Maar... re... Kán dat? Hoe is dat dan?... Ik dacht... 't Gaat toch zoo maar
niet?....’
‘Wát bedoel je,’ vroeg Croes, even strenger, toch als terloops.
‘Wel!... U treedt toch gezamenlijk op!...’
‘O!... zoo!... ja... hij meent zeker... Morgen is er vergadering, weet je... Er zijn er
wel, die wat toegeven willen, ten minste in werktijd... Geen loonsverhooging... dat
gaat niet... De uren?....’
‘Tjassus, dat zou nou toch jammer wezen!... Verduiveld... wat hebt u er dán aan
gehad!... Wát een houding! Ajakkus!’
Mama was geschrikt, ze keek schichtig op zij - Ru zat rechts naast haar - hij
praatte zoo kregel, zoo heftig in-eens; wat een nare toon! En dat met een vreemd
aan tafel... Ook Jeanne zag bleekjes, ze tuurde naar Henk, zei zacht dat hij recht
moest zitten. Theo papperde wat met zijn lippen, trok een ironisch-gewichtig gezicht,
boog zich om vóór langs zijn moeder naar Ru te kijken met spottenden lach-blik.
‘Poeslief, geef jij me de saus nog 'is 'an,’ vroeg de vader, een hand uitstekend
naar Noortje. ‘Recht zitten, Henk! Kom jongen, flink dooreten! Smaakt het niet?’
Dan, na een oogenblik zwijgend gesoes scheen hij even te zuchten, maar brak
't snel af: ‘Nou ja!... Dat 's voor morgen!... We zullen wel zien weer.’ Snel hief hij zijn
hoofd. En strenger, Ru aankijkend: ‘Je hebt makkelijk praten!... Je moet er maar
vóór staan!’
‘Makkelijk praten?’ Ru schokte zijn schouders, greep naar de wijnkaraf; terwijl hij
zich inschonk norschte zijn stem weer: ‘Neemt u niet kwalijk... 'k Begrijp u niet... 'k
Zeg precies wat u zelf hebt gezegd, voortdurend, tot nog toe....’
Mama keek, een paar maal weer, schichtig half-om, wou een blik van hem vangen,
dan met haar oogen en wenkbrauwfronsen op Adaatje wijzen. Maar 't lukte haar
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niet... Toen keek ze naar 't meisje, dat kalmpjes en netjes, met vork en mes, zat te
eten, knikte haar glimlachend toe, als ze opzag....
En met zijn vlei-zachte, fraai-deinende stem vroeg nu Theo: ‘Papa, zou 't u mogelijk
zijn om dat overwerk voortaan af te schaffen?... tenminste 't nachtwerk?....’
‘Och-god,’ bromde Ru binnensmonds, ‘heb je hem weer!’
‘Afschaffen?... Nee!... Zoo in eenen?’
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Croes deed als was hij maar half bij 't gesprek met zijn zware gedachten. ‘Nou!...
nee, dat gaat zoo niet!... Langzamerhand... ja... misschien....’
En Ru dan weer, hatelijk-schamper: ‘Och Thé, bemoei jij je nou maar met de
kindertjes, hè?... Laat mij... met pa... over zaken....’
‘Hè, wát zeit-ú?...’ lachte nu Theo, ‘O!... asjeblieft... dank u zeer!’ Hij keek Ada in
de oogen. ‘Dus ik mag niet vragen?....’
‘Welja,’ zei Croes, ‘ga je gang maar, hoor!’
‘Och wat, vader!’, rauwde de oudste weer norsch, ‘ja, u weet het ook niet!... Dat
jongetje zit tegenwoordig vol met socialistische theorietjes... Dat leeren ze elkaar
op de kroeg, die studentjes....’
‘Foei toch... Ru... wat een taal!’ knorde Emma.
... ‘Ja, enfin, och, gevaarlijk is 't niet!... Als ze 'r ouwere menschen maar niet mee
verveelden!... Embêteerden!’, beet Rudolf af.
Theo had hem bedaard laten uitspreken, antwoordde nu, op hoog-spottenden
toon: ‘Pardon, lieve vriend, 't socialisme heeft er nu, deze keer, eens niets mee te
maken! Pa wéét trouwens wel hoe ik daarover denk... Maar nu dee ik enkel een
vraag, nietwaar?... Omdat ik weet dat Pa doet wat-ie kan voor zijn werklui...’
‘Zeker, zeker, zoo is 't ook, hoor; schei er nou over uit, jongens,’ goedigde Croes.
‘Doen wat je kan!... God-nog-toe, wat een malligheid!... Je kán je wel heelemaal
uitkleeje, hè?... Wat een nonsens!...’
‘Nou! Hoor 'is, Ru! Ik verzoek je!’ 't Was Ma, die nu boos werd.
‘Ja maar Ma!....’
‘Sst!... stil! Zwijgen nou, Ru’ voegde Pa er dan bij, met een tik op de tafel.
Toch mokte hij na, maar 't was niet te verstaan....
En er was weer een eenigszins pijnlijke stilte. Noortje was hevig geschrikt, van dien
tik. Ze schaamde zich, tegenover 't vrindinnetje. Hoewel die er niet veel om te geven
scheen; ze deed of ze niets had gemerkt van de twist, en ging voort, nu fluisterend,
gekheid te maken met Theo en Noor. Aan 't dessert werd het prettige lachende
praten weer opgevat, deed ook papa er aan mee weer....
Wrevelig, zonder te wachten op thee, zonder afscheidsgroeten, sigaar in de mond,
liep Rudolf aanstonds na het eten weg, trok de voordeur toe, met een bons als een
schot; het huis dreunde....
‘Ziezoo!’, zuchtte Theo. En Adaatje lachte, tersluiks.
De anderen brachten den Zondagavond gezamenlijk door, in de huiskamer, achter.
Anders werd vaak, als er iemand te gast was, de suite vóór in gebruik genomen.
Maar och..., voor Ada was dat nu niet noodig, vond mevrouw Croes. De zaal was
gezelliger, 't scheelde te veel, Jan zat er ook zoo oneindig-veel liever; hij had er zijn
stoel staan, zijn eigen gemaklijke-stoel - nog uit den eersten tijd van hun trouwen!...
Eerst zat Croes, met een fijne sigaar, wat te soezen over een blad van de krant,
dat hij van ochtend al had gelezen; mama, voor haar theeblad, beknikte duttend
een ander stuk van het Handelsblad. De meisjes bekeken, zeer zachtjes pratend,
de illustraties; ook Henk, die zich eensklaps naast Ada gewrongen had; Theo zat
aan den overkant op de tafel geleund en probeerde met uitgefluisterde gekheidjes
altijd weer Ada's attentie te trekken -, ze deed nu net of ze 'r niets van hoorde;
voortdurend met Henk en die prenten bezig, keek ze niet op naar zijn lachend
gezicht.
Maar dan in-eens, met een schorrige keelstem gaf meneer Croes haar een raadsel
op, en mevrouw hoestte wakker, verschikte haar kopjes, rammelde zilveren lepeltjes
neer; de kranten kraakten.... 't Geluid leefde op in de avondkamer.... Raadsels,
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rebussen, aardigheden volgden de een op de ander nu - hij was lustig, Croes, en
zijn vrouw lachte mee; zij glunderde, vroolijkte heelemaal op in zijn drukke geschater.
Aardig, zoo'n schik als die Jan in dat meiske had!... 't Was ook een lieve, gezellige
zus!... Ja..., die moest maar eens meer komen.
Mevrouw vroeg of Ada piano speelde. O ja, zei ze, was ook terstond bereid -,
verlegenheid scheen ze in 't geheel niet te kennen. Ze speelde, uit hoofd, een paar
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mode-stukjes, toen ook van 't blad, een en ander uit Jeanne's muziek - maar dat
hinderde Jeanne. Mama vond het mooi, sloeg de maat met haar hoofd. Ook papa
scheen er van te genieten.... Theo sloeg blaadjes om.... ‘Kom, nóg een stukkie’,
riep Croes, als het uit was. Hij floot soms lustig het wijsje mee, keek dan Noor aan,
en lachte.
Het dikke meisje zat droomerig stil, vol bewondering luisterend.
Henk werd naar bed gestuurd, tegen zijn zin, maar hij dorst niet te pruttelen....
Plots veerde Croes met een schouderschok op uit zijn maklijke leunstoel, hij knikte
zijn vrouw toe. ‘Zeg Emmie, ik ga nog een beetje naar boven. Ik heb wat te doen.
Nou, dag jongens!... Tot straks!’ En hij liep naar zijn kamer.
Het was hem in-eens te benauwd geworden. Behoefte had hij in stilte te zijn, tot
zichzelven te komen.... Die vroolijkheid!... Och!.. hij deed het voor háár, natuurlijk,
voor háár en de meisjes....
Hij moest zich ook eenigszins voorbereiden, voor morgen..., wreef zich, met beide
handen 't warm-soezige hoofd.... Vervelend aan tafel, dat vragen en praten.... God,
toegeven toch?.. 't was ellendig genoeg! Dat hoefde 'm waarachtig geen mensch
te vertellen!... Maar... ja, God, wat kon je!... Als de anderen 't nou wilden!... 't Was
ook beroerd om den naam te hebben....
Zijn stuk kwam te laat!...
Enfin!... Toch maar zien, wat er nog was te doen.... Morgen middag vergadering....
God, och God!... De vorige rees als een naar vizioen voor zijn tobbenden geest....
Die Thé altijd met z'n socialisme!... Pa wist het wel, zei-die.... Och, och!... Enfin,
zoo'n jongen, dat gaat wel over.... 'n Beetje sentimenteelig!...
Maar Ru?... Nee, dát was toch ook niet aardig....
Nou ja!... Overspanning!... 't Zou wel terecht komen alles....
't Pianospelen was nu weer uit, beneden; ze zaten te kaarten, aan tafel. ‘Hè!
Pandverbeuren!’, had Noortje gerept, met een donzigen blos. En Theo, lachend
had Ada gevraagd, of ze 'r ook zoo van hield. ‘Ik? Hoezoo?... Nee, niet zoo bizonder!’
Toch lachte ze, tinteloogend, terug.
‘Nee, hoor 'is even, dat gaat nou niet meer’, vond mama toen, ‘dan wordt het te
laat. En jelie bent er te weinig voor ook....’ 't Ouwerwetsche spel, Emma mocht het
wel anders.... Wat had ze 'r een schik in gehad, indertijd, met Jan; in de put zitten,
nou!... Maar je wist niet, zoo'n Ada, zoo'n nufje... en thuis, haar mama.... Trouwens,
't was nu ook te druk.... Heerlijk, dat Jan weer zoo vroolijk geweest was....
Toen waren ze maar aan 't commercen gegaan; Theo en Jeanne, Ada en Noortje.
Mama nam haar haakwerkje op.
Maar binnen 't kwartier al kwam Betje kloppen: ‘Mevrouw, daar is 't meisje van
mevrouw Bekker. Jongejuffrouw Ada, uws wordt gehaald’. ‘Hè, jakkie!’, riep Noor,
‘we zijn net begonnen, hè jakkie, hè jakkie’!... Ada stond op.... Maar Theo, brutaal:
‘Mooi' hoor Betje!... Zeg jij maar tegen dat meisje: de jongejuffrouw wordt straks wel
gebracht!... Dag, Betje!’...
Toen werd ze voor 't eerst wat verlegen, Ada, vroeg blozende: ‘Vindt u 't goed,
mevrouw?’ ‘Och-gut, já’, zei mama, even lachend, ‘mij wel! Als je denkt dat je ma....’
‘O, jawel, mevrouw, ma vindt het best, dat weet ik....’
‘Nou... ja... zeg 't dan maar, Betje!...’
En Ada, terwijl ze weer vlug ging zitten, kneep Noor in haar arm, en ze fluisterde:
‘dol, zeg!’. Héél zacht..., Theo hoorde 't toch wel....
Ze speelden weer door. En Theo zorgde dat Ada de pot won. Meer en meer wond
ze zich op. Tot mama weer zei: ‘Hoor'is, nou wordt het toch tijd, vind ik....’
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Netjes gearmd, en met allerlei grapjes, bracht Theo het dartele meisje dan thuis.
Ze praatten en lachten. Hij streelde zachtjes haar gloeiende polsje, dat tegen zijn
hand lag. Zij deed een tijdlang als merkte ze niet, dan trok ze zich los met een
giechelig gilletje... Hij deed het toch wéér....
Voor de deur, toen hij aan had gescheld, stal hij haastig een zoen.
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‘Foei leelijkerd!’ zei ze, maar pakte hem even,... zoende terug....
En de deur ging open.
Meneer werd bedankt... Of meneer nog niet even wou binnenkomen....
‘Nee, pardon, maar... daar heb ik geen tijd voor!... Adieu! Dag Ada!...’
En Theo liep in een blinde roes naar de Warmoesstraat.
't Was er niet vol, in hun kroeg, vanavond. Luguber leeg. Er hing oude stank van
bedorven bier en sigareneindjes. De Bries zat er stil en alleen in een half-duisteren
hoek.
Maar Theo groette hem opgewonden, vertelde druk van 't lollige kind, dat vandaag
op visite was. ‘Nee maar zeg, charming!...’
En daarna ook van 't gesprek aan tafel. ‘Hoe vin-je zoo'n kerel, dien broer van
me, zeg!’ Hij meende dat Daan er zich ook wel aan ergeren zou.
‘Och! - Van zijn standpunt heeft-ie volkomen gelijk’, zei De Bries alleen, leukjes.
‘Nou ja!... Maar vin-je niet goed, dat ik zei...?’
‘Jawel!’, viel Daan hem bedaard in de rede. ‘'t Is goed... Je bent braaf geweest.
Drink nou uit, als je mee wilt gaan, want ik stap maar weer op!... Hier, lees dat 'is,
thuis’.
Hij gaf hem een Duitsch socialistisch boekje boekje, over den staat en 't
familieleven.
‘Vooruit nou maar!’
Jeanne ging triestig-verveeld naar haar bed, dien avond. Dat coquetteeren van Theo
en Ada, 't had haar gehinderd. Ze zou Noortje eens waarschuwen voor dat
vriendinnetje, nam ze zich voor.
Ja, als je zóó kon zijn als die Ada!... Daar hielden de jongens wel van!
Zij niet....
Ze voelde zich landerig, eenzaam..., moest maar gauw zien te slapen....

Vijfde hoofdstuk.
De zwijgende Zondag - vreemde dag van loom bezinken, stilte, zieklijke verstolling,
doffe rustpoos tusschen drastische bedrijven - was voorbij weer. Maandagmorgen!
Nieuw, jong, frisch, telkens rumoeriger ontwaken ze, de Maandagmorgens. Rellende
van heldere geluiden staat de stratenstad dan plotsling - grachten druilen hier en
daar nog na - in 't nieuwe, nuchter-jonge ochtendlicht. Maar hárder was de herrie
nooit, vond Croes, terwijl hij naar kantoor zich haastte, dan van morgen. De klap-,
schok-, rammel-ratelende geluiden vlogen hem om 't hoofd als schoten vuurs, de
schreeuwen scheurden in zijn ooren, 't gillend gier-gelach gaf bijna-pijn in zijn onrustig
soezende hoofd.
Daar was hij er weer, in die mislukte straat, waar 't Amstel-gebouw stond. Hij zag
het dadelijk, 't schoot hem naar de keel, benauwend - de toestand was onveranderd.
De posten-groepen stonden er nog net zoo als in die gansche vorige week. Hetzelfde
schelle, schrille gefluit, 't waarschuwend, hoonend roepen bij zijn naderen....
Zou 't weer zoo moeten gaan, van nieuws af, door de lange dagen heen, tot
Zaterdagavond?
Maar binnen, in de schemerlichte gang, de weeïge machinelucht, vernam hij met een schrik van blijdschap - er waren vier man meer, er waren er nu tien
gekomen. Dat gaf weer steun, voor de vergadering van middag. Een feit, waarop
hij wijzen kon. Hij zou 't waarachtig niet verzuimen....
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Meer hoop weer....
En nog eens scheen de groote Croes te zullen overwinnen in de heftige debatten.
Zijn lange, hooggeschouderde figuur, zooals hij aan de stomme tafel stond, in 't
schemer-schaduwend vertrek, doorblauwd van rook, vóórover, leunend op zijn
linkerarm, de rechter zwaaiende gebarend, soms bonkend, korte stompen, op het
valig-groen belakend tafelvlak - waar zwijgend rond de andere mannen zaten -, 't
vol, dik-spierig, bijna knoestig-grof gezicht, dat opzwol onder 't spreken, met de
ernstige, in drift al wijder opgespalkte oogen, met de baard, die, woest naar voren,
als een kronkeling van ros-doorvlamde rook, van 't op-en-neer-gaand kinnebak af
pluimde, zijn forsche stem ook, dikwijls barsch, dan plotsling voljoviaal, en dan weer
hoonend van sarcasme,
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zijn heftig snijdend, slaand en grijpend spreken was 't vooral, dat heerschte over de
vergadering, scheen onweerstaanbaar.
Volhouden ried hij aan, nooit laten dwingen, enkel een commissie beloven, die
zou onderzoeken en rapporteeren aan hun kring, of aan de Kamer van Arbeid, als
dat beter zou blijken.
Maar Van Aschvelt Riene, een klein, weerbarstig-nijdig mannetje, altijd een vijand
van Croes - zijn ergste concurrent - sprak tegen. 't Ging niet langer zoo. En als ze
toch van plan waren wat toe te geven, begreep hij niet, waarom het niet net zoo
goed nou kon als later. Uitstel van executie! 't Had geen doel! Zoo'n trotsche, koppige
houding, 't stond misschien wel kranig, maar wat hadt je er aan! 't Was dóm, niet
politiek, niet taktvol! Dóm!... Neen, onderhandelen moesten ze. Niet met het
stakingskomitee? Goed! Best! Dát niet erkennen!... Best! Dan ieder met zijn eigen
menschen....
Croes lachte 't gniepige ventje rondweg uit. Och kom, hij wist toch wel, dát gaf
geen bliksem! Dan zeiden ze: dank u, we zullen 't komitee ervan in kennis stellen.
Daar kon je dan mee naar huis toe gaan!...
Nou, dat wou hij dan toch nog wel 's zien, zei Riene, of zijn mannetjes niet vatbaar
waren voor een compromis. Een wapenstilstand - dien je dan wat rekken kon
natuurlijk. Hij wou wel een pari aangaan, dat ze 'r nog blij om zouden wezen, op die
manier hun draai te kunnen nemen! Zoo prachtig stonden ze er lang niet voor, zoo
éénsgezind!... Croes wist dat niet. Die was te hoog, bemoeide zich niet met zijn
menschen Hij, Riene, placht gemoedlijk met ze om te gaan - er was een onderdrukt
gelach, toen 't giftig mannetje 't zoo zelfvoldaan had over zijn gemoedlijkheid - hij
wist er alles van, de geest was slecht, de lui vertrouwden voor geen cent elkander,
de groote groepen, socialen, vrijen, Patrimonium.... En 't geld?... Er was nog wat,
maar niet genoeg. Nog eens zoo'n uitkeering als de vorige week? Geen kwestie
van....
‘Welnou,’ riep Croes, weer driftig, ‘dat's toch juist een reden!...
‘Nee, nee, nee,’ nijddaste Riene, schermend met zijn rechter-armpje, ‘nee!... Want
geven wij nou absoluut niks toe, dan komt de sympathie van het publiek los! Dat
begrijp je toch? Dan krijgen ze weer steun van rechts en links. We motten laten zien
dat we ook wat willen sacrifieeren!’
En anderen stemden toe: dat was misschien wel 't wijste, je zette wrok met vol
te houden....
‘Wrok?... Dat is maar hoe je 't aanpakt,’ driftte Croes. ‘We moeten juist vertrouwen
zien te wekken!... Zeggen: mannen, gaat aan 't werk; we kunnen ons niet laten
dwingen, maar vertrouwt op ons.... En dan ook dóén!... Gezamenlijk de prijzen
opslaan, en het loon....’
De prijzen opslaan! 't Gaf protest van alle kanten! 't Kon volstrekt niet. De provincie
ging niet mee. ‘Nee, zeg, Croes,’ riep Baatz ook, ‘ben je dwaas, zeg!... Laat ons
daar niet aan beginnen!’
Toen ze eindelijk uiteengingen, laat in den middag, was er nóg geen vast besluit
genomen. 't Kwam er niet meer toe. 't Gevoel van eenheid kon zoo lang niet leven,
't kwijnde nu al.
Om acht uur, 's avonds, hielden ook de stakers meeting, twee, drie honderd mannen,
in een veel te groote, vale, kale zaal; zetters en drukkers, veel jongens ook,
jongdrukkers en brocheerders. Er was sprake van geweest, dat ook op de groote
brocheerderijen zou worden gestaakt. Vóór de opening der vergadering was 't
hol-rumoerig in de zaal, werd de vuile, slijkige plankenvloer gedurig hard bekrast;
in grauwe groepen stonden ze te praten, heftig, schorrig schreeuwend hier en daar,
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de beenig bleeke typo's, magere figuren allemaal haast; sommigen leken wat meer
mans, door baard of snorren.
Maar de voorzitter ging op het podium.
Eén hamerslag - en snel verstierf 't rumoer....
De president zei, hij had een belangrijke mededeeling te doen.... En iedereen
schoof op, naar 't podium, wat nieuw gestommel en gekras gaf. ‘Stilte!’ riep een
stem. ‘Sst! sst!’ Verscheiden mannen sisten, keken verontwaardigd naar de jongens.
‘Sst!’... Wat was er?... Ze konden 't niet verstaan....
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.... Terwijl tot over zessen vanmiddag niemand nog beter wist of de patroons
handhaafden 't voorstel van verleden week: een commissie van onderzoek,
ondertusschen aan het werk gaan, hadden zich, tegen zeven uur, de heeren Riene,
Smits, Van Anrooij en Van Bruggen bij het komitee vervoegd....
Een schorrig-dof gejuich gaf stoornis. ‘Sst, sst! Stilte!... Dóórgaan!’, werd er dadelijk
geroepen.
.... Die heeren hadden voorgesteld het minimumloon van mannen boven
drie-en-twintig te verhoogen met een cent per uur, verder alles voorloopig bij het
oude te laten, maar dadelijk te benoemen een commissie, bestaande voor de ééne
helft uit werklui, voor de andere uit patroons, die een volledige nieuwe regeling van
loonen en werktijden op zou maken....
Weer wat dof gejuich en gemompel, gauw onderdrukt.
.... De beteekenis van dit voorstel, ging de president voort, lag in deze beide feiten:
de eindelijke erkenning van het komitee....
Nu dreunde een oogenblik de zaal van 't juichen en geroep om stilte.
... En 't eerste zwenken naar den goeden kant: toegeven aan de eischen!....
Toch ried de president het voorstel van de hand te wijzen!....
Hij wachtte even. Er was een oogenblik van zware rust, toen stommelig applaus,
bravo-geroep, maar ook gemor, gemompel van ‘waarom?’
... Dat voorstel was bewijs van zwakte! De staking moest nou uit zijn, zoo gauw
mógelijk, dat wilden ze bereiken, maar... ze hadden er nog niet genoeg voor over!
Één koperen cent! Zou dát nou 't eenig resultaat zijn? Neen! 't Mocht niet!...
Volhouden!... Nou juist nóg veel sterker pal staan moesten ze, voor ál hun eischen!...
Onderzoek? Wáár was dát nou nog voor noodig! Wist niet ieder hier, hoe hij gewerkt
had, dag en nacht, voor hondenloon?... Och, onderzoek! Om uitstel was 't te doen!
Om 't op de lange baan te schuiven!... ‘Kerels, kameraden, laat je niet bedonderen,
houdt vol!’, zoo eindigde de president, heesch van ontroering.
Gejuich, zwaar dreunend, hoed-en-pet-gezwaai; van alle kanten. Toch gromde
er ook verzet, gemor weer. En een lange, bleeke man-met-bakkebaarden klom op
't podium, gebukt, begon te praten, veel te zacht eerst - we verstaan het niet!, werd
er geroepen, harder, harder! -, ried aan het voorstel niet doldriftig af te slaan; een
cent per uur, het was toch altijd wát, 't was zelfs nog héél wat in de week, met al
het overwerk, wel zeventig of tachtig centen - schande genoeg! riep een zware stem
- en dan, ze moesten toch bedenken, hoe langer of ze staakten, hoe meer
slachtoffers er zouden vallen...
Instemming hier en daar, geroep van ‘ja ja!’, maar veel meer gekrijsch, gefluit,
scheldwoorden!... De voorzitter hamerde voortdurend... En de lange bleeke man
hield op, schokte 'n paar maal met zijn schouders, ging gebukt het trapje af....
Een ander klom er op, die hevig tegen 't voorstel sprak - een jonge vent - en bitter,
fel sarcastisch. Als een kunstvak stond het drukkersvak bekend, een edel kunstvak!
Als de grondslag der ontwikkeling! Pioniers der beschaving werden de typo's
genoemd, spits der arbeidersklasse! ‘Ga daar mee naar den varkenslager! Je krijgt
er nog geen half ons bloedworst voor!’ Spits van de loonstandaard zou beter zijn!
Hij vroeg, of ze zich werklijk nog eens in de luren zouden laten leggen, die goedige
beschavings-pioniers!
Weer een ander sprak van 't eerste wat ze dus veroverd hadden, door organisatie,
één cent per uur - goud was 't nog niet, nog maar een heel gewoon vies bronzen
stukje, maar ze hadden 't door hun solidariteit verkregen! Ja, solidariteit, dat was 't
voornaamste, dat was de gróóte kracht, het ééne noodige. ‘Kameraden! Houdt je
aan elkaar! Verdeeld heeft geen van ons iets in te brengen! Een zijn we machtig,
machtig!’
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Dat woord wond op! Het nieuwe machtsgevoel was in de moeie lijven als een
koorts. Ze juìchten tot ze er schor van waren.
't Voorstel van de vier patroons werd afgewezen.
Croes was van de vergadering misnoegd naar huis gegaan... Er was niet meer met
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die lui te praten... En 's avonds, op zijn kamer, schrijvend, soezend, voelde hij zich
slap-mismoedig worden. Hij had een nummer van het volksblad laten halen, het
nummer dat zijn ‘ingezonden stuk’ bevatten moest. En... ja, het stond er in... Maar
met een hatelijke ‘noot’ van de redactie.
Ironisch werd zijn fraaie stijl geprezen. Hij heette in de wieg gelegd voor dominee.
Maar wát hij zei beteekende verbazend weinig. Dat waren feitelijk de oude praatjes,
waarmee zich vroeger jaren arbeiders al te dikwijls hadden laten paaien... Dat was
uit....
Croes voelde 't zelf nu ook wel, dat hij zich in toon, en keus van argumenten,
had... vergist, en in zijn werklui en zijn vakgenooten... Ja, in alles... Hij die zoo'n takt
had, slag van met de menschen om te gaan..., vergist, bedrogen had hij zich toch
ditmaal....
En in de dagen, die volgden, moest hij 't innerlijk wel erkennen, Riene had getoond
den toestand beter te begrijpen. Die zond zijn personeel een circulaire, waarin hij
't voorstel, dat hij had gedaan met Smits, van Anrooy en van Bruggen, zwart op wit
herhaalde: opslag van een cent per uur voor elken werkman boven drie-en-twintig
jaar, mits binnen acht-en-veertig uur aan 't werk. En daarna verder zien... benoemen
een commissie....
's Woensdag had hij vijf-en-twintig man; de rest kwam Donderdag en Vrijdag...,
op een paar na, die hij niet meer aannam....
Zoo ging het bij die anderen ook, bij Smits, van Anrooy....
Op de Amstel vorderde 't nog langzaam. Er kwamen elken dag een paar man
meer....
Maar Vrijdags plotsling vijftien tegelijk. Die vroegen of de opslag van een cent per
uur ook daar werd gegeven... Croes weifelde. Een uur te voren had hij zich nog
voorgenomen stokstijf op zijn stuk te blijven staan... Hij voelde zich gejaagd en
zenuwachtig, vloekte binnensmonds, wist niet of hij blij moest zijn of spijtig... Als hij
toegaf, was de staking uit... Een cent per uur... Heel veel was 't niet..., toch, in een
jaar, drie duizend gulden... ruim... Hij had al zorg genoeg....
Dan, kortaf, barsch: 't was goed, hij zou het doen!....
En zoo verliep de staking....
Al minder typo's kwamen ter vergadering. Hun komitee vroeg den Patroonsbond
in een brief of 't voorstel officieel bevestigd werd: één cent meer voor elken werkman
boven drie-en-twintig, en een commissie half patroons, half werklui, met een
onpartijdig president... Ja, de patroons bevestigden, mits iedereen terstond aan 't
werk ging, mits vertrouwen werd gesteld in de commissie, en zoo voort....
Maar verscheiden zetters, drukkers, werden niet meer aangenomen. Wel vijftig,
zestig, ‘bleven op de keien,’ stond in 't volksblad.
Ook Croes had er eerst geweigerd. 'n Paar dagen later, toen ze nog eens kwamen
vragen, zei hij: ‘Zwijg maar... Ga maar gauw aan 't werk... En doe je best!?....’
(Wordt vervolgd.)

Revolutie
door Carry van Bruggen.
Omdat 't Donderdag was, was tante Mietje er ook. Op haar gewone plaatsje zat ze
naast het vreeselijk-heet-gestookt potkacheltje, strammig rechtop en haar
oud-vrouwtjes-bakkesje van rimpelig vel vol fijne kreukjes, die toevallig den mond

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

plooiden in een strak lachje - griezelig, omdat 't oude mensch haast nooit werkelijk
lachte - hield ze naar 't raam gewend.
Ze was de tante van Gerrit, Pietjes man, maar alle naai- en breimeissies zeïen:
‘tante’. Als ze, zoo tegen vijf uur, kwamen binnen-slenteren, riepen ze wel eens
verbaasd... ‘gut jà... 't is Donderdag... tante is d'r... dàg tante... hoe gaat 't met de
rimmetiek...?’
Pietje, de breijuffrouw, 't ouwelijke, verarmde bocheltje, stond theeschenkend bij
de tafel. Viezig, al grijzend haar vlokte over 't grauwscherp snoetje, waarin de
schijnbaar-vleezige bitterneus mal kleurde en al de aandacht van
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de neergeslagen oogen was bij de veertien kopjes, die daar voor haar stonden als
een rijtje zoete soldaatjes. Telkens, als er een volgekletterd was, hield ze, met een
schokje, even in 't spiralige straaltje tot de pottuit weer boven een ander, nog leeg
kopje hing....
't Waren allemaal ‘mooie’, maar achter in de rij, nederigjes naast de pracht van
blommen-en-verguld op de andere, stonden twee simpel witte, zonder oor en op te
groote schoteltjes....
In 't schemer-rommelig hokje, met laaghangenden, donkeren balkenzolder was
't heet-rumoerig van snorrend kacheltje en snaterende meissies. Tien zaten er rond
de tafel, op matten stoelen en luid ratelend met breede boerenmonden, lieten ze
de flikkerende pennen op en neer schieten in het groote breiwerk. Soms onderbrak
't gesnor van 'n mechien even den kout, en achter tante Mietje in een donkeren
hoek stond een rottan mannequin als een wèlgedaan geraamte, zonder kop.
Een eindje achter den kring om de tafel - meest boeremeiden met hard-gekleurde
jurken en geel-vettige haarstaartjes - bij de grootsten al opgeknoedeld tot sprietig
wrongetje -, stond een rijtje van vier taboeretjes, twee leeg, twee - 't eerste en 't
laatste - bezet, 't eene door een rossig-vies kind met onnoozele tuitlip en zeere
oogen, 't ander door een een klein nest, zwartkrullig, en met 'n paar pientere oogen
in schrander snoetje. Ze moesten daar, op taboeretjes en apart, zitten omdat 't
Joden-kinderen waren en om diezelfde reden dronken ze ook uit de witte kopjes,
achter de blommen-en-vergulde. Dat waren de Joden-kommetjes.
Dat ging echter allemaal buiten eigenlijken nijd en openlijke vijandschap om - al
wás er wel eens ruzie - maar alleen, omdat ze dat als iets goeds en oorbaars zagen
in eenmaal vastgesteld maatschappelijk onderscheid.
Zoo was 't ook altijd geweest op Pietjes breischooltje en Pietje-zelf had 't ook altijd
goed gevonden, maar met de jaren waren toch liberaler ideëen in haar spits-bleek,
nooit-heelemaal-nuchter kopje gewassen, en een paar maal had ze al in een moedige
bui, de veronderstelling gewaagd ‘dat Joden toch óók menschen waren’.
Tegen het theologisch verweer van kerksch en bijbelvast tante Mietje - want ook
dàt gedenkwaardige geschiedde op 'n Donderdag - èn de dreigementen van haar
factotum had ze haar stoutmoedig beweren echter niet durven volhouden. Want
Pietje was eigenlijk alleen maar baas-in-naam, ze inde de breicenten, en was al
tevreden, zooveel bijeen te scharrelen, dat ze een kannetje ‘kouwe thee’ bij den
tapper naast de deur kon laten halen. Joden-Racheltje werd daarvoor altijd
uitgestuurd;... zeg jij maar kouwe thee, hoor, en dat-ie de cente wel krijgt... en 't
flesschie onder je schort... as-'n-meid..., as-'n-meid, hoor...
De eigenlijke heerscheres over de woelige schare was Ma van der Kop, de grootste
van 't school, grofbottige boeremeid uit den polder, die al boodschappen deê op
eigen houtje voor d'r moeder, met haar opgepropte hengselmand de kleineren
imponeerend.
Recalcitrante elementen regeerde ze met een houten pollepel, die op den
raamrichel, naast haar plaats lag, en die ze nu, op 't schemerig moment van dezen
gedenkwaardigen Donderdag - een gedenkwaardigheid, waarvan
kalmtheeschenkend-Pietje geen flauw voorgevoel nog had, hoewel ze dààraan èn
aan geesten geloofde - tegen 't wassend rumoer dreigend inzwaaide.
Pietje deelde de theekopjes uit, bracht ook de Jodenmeissies hun kommetjes. 't
Zwarte nest nam 't aan met vies liptrekken, maar bij 't rossige stunteltje bleef Pietje
even staan, 't streelend over de slappe wangen. Racheltje was Pietje's lieveling en
't deed haar goeie hart zeer, 't schaap daar te zien zitten in den tochthoek en met
'r zeere oogies 't verst van de lamp. Onder den invloed dier teedere sentimenten
waren haar revolutionnaire égalité-ideeën sterker dan ooit.
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Toen tante Mietje ook haar kopje had, ingehouden genietend met fijne slurpteugjes,
tikte Pietje tegen de glazen deur, die naar 't achterhuis leidde en riep:
‘Gerrit, kom je nòu...?’
Geklop en zwak geneurie van achter hield op en even later loerde Gerrit, met ook
al dronkemansoogjes in een koddig, half-clown, half-dominee-bakkes, de kamer in.
Daar hij
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kasten- en lijstenmaker van beroep was, voerde hij een zuur-scherp terpentijnluchtje
mee en was z'n slobberige Engelsch-leeren broek glad en vettig.
‘Nou Pietje, me lieve Piet’, grinnikte hij naar bocheltje, met geknipoog tegen de
groote meiden, ‘wat môt-je van me?’
‘Dat weet je heel best, Gerrit’, verweet Pietje, ‘'k hêt je toch ommers venochend
al gevraagd, of je d'r bij wou weze....
‘Ja’, gewichtig de hoofd knikkend tante Mìetje uit den kachelhoek, ‘daar hê-we
manshulp bij noodig....’
De naaimeissies, die dikwijls met succes speculeerden op Gerrits
dronkemans-lolligheid, om 'm centen voor balletjes en koek-snoep af te bedelen,
begonnen gichelig te fleemen:
Gèrrit... Gèrrit... tracteer je... op taaie... Ach-nee-kind... Gerrit tracteert op
koekkrummels, hè... Gerrit... drie cente koekkrummels... zoo'n zak maide... je vin-er
halleve koekies in... heele brokke suiker... nou Gerrit... geef dan op....
Vinnig-voor-haar-doen kwam bochel-Pietje tusschenbeide, verbood 't gekwetter.
Eigenlijk - al wou ze 't niet weten - was ze jaloersch, Gerrit keek er al veel te veel
naar de meissies nou tot daaraan toe, 't was een jonge man,, heel wat jonger dan
zijzelf, maar in haar eigen school, met haàr meissies,... jonge nèe hoor... 't zou niet
gaan....
‘As-je nou eerst eris 'n lamp ansteekt’, lijsde Gerrit, ‘dan kanne we zien wâ-me
zegge... en dan kan 'k meteen de lieve meissies zien....’
Nijdig glastikkelend stak Pietje, oogknipperend tegen vinnig vlammetje, pit
betikkend met vlugge vinger, de lamp aan. Ma, lui armstrekkend, reikte naar den
knop achter haar stoel, frutselde 't gordijntouw los, dat ratelend neerklapte 't gordijn.
Slecht verlicht en ziekig-broei-warm lag nu het volgepropte, laagbalkige
rommelhok, waar op 't slordig, hier en daar vocht doorvlekt en overal glad-vettig
behang, spokig-groote schaduw van na 't aansteken nog slingerende lamp heen en
weer dreef.
In den hoek, bij de altijd-kierende deur, waarvoor dan ook een tochtschut stond,
lag, achter de Jodenkinderen, een hoop gescheurde modeprenten en lappenrommel
over den vloer. 'n Verroest en allang kapot trapmachien stond daartusschen. Onder
de tafel, te midden van gloei-oogige warme stoven, zwierven klompen en schoenen
dooreen en er broeide daar in donker een vies-warm luchtje van natte kousen op
duffe, gloeiende kolen, tusschenbeide dikwalmig opstinkend als in een der stoven
bij toeval een vezeltje of draadje verdwaald raakte.
Dicht opeen om hoog-berommelde tafel zaten kippig gebogen naar rossig
lamplicht, naaiende en breiende meiden, de kwebbelsnoeten geen oogenblik in rust
en erachter breiden, hoog op de leuninglooze stoeltjes, Racheltje en Hendriek, de
Jodenkinderen....
‘Nou’, rumoerde Gerrit tegen Pietje, ‘mènsch, waar wacht je nou nog op? Veruit
met de geit, hoor! 'k Hét meer te doen’....
‘As je nou maar effetjes wacht, hè’, bedrijvigde-vinnig Pietje... ‘'k môt 't toch zeker
eerst hale’.... Gerrit's manieren bevielen haar niemendal; dat-ie weer wat gedronken
had, had ze allang an z'n kleine oogies gezien, maar ze was bang, dat-ie misschien
haar kouwe-theekannetje in de kast had ontdekt en daaruit gedronken... en
onrustig-driftig wrikte ze de kletterende, van dichte vitrage bespannen glasdeuren
open, verdween in de binnenkamer....
‘Wat hêt ze 't vêdaag op 'r heupe’, lolligde Gerrit tegen de meiden, die weer
begonnen met gefleem om snoep.... Drie centen opgrabbelend uit vetten broekzak,
zwaaide hij die tusschen lappenrommel op tafel, grijpvingers graaiden ze daaronder
uit, terwijl Gerrit, dronken grijnzend, half-luid vleide tegen een groote, rood-koonige
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trien van een zestien jaar.... Nou sèg... me lekkere Bet... geê-me nou 'n soèntje,
hè....’
‘Gèrrit’, strengde tante Mietje, die 't hoorde, uit 'r kachelhoekje. Ze gunde de
jonkheid 'r deel, maar dàt was te erg, veuls te erg....
Bedremmeld hield Gerrit z'n mond. Voor oude tante Mietje - die 'n duitje na te
laten had - met 'r rare, nooit lachende lachsnoetje was hij bang.
Pietje kwam, lipsmakkend, weer binnen, keek even valsch naar Gerrit, die treiterig
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lachte. De naaimeissies, luidruchtig, wisselden elleboogstooten... nou sèg... kouwe
thee... seg maar kouwe jenever, kind....
Schrikkend allemaal van 't uitgeglipte woord - als Pietje dàt hoorde kon ze zoo
gemeenvalsch wezen - keken ze, na even schichtig oploenzen, neer op hun werk.
Pietje echter had 't niet verstaan. In de hand hield ze een dik pak, dat rood-en-zwart
schemerde door 't ritselig vloei eromheen en plechtig zei ze, tegen de nieuwsgierig
opkijkende en haar handen bestarende kinderen:
‘Meissies, venavend wordt 't ruggekusse verloot’...
Ritselend traag dwarrelde 't papier nu op den grond en hel rood-zwart gebaand
rugkussen hield bocheltje in de hoogte....
‘Een moòi kusse, Piet’, goedkeurde met langzamen hoofdknik tante Mietje, ‘daar
hè-je eer van, mensch.... Hoeveel lootjes benne d'r nou?’
‘Twintig’, antwoordde Pietje, ‘van vijf cente, da's een gulden, dat kost 't me ook
zoo wat....’
‘En môt je d'er dan niks op verdiene, mènsch’, vroeg Gerrit.
‘Verdiene, wèrom, 't is een aardigheidje met de Sinniklaas, 'k doen 't ommers
ieder jaar... dan eris dit... en dan eris dàt... netuurlijk niet altijd een ruggekusse...
Wat was-et ook verleje jaar, Ma?’
‘Nou, jèfrouw, dâ blommemandje, dat Stien d'r moeder gewonne hêt...’ Snel naar
Stien:... ‘Hei-je weer een lootje, sèg...?’
Joden-Racheltje, die koekkruimels gehaald had, kwam binnen, liet de deur open.
Koude wind duwde 't tochtscherm haast omver, sneed vinnig door de logge, stinkende
warmte, die zwoel hing onder de lage balken. Nijdigheid om stuntelig Jodenkind
scherpte op....
Sèg... jij, leepoog, bè-je nou heelemaal besuikerd... motte we hier allemaal
bevrieze... trek de deur dicht...
Grappend-bangmakerig bulderde Gerrit, clown-dominee-bakkes in grimmige
plooien, tegen 't haast grienende schaap:
‘Mèid, mèid... pàs op, of 'k vrèt je op voor 'n spekbokkem....’
Blauw-koud bibberend handje met den vettigbultenden zak voor zich uit gestrekt,
keek Racheltje hulpzoekend naar Pietje. Die legde voorzichtig 't ruggekussen op
tante Mietje's brandhelder bont schorteschoot, haalde koud Racheltje naar zich toe,
zette 't wicht te warmen bij de kachel.
Ma griste den zak af, begon beredderigbazend te deelen. Loerend in 't geel-bruine
kruim, voelde ze met een vinger erin naar koekbrokken, die stijf-kleverig gepakt
lagen tusschen gruis, als keiblokken in grint. Een voor een vischte ze, tusschen
vinger en duim, de onooglijk-bekruimde brokken op, legde ze naast zich. Dan nam
ze telkens een plakje van wat er overbleef en liet dat in het gretig opgehouden
handholletje van een meissie vallen, telkens de vingers belikkend en afwrijvend aan
rood-bont schort. Alle groote brokken hield ze zelf en de anderen, ontevreden
mopperend met bekruimde monden, maar niet overluid, in vrees voor den pollepel,
zagen 't aan, hoe ze, na geraffineerd-lekkerbekkig wachten tot het langzaamste
handholletje was leeggekliederd, te snoepen begon, muisspits beknabbelend een
amandeltje met gezicht van òver-heerlijk vinden.
Al smakelijk snoepend riep ze naar Pietje, die met tante Mie onhandig vierkantjes
van wit papier maakte, ‘nou, jefrouw, nou de loteraai’, dan, bedilziek omkijkend, ‘sèg
Jans, braàie hoor, prate èn braàie....’
Minachtend spottend keek Hendriek, zwartharig nest, nu alleen gelaten op 't rijtje
Joden-stoeltjes, haar aan. Wàt 'n bereddering. Maar Ma snauwde:
‘Nou sèg, kaik voor je, hè Jodekind...!’
‘Nièt schelde, niet schelde’, suste Pietje.... ‘Jode benne toch’....
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‘Neè, jefrouw’, nadrukkelijkte Ma, met 'n gezicht van o-daar-hê-je-háár-ook-weer.
‘Jode bin heil andere menschen... 'k zal niet zegge, dat 't heelegaar geen mensche
benne... maar....’
‘Nou, maar dàs waar’, meende Trijntje Bont, spits-vinnig bleekneusje van 'n jaar
of twaalf... ‘ik vin-óok... datte Jode....’
Graag kwam ze in 't gevlei bij geduchte Ma, maar die smaalde:
‘Wat vin-jaài... braài maar lievers... je hêt niks te vinde... ik en de jefrouw kenne
't bestig alleen af....’
‘Nou maar’, teemde Klasie Berg, die
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vriendin-liep met Ma en dus ook wat zeggen durfde, ‘nou maar jefrouw, main vader,
die sàit... datte de Jode onse Heer gekruisigd hebbe... enne nou vraag ikke... benne
dâ-mensche?...’
‘Da's al zoo lang geleje’, uitflapte Gerrit, ‘en daar hebbe deuze schape op alle
meniere niet an meegedaan... wâ-jij, snoesie?’ 't Laatste tegen Hendriek, die 'm
minachtend aankeek.
‘Snoesie môt-ie segge’, hoonde Jans Boon, ‘ie-denkt, dat-ie selfers ook 'n snoesie
is.... En 't is tòch waar... se hèbbe onse-Heer gekruisigd....’
Tante Mietje vond 't nu tijd van tusschenbeie komen en streng kraakstemde ze
uit haar hoekje:
‘Ik sèg... ik sèg... jullie most je schame, da's spotte, da's spotte, wat jullie doene....
Me nichie Pietje hèit ongelijk... d'r môt onderscheid weze... Jood en Christe, da's
nie eender... maar soò prate, da's spotte, dâ segt een oùd mènsch... o, soo....’
Hendriek... woedend snikte... ‘ik zal 't zegge... ik zal 't tegen vader zegge... en
dan mô'k lekker van't school àf....’
Dat gaf hoongelach....
‘Nou kind’, schel-kwetterde Ma... ‘wi-je dâlijk?... daar's de deur, hoor....’
Pietje suste weer:... Stil nou maar Henderiek, Ma meent 't zoo kwaad niet.... Nou,
Rachel, ga jij nou ook maar weer zitte, dan kâ-me verlote....’
Bedeesd Racheltje beklom haar taboeretje, met de oogen besmaald door Hendriek,
die vies-mondtrekkend, demonstratief rokken bijeenhield, ofschoon er twee taboerets
tusschen waren.
Op de tafel, helder vlekkend 't stukje blootgemaakt zeildoek, lagen de papiertjes,
lappenrommel rondom opgestuwd tot proppige dijkjes.
Gerrit zocht er een uit de hoop en 't dikke tímmermanspotlood, egaal vettig tot
glimmenden punt, of 't nooit werd toegespitst, log vochtend op z'n natte
dronkemanstong, schreef hij, zwaar-indrukkend of 't tafelblad, ‘ruggekusse’.
Van allemaal was de aandacht nu zéér gespannen en de glim-vlasstaartjes aan
grove, bijeen-gebukte koppen, vettig glansden in rossig lamplicht. Dik hing de hitte,
doorwalmd van de broeistankjes onder de tafel uit, waar donker gewriemel was van
muf-warme kousevoeten, die de schoenen- en klompenhoop bijwijlen rommelig
beroerden.
Pietje vouwde de papiertjes op en dee-ze, husselend, in een kluwe-tobbetje van
bruin hout met tinnen randen.
Alle meissies hadden een lootje, dat maakte twaalf, tante Mietje een, en Pietje
zelf ook een. Dàt had ze zich allang voorgenomen, won zij het, dan was 't voor
Joden-Racheltje.
Maar nu de papiertjes, met het ééne, het goede er tusschen, toegevouwen lagen
in 't bakje, wist ze zelf eigenlijk niet meer, wàt ze hopen moest... twijfelend of 't, àls
't toeval zóó wou, in vrede en vriendschap zou afloopen.
Zes lootjes waren door kennissen gekocht en voor die zou, 't eerst, tante Mietje
trekken.
Bibberig nam ouwetje, sterk doorvoelend gewicht van 't oogenblik, met de dorre,
bruinige vingers er één uit 't hoopje..., wou meteen openpeuteren.
Maar Gerrit hield terug:
‘Nee tante, éérst zegge voor wìe. - Nou Piet?’
‘Voor... voor... juffrouw van Leeuwe....’
Krakerig openprutste tante 't papiertje.... Allemaal keken ze, en, daar juffrouw van
Leeuwen een nietje had... schreeuwden ze: ‘niks, lekker niks.’
‘Môt-je dàt nou zegge’, bestrafte Pietje, ‘is juffrouw van Leeuwe soms geen bèst
mensch...?’
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‘Geld genogt’, coupeerde Ma... ‘mòt-ze maar 'n kusse koope....’
't Loten ging voort. Na de afwezige kennissen... juffrouw Dietz, vrouw Schepel...
Heintje de Vries van 't Ossepad... die allemaal 'n nietje kregen, kwam er meer animo.
Ieder mocht nu voor zich zelf 'n papiertje trekken. 't Rood-zwarte-rugkussen met
gloeiroode kwastjes in de hoeken, verleidelijkte kleurig op Mietjes stemmig
schorteschoot.... In de hitte van lamp en potkacheltje werd de stemming
opgewonden-prikkelbaar, ruzietjes fel sloegen even op, zakten weer....
Ma trok eerst, groot-doend grijpend met
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onverschillig mondgetrek... vouwde open... niks... dòcht-wel-'oor.... Woede-koelend
tegen Hendriek, die vijandig grijnsde van 'r taboeretje af... ‘môt-je lache...
Jodekind...?’
't Werd Pietje hoe langer hoe benauwder, won ze in-gosnaam maar niet... ze most
't Racheltje dan geven... 't was de stumper al zoo lang beloofd:... ‘as de jùffrouw
wint... nou hè... maar niks zegge....’
In steeds stijgend rumoer, om hèt briefje, dat koppig achterbleef in 't kluwebakje,
plagerig, werd 't Pietjes beurt.... Oogen dicht... met gelàten trekken, als iemand, die
z'n lot een hoogere voorzienigheid in handen geeft, strekte Piet den arm uit... greep...
zonder zien... vouwde open... duizelde... och hemeltje, daar had-je 't... dáár stond
't... 't fatàle woord... ‘ruggekusse’.
‘Nou mensch’, snaterde Ma, 't ‘jèfrouw’ in de opwinding vergetend, tegen beduusd
Pietje,... ‘sèg dan wat, hê-je 't nou of hê-je 't niet?’
Dikke Neel-van-de-bakker loerde over Pietjes schouder... zàg 't woord...
loom-verbaasde... ‘nou, sèg, da's óók wat... de jùffrouw hèt 't....’
In 't stom-openmondsch mekaar aanstaren, begon Pietje wantrouwen te voelen;
ze begreep, dat ze van valsch-doen verdacht ging worden....
En haastig uitflapte ze, 't gewoonlijk grauwbleeke snoetje nu hittig-rood:
‘Noù ja... nou ja... 'k hou 't netuurlijk niet... 'k geef 't weg... 'k geef 't weg an...
Racheltje....’
Hokkend waren de woorden haar heetdroge keel uitgekropen....
De uitwerking was in-der-daad vreèselijk.... ‘Nou maar sèg’... gierde Ma boven 't
algemeen verontwaardigingsgeroep... ‘da's màin te kras... da's niet eerelijk... môt
dat rooie Jodenkind mit onse cente gaan loope....’
Pietje, zwakjes in 't gebler, gewild streng verdedigde... ‘nou Ma... wie 's de baas...
jà... wie is de baas... jij of... of ikke... o...? 'k Heb 't kusse getrokke... en 'k geef 't an
Racheltje... allò Rachel... kom hier kind...’ Verbaasd over den eigen moed, keek ze,
zenuwachtig-bevend, naar tante Mietje, die goedkeurend knikte. Zóó was 't, Pietje
hoorde baas te zijn....
Gerrit... die dommelig bij 't rottan-geraamte had zitten pijprooken... waggelde op,
benauwd vertrekkend z'n clown-dominee-snuit, riep:... ‘vechte jullie 't maar uit en
verammeseer je d'r mee.’ Dan weg door rammelende glasdeur.
't Werd nu van allemaal blerren dooreen. 't Heele stelletje was opgesprongen,
schopte tegen de klompen, trapte stoelen omver. Eén keilde er 'n heete stoof om,
dat de test omrolde, vurige koolbrokjes gemoedelijk te stinkwalmen begonnen in
lappenhoop.... Met statigen zwarten wimpel, sierlijk opgolvend, roetgulpte de lamp.
De heele kluit drong, van revolutiegeest bezeten, gezag verguizend, om Pietje heen,
die hijgend en vuurrood, stumperig probeerde 't bochellijfje uit te rekken tot een
lengte, die 't in de opgeheven handen vastgekrampte kussen buiten 't bereik van
de grijpende meiden kon brengen.
Vlak bij 't nu rood-gloeiend potkacheltje, zat tante Mietje, lippenprevelend met
lachvertrokken mond, griezelig grijnzend in 't bangbleeke bakkesje, dorre handen
nerveus bevend in schorteschoot, 't geweld aan te zien....
‘Overlote...’ blerde Ma van der Kop. Zwaaiend met haar geducht wapen, den
houten pollepel, dien zoo nu en dan bons-kletsend op tafel met stevigen slag van
'r boerenknuisten, furiede ze tegen waggelend Pietje op.
‘Màin ruggekusse... wâ- jullie maide... nê- zoo goed van main... vâ màin cente....
Wou je dàt an dat rooie Jodekind geve.... Hièr da- ding....’
En energiek pollepel-zwaaiend wilde ze 't Pietje weer ontgrissen.
Pàl stond die. De strijd gaf haar moed!
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‘Noù... en 't is toch voor Racheltje... 't Is mijn kusse... jullie kanne nou allemaal je
cente wêromkrijge... 't zèl nou voor Racheltje zijn....’
Valsch-spichtige Trijntje Bont glupend beklom, achter Pietje, wagglende taboeret...
rukte... ineens 't kussen uit de al verslappende, opgeheven handen..., die in de
schrik-en-verbazingstilte, plots vallend nà de herrie, even omhoogblèven...
Maar furieïg keerde Pietje zich om, en vóór valsch Trijntje de buit geborgen had,
griste ze vinnig 't ding weer af. Eén mooi
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rood kwastje lei 't af, dwarrelde bloed'rig naar den grond tusschen vale lappepap....
't Kussen nu geschonden, 't verleidelijk-gloed-nieuwe eraf, werd er ruw om
gevochten.
In de stikwarme, half duistere kamer, om de roet-uitgulpende lamp, plukhaarden
ze nu als katten dooreen... omschoppend stoelen en heete stoven onder de
scheefgeschoven tafel uit.
Tante Mietje, bleek en zweetend van gruwelijken angst - moord en doodslag zag
ze er van komen - was geretireerd, stònd nu tegen den muur, geborgen achter
gemoedelijk rottan-geraamt. Wild vloog 't ruggekussen, deerlijk gehavend, van de
een naar de ander. De roode en zwarte draden, slangig opgekruld, zwierden erbij,
de kwastjes waren afgerukt en geel-slijmige proppen vulsel puilden er uit, als
ingewand uit 'n dood lichaam. Ieder gaf 't eerst hevig-begeerde, nu fel-gehate ding
nog een hak en 'n trap.... De Jodenmeid zou 't niet hebben....
Als op 'n Sabbath van duivels en heksenbroed ging dat een poosje nog door, tot
Tante Mietje, achter potkacheltje omloerend, een gluipend vlammetje zag oplekken,
waar een al te levendig kooltje den boel had aangestoken....
In hevigen angst voor ongeluk, gilde 't ouwe menschje... ‘brànd... brànd...’ al
hooger uithalend in 't rumoer... ‘brànd’... dan wanhopig-half-huilend... ‘Pietje... Pietje...
Pietje-dan-toch... je huis brandt....’
't Was gehoord en 't bedaarde.
Hijgend met hittige zweetkoppen stond de bende, mal-ontnuchterd ineens, te
midden van den rommel... met onmachtige stemmen uithikkend... waàr... waàr
brandt 't....
Maar Pietje, ongewoon resoluut, had 't al gebluscht met de rest uit nog
ongeschonden theepot.
Meteen zag ze 't ruggekussen liggen... gehavend, onherkenbaar, een verrafeld
vod; slap en puilend van vulsel.... Dàt was nou 't prachtige Sinniklaaskussen, dat
haar zooveel centen en zooveel werk had gekost.
En ineens, fel opvlammend tegen Ma, meteen luchtend haar verongelijkt-voelen
en jaloerschheid van Gerrit, bitste ze valsch:... ‘een gemeèn dier bê-jij.’
Even verbazingstilte, dan Ma:
‘Ikke 'n gemeen dier... ikke?... Dàt lâ'k me nie segge, vast-nie van jou, dronke
toddel... bitterneus... 'k ga wèg... 'k ga meteen na me moeder... voorgoed... 'n
Jodepan is 't hier... maar 'k ga wèg... 'k ga weg....’
Woest propte ze haar naairommel in leege boodschapmand, rukte hoed en mantel
van den kapstok, nam den pollepel;... zonder groet liep ze de deur uit... en buiten
in de stille kou wegklonken haar driftig-snelle stappen.
En zoodra de anderen voelden, dat ze nou, heùsch, niet zou weeromkomen,
begonnen ze, ineens vreedzaam, praatjes te maken over haar, over haar bazen,
haar valschheid, haar gulzigheid... ‘nòu strakkies nog met de koekkrummels’.
Pietje, verbluft van 't succes, zich weer baàs voelend, juffrouwde gestreng:
‘Enne... nou is-et meteen uit met de Jode-stoele en de Jodekomme... mensche
ben mensche... Jood òf Christe... eender voor ons' lieve Heer....’
En in de vredestemming van gemeenschappelijken kwaadspraak over verdwenen
Ma, gul gaven ze toe.... Wèl hadden de Joden ons Heer gekruisigd, maar dat was
al zoo lang gelejen... en Racheltje en Hendriek waren er toch - nèt als de juffrouw
d'r man strakkies gezeid had - niet bij geweest.
Dus zouden zij en andere Jodenmeissies voortaan op de stoelen bij de tafel zitten
en uit mooie kommetjes drinken.
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Tante Mietje, bedenkelijk-afkeurend hoofdschuddend om de nieuwigheid... maar
voelend dat er niks meer an te doen was, slikte achter 't potkacheltje haar protest
in.
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Boekbespreking.
L. van Deyssel, Achtste Bundel Verzamelde Opstellen, Amsterdam,
Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1905.
Deze bundel bevat - evenals zijn onmiddellijke voorganger - behalve een aantal
critische essays, eenige ‘Proza-Gedichten’, weder met de ondertitels: ‘Kind Leven’,
en ‘Het Ik (Heroïsch-individualistische Dagboekbladen)’, die te beschouwen zijn als
vervolgen op de vroeger gepubliceerde, en waarop al hetgeen hier naar aanleiding
der verschijning van dien Zevenden Bundel werd opgemerkt (Januari 1905)
onveranderd van toepassing schijnt. Het zij mij daarom veroorloofd, voor zooveel
deze Proza-Gedichten betreft, te volstaan met de aankondiging, en de mededeeling
*)
dat ik weer in 't bizonder genoten heb de opstellen (verzameld onder den titel ‘Het
Ik’): ‘Bij het Graf van Napoleon’ en ‘Bezoek aan de Politiek’ - dit laatste vooral! waarin het spel der dandieuse wereldbeschouwing weer opgevoerd is tot een fijnheid
en een hoogte die het hoog-wijsgeerige te naderen lijkt. Bij de lezing werd ik nu en
dan even herinnerd aan de politieke homme-du-monde-figuren uit sommige romans
van Balzac en zijn tijdgenooten, maar overigens schijnen mij deze ‘individualistische
dagboekbladen’ van een uiterste oorspronkelijkheid, missen zij althans in hetgeen
mij van de wereld-litteratuur bekend werd ten eenenmale hun voorbeeld.
Wat de ‘Kritiek’ aangaat, Van Deyssel's aristocratisch-ruime veelzijdigheid van
waardeerings-vermogen komt weer prachtig uit in dit elftal essays, maar maakt het
tevens zoo goed als onmogelijk alle de nieuwe ‘uitkomsten’ - om een
wetenschaplijken term te gebruiken - van den fijn-speurenden schoonheidszoeker
in kort bestek te bespreken. Toch wil ik niet nalaten de aandacht mijner lezers te
vestigen op de twee opstellen die door den schrijver vooraan geplaatst zijn, en met
reden, want niet alleen behooren zij tot de beste uit den bundel, maar ze gelden het
werk van een paar consciëntieuse realisten en kunstenaars van het proza, wier
namen verdienen telkens genoemd en hooggehouden te worden, als banieren, nu
een zoogenaamd nieuwe richting van ‘Neo-Romantici’ in opkomst schijnt, zich uitend
in hol bombastische woordenpraal, leeg gephraseer en malle grootdoenerij, een
richting - wanneer men het zoo noemen mag - die voor een deel van 't publiek de
aantrekkelijkheid der koortsige opwinding schijnt te bezitten....
Deze beide proza-schrijvers, het zijn Jac. van Looy en Frans Coenen.
Met zijn gewone aandachtige overgave en fijne innigheid van waarneming heeft
Van Deyssel het proza van Jac. van Looy beluisterd; voor de zooveelste maal heeft
hij zich afgevraagd: ‘Waar ligt het aan, dat zoo iets mooi en kunst is’ en hij is tot de
volgende oplossing gekomen (bl. 4):
‘Het ligt aan de woordkeuze. Uit de woordkeuze blijkt de gemoedshouding of de
gemoedsgesteldheid, waarin de kunstenaar verkeerde toen hij deze woorden
nederschreef. In den volzin, zooals hij daar vóor ons is, ligt voor altijd afgespiegeld,
de gemoeds-uitdrukking van den schrijver, die in zijn oog moet geweest zijn toen
hij gebogen nederzat en het déze woorden waren die op déze wijze na elkaâr
kwamen.
Het ligt aan de woordkeuze. Het is om dat er staat: “in de vroegte”. Het is om dat
er staat: “'t Was in de vroegte”. Het is om dat er staat: “'t Was in de vroegte” en dan
een punt en dan een nieuwe volzin: “Zijn vrouw” en zoo voort, en om dat er niet
staat, bij voorbeeld: “Zijn vrouw was 's morgens vroeg opgestaan” of: “Het was nog
vroeg. Zijn vrouw” en zoo voort.
*)

Ik gebruik dit woord liever dan ‘proza-gedicht’, en meen dat deze voorkeur eenigszins gewettigd
wordt door den algemeenen titel van den bundel.
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Het is om dat er staat: “'t Was in de vroegte” en dan van de vrouw, die “voorzichtig”
het rol-gordijn optrok, waarachter de heerlijke Augustus-morgen zoû verschijnen,
en om dat die morgen langs de bloempotten in 't kozijn wel, maar “vooral” door de
“kleurige belletjes” van de foksia,
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kwam, en op zekere wijze kwam, namelijk “parelde”.Het is deze woordkeuze, die de deugd van dit geschrevene bepaalt, het is deze
woordkeuze, die de oorzaak is van het diepe welbehagen in den lezer, omdat uit
deze woordkeuze blijkt, dat de kunstenaar zijn onderwerp beminde toen hij schreef,
om dat door de woordkeuze de liefde, waarin de dichter zijn onderwerp mooi en
beminnenswaard zag, op dadelijke wijze, zonder overdenking of redeneering, wordt
overgebracht in den lezer’.
Gij kent ze wel, niet waar lezer, de menschen die een verhaal plegen te lezen met
overslaan van de beschrijvende gedeelten, want, ‘nou ja, dat kunnen ze zich wel
voorstellen’, het is ‘zoo vervelend...’ Die menschen denken dat ze lézen kunnen,
aangezien zij het op de bewaarschool hebben geleerd, maar er is niets van waar,
zij kunnen niet lezen. Zij zien en herkennen wel letters en woorden, maar zij weten
niet wat er staat. Zij zeggen schouderophalend ‘dat alle smaken verschillen’ en
kunnen er desnoods vrede mee hebben als ge hun smaak dan als ‘niet bepaald fijn’
kenmerkt. Maar eigenlijk hebben zij ook geen grove, hebben zij absoluut geen
smaak. Zij kauwen wel maar zij proeven niets. Het is alsof hun ontbreekt een orgaan.
Want, merkt Van Deyssel op (blz. 6): ‘hoe inniger onze geest “beschrijving”-literatuur
proeft, hoe minder hij de eigenschap van te zijn “beschrijvend” in onderscheiding
van andere literatuur, die niet beschrijvend is, - bij het gelezene zal merken.
Bij het innige proeven wordt men het zingen van het gemoed van den schrijver
in het geschrevene gewaar en een beschrijving is alleen zoo mooi wijl zij niet een
“beschrijving” is, maar een fijn of diep geluid van vreugde of verrukking of smart,
dat, zooals de liefdes-strophe van een minnaar, van uit een wel-luidend
menschengemoed gaat naar de voorwerpen en verschijnselen van het Leven.
Dit is ook een der redenen, die de meerderheid van zuivere kunst, of kunst alleen
om zich zelfs wille, boven strekkingskunst verklaren.
Strekkingskunst troost mij zooals de leeraar de dood-arm achtergebleven weduwe
troost, maar zuivere kunst troost mij zooals de weduwe getroost wordt, die opeens
haar dood gewaanden man terugkrijgt en een huis vol heerlijkheden daarenboven.
“Beschrijvings”-kunst zoû “niets zeggen tot het gemoed”, zoû het hart niet
opheffen’.
‘Beschrijvings-kunst “spreekt” alléén “tot het gemoed”, heeft géen andere functie
dan “het hart op te heffen”. Anders is het geen kunst.
Zij spreekt alleen tot het gemoed in schooner en rijker trant dan strekkingskunst.
Zij spréékt mij, om het zoo uit te drukken, niet van den hemel, maar zij brèngt er mij
ín. Zij doet u niet een edele gedachte denken, maar zij brengt iets in u, dat als een
soort van goudschemering in uw blik over de tafel wordt, èn tegelijk wordt: een,
minder of meer krachtige, gewaarwording van het Leven door u, waarin de hoogst
strekkende formuleeringen van geestelijke bewegingen, dat “gedachten” zijn,
overtroffen worden, krachteloos worden en verzinken.’
Het doet deugd weder eens zulk een welsprekende verdediging te hooren van
‘de kunst alleen om zich zelfs wille’ (l'art pour l'art), die tegenwoordig haast algemeen
gesmade en dan ook blijkbaar door ongeveer niemand meer begrépen definitie van
zuivere, échte kunst, tegenover ‘l'art utile’ of strekkingskunst. Ik weet wel, wie er
nog heelemaal niets van begrijpt zal er na de, dan natuurlijk ook oppervlakkige,
lezing van een stuk als dit nog wel niet veel van snappen, maar, zegt v. D. (blz. 9):
‘de dingen, die ik hier zeg, zijn, wat hun praktisch nut aangaat, alleen voor menschen
die op het punt waren het ook zoo te begrijpen, een duwtje te geven opdat zij in de
volheid van het begrip vallen.’
Juist! En daarom is het zoo nuttig zulke ‘dingen’ maar altijd weer te herhalen.
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Het spreekt van zelf dat een ‘kenner’ als Van Deyssel ook het werk van Frans
Coenen bewondert, ‘mooi’ vindt; het spreekt eveneens van zelf, dat er in zijn opstel
over dezen uiterst fijngevoeligen en toch zoo sterken prozaïst scherpe definities,
origineele opmerkingen voor-
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komen, en dat ook dit stuk is geschreven in een lyrische gedragenheid die goed-doet
wie van 't werk van Coenen houdt. Maar ook is er iets in, in dit opstel, telkens
wanneer ik het overlees, dat mij verbaast, en dat ik een vergissing zou willen noemen,
als ik niet een heimelijk besef had dat dit toch het woord niet is, dat het mistasten
hier z'n oorzaak moet vinden in een dieper ontbreken van verwantschap. Ik kan mij
niet onttrekken aan den indruk dat v. D. Coenen niet geheel ‘begrijpt’.
Om kort aan te duiden wat ik bedoel zal ik alleen citeeren dezen volzin (blz. 25):
‘Z o n d a g s r u s t ’ is een kunstwerk, omdat het niet ‘een naargeestig verhaal
aangaande een vervelend en leelijk stukje werkelijkheid is, maar omdat het de
weeklacht is van een bijzonder en fijn en door starre wanhoop bevangen
menschengemoed.’
Starre wanhoop? ‘Zondagsrust’ de ‘weeklacht’ van een ‘star-wanhopige’?... Maar,
ten eerste, is ‘weeklacht’ en ‘star’ niet met elkaar in tegenspraak? Klaagt de
star-wanhopige nog? En, - tweede, belangrijker vraag! - schept de wanhopige
kunstwerken? Werkt hij met kracht, ijver, toewijding, ja met een ganschelijk
overgegeven gemoed, aan het tot stand komen van iets moois?... En... merkt hij
*)
zooveel op? Is hij zoo geestig? Heeft hij zulk een ‘zin’ voor het comische?
Neen, de criticus houde het mij ten goede, maar van die starre wanhoop, dat
geloof ik niet. Het kán ook niet. Alleen in hevige belangstelling voor het omringende
leven, die door wanhoop pleegt gedood te worden, alleen uit een zeker ‘plezier’ in
de menschen en de dingen zet een kunstenaar zich tot schrijven. Scheppen
onderstelt een zekere mate van levenslust. Wie wanhopig is maakt zich van kant
of... zit apathisch neer. Hij schept niet.
Van Deyssel zegt het, een oogenblik te voren, heel goed; de schrijver Coenen is
niet maar ‘een nare, nurksche man.’ Neen, maar ook geen wanhopige. Hij is een
zeer gevoelige, die veel lijdt, maar ook niet weinig lacht - juist door die groote
gevoeligheid -, een die, op zekeren, lang geleden dag, de blijde boodschap der
kunst ontving, en sedert... niet wánhopen kan....
Ik wees op van Deyssel's veelzijdig waardeerings-vermogen. Bij die woorden zal
hier en daar wel iemand gemeesmuild hebben en gedacht aan oude tijden, toen
het nu niet juist altijd de volheid zijner bewondering voor tijdgenooten of voorgangers
was, die den criticus aan het schrijven zette! Hoe heerlijk hevig kon hij toen toornen,
niet waar, hoe prachtig hoonend schateren, hoe fijn en raak kon hij prikken en
plagen. Ja, die z.g. scheldkritieken van v. D., danken wij er eigenlijk niet een gróót
deel van zijn schoonste proza aan?
En thans, in den achtsten bundel, niets dan waardeering en lof....
Zou 't nu niet meer noodig zijn, kapitein, eens ‘schoon schip’ te maken? Mij dunkt
toch, 'k ruik rare stankjes aan boord. Sommige van de schepelingen schijnen aan
een indigestie van lectuur te lijden, en er is die eigenaardige bederf-lucht van
zelf-vergoding.... Zoo'n zwoele atmosfeer in de kajuit!... Een ‘Aeolie-tje’ zou alvast
geen kwaad doen!... Bedenk, kaptein, wij vertrouwen op u!...
H.R.

Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen, Tweede Bundel, Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, 1905.
*)

Wat Coenen's zin voor het comische aangaat, men vergelijke het verhaal: ‘De zomergenoegens
van de familie Kramp,’ in zijn pas verschenen bundel: ‘Burgermenschen,’ (Rotterdam, Brusse)
waarin óók het Zondagsrust-sentiment nu en dan voorkomt, maar tevens... humor, mijne
vrienden, humor en spot, oud-hollandsche dingsigheden...
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Er worden nog al eens overeenkomstigheden gezocht in onzen
Noord-Nederlandschen van Deyssel en het zoogenaamde ‘intellectueele hoofd’ der
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jonge Vlaamsche litteraire beweging : Aug. Vermeylen. Dat kan toch
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Op bl. 25 van dezen 2en bundel lezen wij:
‘Netscher zegt ergens dat “Vermeylen, de patriarch en alhoeder van jonge Vlamingen” - den
Goden zij dank! ik ben een der jongsten van de bende! - “regelrecht van onder de vleugelen
van Willem Kloos gekomen is.” Daar kan ik moeilijk zelf over oordeelen. Maar 't zou maar
weinig bewijzen: want de waarheid is, dat mijn vrienden veel meer invloed op mij hebben
gehad, dan ik op hen.’
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geen dankbare arbeid zijn, zou ik zoo denken. Beide heeren zijn critici, beiden
hebben bundels ‘Verzamelde Opstellen’ uitgegeven, maar overigens schijnen mij
de twee al bizonder weinig gemeen te hebben. Van Deyssel is een man van
hartstochtelijke neigingen, die hij volgt tot in uiterste consequenties, ‘individualistisch’
artiest tot in zijn nieren, minnaar van paradoxen, taal- en stijlvirtuoos, die schrijven
kan nu eens in dezen, dan in genen bizonderen trant of toon, zooals hij zich dat van
te voren, als een subliem spel van den geest, verbeeldt. Vermeylen zegt maar altijd
eenvoudig, soms bijna banaalweg zijn meening en noemt zichzelf, niet geheel zonder
recht, ‘een bedaarden jongen’ (bl. 164). Van Deyssel kijkt naar kunst, luistert naar
kunst, voelt, ruikt, proeft, en zoo komt hij te weten wat góede kunst is. (‘Een criticus
is een bij uitstek gevoelig toestel, reageerend op wat hem wordt aangedaan’), en
als hij dat dan weet verdiept hij zich nog meer in ‘de lieve kunst’ en tracht er de
bestanddeelen van te ontdekken, hij analyseert.... Vermeylen, professor in de
kunstgeschiedenis, uitstekend kenner der litteraturen van vergane eeuwen, weet
daaruit voor zichzelf hoe de groote kunst zijn moet, en hij zoekt de synthese van
ieder werk en toetst die aan zijn ideaal: monumentale, algemeen-menschlijke kunst,
volks-kunst als die van Gezelle en Streuvels....
Ik weet wel, dit is het verschil der beide critische naturen zoo scherp mogelijk
gesteld, en zóó enorm is 't in werkelijkheid nu weer niet, dat verschil. Ook van
Deyssel kent wel de stroomingen der wereldlitteratuur en hij maakt van die kennis
gebruik bij zijn analyse; Vermeylens neiging tot het leerstellige wordt... bijna
onschadelijk gemaakt door zijn gevoelige artiestennatuur. Hij zegt het zelf zeer juist
(bl. 187): ‘Algemeene woorden zijn doorgaans leugenaars.’ En ondanks zijn
bewondering voor den eenvoud en de menschelijkheid van Gezelle, hoe weet hij
toch ook den ietwat decadenten verfijner Teirlinck te waardeeren.
Zijn theorieën brachten hem er toe Ary Prins te miskennen - die toch waarlijk de
taal niet ‘naar eigen gril’ tot ‘strakke kunstmatigheid verwringt’, maar m.i. precies
bereikt met zijn schrijven wat hij wil: het plotslinge, hevige, strakke vizioen van
voorbije tijden -, maar hij bewondert Van Looy, die ‘op zijnen weg een ontzaglijk
meesterschap heeft bereikt’ (bl. 193), ofschoon hij hem als contrast stelt tegenover
Streuvels, want die ‘beweegt zich midden onder de menschen die hij wel kent, hij
laat zijn heel lijf meêgaan met hun leven.’ Ja, hij erkent zelfs (bl. 159): ‘Nu is het
echter de leelijke kant eener niet-zeer-individualistische kunst als de Vlaamsche,
dat ze zich dikwijls tevreden stelt met een massale uitdrukking der emotie, zonder
elk harer schakeeringen zuiver uit te werken’.
Hoe dit alles zij... het is maar weer een heel mooi boek, deze tweede bundel van
Vermeylen. Wat een nobele, klare, rustig betoogende stijl, welk een kracht van
overtuiging, en, - met al z'n bedaardheid! - wat gloeit er een diepe geestdrift in dezen
socioloog-litterator. Trouwens..., die bedaardheid van hem..., ik weet niet of prof.
de Ceuleneer er nu wel zoo ‘tevreden’ mee geweest zal zijn als Vermeylen zegt dat
hij wezen ‘mocht’! Onder ons gezegd, ik zou soms wel willen, dat zulk een frissche...
bedaardheid - als in dat artikel over de academische Ploertocratie - in Holland ook
eens werd toegepast op wat er hier ‘wangedrochtelijks’ is ‘van onverstand, on-smaak,
on-talent en onvermoede onbenulligheid’....
H.R.

Karel van den Oever, Kempische Vertelsels, Maldegem, Victor Delille,
1905.
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Vier sprookjes: De Verdronkene Jonkvrouw, Perelierken en Ginneginneken, Het
Betooverd Kasteel, en De Tilkjesjacht. Echte sprookjes. Geen symboliekerige
verhaaltjes, pedante uitingen van ‘moderne’ levenswijsheid, maar verbeeldingen,
opgewekt door stemmingen in de natuur, sprookjes ontstaan evenals de heel oude,
de oer-echte: uit natuur-indrukken. Dit is de overeenkomst. Het verschil is niet
gelegen in de wijze van ontstaan maar in de gemoederen van hen die de indrukken
ontvingen. Karel van den Oever is natuurlijk geen naïef oer-mensch meer, maar
e

een 20 -eeuwer met kennis en lectuur;
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hij heeft nog wel kinderlijke naïeveteit gelukkig - wie is echt kunstenaar en heeft
haar geheel verloren? - maar toch, hij is ook litterator, hij is zich bewust geweest
van het mooie dat hij maakte, en dat bewust werken heeft wel veel nieuwe
schoonheid gegeven, maar van de oude iets weggenomen.
Maar dat kon nu eenmaal niet anders. Deze sprookjes zijn wel werkelijk bijna zoo
mooi als sprookjes kunnen zijn, in dezen tijd.
Ik geloof dat ik De Verdronkene Jonkvrouw het mooist vind, omdat daar de
stemming, de geheimzinnige tuinstemming zoo diep waargenomen, en allerzuiverst
weergegeven lijkt, en het sprookje als een bloem, uit die stemming gegroeid. Maar
ik ben ook geenszins onvatbaar voor de frissche bekoring van ‘Het Betooverd
Kasteel’, een mooie varieering van het bekende oude verhaaltje van den jongen
die den griezel niet kende. En als meesterwerkje van wat men, eigenlijk verkeerd,
de ‘techniek’ noemt, als prachtig geschreven stemmings-studie, geef ik aan ‘De
Tilkjesjacht’ voorkeur. Maar... dat is eigenlijk geen verhaal meer en daarom ook 't
minst echte sprookje. Ook ‘Perelierken’ is lief, allerliefst van teedere
zomernachtsstemming. Het doet eenigszins aan den ‘Kleinen Johannes’ (den
eersten, den echten) denken. Toch is daar wel het meeste bedenksel in, van de
vier, zou ik zeggen...
Een aardig nieuw boekje. Een bundeltje, om stil blij mee te wezen. Dank aan
Willem Kloos die, naar ik meen, de eerste was om er de aandacht op te vestigen,
in Noord-Nederland.
H.R.

Mil van Hoorn, Stadsbloed, Amersfoort, Valkhoff & Co., zonder jaartal.
Ik mag ze nogal, die boeken van Mil van Hoorn. Zulke boeken moeten er ook zijn.
Lichte, gemakkelijke lectuur, voor een zieke of een vermoeide. Gemakkelijk, toch
niet kinderachtig, aangenaam zonder coquetterie, en niet zonder distinctie.
De schrijver zou, dunkt me, wel goed doen, zich bij de schets en kleine novelle,
bij het werk van korten adem te houden. Een roman te schrijven vereischt een veel
rijker en dieper gevoel, meer ernst en aandacht, toewijding, breeder levensbesef...,
kortom een sterker persoonlijkheid.
‘Stadsbloed’ is dan ook geen roman, al heeft ook het boek daarvan de allure.
Het eerste gedeelte, de gedachten en opmerkingen, de kleine schetsjes en
verhaaltjes van het aardige, vroolijke, 'n beetje frivole, maar zoo echt-eerlijke
dame-vrouwtje, die 't boek te schrijven verbeeldt, dat heele eerste gedeelte, tot bl,
190 zoowat - o! er zijn tal van foutjes in en slappigheidjes, de dialoog is slecht,
peuterig, maar 't doet er eigenlijk zoo weinig toe, je leest toch door met een kalme
genoeglijkheid.
Maar dan, achterin, het geschiedenisje van ‘de zieke’. Nee, dan is het uit, dat
doet het volstrekt niet, en nu er van ernstige dingen sprake is, hinderen de fouten
veel meer. ‘En mij leidend naar de doode, zeide hij: - Ze zeide het mij...’ Ei, ei! Hei,
't was in de Mei!... Nee, Mil van Hoorn, ge had er iets anders op moeten verzinnen
om een slot te maken aan je dagboek-verhaal! Wat had die heele liefdes-roman
van Althenius en zijn vriendin nu met het thema-tje-tje van je boek te maken: het
heimwee van een Amsterdamsche naar ‘de stad’, het zich onthuis voelen van een
echt Keizersgrachtkind tusschen de stille parkjes en nette huisjes, weggetjes en
hekjes van een burgerlijk villadorp ergens in 't Gooi of zoo?.,.
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Dat brievenbus-verhaal is alleraardigst! Met iets dergelijks had ge moeten
besluiten. En dan, zoo mogelijk, nóg wat geestiger en gedistingeerder.
H.R.

G. van Hulzen, De Dorre Tuin, Schetsen en Vertellingen, Bussum, C.A.J.
v. Dishoeck 1905.
Onlangs spraken wij van Cyriel Buysse's groote productiviteit.
Hier is nog een schrijver van werkkracht en vruchtbaarheid, G. van Hulzen. Ook
hij is altijd de moeite waard, onderhoudend en levendig. Edoch - wel duidelijk blijkt
het in dezen bundel - hij heeft sterk de ‘défauts de ses qualités.’ Onderhoudend is
hij, maar... al te praatgraag bij tijd-en-wijle. Levendig..., maar... nonchalant op zijn
taal.
Schetsen en Vertellingen, een negental.
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Schetsen zijn 't uit den ‘dorren tuin’ van afgeleefde en zieke menschen, vertellingen
ook al van arme zielen, die niet veel ‘tuinigs’ meer over hebben!...
De beste lijken mij ‘Vroege Herfst’, ‘Zieke Jongen’, en ‘Cirkusvrouw’; van beide
laatstgenoemde de eerste gedeelten vooral. Trouwhartig en eerlijk vertelt en schetst
deze schrijver altijd. Hij gééft zich..., maar dikwijls ‘en negligé’.
H.R.

‘Se non é vero...’, tooneelspel in vier bedrijven door Jhr. A.W.G. van
Riemsdijk en Cyriel Buysse. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1905.
De heer Van Riemsdijk, naar verluidt de alleen-schuldige aan de definitieve lezing
van ‘Se non é vero...’, lijkt een reus in de litteratuur. Hij doet niet aan ‘peuterwerk’.
Met forsche hand zwaait hij den hamer boven den kop van Jut. Wat zullen de vonken
d'r uit springen als dat ijzeren ding, hoe heet 't ook weer?, naar boven vliegt!
Maar, vreemd is 't, hij heeft nu al den geduldigen Jut - werkelijk geen slechten
naam voor 't goedig en alles slikkend schouwburgpubliek... àls 't eerst maar naar
den schouwburg gaat -, hij heeft Jut al tweemaal een mep gegeven, de eerste keer
met zijn ‘Mea Culpa’, onlangs met zijn ‘Se non é vero...’, en, nee, nee, 't was toch
nog niet heelemaal dát. 't Vertoon is wel groot geweest, maar 't resultaat... slapjes.
En..., als we goed zien, ja... waarachtig.... de krachtmensch heeft zich zoo
ingespannen... kijk hem daar eens staan met hijgende borst en trillende knieën en
z'n biceps... de bobbel onder zijn tricot... z'n biceps is bij de inspanning... verschoven!
Maar in ernst: De heer Van Riemsdijk heeft na ‘Mea Culpa’ met dit tweede stuk
zijn onmacht voor goed bewezen. Hij wil inderdaad geweldig doen..., er moet een
ontzaggelijke kracht uitgaan van zijn werk... ‘De man waar het stuk om draait’ (dit
schouwspel heeft de heer v. R. ons, jammer genoeg, onthouden), de schilder is
‘een zeer krachtige figuur.’ ‘Hij strijdt tegen het door hem bedreven kwaad met een
reuzenkracht’ zou de schrijver in een interview hebben gezegd (‘Telegraaf’ van 25
Aug. Abld.) en zie ook des schrijvers tooneelindicaties: ‘wild’, ‘ópvliegend’,
‘stampvoetend’, ‘snijdend’, ‘uitbarstend’, vertwijfeld’, ‘hijgend’ -, zelfs ‘razend’, ‘als
door 'n adder gestoken’, ‘bijtend’, ‘knarsetandend’ en dat op bijna elke bladzijde.
Maar och, och, wat is de ‘man waar het stuk etc.’ een uit elkaar liggende sukkel
geworden en wat is dit heele stuk een slap prul, wat is de schrijver er voortdurend
naast geweest, wat klinkt 't allemaal valsch wat hij zijn ‘personen’ laat zeggen.
Aan ‘Se non etc.’ is niets dat er meê door kan.
F. MN.

De Referendaris-titulair, Haagsch Blijspel in 5 bedrijven door Cornélie
Noordwal. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon. 1905.
Mej. Noordwal is een dame die durft. Die openlijk partij trekt vóor den
koopman-in-boter-en-kaas tégen den referendaris. Dat is heel wat voor een
Haagsche dame. Zij dùrft: een van haar personen laat ze ‘verdomd’ zeggen. Dit
woord dòet het, is raak. Wat aan dialoog voorafgaat en volgt is minder geslaagd.
Maar laten we liever ernstig zijn: Is het niet diep-treurig eigenlijk, dat zulk larie-werk
nog door een groot publiek is toegejuicht, dat deze geest-van-onder-een-kaasstolp
- om een toepasselijk beeld te gebruiken - nog zoo vele verwànte geesten vindt!?
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F. MN.
***
Reeds eenigen tijd ligt een boekje op een ‘aankondiging’, ‘bespreking’, ‘recensie’
te wachten, dat toch wel de moeite waard is, zij het dan ook wat laat, in deze rubriek
gereleveerd te worden.
Gelukkig maar, dat het niet zooals met vele uitgaven dikwijls het geval is, alleen
aan den datum of tijd van verschijnen zijne belangrijkheid ontleent, maar tot die
behoort, welke na maanden, jaren zelfs nog,
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zoowel door onderwerp, als door de wijze waarop de schrijver dit verwerkt heeft,
interessant genoeg blijven.
En het onderwerp, wien zal dit geen belang inboezemen, ‘Willem Maris’ door H.
de Boer is de titel. Willem Maris, de jongste der drie broeders, wier namen een klank
hebben in Europa en daar buiten, als grootmeesters der Hollandsche Kunst, als
tweede baanbrekers eener nieuwere richting en vertegenwoordigers der roemrijke
Haagsche Schilderschool.

KOE IN DE WEIDE, NAAR SCHILDERIJ VAN WILLEM MARIS. (CLICHÉ UIT WILLEM MARIS, DOOR H. DE
BOER).

‘Zij kwamen’ schrijft de heer De Boer, ‘in dien gelukkigen tijd, dat het schilderen
nog als een eenvoudig en op zich zelf pretentieloos handwerk beschouwd werd,
als een vak, waarin men zich met den ijver van een gewoon handwerksman had te
bekwamen, dat men even deugdelijk diende te leeren als elk ander en waarmee
men den geheelen dag, van den morgen tot den avond had bezig te zijn. Allen
kwamen als gewone leerlingen, leerden verf bereiden, mengen en gebruiken, een
doek prepareeren, 's meesters palet schoonmaken zoo hij bij voorkeur 't zelf niet
deed, in 't kort de primitiefste geheimen van 't vak, dingen die schijnbaar te weinig
om 't lijf hebben, maar waarvan de deugdelijke kennis heeft voorkomen, dat menig
doek vóór zijn tijd oud en een ruïne werd, vóór de schilder zelf het was’.
Willem Maris behoorde dan ook tot hen die het metier van schilderen door en
door kenden, die het impressionisme dat later van de Haagsche school zou uitgaan,
niet behoefden als een dekmantel voor te weinige schildervaardigheid. Zijn vroegere
studies wijzen dan ook op een minutieuse behandeling, op eene gedetailleerdheid,
die kenmerkend is bij de meeste groote kunstenaars uit dien tijd. Van zijn broeder
Jacob doet zelfs het verhaal de rondte dat hij tot in de kleinste finesses de licht- en
schaduwval op een vingerhoed bestudeerde, terwijl Willem in zijn vroegste
buitenstudies nauwkeurig de ronding der grashalmpjes door een licht en donker
accentueerde.
Aardige bijzonderheden vertelt de schrijver uit den eersten tijd dat Willem Maris
als jongen van een jaar of twintig naar het toen zoo gezochte Oosterbeek en
Wolfhezen trok en van zijn kennismaking met de eenige jaren oudere Anton Mauve,
die den jongeren kunstbroeder bezig ziende, met een plotselinge opwelling uitriep:
‘God, Kerl, wat een openbaring! waar ik met een fijn stukje conté zoo op zit te
ploeteren, daar breng jij met een brok bergkrijt met een páár schrappen zoo maar
kleur en eenheid in!!!’
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De bewuste teekening, waarop deze uitroep doelde, en die daardoor min of meer
een historisch document geworden is, bleef toevallig bewaard en werd in dit boekje
gereproduceerd.
Hoewel, Willem zoo goed als zijn broer Jacob en andere bentgenooten om den
schoorsteen rookende te houden voor kunstminnaars en kunstkoopers, in den
aanvang wel kleine genre-stukjes schilderde, openbaarde zich bij hem toch reeds
vroeg de
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neiging tot bepaalde onderwerpen, die hem later zouden typeeren, zijn eenden aan
den slootkant, zijn koeien in de weide. En waar men wel eens hoort of ziet van
buitenlandsche dierenschilders, die een geheele menagerie aan hun atelier
aangrenzende hebben, daar permitteerde Willem Maris zich destijds de luxe bij zijn
woning te Voorburg een eendenvijver te bezitten, om zijn sujetten dagelijks in hun
doen en laten te kunnen observeeren.
Na een aanvankelijke periode van nauwkeurigheid kwam de tijd waarin de kleur
zou domineeren. ‘Het veldengroen’, gaat de schrijver voort, ‘de donkere en lichte
okertonen van den grond, het bronzige groen van struiken, het zilvergrijs van wilgen,
het rouwgeel in blauwe en avondlijke luchten, het blauw van een boerenboezeroen,
het bruinrood van een vrouwenjak, het goudgeel en blauw van koperen of houten
melkemmers, werden licht- en toonverzadigd in de weelderigst genuanceerde
gamma's tegen elkaar gezet’.

AAN DE SLOOTKANT, NAAR SCHILDERIJ VAN WILLEM MARIS. (CLICHÉ UIT WILLEM MARIS, DOOR H.
DE BOER).

Het was de bloei van het impressionisme dat tot in zijn latere periode aan zijn
werk de frissche bekoring van spontane uiting zou geven. Zijn schilderijen uit den
lateren tijd, waarin we zien dat hij geheel zijn uitdrukkingswijze beheerscht, dat hij
steunende op zijn door vroegere uitvoerige studies verkregen
gemakkelijkheid-van-doen, weet te verbinden aan zijn lossere, breedere
penseelbehandeling.
Hij is een der weinige overgeblevenen, die van uit het ‘Hofje van Nieuwkoop’ den
roep eener nieuwe Hollandsche Schilderschool over het vasteland en over Amerika
deden weerklinken, en die nog thans pal staat om de reputatie dier school hoog te
houden en te verdedigen.
Het boekje van den heer H. de Boer, door den uitgever P.J. Zurcher, te 's
Gravenhage met toewijding verzorgd, zal voor velen een niet onaardige bijdrage
blijken tot de kennis onzer schilderkunst, die wij als de Haagsche School kennen;
aardig geillustreerd, op prettige wijze beschreven, heeft het niet de onaangename
pretentie van ‘prachtwerken’, maar geeft toch bij de voor dit doel zeer goede
afbeeldingen, ons een blik op den kunstenaar Willem Maris, de vertolker van ons
Hollandsche landschap.
R.W.P. Jr.
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KOP VAN EEN AREND.
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Een en ander over Adolph Menzel
door Cornelis Veth.
Het is geen overzichtelijke karakteristiek van de verschijning Adolph Menzel in de
kunst, wat ik hier geven kan Een kenschetsing van zijn gansche levenswerk zou
ver boven mijn krachten gaan, niet alleen omdat ik heel zijn eerbiedwekkend oeuvre
met al de escapades op allerlei en zoo verschillende terreinen niet genoegzaam
heb kunnen volgen, en zelfs in het tegenovergestelde geval niet zou mogen hopen
de waarde van zoo uitelkaarloopende praestaties, alle in zich compleet en in het
soort eersterangsch, te kunnen vaststellen, maar vooral nog bovendien, omdat het
volledig verstaan van zijn groote en wonderlijke persoonlijkheid een objectiviteit zou
eischen, die den tijdgenoot uiterst moeielijk valt.

ADOLPH MENZEL.

Met te meer schroom staat men tegenover zulk een taak, omdat men te doen
heeft met het zich over zulk een ongewoon groot tijdperk uitstrekkend levenswerk
van iemand, die zelf een karakteriseerend, beschrijvend genie bij uitnemendheid
was, wiens passie om te teekenen, te vertellen, mede te deelen hem zich heeft doen
zetten tot het beschrijven en karakteriseeren van bijna alle denkbare gegevens, die
hem in zijn lang leven door de rijke werkelijkheid niet alleen, maar ook door een
omvangrijk stuk verleden werden geboden, - zoodat degeen, die met kenschetsing
van dien arbeid zou willen beginnen, zich bewust moest zijn een schiften, ziften en
schatten achter zich te hebben van onnoembaar veel en velerlei thans schier
onbeschikbaar, wijd verspreid materiaal. Een arbeid, die althans in eenige redelijke
verhouding zou moeten staan tot zijn eigen ongekend gewetensvol te-werk-gaan
in alles.
Een aarzelende beschouwing geven over dat betrekkelijk weinige, dat ik leerde
kennen, is al wat ik mag, en dan een nietaarzelende bewondering uiten voor wat
daar het best en het mooist in was. Waarschuwen mag ik ook voor elke haastige
beoordeeling, te dikwijls een veroordeeling, van den banalen Knackfuss-Menzel.
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De beteekenis van den werkelijken verbeeld ik mij niet, zelfs benaderend te kunnen
aangeven, doch het scheen mij veroorloofd, aan een overtuiging, die ik verworven
had,
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stem te geven. De overtuiging, dat men hier, staande voor het machtig levenswerk
van een merkwaardig man, - ten onrechte beroemd en geringgeschat tegelijk, om
een klein gedeelte van zijn oeuvre, dat door smakeloozen naar voren werd gebracht,
- zich tot nederigheid heeft te dwingen en dien arbeid heeft aan te zien, zooals hij
de natuur heeft aangekeken, met inspanning en overgave. En dat men alleen
zóódoende kans heeft zijn grootheid te erkennen, zijn lessen te verstaan en zijn
pracht te vereeren. Die pracht, die kracht en die bekoring te vereeren - en lief te
hebben waarlijk ook - daar waar zij, onverwachts en verrassend somtijds, zijn altijd
imposant kunnen adeldom verleenen.
Gesteld, het thans onbeschikbaar materiaal gewerd mij, gesteld ik was zoo
gelukkig een overzicht van zijn werk te krijgen en over zijn beteekenis tot klaarheid
te geraken - deze overtuiging althans zou mij niet kunnen worden ontnomen.
Niet ten onrechte hebben de meeste kunstenaars, en wel vooral de jongere, die
zich tot den strijd met de conventie altijd weer weten te moeten aangorden,
gewoonlijk een hekel aan al wat men officieel en vooral aan wat men officieele kunst
noemt. Want maar al te dikwijls beteekent het van overheidswege erkend en
uitverkoren zijn van een kunst niets verkwikkelijkers, dan dat zij in den kamp met
een banalen leekensmaak heeft ondergelegen en alle karakter heeft ingeboet. Met
de waarheid, de onopgesmukte waarheid, die in het zeer fantastisch kleed zoo goed
herkenbaar moet zijn als in natura, die alleen elke kunst tot iets echts en goeds kan
maken, staan nu gemeenlijk vorsten en hofhoudingen op geen al te besten voet.
Nog steeds schijnt bij den kunstsmaak der eersten en wel in overdreven mate de
burgerlijke geest te gebieden, die aan kleurlooze vleierij een nooit te bevredigen
behoefte toont. Het is dezelfde onpersoonlijke beleefdheidstoon die in de
salon-conversatie opgeld doet, de zelfde glimlachende onzijdigheid, waarmede de
complimenten worden gezegd, waaraan spreker noch hoorder gelooven, het is dat
zelfde vermijden van alles wat iets met overtuiging en hartstocht te maken heeft,
dat ook het veiligst als ‘kunst’ in de paleizen kan worden binnengeleid. En in zoo
verre is het werkelijk een kunst, dat het een kunstvaardigheid vergt, die de besten
laten ongebruikt, maar aan alle waarachtige levensvolle uitingen, vertolkingen van
het geziene, verdichtselen van den geest, verheffingen van het gemoed, die wij
kunst weten te zijn is zij vreemd en moet zij vreemd wezen. Wee dan ook den
kunstenaar, dien gemak en weeldezucht, smaak voor de wereldsche genietingen
en de hulde van het vulgus tot het type van den liefhebberenden hoveling maken,
die bij zijn leven gevierd en gevleid, bij zijn dood met eerbewijzen begraven en
vervolgens vergeten wordt. ‘Lasst den braven Componisten Kapellmeister oder
Musikdirector werden, den Dichter Hofpoet, den Maler Hofportraitist, den Bildhauer
Hofportraitmeissler, und Ihr habt bald keine unnützen Phantasten mehr im Lande,
vielmehr lauter nützliche Bürger von guter Erziehung und milden Sitten’.
Zoo doet die groote fantast, E.T.A. Hoffmann, de vrijbuiter, de dwaas in wereldsche
zaken, zijn Kapellmeister Kreisler spreken, maar was toch in zijn eigen tijd niet het
wonder gebeurd, dat het staatsministerschap aan Duitschlands grootsten dichter
niets bedorven had en kennen wij niet in Tennyson den poet laureate en in den
kleinen Excellenz Menzel andere voorbeelden van kunstenaars aan wier individualiteit
de verheffing tot hofwaardigheidsbekleeder geen schade deed? Uitzonderingsnaturen
ontsnappen aan alle wetten die de ondervinding ons leert vaststellen, en in het geval
Menzel heeft men daarenboven nog met zeer eigenaardige omstandigheden te
doen.
Opgemerkt door den vorst, niet omdat de hovelingen-glimlach in zijn kunst
domineerde, maar omdat hij in de belangwekkende loopbaan van den beroemdsten
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van diens voorvaderen een prachtig onderwerp van zijn studie en zijn beschrijvend
potlood had gevonden: opgemerkt en ingehaald door het hoofd van de natie, wier
roemrijkst tijdperk hij wist te doen herleven, stond de kunstenaar in hem sterk genoeg
om zich tot niets
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UIT ‘KüNSTLERS ERDENWALLEN’: NACHRUHM

1833.

te laten verleiden, dat niet in den weg lag, dien hij zelf verkoos te gaan. De
ceremoniën, de feesten, het doen en laten der hofhouding moest hij belangrijk
achten reeds door zijn eigen neigingen en nimmer heeft hij eenige kleur van
zoetelijkheid aan zijn voorstellingen van dien aard gegeven. ‘Zijn wij dan werkelijk
zoo leelijk? vroeg keizerin Augusta aan haar kleinzoon, den tegenwoordigen keizer,
naar aanleiding van Menzels schilderijen; en weinig zal de eerlijke karakteristiek
van dezen even onmeedoogenden als trouwhartigen naturalist de schare der door
hem als modellen gebruikte, aan gansch andere taal gewende heeren en dames
om haar hebben bevredigd. Wel groot moet de waardeering zijn geweest, die het
den nationalen en familietrots der Hohenzollern streelende vroeger werk van den
altijd ‘grob’ gebleven ouden heer bij hen had gewekt, dat zijn hoekige persoonlijkheid
en zijn tot onheuschheid toe oprechte kunst door hen tot het laatst werden
geaccepteerd.
Maar, als wij de zaak eens in een ander licht bezien, hoeveel misschien onbewuste
wijsheid lag dan in de keuze van juist hem tot door het hoogste gezag in den staat
opvallend gehuldigd beeldend kunstenaar. Hoe ver staat toch zijn onwrikbare
natuurgetrouwheid van al het doodsche, onbezielend academisme, dat anders zoo
vaak ten voorbeeld wordt gesteld aan de nog zoekenden, hoe ver van allen
smaakbedervenden chic, hoe ver van elke hoffähige tamheid, van alle pretentieus
dilettantisme. De teekenaar bij uitnemendheid, de werker par excellence, gestaald
door het moeten van zijn harde jeugd, wien niets te veel was, waar het noodig was
om zijn arbeid goed te doen, hij die alles teekende waar maar aan te teekenen was
en niets te onbelangrijk achtte om geteekend te worden, wiens kunst geen ander
doel had dan zich zelf; de kunstenaar wien het geweten tot het laatst toe tot de
uitvoerigste studiën van het geringste détail noopte, de praktische opmerker, wien
niets van de aanwijzingen in het leven om hem ontging, was hij niet een uitgezocht
voorbeeld voor elk aankomeling, was zijn licht één, dat niet elk werkelijk begaafde
veilig volgen kon?
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De huldiging, het moet worden erkend, is niet door hem uitgelokt, noch bijster
gracelijk aanvaard. Men fêteerde den kranigen illustrator van het leven van den
ouden Fritz, voorzeker uit zwak voor het tijdperk van Pruisens opkomst en vervolgens
om zijn eigen verdiensten tegenover natie en vorstenhuis, zonder van zijn stugge
persoonlijkheid veel aanmoediging te ontvangen. Er is zelfs iets onweerstaanbaar
komisch in de manier,
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waarop hij zich de geestdriftige betuigingen van den keizerlijken grootvader en
kleinzoon heeft laten aanleunen, zonder van zijn kant veel anders te doen dan naar
de hoffeesten te gaan, die hem stof gaven voor zijn werk. Talloos zijn de anecdoten,
die over zijn gedragingen en gezegden in omloop zijn, maar alle bewijzen, dat
dezelfde hardnekkigheid, die zijn geheele leven lang hem alle bezwaren deed
overwinnen en hem in staat stelde in alles zijn vooropgezet doel zonder eenige
afwijking van de hoofdzaak te bereiken, hem ook ten hove bij bleef. En die neiging
van hem, om het teekenend bizondere in alles vast te houden, ze is in die
salon-tafereelen en hofbals onverzacht weer te vinden; al zijn liefde voor de luxe
der omgeving, voor de pracht der kostuums, zelfs die voor de kleine geestige
bijkomstigheden, het kokette, het schitterende, heeft geen vleier van hem kunnen
maken.
Eerlijkheid en nog eens eerlijkheid is dan ook de merkwaardigste kwaliteit van
deze kunst. Mankeert exaltatie, verteedering, poëzie als men wil, aan dit pijnlijk
getrouw afbeelden, het is in zijn broodnuchtere zakelijkheid en ernst van een
oprechtheid, die aan het naieve grenst en van een volmaaktheid, die altijd weer en
trots alle elders-heen gerichte sympathiën verbluft staan en eerbiedigen doet. Scheld
voor mijn part op zijn groote composities, op het te curieuze, te veel mededeelende
en te weinig suggereerende van zijn vertellingen in beeld, noem zijn onderwerpen
dikwijls te ‘aardig’ te interessant, te koud, te droog, te weinig groot, te behagelijk
behandeld, spot, als men u zegt, dat dit alles duidelijk niet in een vloek en een zucht
werd bereikt, dat gij u dan ook alle vloeken en alle zuchten kunt besparen bij het
aanzien van zooveel onbewogens, - maar als gij niet tot hartgrondig respect wordt
gedwongen door de teekeningen, de studies, de houtsneden, de illustraties op zich
zelf, als werk, als direct resultaat van den arbeid, dan veroorloof ik mij uw oordeel
over alle teekenen als zoodanig te wantrouwen. Want er is dikwijls met meer liefde,
met meer nerveus vooruitloopen op de expressie, met meer inzicht in het onzichtbare,
met meer gevoel voor de ziel der dingen geteekend, maar zelden of nooit degelijker,
deugdelijker, vaster, pittiger, karakteristieker, feilloozer en teekenachtiger. Datgene
waarom toch elk beeldend kunstenaar opnieuw zich met de borst heeft toe te leggen,
het weergeven van het voorkomen der dingen op de nadrukkelijkste en
ondubbelzinnigste wijze, het is hem doorloopend gelukt. Van vroeger perioden of
van zijn eigen tijd, van naaste omgeving of van slechts door de verbeelding op te
roepen tooneelen verhalende, altijd blijkt hij omstandig, natuurgetrouw en
geloofwaardig. Heeft geen edeler fantasie zijn tafereelen bezield, nooit heeft
anderzijds halfheid, onklaarheid van voorstellingsvermogen zijn bedachte, verzonnen
composities tot iets doods gemaakt. De groote kwaliteit van den man is dan ook,
dat hij van zich zelf alles eischte, wat de meest strenge toeschouwer met zooveel
woorden van hem had kunnen vergen. Datgene, wat veel van zijn werk mist, is dan
ook iets onnoembaars en dit is de reden, dat er zoo slecht over te redeneeren valt.
Slechts dit dient verklaard, dat de positieve deugden van deze kunst met positieve
erkenning moeten worden afgehandeld, vóór men met zich zelf over het andere
klaar kan worden.
Behalve met diegenen, die gereed staan om, op grond van een tegenzin, die de
wezenlijke waarde van zijn kunst minder dan wel zijn sentiment of gemis aan
sentiment raakt, de verdiensten van Menzel te onderschatten, zal de stoutmoedige,
die de omvangrijke taak op zich zal nemen, te trachten aan een gezonde waardeering
van des meesters figuur in de Duitsche en in de Europeesche kunst ingang te
verschaffen, nog te doen hebben met de wreveligen, die spreken van de ongehoorde
veine, die deze oudgeworden artiest zou hebben gehad. Het is waar, dat zijn
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loopbaan veilig geacht kan worden er drie normale te omvatten, dat hij zijn roem
geenszins heeft overleefd, dat hij alle zich gestelde doeleinden heeft mogen bereiken
en zijn krachten hem niet dan op het allerlaatst hebben begeven, dat hij van het
vroege oogenblik zijner eerste bekendheid af met eereteekenen is overladen, en voor hen,
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die wellicht in hun hart ook dit een benijdenswaardig voorrecht mochten achten allengs tot de bezienswaardigheden is gaan behooren van de wereldstad zijner
inwoning. Maar hoe uiterst onrechtvaardig oordeelt hij, die het eigenlijke welslagen
van Menzels leven zou gaan toeschrijven aan goede kansen. Is het reeds toeval,
dat zijn arbeidsveld langen tijd gelegen heeft op een terrein, dat als een monument
van Pruisens glorie uit vroeger dagen, den nieuwen stichters van een verjongd rijk
lief is geweest? Was in hem zelf niet als het ware die herrezen geest, de herboren
energie een opwekking tot even groote daden als die van zijn tijdgenooten, de
staatslieden en soldaten. Het zijn buiten zijn onloochenbaar genie, zijn waarlijk
ontzagwekkende taaiheid, zijn voorbeeldelooze verdieptheid, zijn oneindig vermogen
om zich moeite te geven, die hem hebben gemaakt tot den teekenaar van absoluut
volmaakt kunnen, dien hij voor het eerst en ééns vooral, in zijn illustraties voor
Kuglers Friedrich der Grosse bewees te zijn. Hier is geen sprake van goed geluk.
Het recht op de achting, die hem ook in de toekomst moet worden geschonken, ja,
op de liefde, die men den maker van vele dier prachtige prenten, teekeningen,
studies, heeft te geven, de eenige waarlijk benijdenswaardige zaken van zijn
kunstenaarsloopbaan, zijn behalve door zijn groot talent, door zijn onovertroffen
ernst en gewetensvolheid verworven.

UIT: ‘GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN’.

Zijn jeugd viel in den slappen, energieloozen tijd, die zoowel in Duitschland als
hier op de korte opwekking der bevrijdingsoorlogen volgde. Zijn vader was een arm
lithograaf en woonde te Breslau, waar de jonge Adolph, reeds zeer vroeg tot de
teekenkunst geneigd, weinig andere voorbeelden tot stichting vond dan
kopergravures uit de achttiende eeuw, en dat niet van de beste. Zijne opvatting van
het teekenen was dan ook in den beginne geheel en al daarnaar gevormd. Vroege
teekeningen van hem als knaap, b.v. een groote compositie ‘Publius Cornelius
Scipio en Lucius Caecilius Metellus’ geheeten, op zijn dertiende jaar gemaakt en
erg leelijk maar opmerkelijk knap gedaan, gelijken dan ook nabootsingen van zulke
gravures, tot in alle eigenaardigheden getrouw de techniek volgend. Hij zou eerst
geleerde worden, maar had vooral belangstelling voor geschiedenis en toonde die
hoofdzakelijk door allerlei episoden die hem aantrokken te illustreeren. En al spoedig
kon hij zijn vader, die in de hoop van daar meer te verdienen, naar Berlijn trok, bij
het uitvoeren van bestellingen helpen. Het bezoek van de academie brachthem
weinig aan en weldra bleef hij ervan weg, zijn hardnekkige en gesloten natuur scheen
zich niet te kunnen onderwerpen aan een leerwijze en tucht, die ook wel niet bizonder
behagelijk zullen zijn geweest. Doch zichzelf scholende bracht hij het zoover, dat
hij, toen zijn vader in 1832 stierf en hij zelf 16 jaar was, diens werk kon overnemen
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en naar genoegen der lastgevers uitvoeren. Behalve het dagelijksch broodwerk wist
de jongen nog, grootendeels 's nachts, groote allegorisch-mythologische composities
voor eigen studie en plezier te maken, die allerlei helden en hervormers moesten
verheerlijken. De zin voor het epische zat hem in het bloed en weldra kreeg hij
gelegenheid om ook zijn loonenden arbeid die richting in te sturen. Een leven van
Luther, met lithografiën van Baron von
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Löwenstern moest nieuw uitgegeven worden en de prenten ten deele opgeknapt,
ten deele nieuw geteekend. De lang niet fraaie steenteekeningen, die ik één voor
één heb kunnen bekijken, verschillen in behandeling weinig van het gros der suffe,
vale lithografiën van dat slag, maar in de voorstelling en karakterteekening zit toch
al iets natuurlijks, een afwijking van het leeg-pathetische van den gewonen populairen
historischen stijl. Toen kwamen al gauw de eerste oorspronkelijke lithografiën, die
geheel anders dan die droge krijtteekeningen met de pen levendig gedaan zijn en
sterk aan werk van Vernet herinneren: ‘Künstlers Erdenwallen’. De prenten zijn in
velerlei opzicht belangwekkend. Niet alleen omdat zij opmerkelijk knap zijn voor het
werk van een 18-jarigen jongen, en daarbij geestig bedacht en vol aardig
karakteristieke trekjes, maar ook de typische droge filosofie van den man en zijn
plezier in allegorische toespelingen in teekening en handschrift blijkt er uit. De
geschiedenis is die van een kunstenaar, die eerst als kind klappen krijgt om zijn
misplaatste talentuitingen, vervolgens tot een ander vak wordt gedwongen, maar
weg loopt en op de academie ook al geen voldoening vindt, die trouwt en door hem
onsympathiek werk zijn gezin moet onderhouden, die in armoede sterft en eerst na
zijn dood vermaardheid krijgt; de prenten zijn van kleine moralistische vignetjes met
nog al bitter gestelde tekstjes vergezeld. Welk een grappige tegenstelling echter
vormt die vroegrijpe bitterheid van den jongen man met zijn lateren levensloop.
Want armoede heeft Menzel eigenlijk al sedert dit tijdstip geheel niet meer gekend,
voor een eigen gezin heeft hij niet behoeven te zorgen en jong gestorven met alle
waardeering voor zijn werk onafbetaald, is hij zeker niet. Hoeveel minder romantisch,
hoeveel nuchterder was zijn lot, dan dat van den blondgelokten Duitschen jongeling,
dien hij teekende; of het gelukkiger was, is een vraag, die het moeilijk valt te
beantwoorden. Zijn persoonlijkheid was wel de volmaakte tegenstelling met het
gangbaar, fantastisch, dichterlijk, los levend bohemien-type en in grondaard stond
de harde werker met zijn doordringend verstand en zijn koele onderzoekingsgeest
den traditioneelen Duitschen geleerde, wiens speurzin en pluizershartstocht zijn
vakgenooten van andere nationaliteit zoover achter zich laat, zeker nader. Voeg
daarbij het weinig schitterende, het veel meer scherpe dan flikkerende zelfs van zijn
vernuft, denk aan zijn eenzaam leven van praktisch vorscher, aan zijn komische
mismaaktheid, die zelfs zijn eerlijkste bewonderaars tegelijk moest verleiden om
hem als een soort van menschelijke curiositeit te beschouwen, aan de vervreemding
van andere wezens om hem, die dit veroorzaakte en gij hebt in den kranigen,
vermaarden voorspoedigen dwerg die Menzel geweest is, een fel tegenbeeld van
die stormachtige naturen met hun hartstochtelijke overgave aan invloeden van
binnen en invloeden van buiten, met hun hevigheid in de vreugde en hevigheid in
de smart, die men zich gewend heeft geniale kunstenaars te noemen en als
bevoorrechte schepselen gelukkig te prijzen.
Het succes, dat Menzels loopbaan verder kenschetste, liet zich niet lang wachten
en kwam wel tegelijk met die vervulling van een schoone zichzelfgestelde taak, die
mede het groote geheim is van zijn slagen. Het moge ons nu, indien wij nagaan,
hoe hij voor zijn historische voorstellingen gesnuffeld heeft, stapels van dorre
documenten doorgewerkt, hoe hij tot in de kleinste kleinigheden alle mogelijke
gegevens heeft bestudeerd, om te weten hoe een kurassier van Frederik den Groote
ook weer zijn rok vastknoopte, hoe al die generaals met naam en voornaam heetten,
hoe hun kamers gemeubileerd waren, welke regimenten in dit of dat jaar bestonden,
wie ze commandeerde, hoe ze zich nu eigenlijk gedroegen, hoe een soldaat van
regiment zus of zoo er van voren, van achteren of opzij uitzag, wat voor ransel hij
droeg en hoe hij het vastmaakte, het moge ons alles wat schoolmeesterachtig
voorkomen en van meer archivarische dan kunstenaars-interesse, zeker is het, dat
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hij er een mooi doel mee heeft bereikt. De onoverkomelijk schijnende berg van
moeilijkheden, die hem in den weg was in een tijd, toen hij zelf niet alleen de
bestudeerder, maar de
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verzamelaar, de opscharrelaar moest zijn van al zijn gegevens, was nog niet achter
hem of een resultaat van het monnikenwerk bleek bereikt, en dit resultaat was in
plaats van iets dor-wetenschappelijks, iets verfrisschendlevends. Want op geen
andere wijze zou het hem mogelijk zijn geweest, al in de ‘Denkwürdigkeiten aus der
brandenburg-preussischen Geschichte’ en later in schier al zijn historisch-illustratief
werk zich los te maken van allen valschen pathos, alle conventioneele platheid van
behandeling, alle leege theatrale romantiek.
Sommige anderen, van meer aanleg tot het verheven-dramatische, hadden wellicht
zulke middelen niet noodig, maar de veel meer in het familiaar-realistisch
aanschouwelijke uitmuntende Menzel moest den tijd, waarvan hij wilde vertellen,
de gestalten, die hij wilde oproepen, vóór zich zien als gemeenzame dingen.

‘MARQUISE DE POMPADOUR’.

UIT: ‘GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN’.

De ‘Existenzmöglichteit des Dargestellten,’ dat was de vrijwel nieuwe eisch, die
hij zich stelde. Verwant aan Schadow, aan Krüger, maar vooral aan Chodowiecki,
den braven fijnen werkelijkheids-beschrijver die in zijn kleine gezellige gravures
zooveel prachtig moois, in zijn getrouwe afbeeldingen van zijn naaste omgeving
zooveel onovertroffens, maar in het historisch-pathetische weinig anders dan
belachelijk leegs heeft gegeven, deugdelijk burgerman, practische
ambachtsteekenaar als deze, wist Menzel zijn fraaiste voorstellingen juist in een
verleden tijd te doen spelen, omdat hij zich dien tijd door noeste onderzoekingen
volkomen eigen had gemaakt. Zoo heeft hij ook al in de teekeningen voor
eerstgenoemd werk iets ongemeen natuurlijks, de menschen doen hun bewegingen,
hun staan en zitten, geheel niet tooneelmatig, de groepenverdeeling en de geheele
handeling, alles heeft iets zeer gewoons, iets uiterst waarschijnlijks.
In dien zelfden tijd vallen vele gelegenheidsprenten, kokette, geestige volle platen,
met expressieve, veelvertellende figuurtjes in gracelijke arabesken saamgegroepeerd,
meest lithografiën met de pen, waartoe de mooie ‘fünf Sinne’ en het anecdotisch
interessante, bevallige, ietwat oneigenlijke ‘Vater Unser’ behooren, en eenige
historieschilderijen, die niet aantrekkelijk van kleur zijn, doch iets zeer eenvoudigs
en ook al weer mogelijks hebben.
Toen kwam de opdracht om Kuglers Geschichte Friedrich des Grossen te
illustreeren. Menzel was toen 24 jaar, en naar de toemalige wet minderjarig, zoodat
zijn voogd voor den kostwinner van moeder en zuster, den reeds beroemden
kunstenaar, het contrakt moest teekenen. Negentien jaar lang heeft de schilder zich
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toen bijna uitsluitend met het tijdperk van den ouden Fritz beziggehouden. De uitgave
was uitgelokt door het leven van Napoleon door Vernet en Raffet, dat in Frankrijk
zoo populair was. Men wilde den Pruisischen volksheld op gelijke wijze eeren. Maar
er was een groot onderscheid. Friedrich was in dien tijd volstrekt niet, wat hij later
werd, een gemeenzame nationale figuur in het hart van den Pruisischen patriot. Na
zijn dood was er weinig van zijn geschiedenis blijven leven. Reeds bij 's konings
leven was de sympathie verflauwd, zoodat o.a. Goethe, vroeger ‘gut fritzisch’ gezind,
koelweg schreef: ‘Dem alten Fritz
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bin ich recht nah geworden, da ich hab sein Wesen gesehen, sein Gold, Silber,
Marmor, Affen, Papageien und zerrissene Vorhange, und hab über den grossen
Menschen seine eigene Lumpenhunde raisonnieren hören’... Ook de naaste
omgeving des konings voelde geen behoefte om zijn roem duurzaam te vestigen;
de sarkastische cyniker had daar geen liefde gezaaid met zijn scherpe tong. Maar
in Menzels tijd had Preusz de geschiedenis van den grooten koning weer opgerakeld
en het boek van Kugler maakte ze populair. Drie jaar heeft Menzel aan de 400
illustraties voor het boek gewerkt en het zijne gedaan om Friedrichs figuur als die
van een bijna legendarischen held, in den geest van het volk te doen herleven.
De prenten, houtsneden, waren in den beginne niet op de hoogte van wat de
teekenaar reeds had geleverd, daar het procédé hem vreemd was, doch het is een
bijkomende charme van het boek, dat ze steeds mooier worden.
Deze illustraties en die voor de Werken Friedrich des Grossen, waarin de
teekenaar den wijsgeerigen vorst met een zeldzame geestverwantschap in heerlijke
vignetten, verklarende en verhalende prentjes in zijn eigenaardige uitlatingen gevolgd
heeft, behooren met de superbe portretten van generaals, met sommige heerlijke
prenten voor Kleists Zerbrochener Krug en ettelijke losse studiën, misschien tot het
beste en zeker het oorspronkelijkste werk van Menzel. Zij zijn voor mij mooier,
boeiender en levender dan tallooze van die perfecte natuurstudies, waarmee zijn
vereerders komen aandragen, die getrouwe, feillooze, verwonderlijk ver
doorgevoerde potloodschetsen, die al te zeer nabootsingen van de natuur zijn en
waarin alle keuze ontbreekt, enkel de uitkomst van zijn passie voor het teekenen
óm het teekenen zelf, - mooier ook dan zijn wat al te vermoeide volle composities,
mooier dan zijn smakelijke, maar niet altijd onderhoudende kleurimpressies, dan
zijn doorwerkt naturalistische, fotografieachtig-complete gevallen uit later tijd.
Zij zijn zoo frisch, zoo snedig, zoo verdiept, die kleine prentjes, de teekenaar is
zoo vol van zijn onderwerp, hij weet altijd meer, verzint altijd meer, vindt met zooveel
geluk het geheele geval, heeft zooveel schik in zijn helden en al de zorg die de
inkleeding eischt, hij toont zulk een mooie, levendige, zwierige hand, doet ons telkens
smullen aan fijnigheden van makelij en hij creëert zoo voortdurend. Dat is het prettige.
Later teekende hij met groot geduld domme modellen met hun heelemaal naar het
poseeren getrokken koppen uitvoerig na; hier is geen figuurtje, geen detail geen
meubel, geen grassprietje dat niet reden van bestaan heeft. En het licht en donker,
hoe geestig en fraai kleurt en bezielt het die kernige contouren. De oude Fritz herleeft
met zijn korte beenen en zijn zorgzaam gezicht, de grimmige generaals en de stijve
grenadiers, de pronkerige hovelingen, de ernstige boeren herleven en óm hen heel
het tijdperk, met het voorkomen van het land, met de steden. de paleizen, het
weelderig Potsdam, de tafreelen zelf in het door de veldslagen en veldtochten
historisch geworden land. Daartusschen de gracelijke titelbladen der boeken, de
allegorische vignetten, vrucht van zijn hyperillustratieve neigingen, de geestige
fantastische parafrases van den tekst.
Is het pathetische en het droomerige, is alle groote dramatiek den illustrator
vreemd, hoezeer past zijn fijn karakteriseeren van het eigenaardige der achttiende
eeuwsche beschaving in den toch weer elementairen Fritz en zijn omgeving, hoezeer
past zijn kras tegenstellen van den eenvoud dier figuur en het grillig weelderige van
den smaak des tijds bij het curieuze schouwspel dat het geheele tijdperk vertoont
van een geslacht van helden in staartpruiken, met hooge hakken en lange rottingen
en gegalonneerde steken!
Hoe geestig voegt zich het wijsgeerig-anecdotische van Menzels trant bij den stijl
van dat zonderlinge bestaan van den geletterden ongeloovigen vorst met zijn enkele
groote sublieme oogmerken en idealen. Friedrich en Voltaire, de twee zonderlinge
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helderhoofdige wijsgeeren, hebben ze niet veel later een geestverwant in dezen
anderen eenzamen filosoof gevonden, die met zooveel behagen zich heeft verdiept
in hun nietigste doen? Menzel met zijn koel vernuft, zijn zin
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voor pracht en toch ook voor straffen eenvoud, met zijn sarkasme, zijn liefhebberijen,
en vooral zijn onverwoestbare taaiheid, was hij niet een waardig nakomeling van
den wonderlijken helden-koning en zijn ras? En is het oneigenlijk dat zij, die een
herleving van de oude glorie wenschten, in hem de verpersoonlijking eerden van
den ouden Pruisischen geest?

FLUITCONCERT VAN FREDERIK DEN GROOTE TE SANSSOUCI

1852.

Hoezeer nu ook de verheerlijking van Friedrichs figuur in het boek door de
illustraties wordt gesteund, de zeer weinig tot dweperij overhellende zin van den
snedigen teekenaar heeft hem voor alle afgoderij in het geven van de heldenperiode
bewaard Met welk een zin voor humor is reeds in een der eerste minder mooie
prentjes het tafereel van de voorspelling eener groote toekomst aan den prins door
een clairvoyanten officier, geteekend, met hoeveel geest zijn de manhafte grenadiers
gekenschetst, die zich om den jongen koning scharen, hoe bijna kluchtig is Friedrichs
wandeling met Voltaire. En de oude vorst van later, in het deel waar de prenten nog
weer mooier zijn geworden, bij zijn ontmoeting met Jozef II, bij zijn standjes met de
rechters, bij zijn toespraak tot de generaals, is hij niet in zijn stramheid en goelijke
grimmigheid een zeer oorspronkelijk heldentype?
De Napoleon-prenten van Raffet hebben meer pathos, zij zijn meeslepender,
vuriger misschien, maar zijn ze ook niet, bij nadenken minder overtuigend? Menzels
generaals, zij zijn geen melodrama-figuren, maar typische verweerde oude heeren;
zie den onbevalligen Ziethen in zijn vroom gesprek met den koning onder den
donkeren nachtelijken hemel, zie hem op het latere, apart uitgegeven portret, te
paard, welk een waarschijnlijk, menschelijk mensch! Wat fijn zijn de volksmenschen
getypeerd, die den landsvader telkenmale huldigen; alle zoetelijkheid is vreemd aan
hun eerzame onderworpenheid. Zelfs met de woorden van den koninklijken wijsgeer
zelf vergunt de immer kritisch gezinde filosoof Menzel zich, bijwijlen gracelijk te
spotten en
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vele van de didactisch-moralistische allegorische vignetten zijn al een zeer vrij en
luimig commentaar op den tekst van den sarkastischen koning, die in zijn
negentiendeneeuwschen illustrator zeker plezier zou hebben gehad.
Dan die soldatengroepen in ‘die Armee Friedrich des Grossen’, niet allen zoo
mooi als de voorgaande illustraties, daar er van zelf weinig handeling in kon zijn,
maar altijd snedig geteekend en geschikt tot allernatuurlijkst uitziende tafreelen, hoe
is ook daar met precieuze schalkschheid geen trekje gespaard dat tot goelijke, maar
toch ook kritische karakteriseering noodig bleek! Van zijn schilderijen is het meest
aan deze prettige prenten verwant het mooie Flötenconcert in Sanssouci, waar de
uitvoerige novellist die Menzel altijd eenigszins was, een van zijn charmantste
vertellingen doet. De historieschilder is hier niet slechts een Meissonnier in keurigheid
en smaak, hij is ook snedig, boeiend en aantrekkelijk als zijn eigen ik bij het
illustreeren. De uitdrukking der gezichten van ieder der omgevenden is subtiel en
natuurlijk, het samenspel van alle figuren, allen in het geval verdiept, is meesterlijk.
Als al zijn schilderijen die kwaliteiten hadden, en zoo harmonisch ook van kleur
waren, de schilder Menzel zou onze liefde en sympathie steeds evenzeer hebben
als de illustrator. Noem de personages op dit schilderij iets poppiger dan de figuren
op latere, hoeveel belangwekkender wezens zijn ze in hun minder feillooze
natuurgelijkheid, dan de nauwkeurig geportretteerde menschen op het groote
kroningsbeeld van Wilhelm I; noem de compositie ietwat faciel, hoeveel meer is zij
ook geslaagd dan die in het volle, drukke, woelige, maar brokkelige ‘Ballsouper’.
Ofschoon ze zoo veel later vallen, wil ik, om bij de illustraties te blijven, die voor
‘der Zerbrochene Krug’ nog even in dit verband beschouwen. Hier is Menzel geheel
conscientieus illustrator van den geestigen tekst en geeft de Hollandsche dorpelingen
weer met een gevoel voor het stijlvolle en een smaak voor humor, die uitermate
genotvol zijn. Het mooist zijn ook hier de meest schetsmatige teekeningen, als ik
ze wel schetsmatig noemen mag, - ik meen die, welke met de beknoptste middelen
gemaakt zijn. Meer dan aan iets anders doen zij denken aan het werk van den
Engelschen illustrator Keene, tusschen wien en Menzel zooveel bewondering is
gewisseld. Wel zijn ze minder intiem, kon het anders, waar Keene toch eigenlijk
overal veel meer de sensatie van een doorvoeld moment geeft, maar als fijne
karakteristiek van eenvoudig volk in hun bedrijf, doen ze haast even gemeenzaam
aan en de hand van teekenen, de manier van modelleerend teekenen is zeer
verwant.
De illustrator Menzel is een grootmeester. Bij hem voegt het niet, met eischen
aan te komen, die hij nooit kon hebben vervuld en het komt ook niet op bij iemand,
die deze prenten weet te bewonderen, hem meer te vragen dan het schoone en
sterke dat hij geeft. Men kan deze prenten zelfs liefhebben, want zij komen voort
uit een verdieptheid in en overgave aan het sujet, die óók liefde is.
Met veel van het overige is het eenigszins anders. Het kan veilig worden
geconstateerd, dat er geen krabbel of schets van zijn wondervaardige hand bestaat,
die niet volkomen serieus en echt is en niet ver boven het middelmatige uitsteekt.
Alles is uiterst doorwrocht, niets is virtuozen-werk. Maar aan die historieschilderingen,
als daar zijn de ontmoeting van Gustaaf Adolf en zijn gemalin, de Christus als Knabe
im Tempel, de Friedrich der Grosse auf Reisen, de zelfde bij den zerk van den
grooten Keurvorst, de genre stukken met historische sujetten, zit een ander euvel
vast. Die bestaansmogelijkheid der voorstelling is een mooi ding, maar een
ultra-naturalistische uitbeelding van verleden tijden is nu eenmaal onmogelijk en de
natuurlijkste inkleeding krijgt iets zwaars, wanneer de geheele handeling niet door
een zekere rythme wordt gedragen. Die rythme bestaat als van zelf in de met
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beknopte middelen gedane illustraties, waar alle indrukken versoberd en verstelligd
worden door de kleine schaal, door de afwezigheid van kleuren, door het geheele
uiterlijk van een prent in lijnen, die nooit gelijk kan worden aan een uitgeknipt stuk
werkelijkheid. Bij de uitvoe-
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riger behandeling met het complete olieverfschilderen ontstaat door Menzels
eigenaardig trouwhartig streven naar natuurgelijkheid iets maar al te nuchters; het
is alsof klassieke tooneelstukken op hyper-realistische wijze worden vertoond. Het
ééne groote ding, dat ons vóór alles moest worden toegeroepen uit de handeling
zelf, vergaat onder de te volledige, te interessante, te nadrukkelijke bijzaken, de
mooiigheden hier en aardigheden dáár. De tegenwoordige Berlijnsche cultuur stelt
aan Menzels uitvoerig realisme het impressionisme der Franschen tegenover, maar
feller-gevaarlijke vergelijking voor zijn waardeering is niet alleen de onrechtvaardige
met Rembrandt, maar met een Goya of ook een Delacroix. Bij zulke
ontstellend-menschelijke doorvoeldheid van een dramatisch moment als waarmee
zij ons tegelijk verschrikken en bezielen, schijnt zijn volmaakt en fouteloos realisme
ons op eenmaal antiquarisch geleerd en wijsneuzig precies.

‘LANDLICHER HOF’ 1863.

Het is onmogelijk een overzicht te hebben van Menzels werk in zijn geheel, maar
het bekendste deel ervan leert ons toch reeds eens vooral, dat van generlei pathos,
van generlei gevoel voor het mysterieuze, van generlei profetischen zin in dien
reuzenarbeid sprake is, dat de nauwgezette teekenaar en schilder met evenveel
kalmte de bloemen der schoonheid uitrafelde om ze beter te kennen als de meest
prozaische natuurvorscher van professie, dat zijn onverstrooide blikken bij generlei
speuren door geestesvisioenen of hartsbeklemmingen werden beneveld. Het wordt
verteld, dat toen een collega nog onder den indruk van het somber geval hem
vertelde van het overrijden van een vrouw op straat, dat hij zooeven had bijgewoond,
Menzel hem dadelijk vroeg, zijn schets te mogen zien. Zelf ging hij met zijn
timmermanspotlood rond om alles te noteeren wat hij maar kon, zonder schroom
om het moeilijkste, maar ook om het banaalste, minst evocatieve gegeven aan te
pakken. Geen wonder, dat de historieschilder ál meer teekenend beschrijver van
de hem omgevende werkelijkheid werd. Op een tijd van het leven, dat de meeste
menschen zich in het verleden gaan verdiepen, werd hij steeds ijveriger bestudeerder
van het gejaagde grootestadsbestaan om hem. De hofbals waar hij gast was, de
partijen van allerlei soort, de ceremoniën, het leven op de straat, het voorkomen
van drukke restaurants te Parijs, te Berlijn, te Weenen, te Kissingen, werden in beeld
gebracht met een uitvoerigheid, alsof ze niet uit de herinnering en naar haastig
schetsen, maar op de plaats in volkomenheid waren gevolgd. Zooals voorheen de
plaatsen
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van de handeling voor de illustraties, de costuums, de oude portretten, werden nu
de menschen om hem, hun woningen, de straten, de paleizen, de kerken getrouwelijk
geschetst; voor de figuren in die latere schilderijen, aquarellen en teekeningen
werden beroepsmodellen met onuitputtelijk geduld gesteld en zorgvuldig, in de
puntjes geteekend. Er is iets buitengewoons achtenswaardigs in zijn volkomen
vervullen van de taak, die hij zich eerst na zijn 50ste jaar schijnt te hebben gesteld,
- toen ondertusschen nog bijna 40 jaar werkens voor hem lagen; - er is iets
eerbiedwaardigs ook in het werk zelf van dien lateren tijd, waarin hij te midden van
zooveel om hem heen klinkende wachtwoorden van jongere generaties zijn eigen
weg is gegaan.

‘DIE SCHWEDEN KOMMEN’.

Bij het aanzien van zulk overcompleet werk van vervaarlijk kunnen neemt men
het zich bijna kwalijk, dat men er zoo koud bij blijft. Maar de deugdelijkheid is een
deugd, die ons verstand, doch niet onze harten winnen kan. En van dit volmaakte
nijpend-juiste werk keer ik gaarne terug naar de frissche gelukkige houtsneden, de
precieuze gelegenheidsprenten, de kernachtige creaties van den ouden Fritz en
zijn generaals, naar die kleinodien van techniek, zuivere vinding en karakteriseering
en naar sommige van de aparte losse studiebladen, wonderen van zuivere
teekenkunst.
Intusschen voegt hier eenige appreciatie van de voornaamste werken uit de latere
periode, te meer omdat zij toch eigenlijk bij menigen Menzel-vereerder gelden voor
zijn hoofdwerk en de antipathie uitmaken van den in Holland veel voorkomenden
vijand zijner kunst. Hun die het weinig emotioneele gemelijk maakt in dit perfecte
werk, hun zij gevraagd, of zij de schoonheid van een mooi tapijt, een stijlvol meubel,
een fraaien boekband beseffen en niet die van de luxueuze, gracelijke, fijngekleurde
aquarellen als die uit het Kinderalbum, de Japanische Ausstellung, de versierde
opdrachten, of zij de pracht niet kunnnen gevoelen van die mooie, spelende en toch
kernachtige teekenhand, waar deze een kerkinterieur, hooge laarzen, draperiën,
vaandels, pruiken, boomen, dameshoeden, ooievaars, duiven, kroonluchters of
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baltoiletten met absolute meesterschap in de stofuitdrukking schetst. Hun zij gevraagd
of deze kunst zich voor iets anders uitgeeft dan wat zij is, of het er soms mee gesteld
is als met het grootsch bedoelde, doch in gehalte van waarachtige doorleefdheid
te kort schietende werk van Böcklin, of met het geniaal-brutaal oppervlakkig
maakwerk uit Lenbachs laatsten tijd. Menzel, als hij dan al geen dichtersnatuur had,
komt ons niet met betuigingen van geestverheffing aan boord, noch praalt hij met
eenig vertoon

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

235

‘CONCERTHAUS’ TE BERLIJN 1871.

van haut gout-achtigheid. Maar de enthousiasten voor dien lateren tijd zijner
volkomen ontwikkeling, wat valt hun tegen te werpen, door hem die gelooft dat het
Friedrich-epos en al wat daartoe behoort en de teekeningen die als nog nergens
verpaste studies bleven staan, voor het nageslacht Menzels kunst het best zullen
vertegenwoordigen. Het is gemakkelijk te zeggen, waarom iets fout, waarom iets
ridicuul, maar uiterst moeilijk onder woorden te brengen, waarom iets een beetje vervelend is. Die restaurant-scenes, die voortreffelijke groepen van frappant
getypeerde hovelingen, dat vertrek van Wilhelm I naar den oorlog, waarom zijn ze
niet boeiender, waarom stellen we niet meer belang in die complete en natuurlijke
vertellingen dan in fotografiesche voorstellingen van dingen die ons onverschillig
zijn. Misschien omdat alles te af, te uitvoerig, te ‘natuurlijk’ is, omdat deze natuur
niet door de lens heen is bezien van een alles bestralend temperament. Zijn
geestigheid zelf is hier niet in staat ons te boeien, zoozeer is zij onderdrukt door
een tyrannieke securigheid, de frissche snedigheid van zijn magnifique notities is
weg, verdrongen door het al maar opladen, van details, die zich als even gewichtig
voordoen als het groote geheel. De notities hebben het in zich complete van chefs
d'oeuvre, de groote composities zijn illustratief en het onderwerp van het illustreeren
is niet een groote handeling, maar een mededeelingen-reeks, niet een geval, maar
een omstandig en omslachtig relaas door een verteller, die geen maat kent.
Vergeten wij intusschen niet, dat Menzel in deze naar iets heeft gestreefd, dat
dan ook nooit is bereìkt en wellicht onbereikbaar is. Evenals die bijna vergeten,
respectabele, fijne voorganger van hem, Franz Krüger de oudere die op groote,
onoogelijke gelegenheidsstukken zooveel prachtige brokken schildering en teekening
doet bewonderen door ieder die de moeite neemt ze goed te bezien, teekende en
schilderde hij menschenverzamelingen, drukke vergaderplaatsen, brokken leven,
en wilde aan zijn voorstelling zonder in iets vluchtig te zijn, iets van een in vogelvlucht
bekeken tafereel geven. Het eene of het andere, het compleet karakteriseeren van
een geval of het karakteriseeren van elk onderdeel, zou hem gelukt zijn, maar hij
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vond dat niet voldoende. Wij behoeven zijn naturalistische voorstellingen van dien
aard niet mooi te vinden. Maar hij die het streven gering schat, begrijpt het groote
in Menzels zeldzaam wezen niet. De man had de schoone ambitie van alles goed
te willen doen, terwijl de meesten eerder aan mooi denken. Vandaar dat hij niet
wachtte op inspiratie, van-
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EEN VOORSTELLING IN HET THEATRE DU GYMNASE TE PARIJS

1856.

daar dat hij, zonder kieskeurigheid, al wat hij zag als sujetten accepteerde, vandaar
dat misschien zijn studiën om zich zelfs wil, zijn exercities, zijn vingeroefeningen
het meest exquise zijn van gansch zijn werk, waardig om als een schat naijverig te
worden bewaard door de gelukkige bezitters.
Daar zijn onder die studieteekeningen eenige die mij beslist antipathiek zijn,
koppen van vervelende modellen, uitvoerig en verbijsterend natuurlijk, maar in de
verste verte niet zoo expressief als een kopje van de een of andere figuur in de
Friedrich-illustraties, zoo groot als een vingerafdruk. Maar er zijn er ook verrukkelijke.
Er waren er op de Menzel-tentoonstelling in 1905 ongeveer 4000, soms vele van
het zelfde voorwerp, voor de zelfde compositie. Die potloodteekeningen zijn het
prachtige bewijs voor de altijddurende voeling met de natuur, die de meester
onderhield. Zij hebben, in tegenstelling met zijn schilderijen, eenzelfde karakter, zijn
naar de zelfde methode, die geen methode is, maar een onmiddelijke mededeeling
van het geziene, gemaakt. De trant wordt niet op het eind breeder, vrijer, forscher,
zooals dat bij anderen meestal het geval is, maar eer nog meer gedetailleerd. Het
is een feest, een keuze-collectie van deze teekeningen te bekijken. Er is een
landschap-schets, ook al maar met potlood, in particulier bezit, een wijd vergezicht
over landerijen met kruiswegen, met vele figuren, grondwerkers, heel klein,
bewegelijk en luchtig, die onvergetelijk is. Er zijn teekeningen in die eenvoudige
techniek, waar een stofwedergave is bereikt, die men in schilderwerk niet overtroffen
vindt. Sommige koppen zijn superbe van karakteristiek, en expressie. Een vrij vroege
teekening, een dame bij een piano, is van een edele rustigheid, die ik aanbiddelijk
vind. Twee verschillende, van harnassen, uiterst ver doorgevoerd, enorm perfect.
Een paar kijkjes in huizen, met niets dan een trap, een venster,
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DORPSSMEDERIJ

1881.

een gang, volstrekt meesterlijk. Een leeuw, een kameel, arenden, sterk herinnerend
aan teekeningen van Prof. Allebé, fijn en kernachtig en fraai. Een kasteel, een kerk,
die Dürer misschien niet gering zou hebben geschat. Een burgermeisje, deftig en
vriendelijk, dat Terburg kon hebben behaagd. Portretkoppen, van een beknopt maar
perfekt modélé, waarin Holbein de hand kon hebben gehad. Alles teekeningen, die
tot ontzag en bewondering dwingen, al wie uit ervaring weet, welk een veeleischend
meesteresse zij was, de zijne, de natuur.
Hoe gecompliceerd is tegenover dezen eenvoudigen, trouwhartigen natuurvolger,
beschrijver, de veelzijdige, de veranderlijke, de zichzelf onverklaarbaar ongelijke
schilder Menzel. De Menzel dien de meeste Hollanders b.v. kennen als den maker
van eenige officieele, ceremonieele composities en enkele burgerlijke
humoristisch-realistische treincoupé's, enz., waaruit men de frissche luim van zijn
illustreerwerk zoozeer mist, - maar die behalve dat, boven dat, nu en dan een
prachtige kunstenaar is geweest. Neem naast het fijne, magnifiek-kleurige
Flötenconcert, dat monumentale Eisenwalz-werk, dien reuzenarbeid, dat
doorwrochte, sterke, rijke verhaal van den anderen reuzenarbeid, die de tallooze
werklieden in een groote fabriek dagelijks verrichten. Het is misschien niet
aantrekkelijk, dat forsche werk van dezen anderen werkman, maar het is
ontzagwekkend, het is misschien te uitvoerig, te dokumenteel, te nuchter-zakelijk,
maar het is hoog-ernstig, machtig van opzet en meesterlijk van uitvoering. Het is
misschien niet mooi, wellicht zelfs op den duur niet geheel genietelijk, maar het is
het werk van een reus in zijn kunst.
En diezelfde man schilderde ook weder een allerbevalligste jonge dame in een
koket, kleurig kostuum, in een weelderigen tuin, hij schilderde gipsarmen, handen,
torsen als stilleven, met een aan veel van zijn teeken-
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studies verwante objectiviteit en zorgvuldige natuurgetrouwheid, een paardenkop,
die heerlijk is van kleur en modelé; een somber klein landschap, met een groote,
woelige grauw bewolkte lucht er boven, hij heeft geschilderd onder den invloed van
Constable en hij heeft een straattooneel uit 1848 geschilderd, dat door een
volmaakteren en fermer Rochussen gedaan lijkt, een landschap met een spoortrein,
dat vrijwel plein-air kunst gelijkt, een preek in een kerk, die bijna impressionnistisch
is, een avondgezelschap aan tafel, met hem zelf er bij, dat uiterst stemmig is - en
dan dat heerlijk kleurfestijn, dat terwijl toch ook ál zijn kunst van karakterschilder
toont, de voorstelling in het theatre Gymnase te Parijs in 1857. Later heeft hij dat
superbe schilderijtje willen ‘afmaken’, het is gelukkig niet gebeurd - er ontbreekt
niets aan. De in het donker zittende groep van toeschouwers is vol beweging en
illusie, sommige figuren zijn schematisch getypeerd, andere absoluut compleet.
Naast het tooneel is een groote partij rood, de bekleede loges van personen die
geheel van op zij er op kijken. Op het tooneel staan drie personen, gedurfd sterk
van kleur in het voetlicht, echt spelende acteurs, twee vrouwen in crinoline en een
man. Dit schilderijtje is een juweel. Men denkt niet meer aan Rochussen of Bakker
Korff, men denkt aan een rijk, schoon, gewaagd palet, maar toch is het geheel
beschrijvend, en als men er in komt, geheel Menzel.
Die zulke schilderijen van Menzel gezien heeft, zal zich wachten de figuur des
schilders die hij vooral voor zijn 40e jaar was, na een kennismaking die in
wanverhouding moet staan tot zijn kunnen en zijn talent, te schatten. En zeker zal
hij zich onthouden van elk zich verdiepen in den gelegenheidsschilder van later en
zijn knap maar smakeloos werk.

TORENS VAN DE KAPEL TE WüRZBURG

1892.

De barsche oude man, vrouwenhater en bijna menschenhater, door de bittere
ervaringen van zijn leven als koddigmismaakte, moest in zijn later schitterend succes
een soort van triomf zien op de wereld, die hem het zoo moeilijk had gemaakt en
een soort van vergelding vinden in de exceptioneele hulde, die hij, de Spiessbürger,
uit kracht van eigen verdiensten, van hooger hand ontving. Hij was, met al zijn
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wijsgeerig sarkasme, dan toch een Pruis, en een van de oude, stijve, autocratisch
gezinde school. En de al te snel gegane cultuurontwikkeling van het in velerlei zoo
jonge land, liet ook bij hem sporen achter van ouden wansmaak en ruwheid, zooals
in den Friedrichstijd de weelderige rococo-
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SLAPENDE LEEUW.

beschaving vreemd stond te midden van veel barbaarschheid en achterlijkheid. De
gelegenheidsopgaven hebben hem misschien ook in deze meer kwaad gedaan dan
hij zelf vermoedde. Het gestadige bezig zijn van zijn nijvere twee handen liet hem
wellicht al te weinig tijd tot terugkeer op het spoor, dat hij na zijn 40e ongeveer - na
het Theatre du Gymnase had verlaten. En zoo staat de latere periode van zijn kunst
verder van onze genegenheid dan de vroegere, al vallen ook in die tweede helft
van zijn loopbaan vele van de schoone studieteekeningen, die tot zijn mooiste werk
behooren.
Zeker, zijn eigen leer, in een brief aan een jongen schilder neergelegd, die klaagde
dat hij voor zijn dagelijksch brood zooveel banaal marktwerk moest doen, zijn credo,
dat er geen maakwerk behoefde te bestaan, dat men elke opgaaf als een artistiek
probleem moest beschouwen en trachten moest er zooveel profijt van de toekomst
van te trekken als mogelijk is, die regel kan niet gelden voor menschen met teerder
zenuwen en met hoogere idealen wellicht dan de zijne. Het staat ons vrij het te
betreuren, dat een machtig kunnen als het zijne, op het laatst in het bezit was
overgegaan van een zoo weinig door schoone inspiratie bezield man, te betreuren,
dat de schepper van het Friedrichsepos of de schilder van het Theatre Gymnase
zijn teniet gegaan lang voor Adolph Menzels dood. Maar bevreemden mag het ons
niet, dat de vermogens door hem ontwikkeld, niet het deel waren van een geesteskind
van den dichterlijken fantast von Schwind of den diepzinnigen en hooggestemden
Rethel, en zelfs ter wille van zulk een welkome figuur mag men den zakelijken
verteller Menzel zijn prachtig kunnen en zijn klaren, scherpen blik niet misgunnen.
De wijze, waarop hij de ontelbare problemen oploste, hem door zich zelf of anderen
gesteld, altijd met nauwgezetheid, vaardigheid, talent en vernuft, dikwijls met
verrassende fijnheid en geest, somtijds met ontroerende pracht, verovert onze groote
bewondering, maar wekt ook niet zelden onze geestdrift. Want onder de schoonste
triomfen, die de menschelijke hand, met zijn betrekkelijk poovere wapenen, op de
machtige natuur wist te behalen, behooren veel van Adolph Menzels werken
voorgoed gerekend te worden.
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Agnano, door Hugo Cool.

Het klassieke land voor de studie van de inwendige krachten der aarde, die zich
door vulkanen en vulkanische verschijnselen openbaren, is de omgeving van Napels
of ruimer, het landschap Campania.
In het Noorden bracht de vulkaan van Rocca Monfina inwendige massaas te
voorschijn, ten zuid-oosten van Napels zijn Somma en Vesuvius bekend, ten Westen
de merkwaardige Campi flegrei en de eilanden van de Golf, terwijl eindelijk nog
uitgestrekte vulkanische tufmassaas meer oostelijk en zuidelijk aan de Apenijnen
gevonden worden, waaromtrent nog niet is uitgemaakt of zij daar ook ontstonden
of er heen gevoerd werden door den wind.
Hier willen wij een oogenblik verwijlen en wel speciaal in die ‘Campi flegrei’, met
haar groot aantal ontploffingskraters, waarvan Agnano er een is.
Voor den niet-geoloog dan ten eerste eene nadere omschrijving van dit woord
ontploffingskrater.
Gewoonlijk ontstaat een vulkaanberg door de opeenvolging van meerdere aschen lava-uitbarstingen. De aschdeeltjes hoopen zich langzamerhand tot een kegel
op, die bij een groote eruptie gewoonlijk verlaagd wordt, maar door kleinere groeit.
De lava, die in en door den kegel dringt, vermag hem dikwijls zeer stevig te maken,
waardoor, als bij den Etna, langzamerhand groote hoogte bereikt wordt. Waar,
zooals bij de meeste vulkanen op Java, lava ontbreekt, is het gevaar voor vernieling
van den vulkaankegel bij een hevige uitbarsting zeer groot en daardoor ook het
gevaar voor verwoesting der omliggende streek.

VENUS VAN AGNANO.

De zoogenaamde ontploffingskraters ontstonden meerendeels door ééne enkele
ontploffing en doen denken aan den trechter met omwalling, die men ziet ontstaan
wanneer men b.v. een lading dynamiet of buskruit onder den grond tot ontbranding
heeft gebracht.
*)

Met afbeeldingen naar photo's van den schrijver.
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Wij kunnen in 't midden laten wat hier de ontploffende oorzaak is, het resultaat is
zeer overeenkomstig. Door enkele explosies, binnen een paar dagen geëindigd,
ontstaat een berg met een inwendigen trechter, opgebouwd uit fijner en grover
materiaal van de vernielde aarde, met bommen en gebrande brokken.
Zoo ontstond b.v. in 1538 gedurende de laatste dagen van de maand September
de zgn. Montagna Nuova. Deze gebeurtenis vinden wij beschreven in een ‘Lettera
di Francesco Del Nero a Niccola Del Binino sul terremoto di Pozzuole, dal quale
ebbe origini la Montagna Nuova nel 1538’ en daar Agnano, waar wij meer in het
bijzonder over wenschten
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te spreken, waarschijnlijk op overeenkomstige wijze ontstond, mag het
gerechtvaardigd zijn het een en ander uit dien brief van Francesco del Nero mede
te deelen,
Vooraf dient gezegd te worden, dat Francesco del Nero, die dezen brief
geschreven heeft, langen tijd als een ooggetuige, in den meest engen zin, van het
natuurverschijnsel heeft gegolden, tot welke meening zal hebben bijgedragen eene
onjuiste Duitsche vertaling van zijn brief, verschenen in 1846, hetzelfde jaar waarin
de brief zelf gepubliceerd werd in de Archivo Storico Italiano 9, behandelend de
geschiedenis van het koninkrijk Napels van 1522 tot 1667.
Aan M. Neumayr komt de verdienste toe in het Neues Jahrbuch für Mineralogie,
Geologie und Paleontologie 1883, II, blz. 45, op de onjuistheden der vorige vertaling
gewezen en zelf eene juiste gegeven te hebben met eenige kritische opmerkingen,
waaruit blijkt dat Francesco del Nero te Napels vertoefde tijdens de uitbarsting en
dus met evenveel recht ‘ooggetuige’ mag genoemd worden als iedere Hagenaar,
die van den Haagschen toren een uitbarsting zou zien, aan de Vink, of elders op
ongeveer 14 K.M. afstand. Evenwel, wij kunnen Del Nero zelf niet verwijten wat
anderen uit zijnen brief hebben willen lezen en dat anderen daarom meer waarde
aan zijn schrijven hebben meenen te mogen hechten dan aan dat van Pietro di
Toledo en Marco Antonio Falconi, die ook hierover geschreven hebben.
In de lente van 1538, op den Paaschmorgen had (waarschijnlijk te Pozzuoli) een
aardbeving plaats, waardoor de kerk en andere gebouwen bijna instortten, en deze
was niet de eenige; gedurende den zomer werden te Napels en te Pozzuoli
voortdurend aardbevingen waargenomen, des daags en des nachts; zij bereikten
hun maximum in den herfst.
Francesco del Nero noemt nu 28 September 's middags 15 minuten na 12 als het
begin der verschijnselen, direkt met het ontstaan van den Monte Nuovo verbonden.
De plaats geeft hij aan te liggen 6 boogschot-afstanden van Pozzuoli, waaruit zou
volgen, dat men in dien tijd met een boog een halven kilometer ver schoot. Die
plaats, waar eenige huizen stonden, het gehucht Trepergole vormend, ligt in
westelijke richting van Pozzuoli. Den naam van 't gehucht echter vermeldt hij niet.
Vervolgen wij thans met het bericht van Del Nero. Op reeds genoemd tijdstip dan
ging de zee 600 el terug, zoodat de bewoners van Pozzuoli karrevrachten visch
sten

vermeesterden, die op het droge achter bleven. Den 29 , 's morgens om 8 uur
15 min., sprong, waar nu de krater is, water te voorschijn, eerst helder en koud,
later lauw en zwavelig. Om 12 uur 's middags schijnt de eigenlijke eruptie begonnen
te zijn, 's avonds 7.45 was reeds een berg ter hoogte van den Monte Ruosi gevormd,
dan moet de uitbarsting geweldig geworden zijn met gloed-verschijnselen, en nadat
Del Nero gedurende 40 minuten in grooten angst uit zijn tuin had toegekeken, begaf
hij zich naar een hoogte bij Napels om meer te aanschouwen. Die tuin van hem lag
waarschijnlijk ook niet ver van Napels.
Door den krater werden aarde en steenen uitgeworpen, die aan den kant van de
zee een cirkelsector aanvulden, waarvan de koorde 1½ mijl, de pijl ⅔ mijl bedroeg.
De berg kreeg een hoogte gelijk aan die van den Monte Morella, en 70 mijlen in
den omtrek was de aarde en waren de boomen met asch bedekt, in zijn landgoed
ter dikte van een tolkoord, maar tot op 6 mijl van Pozzuoli waren de takken der
boomen er door afgebroken.
Een dag voor de afzending van den brief, waaraan de datum ontbreekt, begaf
Del Nero zich naar Pozzuoli. Hij vertelt dat aarde en steenen, waaronder er waren
zoo groot als een os, naar zijn schatting 1½ mijl hoog waren geslingerd. Deze aarde
en steenen vielen droog neer. Tegelijk werd ook fijner materiaal omhoog geworpen,
dat daardoor hooger ging, verder neerviel en slijkig was, wat hij verklaart door de
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in die hoogere, koudere regionen plaats gehad hebbende condensatie van den
mede uitgestooten waterdamp. De lucht was n.l. helder. Dan vertelt hij ook dat 10
dagen te voren 10 keer per uur aardbevingen werden waargenomen, die na de
eruptie ophielden.
Op de zee dreef na de uitbarsting een huid van puimsteentjes.
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OVERZICHTKAARTJE DER CAMPI FLEGREI.
o

De verdiensten van Del Nero liggen voor mij 1 in het feit, dat hij den brief schreef,
o

en 2 in de verklaring van den vochtigen toestand van de asch, iets te meer
verrassends, daar nu nog een der grootste moderne Fransche geologen meent, dat
de vulkanen van Java zelf slijk uitwerpen, welke opvatting zijn Italiaansche collega's
ten stelligste bestrijden.
Niet alleen een deel van de zee werd opgevuld, maar ook het kanaal, dat het
Lago d'Averno met de zee verbond en door Octavianus is gegraven om het
genoemde meer als oorlogshaven (Portus Julius) te gebruiken, werd totaal gedempt;
het meer zelf werd ondieper. Bovendien worden nog andere veranderingen in den
toestand van de Phlegraesche velden aan deze uitbarsting toegeschreven.
Deze veranderingen zullen wij hier onbesproken laten om een oogenblik den
huidigen toestand van den Monte Nuovo te bezien. Deze berg is dus gelegen
tusschen Baja en Pozzuoli. De kraterrand is 90 tot 140 meter hoog, de doorsnede
van den krater 370 en 280 meter. De bodem van den krater ligt 12 meter boven den
zeespiegel. De krater vertoont de reeds vermelde gelijkenis met de mijntrechters,
welke overeenkomst ook treffend is bij de nevenkraters van den M. Epomeo op
Ischia en de nog talrijkere van den Etna.
De photo (bl. 244) vertoont het hoogste (z. oostelijke) punt van den Monte Nuovo,
de zgn. Sommita del Monte Nuovo. Zooals deze photo ook laat zien groeien
pijnboomen (pini) over den geheelen kraterrand, het is deze pinus, waarbij Plinius
de jongere de gedaante van den rook opstijgend uit den Vesuvius bij de eruptie van
79 n.Chr. (waarbij Herculanum en Pompeï verwoest werden) vergeleek. En ook nu
nog ziet men telkenmale den rook van den Vesuvius deze gedaante aannemen.
Andere schrijvers berichten, dat de uitbarsting 1 October eindigde, doch 3 October
's namiddags om 4 uur weer begon en de asch dientengevolge in Calabrië, tot
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op 150 mijlen afstand, nederviel. Daarna was er gedurende 2 dagen weinig werking,
maar 6 October te 4 uur in den namiddag volgde weer eene plotselinge uitbarsting,
waarbij 24 personen om het leven kwamen, en tot Januari 1539 rookte de berg
steeds door, terwijl enkele latere opgaven op fumarolen, dampuitstroomingen, wijzen,
maar in ieder geval is die fumarolenwerking van den Monte Nuovo op het oogenblik,
zoo zij nog bestaat, zeer gering; wij merkten haar bij ons bezoek niet op. Astroni,
dat tot ongeveer den tijd van die uitbarsting nog warme bronnen en gassen
vertoonde, is een van de betrekkelijk jongere Phlegraesche kraters; op het oogenblik
ontwijken er geen dampen meer, terwijl Agnano, dat zooals wij nog zien zullen zoo
rijk is aan fumarolen, tot de oudere behoort. De min of meer krachtige
fumarolenwerking is dus geenszins een kenteeken voor den betrekkelijken ouderdom
van een krater, waartoe men geneigd zou zijn te besluiten, wanneer men de
verschijnselen aan den Solfatara dicht bij Pozzuoli, den meest bekenden der
Phlegraesche kraters, het Forum Vulcani der Ouden, beschouwt. De Solfatara heeft
gedurende historischen tijd nog verscheiden uitbarstingen gehad en vertoont de
fumarolen-verschijnselen in zoo typischen vorm, dat men wanneer andere vulkanen
dergelijke verschijnselen vertoonen, dien toestand naar haar den Solfatara-toestand
genoemd heeft.

HAVEN VAN POZZUOLI, MET DEN M. NUOVO OP DEN ACHTERGROND.

Suess reproduceert in zijn ‘Das Antlitz der Erde II’, blz. 482, nog een teekening
van genoemden Marco Antonio delli Falconi over de besproken uitbarsting, dezelfde
die ook in Hoerne's ‘Erdbebenkunde’ is weergegeven.
Wat nu de verdere verschijnselen in de Phlegraesche velden betreft, ofschoon
zij zich niet in dezelfde belangstelling mochten verheugen als die van den Vesuvius
(waarover naar Furchheimer in 1897 meedeelt toen 1927 werken verschenen waren,
waaronder 4 Hollandsche), toch hebben ook die Campi flegrei beschrijvers gevonden,
*)
zoowel de velden in hun geheel als hunne vulkanen afzonderlijk.
Enkele verschijnselen hebben zeer de aandacht getrokken o.a. de relatieve
beweging van land en zee. De Serapistempel te Pozzuoli is hier het voorbeeld.
Deze tempel is een tijd lang langzaam gezonken tot het water ongeveer 6 meter
boven den tempelbodem stond en de zuilen door boormossels aangetast werden.
Later, misschien wel reeds voor de uitbarsting van den Monte Nuovo, volgde een
rijzing, zonder dat evenwel de oorspronkelijke hoogte geheel werd bereikt, terwijl
men tegenwoordig weer een daling meent op te merken.
*)

Een der klassieke werken over de Phlegraesche velden is dat van Sacchi: ‘Memorie geologiche
sulla Campania’ (van 1849) en als een der recentste speciale werken noemen wij De Lorenzo
en Riva's boek ‘Il Cratere di Astroni.’
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Een submersie wordt langs de kust van Posilipo waargenomen; de oude
romeinsche weg aan de zeezijde ligt onder water. De huizen, die eens van dezen
kant betreden konden worden, bieden tegenwoordig toegang door het dak en de
†)
tegenwoordige eilanden ‘della Gajola’ waren eens vast met den wal verbonden.
Wij maakten een photo van het zgn. Palazzo

†)

Over deze relatieve bewegingsverschijnselen is juist een boek verschenen: ‘Contributions to
the study of Earth-Movements in the Bay of Naples’ bij R.F. Günther.
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of Casa degli Spiriti, ook in genoemd werk beschreven. Zooals men op die photo
zien kan is dat palazzo gedeeltelijk verzonken, terwijl 3 meter hooger nog een andere
standlijn waarneembaar moetzijn. Tijdelijk was het een herberg voor waterpartijtjes;
de benedenvensters werden dichtgestopt tegen de stormgolven, 't geen eveneens
op de photo te zien is, terwijl Günther vermeldt, dat het gebouw wegens insoliditeit
verlaten werd.

GEDEELTE VAN DEN KRATERRAND VAN DEN MONTE NUOVO (BINNENZIJDE), DAARACHTER DE
CAMPLIGLIONE.

Geenszins zij ons doel hier al de vulkanen dezer Campi flegrei te beschrijven, wij
willen alleen nog een blik slaan in de zgn. Campiglione, op het kaartje te vinden.
Van het ontstaan of van uitbarstingen van dezen krater zijn ons geen data bekend.
Hij zal waarschijnlijk in voorhistorischen tijd ontstaan zijn tengevolge van een
uitbarsting, die in hevigheid vele malen die van den Monte Nuovo moet overtroffen
hebben, als men bedenkt dat zijn oppervlakte ongeveer 15 malen zoo groot is als
van den M. Nuovo en zijne wanden zich meer dan 300 meter hoog verheffen, terwijl
zij toch gedurende veel langeren tijd aan de sloopende krachten der natuur zijn
blootgesteld geweest.
Beschouwt men van den rand dezen elliptischen krater en ziet men zijn
vlakgeworden bodem, dan ontwaart men, nog zuiverder dan in Astroni, den vorm
van een amfitheater, daar in Astroni de bodem niet geheel vlak is.
Men ziet hier een reusachtig colosseum en van zelf dringt zich de gedachte op
of niet de Romeinen bij het aanschouwen dezer natuurlijke amfitheaters tot den
bouw van hunne colossea geïnspireerd zijn geworden.
De amfitheater-indruk wordt nog verhoogd door de terrasseering der hellingen
voor den wijnbouw.
Het is in deze amfitheaters dat de zomer het langst wijlt en de lente het eerst haar
intrede doet. Riekende viooltjes, druifjeshyacinten, witte crocusjes, maagdepalmen,
aronskelk en rose anemonen, ze komen hier reeds in Februari te voorschijn, tegelijk
met de katjes aan de boomen. De buitenkant blijft nog lang dor, ofschoon de groote
ruige witte erica's toch reeds begonnen zijn te bloeien en eerst in April komt de
goudgele brem.
Deze geheele streek der ontploffingskraters is, bij Baja en Pozzuoli vooral,
doorzaaid met resten van Grieksche en Romeinsche bouwwerken. Baja, Cumae,
Pozzuoli zijn genoegzaam als antieke plaatsen bekend, met hun talrijke villa's. Niet
alleen de bekoorlijke kusten, maar ook de bronnen lokten de Romeinen hierheen
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en zoo is het evenmin te verwonderen, dat onder de Romeinsche bouwresten, de
thermen een voorname plaats innemen.
Het landvolk van heden gebruikt deze overblijfselen meest tot bergplaatsen van
allerlei aard en op den Monte Rosso of Russo (misschien de M. Ruosi uit den brief
van Del Nero) ziet men ook een modern boerenhuis gebouwd op Romeinsche
fondamenten, terwijl eenige cypressen herinneren aan een cypressentuin, die eens
misschien aan de villa grensde.
De diepere kraters in de Campiflegrei vulden zich met water, zooals b.v. het reeds
genoemde, tot krijgshaven ingerichte Lago d'Averno. Een dergelijk geval zien wij
nog
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heden op Ischia; de zgn. Porto d'Ischia bestaat uit het Lago del Bagno, een met de
zee verbonden kratermeer, waar de witte en zwarte zeevogels heen gevaren komen
en een wijle rusten. Ook voor Agnano hebben havenplannen bestaan, zooals wij
nog zien zullen.
En wie den stoffigen weg ging van Andernach naar Maria-laach en verrast werd
door den heerlijken aanblik van de kalme Laachersee, of wie hoog van den Monte
Cavo de meeren van Albano en van Nemi aanschouwde, hij zal in gedachte daarheen
worden teruggevoerd bij het zien dezer phlegraesche meeren.

PALAZZO DEGLI SPIRITI.

Zoo maakten wij dus kennis met verschillende kraters van ouderen en jongeren
datum, zoo komen wij thans tot Agnano en zien daarin de overblijfselen van een
der oudere grootere ontploffingskraters, die op een wijze gelijk aan die van den
Monte Nuovo ontstaan zal zijn, maar in vóórhistorischen tijd en met veel geweldiger
verschijnselen, wanneer wij deze beoordeelen mogen naar de afmetingen, welke
die van den Monte Nuovo vele malen overtreffen. Zoo is de diam. van Agnano
gemiddeld 3 kilometer, terwijl die van den Monte Nuovo 300 meter mat.
Een zoo groote oppervlakte als door Agnano ingenomen kon op den duur in zulk
een door uitbarstingen geteisterde streek niet ongestoord blijven. En misschien in
het begin van den historischen tijd vormde zich de prachtig bewaard gebleven, reeds
vaak hier genoemde krater van Astroni, die voor de eene helft in, voor de andere
noordelijk buiten Agnano ligt en ook de eveneens reeds genoemde Solfatara,
westelijk in Agnano grijpend en grenzend aan Astroni.
De trachytisch-andesietische lavamassaas in Agnano te voorschijn getreden,
vormen nu schijnbaar een onderdeel van Astroni, waarin zij, aan den steilen zgn.
Caprarawand, bloot liggen en van boven door tuffen bedekt worden. Deecke in zijn
geologische ‘Führer durch Campaniën’ noemt de in de zuidwestelijke zijde van
Agnano gelegen Monte Spino, die met zeer veel recht zijn doornnaam draagt, en
176 meter hoog is, ‘wahrscheinlich ein Erguss des Agnano-Vulkanes’ en zegt: ‘Es
ist eine pipernoartige trachytlava.’ Het is hier niet de plaats om hierover veel te
strijden. Wat betreft, dat de Monte Spino geheel uit lava zou bestaan, dit moet een
vergissing zijn, want wij bevonden haar hoofdzakelijk uit tuf te bestaan en ook de
lava is misschien slechts een samengebakken slakkenopeenhooping van genoemde
*)
samenstelling.
*)

Wij gebruiken het woord ‘misschien’ omdat wij persoonlijk niet geheel zeker zijn dat hier
werkelijk geen lava is. Een gedeelte is ontwijfelbaar eene slakkenopeenhooping, een ander
deel vertoont afwisselend slakken en vastere massa en zou dus kunnen wijzen op
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Een uit dergelijke slakken bestaande laag kan waargenomen worden op den weg,
het best

lavastroomen, die zich een bed van slakken vormden, terwijl zij er ook mede bedekt zijn en
achtereenvolgens over elkaar vloeiden.
Deze aldus ontstane structuur werd het mooist door ons waargenomen op Stromboli aan de
noordelijke grens van den zgn. ‘Sciarra del fuoco.’ Hier was het verschijnsel zeer regelmatig,
aan den Monte Spino bestaat die regelmaat minder, doch dit kan ook heel goed slechts
schijnbaar zijn, doordat de structuur over een zooveel kleiner stuk dan op Stromboli bloot ligt.
Wij gebruikten hier veelvuldig het woord lava, alsmede tuf en slakken.
Onder lava verstaan wij het gloeiend vloeibaar gesteentemagma door de vulkanen
voortgebracht, ook wanneer het afgekoeld en tot vaste rots geworden is.
Basalt is een goed bekend voorbeeld van een lavagesteente.
Tuf (vulkanische) is een gesteente dat ontstond door de samenpakking van door de vulkanen
uitgeworpen fijnere aschachtige deeltjes met grootere en kleinere steentjes, al of niet vochtig
bij de uitbarsting en op den duur tot een, soms ook als bouwsteen bruikbare rots verhardend.
De bekende tras uit het Brohldal is een vulkanische tuf.
Slakken zijn sintelachtige bekoelingsvormen van lava. waarmee de lavastroomen zich dikwijls
bedekken.
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de Soccava-pas te noemen, die over den rand van Agnano naar Soccava leidt.
Overigens bestaat, zoover na te gaan is, de krateromwalling van Agnano uit losse
vulkanische tuffen, de jongere zgn. grijze subaerische phlegraesche tuffen met
puimsteenstukjes, vulkanisch glas en bommen van kleinere en grootere afmetingen.
Wij moeten nog de, zij het thans algemeen verworpen, opvatting vermelden,
volgens welke Agnano een zinkingsveld is, de randen gevormd door breuken, eene
opvatting die daar zij in Suess' ‘Antlitz der Erde’ wordt aangetroffen, misschien door
het groote gezag van dezen schrijver te veel verbreiding vond.
Langen tijd is Agnano een meer geweest, over welks oorsprong en drooglegging
wij nog zullen schrijven; de herinnering daaraan leeft voort, zoodat nog veel over
het Lago d'Agnano gesproken wordt.
Wanneer zich ook in voorhistorischen tijd water in Agnano mocht bevonden
hebben, moet het toch ver zijn teruggedrongen en ondieper geworden door het
ontstaan van Astroni.
De snijpunten van de Agnano-omwalling met die van Astroni zijn de zgn Torre
Lupara en Torre Nocera. Binnen Astroni ziet men niets meer van den ouden
Agnano-wal. Wij vinden dit verband tusschen Astroni en Agnano in De Lorenzo en
Riva's monografie over Astroni bestudeerd. Dit wetenschappelijke werk heeft een
poëtisch geschreven historisch overzicht als aanvang, waarin de voornaamste
schrijvers over de Campi flegrei worden vermeld. Misschien, zeggen genoemde
auteurs, beschouwden de Romeinen Astroni, evenals Averno als een der
toegangspunten tot de Acheronte. Het is nl. het Lago d'Averno, waar Virgilius Eneas
ter helle doet dalen (Averno beteekent hel) en waar men u in de zgn. Grot van Sybille
de plaats wijst, waar boven een opening de bekende woorden ‘Lascia ogni speranza,
voi ch'entrate’ moeten gestaan hebben.
‘Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome’, en - 't klinkt minder optimistisch ‘il y plusieurs chemins qui mènent à l'enfer’, want behalve deze twee toegangswegen
is de Vesuvius beschouwd als toegang tot de hel - Dr. Schneer en Stein Nordheim
halen in hun ‘Der Vesuv und seine Geschichte (79-1894)’ hiervan eenige voorbeelden
aan - en als de ziel naar de onderwereld ging sloegen de vlammen hoog uit den
berg. Zoo zal ook Volpicelli aanleiding gevonden hebben zijn ‘Il Vesuvio bocca dell'
Inferno’ te dichten.
In het modern Agnano treffen ons de resten van een grootsch Romeinsch bouwwerk
aan de binnenzijde links waar de moderne rijweg intreedt. Verder de dampbaden,
de zgn. Stufe di San Germano, en een gebouwtje, oud jachthuis der Bourbons waar
de in de ruïnen opgegraven beelden staan, waaronder de Venus (zie bl. 240). Dan
zien wij er de Grotta del Cane en de Grotta del Morto en vele minerale bronnen. In
de geschiedenis van Agnano in den historischen tijd, die wij nu zullen geven, zullen
telkens deze onderwerpen ter sprake komen. Deze geschiedenis is in 't kort
vergeleken met de geologische geschiedenis zelve en om haar te leeren kennen
was noodig eene studie van manuskripten en oude boekwerken in de verschillende
bibliotheken te Napels.
Een woord van dank aan Dr. Schneer voor de wijze waarop hij den weg wees en
opende om tot deze bronnen te geraken en de welwillendheid waarmee hij ons van
zijn eigen aanteekeningen en zijn eigen verwerkt historisch materieel inzage
verleende. Wanneer, gelijk wij hopen, hij later zijn plan ten uitvoer brengt, de historie
van Agnano te schrijven, zal deze natuurlijk in de feiten niet zeer van het hier
volgende afwijken, daar de bronnen dezelfde zijn, terwijl hem dan toch in zekere
mate de prioriteit toekomt.
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Het dient opgemerkt, dat de Romeinen uiterst karig met hun berichten omtrent
Agnano zijn - alleen de hondsgrot moet ergens
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vermeld worden - zoodat wij van de enkele berichten uit dien tijd geen zekere bron
kunnen aangeven. Eenigermate als overlevering uit den Romeinschen tijd is bekend,
dat Apollo de beschermheilige van Agnano was, terwijl nu de voornaamste bron
Sorgente di Apollo genoemd wordt; toch moet de oorspronkelijke verklaring van
dien bronnaam in de overeenkomst gezocht worden van het water met het bekende
‘Apolinaris’. Dan zijn er geruchten dat Agnano met de zee verbonden was door een
kanaal, wat dan een scheepvaartkanaal zou zijn geweest. Hieraan heeft men
gemeend te moeten twijfelen, daar dan reeds toen een meer aanwezig zou moeten
zijn geweest, waaraan men echter een later ontstaan toeschrijft, en dit bij een open
verbinding ook leeg zou zijn geloopen, daar ook in Romeinschen tijd de bodem van
het meer waarschijnlijk aanzienlijk hooger lag dan de zeespiegel. Toch schijnt ons
dit gerucht van een kanaal niet geheel zonder grond en wel omdat eenige kanalen,
die wij als watertoevoerkanalen beschouwen, van de ruïnen van Agnano in de
richting naar zee loopen en misschien daarheen te volgen zouden zijn, misschien
zeg ik, omdat wij geenerlei aanwijzing hebben, maar de mogelijkheid bestaat dat
de Romeinen ook hier zeewater in hun baden wenschten te gebruiken, en hiertoe
een kanaal aanlegden, dat boven den zeespiegel moet uitgemond hebben, maar
daar toch op eene of andere wijze was te vullen.

LANDLIEDEN UIT DE CAMPI FLEGREI.

Ook wordt beweerd dat Lucullus in Agnano een villa gehad heeft; men zou geneigd
zijn eenige bouwresten bij de hondsgrot als overblijfselen daarvan te beschouwen,
wanneer niet op een der oudere, moeilijk te volgen kaarten een huis meer bij Astroni
als zoodanig stond aangeteekend.
Vervolgens wordt gesproken van een weg van Caligula, de tegenwoordig Pendio
vecchio genoemde insnijding, wat mogelijk is daar tot de bouwwerken een weg
geleid moet hebben, schoon weliswaar Caligula na Augustus kwam en munten uit
Augustus' tijd in de bouwresten gevonden zijn. Deze oude weg is zeer wel bewaard
gebleven, wat haar insnijding betreft. Zelfs moet hij thans dieper ingesneden zijn
dan vroeger, omdat de kanalen, die nu in zijn zijde open liggen, toen wel onder den
weg door moeten geloopen hebben. Als weg wordt hij thans niet meer gebruikt,
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maar zijn vlakte dient als bouwland. Misschien is de insnijding links, waar de weg
in de vlakte van Agnano mondt, een vervolg ervan geweest. Daar dus deze weg
misschien nog dieper ligt dan voorheen, is het niet waarschijnlijk, dat bij verdere
ontgraving een oud plaveisel te voorschijn zou gebracht worden. Bovendien, als
van iets de steenen voortgedragen worden, dan is het wel van een weg. In tal van
nieuwere landhuizen ziet men Romeinsche tegels en zelfs marmerbeelden
ingemetseld, waardoor, zooals ergens geestig werd opgemerkt ‘een
binnenste-buiten-gekeerd museum’ ontstond, en een bestrating, hoewel meest uit
zware lavasteenen bestaande, zou ook een gemakkelijk bruikbaar materiaal leveren.
Vervolgen wij thans de geschiedenis, waar-
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omtrent bepaalde bronnen zijn te raadplegen.
Het oudste dokument, waarin wij iets omtrent Agnano vermeld vinden, schijnt te
zijn het vierde boek van de ‘Dialogi’ van San Gregorius Magnus, die van 590 tot
604 de de pauselijke waardigheid bekleedde. Hiervan vonden wij in de Biblioteca
Nazionale te Napels eene Latijnsche uitgave uit het jaar 1514, en eene Italiaansche
waarvan de titel, vertaald, luidt als volgt:
‘Geschiedenis van den allerzaligsten Paus Gregorius, waarin behalve de Heilige
Leer zich nog tenvoorbeelde voor alle Christenen vele levensbeschrijvingen bevinden,
zoowel van goeden als van slechten. Eertijds genoemd Dialoghi. Herdrukt en herzien
door R.M. Giovan Maria Tarsia Fiorentino.
Dit boek kwam uit ‘In Venezia 1582’.
Giovan Maria Tarsia Fiorentino schreef een voorbericht in deze uitgave, waarin
hij Gregorio Papa ook San Gregorio il Magno noemt en tot zijn lezers o.a. zegt ‘en
zij (zijn lezers) zullen bedenken, dat de gelezen dingen geen sprookjes zijn en geen
poëzie of andere verbeeldingen en uitdenksels, maar authentieke zaken en niet
onverschillig door dezen of genen geschreven, maar door een heiligen geleerde,
Pontifex Maximus, genoemd Gregorius Magnus, enz. Onze aandacht wordt natuurlijk
gespannen en slaan wij nu het boek verder op, dan vinden wij op blz. 260: ‘Come
Pascasio Diacono fu trovato da Germano Vescovo di Capua havere il suo purgatorio
in una stufa. Cap. XVII, welke titel vertaald luidt: ‘Hoe Pascasius Diaconus werd
gevonden door Germanus, Bisschop van Capua, terwijl hij zijn vagevuur in een
dampbad onderging. Cap. XVII.
Het is naar dien in dit hoofdstuk genoemden Germanus, dat de Stufen van Agnano
nog heden ten dage die van San Germanus genoemd worden.

PENDIO NUOVO, TEGENWOORDIGE TOEGANGSWEG DOOR DE KRATEROMWALLING NAAR DE VLAKTE
VAN AGNANO.

Hier nu vinden wij vermeld hoe Pascasius geboren werd tusschen de geboorten
van Simaco en Lorenzo, twee candidaten voor het Pausdom en hoe bij de Pauskeuze
Pascasius voor Lorenzo ijverde, die dan ook als Paus gekozen werd. Bij een
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chronologische lijst der Pausen vonden wij de naam Lorenzo niet - misschien
wisselde hij zijn naam - wél eenmaal Simaco die dan van 498-514 Paus was en
deze waardigheid altijd nog na Lorenzo bekleed kan hebben.
Wij lezen verder, dat het geschiedde dat toen Pascasius begraven werd onderweg
een bezetene het miskleed van Pascasius aanraakte, 't geen over de lijkbaar gelegd
was en door diens heiligheid van den duivel bevrijd werd.
En dan vinden wij in genoemd hoofdstuk de volgende merkwaardige geschiedenis,
welke bij alle schrijvers terugkeert:
‘Het gebeurde vele jaren daarna (na den dood van Pascasius) dat aan Germanus,
Bisschop van Capua, van wien wij hierboven reeds melding maakten, voor een
ziekte door zijne geneesheeren werd geraden naar de stufen en baden van
“Angulani” te gaan ten einde zich daar te wasschen, indien hij er prijs op stelde van
zijn gezegde ziekte te genezen, waarop Germanus erheen ging, en in vermelde
baden tredend, vond hij er Pascasius Diaconus, die hier, in deze warme plaatsen
was gebannen, waar hij (Germanus) wilde baden en daar hij hem gezien en gekend
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had werd hij buitengewoon bevreesd, en vol verbazing een zoo groot en uitnemend
man in dusdanigen toestand te zien, vroeg hij hem waarom hij in een dergelijke
plaats was, waarop Pascasius antwoordde: Weet dat ik om geen andere reden tot
deze straf veroordeeld ben, dan omdat ik te hardnekkig en te stijfhoofdig was, toen
ik indertijd de partij van Lorenzo tegen Simaco verdedigde, maar ik verzoek u zeer
dat het u behagen moge voor mij tot den Heer te bidden, en ik verzoek u hieraan
te kennen of gij zult zijn verhoord, dat gij, indien gij hier een ander maal terugkeert,
mij hier niet meer zult vinden.

PENDIO VECCHIO (MET DE BOGEN

29, 30 EN 31). VGL. DEN PLATTEGROND IN DE VOLG. AFL..

Na dit gehoord te hebben en medelijden met hem gevoelend, begon Germanus,
een man Gods, toen hij tehuis was teruggekeerd, te bidden en bad God voor hem
zeer vurig. En een paar dagen later om te baden teruggekeerd en naar Pascasius
rondziende, zag hij hem niet, noch vond hij hem elders.
En dit gebeurde met hem, omdat hij niet uit boosheid had gezondigd, maar door
een dwaling uit onwetendheid en daarom het vagevuur verdiende na zijn dood. Zoo
is het zeer waar, dat daar hij, toen hij nog in leven was, zoo mild was in het
aalmoezen geven, hij dientengevolge van God verkreeg, dat hij genade kon
verdienen en dat hem vergeven werd, toen hij niet meer arbeiden kon, noch
aalmoezen uitdeelen.’
Wij wijzen op de merkwaardigheid, dat, waar zooals wij schreven het inwendige
vuur der vulkanen als hel beschouwd werd, nu het verblijf in de heete dampen, een
geringere vulkanische uiting, als vagevuur wordt aangemerkt. Het vagevuur dient
om de zielen te louteren, welnu, aan die heete dampen wordt ook, zooals wij zien
zullen, een zuiverende werking niet ontzegd.
Wij vinden dus hier Agnano vermeld voor het eerst als ‘Angulani’, waar stufen en
baden bestonden, verder dat Germanus, later San Germanus, ze gebruikte en willen
wij een jaartal hebben, dan moeten wij dus bedenken, dat Germanus er Pascasius
vele jaren na diens dood zag, maar hem herkende, zeggen wij 20 jaar. Pascasius
stierf dus misschien vóór Samacus paus werd, dus vóór 498. De eerste berichten
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omtrent de stufen zijn dus uit het eerste kwart der 6 eeuw en werden geschreven
tegen het einde dierzelfde eeuw door Gregorius Magnus.
Camillo Pellegrini, dien wij later nog zullen noemen, zegt, dat de thermen van
Agnano in den tijd van Gregorius Magnus thermis Angularibus of Angulanae
e

genoemd werden en in den tijd der Noormannen (d.i. in de 10 eeuw) van Anglanus
gesproken werd. In het latijn moet ook Anglena geschreven zijn. Camillo Pellegrini
zegt ook, dat het water van het meer door aardbevingen zou zijn voortgebracht en
e

bij Mazochii, ook een schrijver uit de 18 eeuw, moet zelf, in zijn ‘De Castro Lucullano’
e

vermeld zijn, dat die aardbevingen in de 9 eeuw voorvielen, waardoor de Villa van
Lucullus vernield en het meer ontstaan zou zijn.
e

e

Het is wel verleidelijk dit aantenemen, want later, in de 13 en 14 eeuw, vinden
wij de thermen al niet meer vermeld, wel de aanwezigheid van een meer, en de
warme bronnen werden weer zichtbaar na de drooglegging van dat meer, 34 jaar
geleden, terwijl Gregorius Magnus toch duidelijk afzonderlijk over baden spreekt en
niet ‘bagni secchi’, zooals dampbaden ook wel genoemd worden.
(Wordt vervolgd.)
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STADSPOORT TANGER (KRIJT EN PASTEL).
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Reizen, door Jac. van Looy.

POTLOODSCHETSJE.

V. (vervolg).
Voor de weinige in El-Ksar verblijvende Europeërs was hun komst een gebeurtenis.
De Amerikaansche consul, maar tijdelijk hier en de Spaansche maakten hun
opwachting aan het kamp.... ‘a drink,’ had Roosevelt gevraagd en zij klonken de
kennismaking en de goede reis uit hun kroesjes. Hasj bracht toen bij ongeluk een
flesch azijn, er werd om gelachen; men is op reis. De Spanjaard, zwartharig als een
moor, bleek een hevig antisemiet te zijn en ijverde voor zijn opvatting in 't bizonder
tegen Theobald.
‘Ze hebben geen houding meer,’ meende deze.
De blik van den pronkerigen Spanjaard was dadelijk leêg geworden of was die
zegsman een idioot, en daarna waren zij aan 't spreken geraakt over de veiligheid.
De Amerikaansche consul die al vele jaren in Marokko woonde en in zijn Engelsch
een nageluid had van Arabisch door vrouwen gesproken, vertelde over den dief van
een koffer, lang onpakbaar gebleken, maar juist van middag aan den lijve gevat; zij
hadden hem kunnen zien opbrengen naar het Kasbah.
‘Het Kasbah?’
‘Dat groote huis, herinner u maar,’ zei Roosevelt die hem pas had zien loopen
schrijven, ‘waar de soldaten kwamen rijden uit de poort.’
‘Ik moet tot mijn spijt erkennen het niet te hebben gezien.’
‘Fa nada,’ doet er niet toe, zei de Spanjaard.
De Hollander had zich al gauw verwijderd en beslenterde het blauwe en opriekende
veldje. Naast elkander zaten er de dames huiselijk de gekochte erwten te doppen,
hij hoorde het knappen van de schokken uit de verte. Hasj hurkte voor zijn keuken
en herhaalde zijn: ‘yes, madam,’ wanneer Evangeline van haar stoel af zich bemoeide
om het dinner.
Drie nachtwakers kwamen tusschen de tenten doorsluipen, het lange geweer ter
hand en een lantarentje en zaten bij Hasj, terwijl er het praten der heeren en hun
vroolijkheid al luider klonk en hun gestalten al meer en meer kwamen opstaan uit
éen stuk. Als uit een nest vuurde nog de zon door de purpere strepen der wolken,
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verzwaarde de minaretten waarvan de hoogste twee transen had en deed de
onbewogenheid der palmen als trossen veêren zijn boven de simpelheid der stad.
Het duisterde snel. Zwaar wiekend togen er immer ooievaars door de goudene
versterving van den dag en een groote stilte beving het kamp van boven. Gelijk een
spiegel die beslaat verdofte de hemeling en wijdom begonnen de grondelingsche
stemmen van de kikkers aan te gaan. Plotseling sloeg het heldere tjuiken van een
nachtegaal uit het verzonken boschje en een andere slag steeg antwoord-roepend
naar den koelen hooge en verder-àf welde er een keeltje uit het wademende blauw;
al meer en meerderen bezongen het duister van doem en droom als met een rook
van tonen....
En toen de hemel keek met duizend oogen van sterren, ontgonsde muziek van
tamboerijn en trommel en herdersfluit het in duisternis
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verzakte El-Ksar. Emilia en Theobald liepen daar, blootshoofds, voorbij de smoeke
tenten.
‘'t Is zeker een bruiloft,’ zei Emilia.
Door hun praten gingen de herinneringen aan de vele trouwpartijen die zij in
Tanger hadden nageloopen.... Wanneer een bruid onzichtbaar in een kleurige doos
als een spitsdakig tempeltje, gesteund door mannen op den rug van een ezel
waarvan de staart is vastgehouden door een slavin, teeken van dienstbaarheid,
wordt heengereden naar het huis van den bruidegom. Hij heeft haar nooit gezien
en zij niet hem. Zij zit in haar korf, welriekend en gezalfd en in pronk van kleêren
en hoort de schalmei en de trom spelen om haar.... Jeugdmakkers van haar
aanstaanden heer brengen hem de schat... zal zij hem behagen?... tooverig schijnen
de kerksche lantarens, op hoofden gedragen er rondom heen; met drie, vier kaarsen
en soms met acht, al naar de bruid van stand is.... Uit El-Ksar bomde het aan en
drongen de donkere joedelingen der hartstochtelijke fluit en in gedachten hielden
zij, toen de tonen verstilden, hun ooren dicht voor het lawaaien der schoten, zich
terugziende in de nauwte van een straatje, bij het spoken der wilde schaterkoppen
uit den kruitdamp... de lantarens staan op den grond en het ezeltje dat de bruid
gebracht heeft, suft voor het deurtje... het teeken van welgevallen in haar is gegeven
door den jongen man... ál waar men al van gewagen hoort in de woorden van den
Bijbel: ‘mijn hart verheugt zich als het hoort de kreet van den bruidegom.’
En daarna zaten zij te samen in Roosevelt's tent; het builtje vol zilverlingen
geplaatst tusschen de kaarsen op tafel. Roosevelt rekende af. De knieën over elkaâr,
't lijf aanbuigend om naar buiten te kunnen spreken en de pet immer achterste-voren,
zat hij, geducht door zijn stevenende kneveltjes en harde oogen. Ook Evangeline's
mondje was beslist: ‘Will,’ stookte ze zachtzinnig, ‘zal je zeggen, Will;’ ‘yes,’ bromde
Roosevelt. ‘Het is een krijgsraad,’ lachte Emilia.
Vóor de tent hadden zich de drijvers geschaard tegenover Hasj die de woorden
van den meester moest vertalen. Theobald kon hem daar zien door het slappe als
verwaaide tentgat voor den blauwenden nacht, in zijn smeulrood beschenen blauwe
tuniek, latend een schouder onbedekt. Roosevelt sprak kranig, maar wonderlijk was
het te hooren hoe zijn korte knappende zinnetjes werden overgebracht met
weidschheid en met zwier. Hasj oreerde, het baardje geheven gelijk een spreker
van sproken en met een open en onderrichtend handgebaar geleidde hij zijn zinnen.
‘Zeg aan dien eenen dat hij lui is en geen knip waard,’ sprak Roosevelt. ‘Zeg dat hij
zijn schoenen al heeft uitgedaan bij 't begin der reis en dat hij hoe eer hoe liever
kan teruggaan naar Tanger, van avond nog als hij wil.’ Telkens dan, na elk der
meeningen verklonk de plechtige galm van Hasj, patriarch die zijn volk beleeraart.
‘Ik vrees, Hasj maakt het wat mooier onderweg,’ zei Emilia.
Het schril-wit omdoekte hoofd van Zaïlaschi kwam aanbukken en een benauwden
blik sturen de tent in. ‘Wat zegt ie?’ ‘Hij zegt,’ vertaalde Hasj neutraal: ‘hij zal je
dienen als een hond.’ Roosevelt bleef straf. ‘Hij en die jongen kunnen teruggaan
naar Tanger wanneer ze willen; ik heb me voorzien; het is gebeurd... ‘I will have a
good worker, a hard worker, I'll give good pay’ en ‘finished’ klopte hij met een driftig
knipje van zijn vinger de asch van zijn sigaret.
Hasj's meewarige stem bezong den nacht doortjuikt van de nachtegalen en er
was een diepe stilte toen hij zweeg. In schaamachtig geschuifel en onrust
verwijderden zich de mannen. En toen sprak Roosevelt afzonderlijk hem aan, terwijl
zich Evangeline uit de doezige schaduw boog, gelijk een kaartlegster die haar geest
verzamelt, het loon in lange rijtjes van realen telde; zuivere rechte rijtjes, makend
een vierkant met haar blozende vingers. Deemoedig stond Hasj te luisteren, het
hoofd schuin op zijn borst.
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‘Ben jij met hen of met ons?’ sprak Roosevelt... ‘je moet zijn met ons... wij willen
goed betalen, reizen directly, geen omwegen maken, altijd directly en als de reis
gedaan is zullen wij een goede fooi geven ook... Jij kunt blijven, jij spreekt Engelsch
en Arabisch; jij dient me, ik ben
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de baas, begrepen? Jij bent de kok, een goeie moet ik zeggen en... that's all,’
eindigde Roosevelt met een aschknipje weêr.
Hasj streek bedachtig het gezamenlijke loon op, rijtje voor rijtje natellend en
bewoog zijn hoofd dat het goed was zoo. Hij maakte zijn mooie gebeitst-bruine
tasch, met passement bestikt waarin figuren van emeraldgroenende zijde, bloot van
onder zijn kleed, opende die waar het leêr is omgebogen als een klep en borg het
geld. In de hoeken van zijn mond woonde een vreemde zweeming. Of was er niets
gebeurd praatte Evangeline over de plannen van morgen, hielp hem herinneren dat
hij halve peseta's moest hebben voor den bruggeman; hij had de kippen voor morgen
gebraden, niet waar? en 't was gedaan.
Buiten gorgelden de kikkers en filomeelden de nachtegalen. Boven het slapende
El-Ksar zweefde in de sterrelucht een veêrwolk, in vorm gelijkend aan de schaduw
van een ooievaar die vliegt.

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

VI.
‘Ze blij-ven!’ kwam Emilia aanloopen. Zij had het lint van haar hoed nog wat toeër
gestrikt, zoodat die nog meer geleek aan een korfje.
‘Dat dacht ik wel.’
‘Wat een komedie.’
‘Al den tijd dat de nieuwelingen daar wachtten, bemerkte ik Zaïlaschi loerende
over het muurtje. Hij hield zijn muilen bij de hand.’
‘Het is een staking, ze verklaarden zich solidair. Samen uit, samen thuis. Ze wouen
niet werken met die boeren, zei Mustapha. De Roosevelts hadden mijn raad moeten
volgen en de jongens moeten huren met wie wij gegaan zijn naar Kaap Espartel...
Zulke vroolijke naturen... weet je nog hoe ze onze ezels versierden. Het speet hen
zoo, ze hadden zoo'n zin in Fez en met die kon je ten minste wat praten... Maar ik
heb toch schik dat ik mijn Mohammedje hou.’
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‘Ik denk Hasj zit er achter.’
‘Ze hebben van alles geprobeerd Eerst waren er geen muilen, verbeeld je geen
muilen en toen die er waren door den consul lieten ze de anderen de rommel pakken
en zeien het toen: wij gaan niet mee. Nu pakken ze de boel weêr over op hun eigen
muilen, wat een komedie.’
‘Dat is dus het eind van het complot, als onze vriendin het noemde.’
‘Ze had slecht geslapen, ze had doodsangsten uitgestaan toen die kudden onze
tenten werden langs gejaagd. Het was nog niet eens licht; jij slaapt ook door alles
maar heen.’
‘De slaap des rechtvaardigen.’
‘Ze hebben gekrieuwd weêr samen.’

SCHETSJE MET POTLOOD.

‘Het kon wel eens hun laatste reis zijn samen.’
‘Dat zou toch verschrikkelijk voor haar zijn.’
‘Nu ja,’ zei Theobald, ‘het is maar een novellistische onderstelling....’
‘Ruik toch eens,’ kwam Emilia aanloopen met een bosje van de blauwe bloemen
in haar hand. ‘Weet je wat ik geloof, al dat goedje hier is lavendel en anders niet.’
Een glanzende, inzichtige wolk donkerde boven hun hoofden en deed het stadje
in schaduw staan onder de lichtstorting er rond om heen. Rouwachtig hing het
vlaggelapje van de hoogste minaret en een stoet roetzwarte paarden graasden
langhalzig onder den muur. Maar spoedig lag de kampplek weêr in zon en terwijl
de schaduw heen dreef naar de bergen en over de marabout-graven, liet de
zwevende wolk uit zijn opvluchtende gedrongenheid een sliert nu neêr gelijk een
staart hangt aan het lijf van een muis. Was het een hoos? Theobald liep daar te
dralen. Een armzalig vrouwmensch was bezig aan het schrapen van de graantjes
door de slordig-etende ezels en muilen vergeten.
‘Geef haar wat,’ vleide Emilia.
Theobald rommelde in zijn zak naar de penningen die gemunt zijn met twee
driehoeken door elkander gevat in den cirkel en waarvan er acht wel gaan in een
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halve stuiver van ons en bracht ze aan de oude. Welk een blik. Ze murmelde; als
muilezelhaar hingen slierten onder haar hoofddoek uit; haar hals krinkelde tot haar
vellige borsten en in het door ontzettende rimpels vernield gelaat plekten versleten
tatouages of had ze hagelkorrels geschoten zitten onder haar huid.... Daarna had
hij zich gevoegd bij de Roosevelts met den consul in gesprek. De Amerikaansche
consul, als gisteravond, moe, blauw kijkend uit een jongensachtig gezicht, prees
nu Zaïlaschi bizonder; zulk een man was onbetaalbaar; ieder paadje kende hij naar
Fez en naar Marékesh en wat wel zeer veel waard was, hij had in de streek veel
vrienden.
‘Hij doet als een wijze dokter die meepraat met zijn zieke,’ dacht Theobald.
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Mannen zoo bij elkander praten ook gaarne over wild en jagen. Jakhalzen? Ze
zouden ze 's nachts wel gaan hooren en in de ravijnen en bosschen van Laraisj
waren nog wilde zwijnen genoeg... wanneer de heeren op hun terugreis soms lust
gevoelden, noodigde hen de Amerikaansche consul die in Laraisj woonde. En toen
Roosevelt zijn spijt uitsprak nu reeds geen buks bij zich te hebben, bood hij terstond
zijn eigen buks ter leen; zoo was het zeker geworden dat zij Laraisj zouden bezoeken.
De Spaansche caballero gaf Hasj order het geweer te gaan halen van zijn huis en
de patronen niet te vergeten.
Terwijl de overpakking gebeurde ten aanzien der aandachtige nachtwachts en
met behulp zelf der twee lummelige en barbaarsch getreste boeren, bleven ze daar
gezellig bij elkaâr en dronken een afscheid. Maar midden in 't gesprek was de
dolende bedelvrouw haar knekelige hand tusschen hen in komen steken.
‘Zij vervloekte u,’ zei Roosevelt toen ze mompelend zich wegscheerde na den
snauw van den Spanjaard.
‘Zij vervloeken ons al lijken ze ons te zegenen.’

STRAATJE IN TETUAAN (POTLOOD).

De Amerikaansche consul echter vertelde uit zijn langen omgang met de Mooren
veel goeds van hen; hij beklaagde het lot der vrouwen. Theobald had opgemerkt
dat ze hier anders waren getatoueerd dan hij in Tanger had gezien; op elke wang
en op het voorhoofd iets als een sterretje droegen. Dit had het praten geleid naar
de kunst van het tatoueeren. En zonder een waarschuwing had Roosevelt zijn
wambuis losgeknoopt en opende zijn borsthemd.
Middenin de wonderlijke onthulde teêrheid van zijn blanke met zweetdroppels
bekraalde borstkuil, toonde hij in de zon een kunstige tatouage: een spinneweb; de
spin zat er midden in.
‘Prachtig,’ ontviel Theobald; om de zuiverheid er van keek hij dichtebij, gelijk een
kenner dat doet bij prenten.
De Amerikaan kreeg een felle glans van genoegen in zijn oogen en alweêr zonder
een woord begon hij zijn linkermouw op te stroopen tot aan de delta-spier bloot.
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Naast den bobbel van zijn biceps praalde nu een ander indigo-blauwig figuur, als
een weefwerkje, met heldere plekjes frisch lippenrood er in. Het leek een pagodisch
gedrocht dat op zijn hurken zat en een groote grijnsmond sperde.
‘Birman,’ zei hij.
‘Hindostan,’ verklaarde hij, neêrkijkend naar het afbeeldsel van een kronkelende
slang over zijn onderarm.
Theobald beving als een gevoel van ontzag voor zijn reisgenoot die dergelijke
teekens van zijn omzwerving meedroeg op zijn naakte en witte lijf. Hij merkte
Evangeline naast zich, half afgekeerd schouwde ze toe of toonde
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Roosevelt hun allen iets van haar afgod.
‘The pea-cock,’ maande ze zacht.
Nu stroopte Roosevelt ook zijn anderen opperarm bloot en in reine teekening was
er een pauw aan 't pronken. In dezelfde vervloeiing van blauw als dof geworden
glazuur was elk oogje in de open staart onberispelijk met het vruchtige rood gebeeld.
‘Japan,’ zei hij.
Of het de moeite niet waard was verborg hij weêr alles onder het khaki en op zijn
korte manier beantwoordde hij het vlot geworden praten van Theobald. ‘Zéer doen,
niet erg, met naalden, yes, in Birman met bosjes naalden, een soort van schuiertje,
welke kleurstof? I don't know.’
De Spanjaard was er verbluft van geworden, raakte wat achteraf; Roosevelt liet
nu zijn ring ook bewonderen met den scarabee, vertelde hoe hij al tien jaar reisde
en maar éen keer was thuis geweest in New York. O, het mooiste wat ik gezien
heb,’ wendde hij zich tot Theobald, ‘dat is uw Java, gij moet dat gaan zien.’
‘Nog een drink,’ maakte hij er een eind aan....

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

‘U hebt een kunstbeschouwing gemist, mevrouw,’ schertste Theobald.
Het was laat geworden eer zij: ‘Good bye, good bye!’ het kamp verlieten; Roosevelt
krijgshaftiger door den bandelier die stijf was van patronen opende weêr den stoet.
Hasj had de buks dwars hangen over zijn rug.
‘Dag ooievaars van El-Ksar,’ riep Emilia, kijkend nog eens om naar de tuinen en
torens.
Het allereerste wat nu komen moest dat was de ‘river.’ ‘Lekoes, Lekoes,’ klapte
er de naam van, uìt het af en aan loopende volk. Een ieder had er den mond van
vol en Hasj deed ernstig.
Onoverkomelijk breed en woest verscheen toen het water. De Lekoes rolde zijn
gele golven te midden der zanderijen. Een verbijsterende levendigheid lawaaide
van oever tot oever, waar stadig als de donkere bocht van een keten de overtocht
geschiedde met klein en pratgedoe. De zon nevelig in het dunne blauw van den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

hemel bebrandde nochtans het naakte zand en het menschnaakt en al het naakt
van de beesten; paarden weiger-hinnikten, zetten zich op hun achterste pooten;
kameelen gebeukt, geduwd, gesjord door vereenigde mannenkrachten, brulden
hun onwil uit en niet het minst verzetten zich de star-deinzende muilen, de meeste
schimmelig van wonden. Eenmaal echter in den spiegelloozen vloed werden de
dieren stil, maar heftiger sloeg er het ruziën op van de mooren en negers die te
spoelen leken wanneer men er lang naar keek, op hooge armen de zadels als
schalen met vruchten tilden, hun glimkoppen en fezzen te boven.
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SCHETS MET POTLOOD.

Het was een boeiend schouwspel, wat men noemt het penseel van een schilder
waard; aan den overkant stapte alles zoo aardig klein uit het zoddende schuim en
kwam er naar hier toe waden; maar ook het wachten spande. Roosevelt vergat de
codak en het maken van een kiekje geheel. Een menigte steêlingen gekomen om
te zien, belemmerden het bedrijf; vrouwen zaten op het zand, geleken gesloten
tentjes, babbelden door de kieren van hun doeken, in lijdzaam wachten tot weêr
ebben zou de immer nog wassende vloed.

SCHETSJE MET POTLOOD.

‘Begrijpelijk is het welk een zwarigheid rivieren kunnen worden in oorlogstijd,’
soesde Theobald en zijn gedachten verzwierven om Transvaal. Maar Roosevelt
kwam hem spreken. ‘Of hij het aandurfde voor zijn vrouw?’ ‘Het zal wel moeten,’
lachte zij en wees hem naar een heer die mollig op de schouders van zijn slaaf zat
en zich liet overdragen.
Er werd raad gehouden met Hasj. Theobald meende de dames moesten weêr
oversteken op de muilen van de heeren en wanneer dan de beugels terdege werden
ingekort bleven de voeten wel droog.
‘It will go.’
‘Rechtuitkijken,’ schreeuwde Theobald toen eindelijk Emilia en Evangeline onder
geleide
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van Zaïlaschi en Mohammed, enkel ontdaan van hun dsjelaben, het kwade water
ingingen. Hij zag ze meegenomen in de sleurlijn, met opgetrokken knieën
schommelen, zich klemmend aan de punt van den zadel en behouden landen.
Er verliep wel een uur eer alles en alles was over, want veel van de bagage moest
gedragen worden. Onvervaard en in een blakenden nieuwen ijver plonsden er de
knechts het water in en uit, raaskallend tot het knechtsvolk van andere karavanen.
Ook hier leek de oever een kamp; maar mrs. Dartle miste nog een deken en Hasj
moest terug op zijn ezel.
‘Welke uitersten,’ dacht Theobald, toen hij een der vrouwtjes haar tatouages zag
ontblooten bij het verschikken van het kleed. Hij merkte de ruiterfiguur van Roosevelt
reeds boven naast de dames en haastte zich achter de tentknechts die hun beesten
als ondersteunden met kreten: ‘Ha, ha! ha-ha!’ te klauteren ook naar boven. ‘Wij
beginnen te wennen aan de situatie,’ riep hij naar Emilia, ‘het is verbazend zooveel
soorten van geluiden die mooren hebben voor het drijven der beesten.’
‘Het begint je te lijken, hè?’

POTLOODSCHETSJES.

De plotselinge stilte had den gang der beesten gemerkt en deed de kreten bauwen
eenzelvig. De streek werd van een doordringende woestheid, overal; het gruizige
pad schilferde in het gazige zonlicht als een strand dat rinkelt van schelpen. En
naast elkander, gelijk een botte zaag, sneden zich voor den oostelijken hemel de
toppen uit van barre grijze bergen.
‘We zijn verwend,’ riep Emilia uit.
‘Hier is geen mergel en dit heeft meer dan de invloed der Portugeezen misschien
den baksteen-bouw van El-Ksar bepaald,’ meende Theobald.
Mohammed had zijn dsjelaab achter op het pak van Emilia's muil gelegd en liep
in zijn natte slobberbroekje en witte baadje; de tasch hing bedrijvig voor zijn buik;
hij rookte als een heer. Hasj rookte, alle de drijvers rookten een sigaret. Roosevelt
reed weêr alleen en stelde zich bloot aan de zon. Zoo volgden ze dan een tijdje de
bochtende rivier die beneden het brokkelige zand zijn brakke water soms zien liet
en in de flikkerende stilte moest Theobald nu letten op Evangeline.
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Ze zat daar zoo stil, ze liet zich zoo zielig gaan. En toen hij op een van die drafjes
waar zijn knorrende en weinig werklust toonende muil in oversloeg door 't ranselen,
langs haar reed, zag hij in haar blauwe oogen het kijken van een die iets anders
ziet dan een ander. Hij raakte ervan aan 't soezen.
.... ‘Reizen maakt hard... misschien ook maakte ze weêr plannen en keek ze maar
gewoon naar haar minnaar, misschien ook voelde zij zich verlaten.... Vreemd zoo
de lotgenoot te zijn van menschen waar je niets van wist, met wie je door den
dagelijkschen
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omgang allervertrouwelijkst werd; die je 's morgens vroeg al zag, hij met zijn
snorbaardbinder voor, zij haar welige armen aanreikend uit de tent; waar je zoo
mee was en die toch weêr bestemd waren weg te duiken in de wijde horizonten van
het leven....
‘Hartstocht....’
Toegevend vergat onze reiziger den stok te gebruiken en bleef bijgevolg weêr
achter; 't aanhoudend wenken van Zaïlaschi deed hem begrijpen, hij rukte en raasde
den stok neêr en haalde weêr bij.
‘Hij is lui van morgen,’ zei Emilia.

SCHETSBLAADJE (POTLOOD).

‘Ik denk dat hij kou gevat heeft,’ spotte Theobald... ‘zijn buik rommelt als een
vulkaan.’
‘El Signor moet hem peuten in zijn culo, aqui,’ beduidde Zaïlaschi en hij stompte
ten voorbeeld Emilia's muil zoo straf bezijden den staart dat het dier in een vaart
begon weg te draven met zijn opspringende berijdster. Hasj glunderde, een goêlijk
lachje onttooverde het gezicht van Evangeline; zij begon te praten.
Geleidelijk verdwaalde de weg in heuvelig terrein; ze reden op sliertige boomen
aan, donkere cypressen. De boomen rezen er als schildwachten voor een kloof die
als een oase was volgegroeid met granaten, myrten en hoog-òp wit-bloeiende
boomen; zoete geuren van jasmijn en oranje wierookten als uit een doos naar buiten;
een kalkwit dorpje troonde boven het welige ravijn of lag het in de opene vleugelslag
van een vogel.
‘This spot is named cold-water,’ zei de plechtige stem van Hasj, juist gelijk hij was
begonnen op den eersten dag.
Waar dorpen zijn is graan en waar graan groeit, hoe mager ook, zijn dorpen, al
is er niet meer van te zien dan de rook van een kolenbrander. Gelukkig was het
land zijn vermoeiend aanzicht gauw kwijt, al schaarscher werden de rattestaartige
gewasjes en 't zuurgrondig gestekel, een duinachtig hellen en dellen was nu weêr
rond hen heen. De hoeven doorwoelden zand en de zon broeiend door wazen en
veêren zuielde overal en deed uit de bronzige bulten fijne rinkelingen opgaan;
somskleurde het lipblad van een late iris; soms zweefde een ooievaar of hij de dalen
bezwom, scherend de hoogten, of het vlerken van een ibis geruchtte.
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‘Heerlijk,’ riep Emilia, als altijd haar vreugde uitend, ‘er gaat toch niets boven
rijden.... o, dat geluid van den zomer.’...
‘Dat zouden je de ezels niet nazeggen konden ze praten,’ pruttelde Theobald: ‘ik
weet niet wat hij heeft, hij kan vandaag niet mee.’
‘Misschien doe je het niet goed.’
‘Mogelijk.’
Hij zag Roosevelt zoo knap vooruit rijden en telkens op een drafje en dat gewenk
van Zaïlaschi was gewoon belachelijk. ‘Komaan, dear Sir,’ zei Hasj... ‘dsi... dsi-i.
arra, arra!’
‘Ha, ha!’ riep Theobald.
Hij hoorde zich zelf of hij schaterlachte, maar Hasj herhaalde den drijversroep in
den juisten toonaard; het is de toon die
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het doet. ‘Ha-ha,’ leeraarde hij, dient enkel bij steilten of wanneer er wankele steeën
van modder onder de pooten zijn. Ze hadden een goeden weg nu, ze konden dus
opschieten nu. ‘Vooral wanneer wij 's morgens onzen tijd verkrieuwen, waarde Hasj,’
brommelde Theobald.
‘Zag je dat?’ had Emlia geroepen, ‘het leek een papegaai.’
Uit den grond was weêrlichtend een vleugelslag opgegaan als een vonkelblauwe
vlam.

KASBAH-STRAAT IN TETUAAN (PASTEL).

Maar banjerig, paarsch-rood en indigo-blauw of over den bollen weg opduikend
in vuil-witte dsjelaben naderden verspreid loopende martiale kerels. Sommigen
droegen stokken waar pakken aan bungelden of kwamen ze van een roof; enkelen
koperloopige geweren met omgebogen kolven en kruithoorns daartoe. Ze schopten
hun zonnige beenen langs het pad en kantelden hun geschoren koppen op de lange
halzen, negerachtig snel kijkend en met vertoon van wilde tanden.
‘Afgedankte soldaten van den sultan,’ vertelde Hasj; ‘ze komen van Fez.’
De geheele kale bergketen was nu achter de heuvels verdwenen, een enkele
kegel hief zijn plantenlooze schim in de heete diepte der lucht, meer en meer drongen
de bermen in elkander, houdend de warmte gevangen Maar wie rijdt is toch in den
luchtstroom en die zoeft door de kleêren zoo koelend, ten minste wanneer dan de
muil maar niet te laks doet, want slaan is een warm werk. ‘Roosevelt hanteert haast
den stok niet,’ dacht Theobald; ‘het maakt een beest maar nerveus;’ en hij trachtte
zijn muil met wijsheid te regeeren.
‘Kijk eens, hoe ideaal,’ riep Emilia weêr.
De lippen los in genieten, keek ze uit de schaduw van haar witte parasol. Ze
trokken voorbij een inzicht. Woningen zooals zich nog niet hadden vertoond, spits
gedekt, verrezen als bijenkorven op een plateautje en in het ravijn lagen vrouwtjes
geknield op het blanke kiezel, spoelend hun waschgoed in een kreek.
‘Komaan, komaan,’ dreef Theobald zijn muil.
‘Niet éen boom voor schaduw,’ zei Emilia....
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Hasj lag het kleed op een ‘mooi punt’, onder de beschutting van een hooge hoop
struiken. Grijze, lianeachtige twijgen met stekels als pijlpunten en kinderlijke groene
blaadjes hadden zich hier overal door het gewaaier gewoekerd van de palm. Daar
vleide zich het gezelschap rond de lunch.
‘Het kon toch zoo gezellig wezen,’ pruttelde Emilia, ‘je hebt altijd zoo'n heerlijke
trek na den rit.’
Roosevelt na verzadigd te zijn trok zijn lange beenen op en maakte zich klein
voor een slaapje. ‘Leg de patronen maar hier,’ zei Evangeline waardig, hem
aansprekend bij zijn familienaam, en als altijd al de eierschalen verbrijzelend tegen
het ‘ongeluk’ riep ze om Hasj.
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Emilia en Theobald zaten dan wat zijlings op de helling in het land te kijken. Zeker
de drijvers ook sliepen. Het heete sprinkhaangesjierp leek te zieden uit den bodem;
ze zagen de muilen grazen in het dal, de stijgbeugels gelegd op de zadels.
Zoo roerloos tilden de heuvels hun geurige vachten in het licht en daar groef zich
de zandweg onder rotsige schaduwtjes en oer-rosse scholven, raakte te loor, keerde
in stijging en vervlood als 't gekrink van een zweep. En in het diepste opgaan der
bewogen aarde, waar wolken opgingen of waren het heuvels ook, blauwde het
zwaar en dennen-groen-donker lagen er de figuren van twee dorpen: wrakken van
schepen gelijkend door een storm geschoven op de hoogten, naast elkander en vol
van eenzaamheid.
‘Waartoe dient ons schrijven eigenlijk,’ liet Theobald hooren, ‘al onze à peu-près?’
‘Kom, ik zou nu maar genieten.’
Om den heuvelzoom fladderden vale vlinders en zetten zich neêr. Het waren
afgevlogen atalantes, gehavend door de regens. En toen zagen ze het
tenten-karavaantje moeizaam aankomen in een rookje stof.
‘Waartoe zitten wij hier,’ begon weêr Theobald.
‘Wat ben je toch een Hollander.’
Theobald schoot uit in een franken lach.
‘Het is slechts een klein en gracieus aangebracht maninkje, mevrouw,’ schertste
hij, ‘maar juist hard genoeg om de muil weêr te brengen in den gang.’
‘Laten we maar wat gaan botaniseeren,’ lachte Emilia.
Vermijdend de prikkende doornen, liepen ze daar snuffelend, in groeiende
verbazing om al de wonderlijke plantjes. Donzige bolletjes als gesponnen tusschen
harde straalpunten en wit als dauw die op spinrag ligt, zoodat zij aarzelden te
gelooven het was een bloempje; anderen vonden zij er die zaadkolfjes hadden als
de kromstaaf van een bisschop. Op een plek druischte de grond van moerbei-zwarte
bloemen, geschubd als sparappels met roze, paarsche blaadjes tot een pluimpje
en die een lang loof bezaten van een bleek en kruidig groen. Verder weêr bij steenen
woekerden ze tot een forschen purperen troep en het bizondere daaraan was dat
de bladeren, lang voor de bloemen kwamen aan den stengelspits, de kleuren hadden
der bloem.
‘Zie me eens zulk goudgeel, zoo prachtig dof; zou zoo'n bloese me staan; dat is
een distel toch... maar dat niet... je wordt er dronken van,’ bukte Emilia weêr op; ‘ik
ga er van drogen, ik zal ze tusschen papier van je leggen en dan in onze atlas neem
ik ze mee.’
Zaïlaschi moest hen komen halen...
Den geheelen middag trokken ze door de heuvels, zuidwaarts houdend zooveel
de weg het gedoogde. Straffer dichtbij en gestadig links spookte weêr de zaagvorm
der vijf kille bergen. En geleidelijk waren de rijzingen en dalingen langer geworden,
de weg keiig en van kruipertjes doorwoekerd. ‘Alles tiert hier in massa,’ riep Emilia.
Zij had haar garen handschoenen aangedaan om het gloeien der huid en hield haar
blinkend schermpje over den schouder; ze reed daar heel zomerig in haar linnen
reisjurk met vele geriefelijke zakken erin en speelsche tikjes gevend aan haar beest,
want Mohammed aan zijn ‘zooveelste’ pijpje, vergat wel eens te drijven.
‘Ik heb een plekje ontdekt, daàr; als ik er maar naar wijs, begint hij al te draven.’
Voortzettend de soort, straalde de baardige gerst uit de kruipertjes, van zwavelgeel
onkruid doorblonken, bloeiend koolzaad gelijk. En de dorpen die zij benaderden
waren nomadischer, deden denken aan Kafferkralen, zooals ze die wel eens hadden
gezien in een periodiek. Maar ook waren er in hun machtige hagen nog: ál nesten
in dit mensch-schaarsche land, hooger of lager gelegen en gekeerd naar de bulten
van oceaan blauw en naar de wijkende verschieten, de schuimwitten, de van
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bloeisels als oversneeuwden, scherende zwierlijk voor het lichtelooze lila van de
lucht.
‘Je krijgt nu toch wel een gevoel ver te zijn van huis,’ zei Emilia.
Over de kiezelvloertjes van kreken ging het en daar dronken de drijvers uit de
holle hand; ‘zoo het volk deed van Gideon den richter;’ daarna herkreeg het spoor
zijn voorkomen weêr van bedjes: blauw, wit en goud. Malachiet-groene kevers
krioelden in de paadjes; groote venkels en hars-gele wierook,
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planten die hooger soms reiken dan een man op een paard, stronkten uit de
terreinen, braak en leêg. Theobald reed met inspanning zijn muil en bleef zoo bij
de dames. ‘Ik hoor haar nog liever razen,’ dacht hij, toen Evangeline weêr zuchtte
uit haar stilte. ‘Komaan, komaan, mysterieuse broeder,’ meesmuilde hij naar zijn
muil, ‘houd een gelijkelijk rhythme, het is van daag te veel hollen of staan.’ Dravend
was hij tot Roosevelt geraakt en reed nu achter de eenzelvige gestalte met den
lendentrekker en de petklep in zijn nek en hij dacht aan de figuren op diens lijf.
‘Gij zoudt een goede generaal zijn,’ riep hij hem toe.
Roosevelt keerde zijn roodenden kop, nam de sigaret uit zijn lippen:
‘No,’ zei hij, ‘ik ben te lui.’
En de schaduwen groeiden al lang, toen plotseling door Zaïlaschi een koppel
patrijzen werd gezien. Oogenblikkelijk was Roosevelt uit den zadel, greep naar de
buks die Hasj aanreikte en vroeg: ‘Waar?’ Speurend liep hij met Mohammed het
geweldig groene graan in en br... r... r snorden er de hoenders uit op en ‘paf!’ duikelde
de voorste geknot in de vlucht en warrelde neêr in het koren.
‘Zoo'n schot mag ik!’ zei Hasj.
Het was pittig en afwisselend Roosevelt te zien doen met zijn tweeloop, evenwel
de andere patrijs, opgejaagd door den driftigen Mohammed, miste hij toch. Hasj zat
daar dan op zijn kopschuddend ezeltje, plukte al rijdend den vogel, deed er de
veêren stuiven. Klaar, werkte hij het kadavertje in het touwwerk van zijn pakzaâl,
waar het hangen bleef.
‘Voor het dinner,’ grinnikte hij in al zijn rimpels.
Wanneer Hasj Engelsch sprak, klokte zijn lebbertongetje onder zijn knevel; zijn
huid begon koffie-vaal te worden en zijn sik groeide duchtig: ‘Wat heeft hij toch een
groote ooren,’ dacht Theobald en hij voelde dat hij Hasj gaarne zag; hij bezat zulke
aardige manieren; wanneer hij zich even verwijderd had, bracht hij altijd een bloempje
mee.
‘Wij komen weêr in de zeven magere jaren,’ zei Emilia.
Het spoor wond zich nu door een dorre streek, schril in de zon die al feller was
geworden naarmate zij daalde en de zit in den scharlaken zadel werd al hard. De
scherende gloed zette alle sprieten in brand en doorgloeide het opgerakeld stof;
kameeltjes graasden met omtrekken van vuur voor de schaduwspreidingen van den
westelijken rand van lage heuvels; een paardje hier en een paardje daar. Rood
reden ze door de smeuling van het licht, vreemd voor elkander en ontmoetten toen
weêr eens menschen, mannen met lange bamboezwiepen over den schouder en
wat blink-vischjes in den vuist en negers die op hun schonken de opale glanzen
hadden al van avond. Hasj wees naar een duister gezwollen hoop in het belaaide
land, naar een ezel, die op zijn zij, hulpeloos lag te veulen; het jong was al half uit
de moeder.
‘Poor beast,’ zuchtte Evangeline.
En hun schaduwen vervloeiden in de rulle koelheid en de lucht werd transparant.
Ze draafden gestadig van wijdte in engte en volgden een bruine steilte waar een
heiligenhuis zijn rauw-blauwe muren opstelde als een citadel. Recht er tegenover,
dreigende aangeschoven naar het leek, rees het nare gebergte met zijn karteling
als een zaag, doorkerfd en van reten gedeeld, in gestolten purper en als met bloed
beloopen. Misschien zou er een dorp nu verschijnen; een nzala misschien. Meisjes
bleven staan in het mulle zand bij afgehakte stronken van aloës en bij de verminkte
leden der stekels, kijkend naar de wonderlijke menschen die kwamen.
‘Hebt u kinderen?’ vroeg Hasj daar zacht.
‘Zouden wij hier dan zijn?’
‘Waarom niet,’ zei Hasj en er was een diepe ervaring in zijn stem.
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Toen bij een schielijken draai lag plotseling een laag land voor hen open,
bevreemdend van horizon, eindeloos als zee. En stilletjes ging er de zon in broeiige
dampen onder als boven een beemd in Holland.
‘Moeten wij dàar in?’ vroeg Emilia.
Hasj schudde zijn hoofd; de muilen zwenkten en ze klommen weêr op en door
zandgeel en ernstig plaggend blauw een statig dorp naar binnen. Rook van kiff-pijpjes
zwierf
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aan en uit de schijvende en prikkende fluweelzwarte haag klonk het avondpraten
of kwam het uit gestoelten.
‘Het lijken wel herdersvorsten,’ keek Emilia naar de mannen.
Een uit de hurkende rij richtte zich en schreed naar voren toen Hasj hen aanriep.
Hij legde zijn hand op 't hart, groetend ‘selaam’ en kustte zijn vingers na die van
Hasj te hebben beroerd. Vrouwen gingen heup-wiegend langs hen, dragende slanke
kruiken op de hoofden, bevloeid van zacht regenbooglicht. Hasj kwam vertellen:
het was hier geen nzala.
‘Hoe jammer dat wij hier niet kunnen blijven.’
Tegen een klaar-blauwen heuvelrug, waar de sterbloemen lichtten nog als in tapijt
de teekens, klommen de beesten en door de paadjes van schaduw ging het voort.
Het was eensklaps zeer frisch geworden, de dames hulden zich in hun mantels.
Verstramd door het lange en onbewegelijke zitten en het aanhoudende drijven,
reed Theobald al langs hoe meer of reed hij door een droom, een pijnlijk, willoos
wezen onder de hooge stolp van den avond; vreemde kleuren schemerden onder
zijn ijl blank dier, oranjege groenen, rood en geel dat geen waarde meer had. Zijn
armen deden hem zeer of had hij te zwaar getild; hij liet het stokje rusten en zijn
muil maar gaan, herhalend van zelve den roep der drijvers: ‘arra, komaan.’ Koud
tinkelden reeds sterren, hij hoorde het verdwaasde schreeuwen van Hasj: ‘Absalom,
Abs'lom!’ Soms probeerde hij wel even in de beugels te gaan staan om de kramp
in zijn beenen te ontkomen en dat hielp voor een wijl. Zoo reden ze weêr een uur.
Toen waren er plotseling als korenschooven op een maailand, hutten verrezen met
andere verhevenheden uit de warmoes van het duister en de hoop om het eindelijke
einde van den rit verlevendigde Theobald; ook de beesten draafden vinniger of
roken ze den haver. Zouen ze hier slagen? Hasj wist het niet; aarzelig schimde de
weg langs het plaatsje, ontwezentlijkte verder geheel in nacht naar een stilte zoo
wijd en dreigend, dat het was of er elk oogenblik de winden uit zouden komen
aanvaren en blazen alle wankelen weg.
Een gerakkel van sloffen was aan 't meegaan begonnen en de klagende neuspraat
van de dorpelingen; als van opgeschrikten uit slaap slobberden hunne jassen met
leêghangende mouwen....
‘Dit is het huis van den Kaïd,’ vertelde Hasj en zij onderscheidden een bleeker
bouwsel dat sterk scheen te zijn en de schemering inhield van een poort.
‘Ik vrees,’ meende Emilia, ‘het duurt zoo lang.’
Theobald had een groote aanvechting af te stijgen; ‘mijn sofa wordt hard,’ spotte
hij, ‘hij is tè goed gestopt;’ en schoof dan zijn eene been met veel moeite over den
zadelpunt, zoodat hij zat als een vrouw. Hij had dit Roosevelt ook zien doen en het
verlichtte zeer.
De drijvers hadden hun dsjelaben aangetrokken, gezelsden met de mannen van
het dorp en rookten; de kiff stonk; er stond een vrouwtje bij Hasj's ezel dat fijntjes
sprak. Wat was het alles open als een zeedorp, duister en koud.
‘Hier is de plaats niet,’ verkondigde Hasj; ‘het is de volgende plaats: Habassi.’
‘Hoe ver?’ kreunde Evangeline.
‘Een uur, madam?’
‘Mylòrd! mylòrd!’
Zaïlaschi was aan 't redeneeren met een man, waarvan de witte baard zeer
duidelijk was zichtbaar. Hij zou een korter weg wijzen; hij zou een goeie ‘tip’ er voor
bekomen. Maar de tenten, waar waren die? de tenten? o, ja! de tenten wachtten
hier ook.
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Nadat de karavaan vereenigd was en de lantaarn ontstoken voor den gids, week
die opzij van het pad en begon zich een doorgang te splijten in de opvlammende
ruigten. Theobald had zijn beenen weêr aan weêrszij van den zadel; vaster zoo.
‘Got-got, 't is klinkklaar water!’
Dadelijk waren de pooten gaan plassen in moeras en het zingen der kikkers zwol
tot een verschrikkelijk leven. Eng achter elkander, kop aan staart, volgden ze hun
geleider die geestend in zijn bleeke jas de brakke spiegelingen van zijn lantaren
betrad, kalm, naar links, naar rechts, en zijn sloffen droeg in zijn hand.
Mohammed en Zaïlaschi hielden de dames-
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muilen bij de koppen; ‘ha-ha!’, ha-ha!’ hortte fanatiek de strotstem van Mustapha
achter zijn beest; dompelend in valsche glissen, kledderden de pooten door
verradelijke rottenis en veen; Theobald waakzaam geworden, vergat te denken aan
zijn pijnen.
Gepluis en gestengel verstopte de natte nacht; stap voor stap droegen hen de
beesten in het helsche kwekken verder; in de klamme visschige lucht die ontgloeide
boven den kwijlenden bodem. Soms leek het te walmen tusschen de rusch die
knakte en de biezen die rieselden, of werden er heiren opgejaagd van muggen, dan
oogelde overal waar de kaars naar scheen de groezelige slib. Evangeline zuchtte
benauwd. De bekken van de kikkers propten als donkere kluitjes uit de modder, het
vieze gedierte sprong brokkelig om, grooter van duister en roerde, dook onder. Ze
vorderden zoo langzaam; de grond leek hen te willen houden; het muildier van
Theobald knorde of praatte het beest in zichzelf; met starre aandacht volgde hij de
somnambulieke zekerheid waar het zijn gang mee ging, de zuigende kooten optrok
uit de droeling en de drek.
Eensklaps krijgsch-gilde een schreeuw van Evangeline door het vademlooze en
als door één ruk aan de teugels stonden ze plomp-stil in den dras. Ontzettender
brulden toen de kikkers. Heftig schudde zij om van haar zaâl te komen.
‘William, William!’
Gelukkig dat de drijvers waren bij de hand, de poel had hen allen verkleumd. Op
een zore plek als op een eilandje hadden zij haar gelaten en daar zat ze nu te
snikken als een kind
‘Laat haar maar uithuilen;’ zei Theobald.
‘Wat een toestand, zoo'n groote vrouw!’
‘Courage, madam,’ zei Hasj.
‘Allo, allò,’ bromde Roosevelt.
‘Indien ik er was afgekomen, hoe kwam ik er weêr op,’ praatte Theobald.
Scherp klokte de whiskey die Roosevelt in het kroesdekseltje vergoot van zijn
veldflesch en ze dronk het met haar tranen en slaakte lange zuchten. Eindelijk
struntelde ze overend, liet zich lijdzaam helpen.
Een mensch went aan alles ten leste, eenigszins. Hoe lang doortogen ze dit
duivelsche moeras. Toen en ineens stegen ze eruit, was de poel naast hen als een
zwarte wering; in het heelemaal opene wachtte de lantarendrager en verbaasd zag
Theobald den standvastigen weg weêr bleeken onder het donkere sterrelicht. De
oude man met zijn dunne mond en vage oogen stapte in zijn baboesjes; hij nam
het drinkgeld aan, strubbelingen makend van: ‘ik ben arm’ en zachte strijkages.
Door het aangezichtlooze land trok het karavaantje over een vliedende rechte
weg. 't Wellustig gekikker gorgelde achter hen henen, het werd bits-koud in de
vlakte. Theobald onderging weêr de teistering van het rijden; hij helde naar links,
naar rechts, verlichting zoekend, blijvend ten langen leste maar over den zaâlpunt
hangen. ‘De nacht is genadig,’ meesmuilde hij ‘en waarom zou een delicaat artist
zich schamen voor de sterren.’ Hij voelde zijn voeten killen als glas en gelijkertijd
een hatelijke uitstraling van zijn hoofd en van de bovenvlakte zijner handen. Toch
beduidde dit niets, niets zoo zeer als die doffe harde zit, die broeiende zaâl die al
breeër en breeër leek te worden. Fel wilden toch zijne oogen zien of ook licht
verscheen, of ook een dorp zich liet raden, want eindelijk, eindelijk moest ze toch
wel komen die ‘nzala,’ het werd sapristi te erg.
‘Evohé! Evohé!’ dreef de heesche keel van Mohammed.
‘'t Is of we keeren van een bacchanaal,’ lachte Theobald scherp
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Allerlei domme gedachten, gerijmds en ongerijmds, begonnen te roezen in zijn
gespannen en verreisde brein, terwijl hij als een half bezwijmde hing over den
purperenden zadel.
‘Goed beest, echt beest, stamp jij maar door.’
‘Alles voor de glorie.’
‘Niet voelen en niet zien, zijn van steen,' zei Michel Angelo.’
‘Homeros was blind.’
‘Een kreet in den nacht als een donkere kwint.’
‘Wat een licht geven die sterren.’
‘Je zou er een tijdschrift bij kunnen lezen.’
‘Een lantaarn is een luxe.’
‘Daar hebben we de Wagen,’ staarde hij tot den geweldigen hemel op, ‘veel lager
dan
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bij ons en geduikeld op de kim en daar de Drie-koningen te voet’...
‘Zoo zijn er al velen gestorven.’
‘Evohé!’ dreef Mohammed Emilia's muil.
Toen waar de lantaarn vlotte, schreeuwde Zaïlaschi:
‘Habassi!’
‘Theo, Habassi!’
‘Habassi, courage!’
‘Habassi, evohé.’
‘Me bassie!’ spotte Theobald met een kwinkslag van den grooten komiek Solzer.
Door de eindeloosheid der stilte draafden ze voort, wijd uit elkander, het klonk
alsof het vroor. Soms verdween nu de lantaarn gelijk een glimworm tusschen gras,
het spoor verkromde; dan was er het schichtige kooitje terug, bespokend de witte
slip van Zaïlaschi's hemd, het koperige naakt van zijn enkelvoet als een miniatuurtje.
Daarna reden ze voor goed tusschen de bermen en honden begonnen te janken
als uit verre versloten holen, waar ze huilen konden tot de sterren, naar hartelust.
Tot eindelijk ten laatste de hoeven kantel-sloegen, ratelden en bauwden tegen dooie
schim-wanden als mergelrotsen en zij halt hielden op een plein. Een gong er bomde.
‘We hebben goed elf uur gereden,’ triomfeerde Emilia, eén uur maar korter dan
naar Tetuaan... 't Was toch eigenlijk niet naàr.’
‘Les dieux s'en vont,’ orakelde Theobald.
‘Waar slaat dat nu op?’
Theobald kon haast niet staan; het was hem of zijn beenen zouden breken. Hasj
begon een kaars in den grond te willen werken, liet toen maar vet druipen en plakte
de waspijp vast. Vlug werden de stoelen los gemaakt en de dekens gebracht tot de
tenten er zouden zijn. Maar Theobald beproefde zijn beenen; zitten was een
verschrikking.
Gulzig bomde de gong. Achter in het nachtplein roesde uit een deurgat
flambouwschijn; koppen van kerels, gehurkt op den vloer, gloeiden boven den
drempel.
Het was een café. Zaïlaschi kwam er vandaan; hij had in iedere hand een glas
gevuld met thee. Zaïlaschi hinkte. Rein geurde de menth uit de rookende glazen
en achter den gedienstigen drijver staakte een magere man in een witten lijfrok en
groot betulband, hebbend in iedere hand ook nog een boordevol glas. Hij stond
daar zoo bedoelingloos als Theobald wel eens op een historisch schilderij een figuur
had zien staan met een afgehouwen hoofd.
‘'t Ruikt heerlijk en 't is lekker warm,’ zei Emilia, drinkend met haar oogen dicht,
‘maar 't smaakt wel een beetje als een drankje.’

VII.
‘Niet het talent, de toon niet, en niet de inhoud bepaalt de macht die een spreker of
schrijver uitoefent op de menigte,’ oreerde Theobald, achterover liggend nog op zijn
bedje, terwijl Emilia in de zon-omkringde en van lichten schemer vervulde tent al
bezig was haar haren te wikkelen tot een glanzende knoet, vergeefs vertoonend de
mooie armbeweging daarbij noodig; ‘het is de energie die de overheersching bepaalt.
Daarmee is dan gezegd,’ viel hij zich zelf in de rede, ‘dat het wàt en hòe er
tegenwoordig niet zooveel toe doet, en dat is toch een paradox.’
‘Wie slagen wil en wie wil dat niet, moet dùrven, dùrven, wie niet kan dùrven in
onzen tijd, is een verloren man.’
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‘Alle durven is beter dan het subliemste geaarzel,’ onderbrak hij zich weêr.
‘Ook is er iets waars in, dat het wàt er niet zooveel toe doet als wij toch meenen.
De idiotismen waarmede het volk elkaâr begrijpt zou het kunnen bewijzen en onze
gedachtenlooze vloeken dan.’
‘Heb je wel eens met aandacht gelet op het gezicht van den sprook-spreker in
Tanger?’
‘Gevleugelde woorden... adelaarsvlucht... wij willen ontvoerd zijn en bewonderen
dezulken die ons meenemen in hun vlucht.... Wij willen zweven... eigenlijk
bewonderen wij ons zelf nog het meest, omdat wij zoo knap kunnen meegaan.’
‘Is dat ook een paradox?’ vroeg Emilia, langs haar neusje weg.
‘Nenni,’ schertste Theobald; ‘het is de kern van alle zelfgenoegzaamheid en het
geheim van alle bizonder drukbezochte concerten, meetings, enz.
‘Prends l'éloquence et tords lui son cou,’ heeft Verlaine gezegd, helaas
welsprekend.
‘Gemoedsmenschen zijn nooit welsprekend,
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niet in dien zin ten minste,’ viel hij zich andermaal in de rede.
‘Schei nu eens uit,’ zei Emilia, ‘zoo in den vroegen morgen.
‘Als je eens wist hoe stijf ik nog ben door ons ritje van gisterenavond, zou je me
zeker met meer toegevendheid behandelen. Ik heb geslapen, geslapen, tot die
razende koeienbende bed en al haast omsmeet... geslapen; wanneer ik zoo gevoelig
was als jij, zou ik zeggen: ik proef den slaap nog in mijn mond, wij mannen hebben
geen smaak meer; misbruiken.’
‘Dat kennen we wel, sta nu maar op.’
‘Hoor me die vlieg gonzen uit zijn jonge leven; ik leg zoo ideaal; alle arbeiders
hebben recht op een vrijen dag; het is van daag éen Mei.’
‘Het is vandaag de laatste April.’
‘Dan leven we op hoop van morgen’...
‘Er moet een tijd komen dat er geleefd zal worden zonder ideaal,’ draafde weêr
Theobald door. ‘Kinderen leven gelukkig bij het oogenblik, kennen geen ideaal; als
een mensch een ideaal krijgt is de onschuld voorbij; van de tien groote mannen had
er misschien niet éen een ideaal; nu is het de broederschap op aarde; énorm; wij
kunnen daar voorloopig tegen op blijven kijken als tegen een toren die zijn hoofd
verliest in de wolken; idealen zijn altijd eenigszins onafzienbaar, groeien met de
behoeften en verlangens; bedenk dat wij reizen met het volk der sky-scrapers en
dat de leelijke Eiffeltoren de hoogste is... Het lijkt me een zwakheid van de
socialisten,’ oreerde Theobald, genoegelijk hoorend naar zich zelf, ‘de consequentie
niet aan te durven van het ideaallooze leven.’
‘En dat zegt een dichter; waarvoor werk je nog?’ oordeelde Emilia.
‘Pour vous plaire.’
‘Sta dan netjes op.’
‘Of om er onze reis weêr uit te halen, als het kan,’ snaakte Theobald.
‘In ernst,’ zei hij ‘pour l'honneur de la chose.’
‘Het gaat mij te hoog, toe, sta op.’
‘Ik moest een slaaf kunnen ontbieden die mij de beenen masseerde’....
‘Ik zou al tevreden zijn,’ begon Emilia na een poosje en haar onderlip beefde,
‘wanneer Zuid-Afrika vrij bleef.’
‘Arme meid.’
‘Het is niets, het is niets,’ slikte ze een traantje, ‘het is maar eventjes weêr’...
‘Frau van Horen, heb je goed geslapen?’ had Evangeline geroepen uit haar tent.
‘Wat is ze toch goedhartig.’
‘Up and down. Up!’ Theobald opgestaan eindelijk, vouwde de tent verder open
en riep om nog wat water.
Mustapha die ook de touwtjes had losgestrikt, bracht een tijltje water, niet te veel.
Warmig waren de vliegen komen zwermen om de paal, beklijfden het zeil dat
doorhing als zwaar nog van nacht. De morgen blank en mollig neergezegen boven
het blauwe gebloei, drupte er doorzichtige wijnkleurtjes in en waar de schaduwen
der tentkegels lagen, wijd van elkander, rondedansten de stofjes van insekten.
Theobald bleef daar treuzelen, genietend de verkwikking der lucht op zijn naakte
borst, ziende door het tentgat geweldige aloës opstronken als gewassen van metaal
en cactussen vol ouderdoms gaten, geïllumineerd van bloemen, belovend een oogst
van vijgen.
‘Het begint er nu toch op te lijken,’ zei hij, zich haastend dan; hun tent was altijd
het eerste aan de beurt.
Achter een walletje, vertoonende de opene straatjes, stonden de huisjes van
Habassi saâmgedrongen, overgolfd met daken als olifantshuiden en maakten daar
den schaduwkant van het plein. Er waren maar enkele raamgaatjes in de wandjes.
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Een dorpeling bukte uit een rustiek kozijntje, peinshoofdig overloopend naar een
buurman en een wit wijfje, kin en voorhoofd in windsels, kwam kijken over den wal.
Het dorp stond daar in de gelukkige dauw van slaap nog; zoo zou het hier zijn te
elken mooien morgen.
Gebaarde mannen hadden zich neêrgehurkt op de natte bloemen, tot een plechtige
rij van vergadering, betrachtende stipt het gedoe hunner gasten. Op een andere
plek in zon hielden zich de kinderen; gevlochte haarstaartjes hingen hun naast de
bloote schedeltjes en ze keken komiek uit éen oog. Maar Emilia liep al gauw op een
wonderlijk groeisel aan,
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opgeschoten in den pleinhoek, bij een buitenplaatsachtig doorschemerde poort; het
rook er dompig.
‘Wat een kerel!’ bewonderde Theobald.
De cactus hief zijn zestal zwart-groene leden, boomstam-hoog uit een vaalt van
gruis, voor de bleeke broodkorstkleuren van den muur, beglinsterd van zich zonnende
vliegen. De stramme, innerlijk vochtige plant-armen waren overlangs gegleufd en
droegen stekelbosjes op de ribben. Hagedissen, koperroestvinnig jaagden voorbij,
watergauw tusschen de blussen in den steen als over verweerd en poreus gebeente;
er loerden er uit spleten, goudoogig.
‘Als dat eens bloeit,’ zei Emilia.
‘Zouen we er in durven,’ praatte ze bij de poort; en toen ze aarzelig, omzichtig
keken, zagen ze Evangeline komen ook en klappen in haar handen voor de breakfast.
Ze had een hemelsblauwe peignoir nu aangedaan, met wijde mouwen die ze schudde
van haar armen bij het gulle groeten; even had Theobald het gevoel bekropen,
zooals hij dat wel kreeg thuis, wanneer er weêr een villa stond verrezen op een
plekje in het Gooi.... Het had iets van een schenning hun zijn hier en welk een
kermisboel scheen die rommel van de tenten... Evangeline scheen geheel hersteld,
haar oogen hadden den driesten uitkijk weêr die zoo goed haar stond; al de
lavendelgeuren leken zich in haar te hebben vergaderd. ‘O,’ babbelde ze luidruchtig,
hier hadden ze de grootste moena gekregen: suiker, groene thee; twee kippen en
haver voor de beesten.
‘A very nice people,’ loofde ze onder het loopen; ‘die daar hebben de moena
gebracht, het is de eerste maal dat mannen het zelf brengen.’
Na het ontbijt zat ze met een nuffig boekje in haar hand, draaiend de punt van
het potlood in haar lippen om. Sinds gisteren hield Evangeline ook een dagboek.
Vlugger dan gewoonlijk vorderde het pakken. Hasj hielp Theobald stijgen, houdend
den beugel stil die telkens aan zijn stijven been ontglipte. ‘Homeopathisch’
meesmuilde hij en voelend dat het zitten nogal meeviel, overlegde hij met zich zelf,
zijn beest wat leuker te bestieren. Roosevelt, altijd de eerste in den zadel, wou wel
zijn schouders ophalen, ziende hem een heel pakje sigaretten geven aan Hasj al
Arabe om uit te deelen.
Zij verlieten de kampplek, nalatend de schroeiplek van het vuurtje, rijdend het
plein uit waar het openging naar de vlakte; als visschers op een duin zagen zij daar
ook dorpelingen zitten, de knieën opgetrokken, schouwende voor zich uit. Eén
schoof de kralen van zijn bidsnoer tusschen de vingertoppen.
Uit blauw en geel gleed de ruimte omlaag en gedempte pracht van rood begon
er uit op te pralen naarmate zij dieper doken onder den loomen morgen. Toen ging
het weiland-vlak; door een spoortje als een rechte draad draafden de beesten tot
de buiken in de bloemen die graan-hoog soms schuurden langs de beugels. En de
dag verklaarde het rijden van gisteravond. Achter hen verwijderden zich de dorpen
aan de hellingen gekluwd en de zoomen; links kegelden opnieuw de
zondvloed-gesteenten van den zaagberg en in de richting van hun trekken, in de
verste verte, verwasemden met de hangende wasems van het licht weer lentenige
bergen. ‘Hoor, hoor mijn leeuwerik,’ schertste Theobald naar zijn reisgenoot die
naast hem zijn beest door de bloemen stuurde; ‘ga jij je gang maar,’ dacht hij om
Emilia's bewegelijkheid ‘wie hier tuimelt, tuimelt zacht.’
Emilia hield een nieuw schrijfboek op haar schoot en was druk met Mohammed.
‘Noeara, noeara!’ beduidde ze den dikbeenigen jongen; ‘este, este!’ wees ze met
haar vinger wanneer hij de verkeerde bloem vatte. ‘Hasj wat is wit in 't Arabisch?’
joelde haar stem en Hasj orakelde van zijn ezeltje, maar desondanks reikte haar
Mohammed weêr een roode of een gele. ‘Nee, nee!’ lachte ze dan naar zijn
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verbouwereerden, van de warme wolstrengen omwonden kop, tot hij eindelijk de
goede had, een knikje ontving en zelf ook lachte op zijn mooist.
‘De boy is kleurenblind,’ bromstemde Roosevelt.
‘Hij kent simpel de kleuren niet,’ oordeelde Theobald.
‘Dat denk ik eer,’ meende Evangeline.
En het praten vlotte van zadel tot zadel. Emilia's opgetogenheid hield hen allen
bij elkaâr. De Amerikaan vertelde dat die oog-
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ziekte vooral gevaarlijk was bij stuurlui en machinisten en Theobald had een jongen
schilder gekend die 't vuur groen had geschilderd en de test rood. Roosevelt
achteromkijkend telkens, had iets fattigs vanmorgen; hij strekte zijn beenen met de
gele rijgschoenen, nu 't niet meer regende droeg hij zijn beenstukken niet en liet
zijn stevige kuiten zien in de grijze ribbelig geweven kousen. Hij prees dat het goed
ging zoo, wist zeker dat ze morgenavond zouden slapen in Fez en spoorde daarom
aan, zich niet al te veel op te houden.
‘Hasj al arabe,’ vroeg hij, ‘hoe laat komt de Seboe?’
‘I think,’ lispeltongde Hasj, ‘tegen elleven.’
Maar bij het omzwenken van een graanhoek was eensklaps het bloemengewoeker
overweldigend geworden. ‘'t Is eenvoudig ongelooflijk,’ jubelde Emilia. ‘Hasj, je
Marokko is een puur paradijs.’
‘Het is tot uw dienst, Señora,’ aanvaardde Hasj de hulde.
‘Got-Got,’ uitte Emilia, de vochtige oogen weêr bewimperd.
De karmozijne kelken der malven bloeiden nu zoo forsch en schallende wijd-open
en tusschen de ruimten die het donkerrozige liet, schemerden porselein-blauwe
kroontjes vastgezeten aan houtachtig blaârloos gestengel. Of het waren de groote
sterren der vertakte chrysanthen die hun drachtig doorgoudeld wit saâmschikten
met het purperende rood. Het bolde hoog en laag; als vuurpijlen dadelijk druischten
Persisch-roode tuilen klaar uit de wemelingen van de klavertoeten en lager nog, in
de schaduw-ruigten van het bloemkleed, versnipperden platgelegen rozetten als
mooie gebrokene plateeltjes. ‘Een gele distel en dat is bepaald een orchidee,’
babbelde Emilia; ‘ik kan ze zoo gauw niet bergen en hoe krijg ik ze er in,... ik ga er
maar opzitten!’ lachte ze toen Mohammed een zware tros van schermbloempjes
wierp op haar schoot.
‘Er is hier witte kervel, het lijkt er ten minste op, roze met gele en gele met roze..,
wat een profuzie... dat is diezelfde van eergisteren, weet je nog bij die steenen...
die is bepaald vergiftig,’ wierp ze er eentje weg... ‘hij zit vol dooie vliegjes.’
‘'t Is net kant van zilver,’ droomde ze voor zich heen en zat dan op nieuw te staren
naar de prachtige, zijn bloedende gloeden in spiegeling van dagbloemen en lavendel
verteederende vlakte en waar het middenin goudgeel versomberde, zooals dat zijn
kan in het hart van een enkele bloem.
‘Mister van Horen, look there!’ riep Evangeline, onderbrekende even het praten
met haar minnaar en ze wees in de richting van Habassi.
En 't was of het stroomde alle heuvels af. Uit zuiver-blauwe verrijzingen scheerden
als ruggen van golven, andere witte klingen onder het melkblanke doomen van het
licht. ‘Je kunt je niet verzadigen, dat is toch wel de bloemenzee waar Calderon van
spreekt,’ uitte Emilia: ‘o ik wou dat ze het eens zagen,’ praatte ze onbestemd de
vlakte tegen die volgeloopen, zijn wilde akkers vervloeien deed naar het noorden,
naar het oosten en zuiden of was er de Westewind rondgegaan, blazende de kleuren
voor zich uit, de wit-randige toover tot de stugge bergen....
‘Gigantisch... zulke woorden zeggen niet veel anders dan de onmacht van den
dichter,’ soesde Theobald en hij liet zich gaan... ‘in den brief van Strong stond
duidelijk,’ hoorde hij Roosevelt opperen. Zonder het te merken geraakte hij weêr
ten achter. ‘Ik zie er geen vlinder,’ sufte hij en wuifde met zijn stokje voor den kop
der muil om wiens neusgaten treiterde een horzel.
‘Arra... arra!’ herinnerde hij zich dan.
Enkele dropjes, warm als onweêrswater voelde hij op zijn hand die den teugel
hield met een lus. Diep in het land toog door een baan van roze een stippelig stoetje
en een spierwit vaantje wapperde er boven. ‘Hasj,’ wou hij vragen, maar de gids
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liep net weg van zijn ezeltje, plukte en bood een bloem. Emilia rook er eens aan en
hield hem in haar hand.
Toen hoekte scherp het spoor en wendde naar het westen. De grond begon te
verarmen tot een paarsch als van koekoeksbloemen en een groot gesprek was
gaande tusschen Hasj en de Amerikanen. ‘De Seboe?’ ja, die was ten allen tijden
ondoorwaadbaar, verzekerde Hasj, daar ging men over in barken.
‘Hoe lang?’ vroeg Roosevelt.
‘Een uur,’ zei Hasj.
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Hasj met een sigaretje tusschen zijn vingers vertelde dat de karavaan van den
sultan, op reis van Rabat naar Fez, vier dagen had noodig gehad om over het water
te komen. Vier heele dagen, yes, madam, pochte hij een weinig, werkend van den
ochtend tot den avond.
‘Dat zal je wat geweest zijn,’ riep Emilia uit, ‘weet je die aquarel nog, Theo, die
sultans-tent van wit en blauw gestreepte zijde... is het weêr zoo,’ veranderde ze,
ziende hoe hij tobde met zijn muil.
‘Arra, arra!’ herhaalde Theobald, drijvend met korte achterwaartsche tikjes.
‘Het klonk als een oude mare,’ dwaalden toch zijn gedachten, ‘hoe kan Hasj dat
weten, anders dan van de karavanen in Tanger.’
‘Zie je wel hoe mank Zaïlaschi loopt,’ lette hij toch op.
Maar de dames waren aan het kibbelen over den schilder, waarvan het werk door
Emilia was geroemd, Evangeline's landgenoot, die de buitenkans beleefd had, twee
jaar lang den sultan schilderles te mogen geven, grof geld had verdiend en kostbre
dingen verzameld; plotseling door het kuipen der Engelschen was gevallen in
ongenade.... Had hij talent, de lompe kerel? wat voerde hij uit in Tanger? altijd zag
je hem op weg naar de ambassade.... Wel, dat was nogal natuurlijk, verdedigde
hem Emilia, hij wou zijn schilderijen en schetsen graag terughebben die hij in den
steek had moeten laten... de teekeningen die zij en haar husband hadden gezien,
waren very interesting.
‘Inderdaad,’ wantrouwde Evangeline.
Omstrengde koppen keken uit koren en ze reden langs een lange kudde ezels,
naakte en jonge beesten met fijne zwarte kruisen in de huid. Een neger bewaakte
ze; hij haakte de hand voor de oogen en tuurde; de hemeling begon op te trekken
in de wijdte, bleef hangen als een tentdoek voor de zon.
Onverwacht zagen zij de Seboe; het drabgele als onvochtige water en een
opdrogende helling vol kloven en bersten, toonend hoe hoog soms het water wel
steeg. Maar de rivierbocht verzonk in de terreinen, zuidelijk trekkend waren zij de
plaats van den overzet benaderend, rijdende als langs de koorde van een boog.
Nu, of lag er een dunne sneeuw, was de breede weg wit van camilletjes; ze
schimmerden al schaarscher en schaarscher tot 't eindelijk stoof om de hoeven.
‘Van Alkmaar naar Bergen, wanneer je niet kijkt naar dien kant,’ zei Emilia.
‘Perfect,’ beaamde Theobald, ‘je zou gaan zoeken naar de pijp van de waterleiding,
indien niet die kameeltjes dandineerden voor ons uit.’
‘Het moet je Haarlemsche hart toch goed doen al die bloemen.’
‘Haarlemsche harten zijn dorstende harten, mevrouw, heeft Breêro geconstateerd.’
‘Een glaasje bier kan ik je niet geven.’
Emilia had zich geheel gekeerd naar de bloemzij van het land. Achter haar in de
westelijke ruimte lagen de dorpen als eilanden donker, de verste omwikkeld met de
droefgeestige bekoring die de afstand geeft. Bij een enkele verrondde zich het
silhouetje door boomen; uit éen wuifde de waaier-kroon van een palm en allen
hadden de staken van hun put. Toen klapwiekte een vlucht rosse duiven,
buitengewoon groote duiven, voor de hoeven weg, spreidend de witte bogen hunner
staarten. Roosevelt loende naar de buks op Hasj's rug en Mohammed wiens oogen
al jaagden, zette een vaartje in zijn beenen; maar Roosevelt reed door.
‘Het vleesch is taai,’ zei hij.
Hoe ruller het pad was geworden hoe meer Theobald de grillen moest bekampen
van zijn muil, enkel het stage porren hield het beest in gang. Het flapte zijn stoffige
ooren schots en scheef en lei ze in zijn nek wanneer het stokje zwiepte; krulde zijn
elastischen snoet, de lange gele tanden ontblootend, knorde of hij zei: ik haat die
rukken aan mijn kop, mijnheer, gij zijt daarboven op mij enkel om mij.... ‘Dear Sir,
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dear Sir,’ schuddebolde Hasj en trappelde ten voorbeeld; Evangeline lachte hartelijk
met Emilia om het dwaze capriolen. ‘Mijn arm is nog rauw van gisteren,’ mopperde
Theobald.
‘U hebt goed praten,’ riep hij naar Roosevelt, ‘uw rossinant is minstens tien jaar
jonger.’
‘Ruilen?’ draaide Roosevelt zich om.
‘Merci,’ antwoordde Theobald en dreef weêr stadig.
(Wordt vervolgd.)
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Vijfde hoofdstuk. (Vervolg).
Jan Croes verbaasde zich-zelf er over, die eerste dagen: hij kon maar niet blij zijn.
Thuis, in den kring van 't gezin en de kennissen, deed hij weer opgewekt, net als
altijd, luchtig, luidruchtig soms, met een schaterend, daverend lachen dikwijls;
daarbuiten leefde hij stil-voor-zich-heen. Innerlijk was er voortdurend iets dat hem
hinderde, drukte. Nog niet zoozeer de vermeerderde zorg... Och!... Hij zou wel weer
zien... Maar dat alles zoo roekeloos jachtig ging, zoo onrustig en grillig... Zóo meende
je, dat je den toestand begreep, en in-eens was 't weer anders... Beheerschen kon
je ten slotte wel niets... tegenwoordig....
't Was hem, dacht hij, te moede, wel ongeveer zoo, als een generaal, die gereed
tot een veldslag, verneemt dat de oorlog plotseling uit is, zich dus maar bedaard te
gedragen heeft naar de vredesvoorwaarden...
Ze waren in zijn geval tamelijk gunstig...
Ja!....
Maar hij voelde wel, dat de gemaakte schikking niets blijvends had, niemand
bevredigen kon. 't Was of hij het merkte bij elken stap, door de zetterij, langs de
snorrende persen, ja zelfs in zijn rustig besloten kantoor, waar je enkel het durende
brommen hoorde: het wantrouwen groeide. Hij zag het den stuggen, stroeven
gezichten boven de dofblauwe werkkielen aan: de spanning was strakker geworden,
en moeilijker, pijnlijker de verhoudingen; een nieuw conflict..., op den duur zou 't
niet uit kunnen blijven. Dikwijls, wanneer hij hen hoorde praten, scheen 't hem een
somber wrokkend gemompel, dáárover, altijd weer daarover enkel.
Ze gingen dan nu een commissie benoemen. Maar wisten vooruit dat het niet
veel kon baten. De ernst ontbrak aan den kant der patroons. Dat zouden de arbeiders
gauw genoeg merken. En dan?... Staakten ze op nieuw!... Want zij hadden het nu
ondervonden immers, dát hielp altijd iets.... Dat was nog het eenige, zouden ze
denken....
Zorglijke toekomst...
Maar langzamerhand, door de opluchting thuis, en onder zijn klanten, de stille
vernoegdheid van al de confraters, de stralende vreugde vooral van zijn vrouw - ze
was kinderlijk blij, moest hem telkens zoenen - liet Croes zich toch meenemen. 't
Zorgen vermoeide. Hij gooide zijn muizenissen op zij, hij verweet ze zich.... Moest
je niet altijd de zonzij zoeken?... Kom dan! Het zou wel weer gaan!....
Twee weken later was Emma jarig. Een drukke dag voor de dikke mama, voor juf,
en de meiden, een roezige dag in het groote huis. Maar een feestlijke drukte. De
jarige gloorde; haar volle, vlammerig roode gezicht gloeide en glansde van
vergenoegen, haar oogjes blonken den menschen toe met een twinkling van blijheid.
't Was wel iederen keer een verheuging geweest, die verjaardag van haar in de
zonnige Meimaand; Jan vooral, maar de kinderen ook, ze hadden altijd wel hun
best gedaan er een feest van te maken, tóch, ditmaal scheen er iets buitengewoons
in het licht, in de zon, en in de lachende menschengezichten; 't was of Emma's geluk
in de frissche kleuren, de zoete, licht bedwelmende geuren, der bloem-boeketten,
verdubbeld was plotseling, en alle zorgen voor goed verdwenen, als weggeschimd
voor de zomerzon.
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Zooveel bloemen had ze nog nooit gekregen, en op een gewonen verjaardag!
En zooveel menschen er 's middags kwamen haar feliciteeren, 't leek wel een bruiloft,
een trouwreceptie... Ja, dát zou wat worden, het volgend jaar, Februari, hun zilveren
bruiloftsfeest!... Als ze daaraan dacht, kreeg ze een schokje van vreugde! Wat
zouden ze doen?.... Een gezellig diner?.... Of een avondpartij?.... En dan zij met
haar Jan....
Neen, Emma kon er nog niet goed aan denken!
Maar nu was ze jarig!....
Schoon de suite er eigenlijk meer voor bestemd was, werd toch de middag-verjaar-
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visite achter ontvangen. ‘Op zaal.’ Om de ruimte, de luchtig- en vroolijkheid. De
ramen daar konden zoo héérlijk hoog open. Ook keek je er niet uit op die stroeve
gracht, maar in 't zon-overloverde lichte groen van de jonge tuintjes en bloembedjes
bont, in gouden-regen, frisch botergeel, rijk trossende witte en lila seringen, op
tuinhuizen, schuttinkjes, klimop begroeid, diep-donker glanzend, zon-overschitterd.
Je hoorde de vogels er tsjielpen, kwetteren, kwinkeleeren hun roepende fluitjes.
Voor 't broeiige bruin van de oude pakhuizen, achteraan, rankten de pluimige
populieren juichend omhoog.... Je merkte er niets van de groote stad, van 't eindeloos
rijen der steenen huizen, der hooge barre opstaande muren, van donkere, woelige
menschenherrie en straten-geraas.
Emma zat voor het linkerraam, op haar kanapeetje, met Keetje Dabbelman knusjes
naast zich, plezierige, praatgrage, lachzieke juf - een goede vriendin, van haar jeugd
af aan - de andere dames in halven kring om de sofa-tafel: Jan's beide zusters - de
‘meisjes’ Croes, goor-fletsige, simpel stijvige menschjes -, tante Co-Bet met haar
grove stem, mevrouw Baatz, de vrouw van den drukker - die lieverig praatte,
langzaam-precies, met een pruimemondje... om niet in haar plat Amsterdamsch te
vervallen - en nóg een paar glanzig gemantelde dames, vrouwen van commissarissen
der maatschappij, waarvan Croes directeur was.
Papa en de heeren voor 't andere raam; Croes meestal staande, wijdbeens en
voorover, zijn baard in de lucht, beweeglijk, zwaaiende met zijn sigaar, luidruchtig
bewerende, tot de gemaklijk gezeten anderen, tegen een neef van zijn vrouw vooral,
Mr. Olivier Telders, kalen, baardloozen kop, die haast aldoor grijnzend zijn tanden
vertoonde, zijn grijzige wenkbrauwen optrok, ál strakker, en tinteloogde door gouden
bril.
Jeanne bezorgde de port en madera, de limonade, en presenteerde van tijd tot
tijd de dames een taartje.
De heeren rookten....
Maar telkens was er een algemeen opstaan, met buigen en knikken en lacherig
doen, feliciteeren of afscheid nemen. Verscheidenen spraken bij 't binnenkomen al
dadelijk over 't gelukkig einde dier akelige staking, met intonatie van blijde verrukking,
alsof het een feit gold, dat meê herdacht en gevierd werd vandaag. Opleving gaf
dat ook, telkens opnieuw, in het prettige praten, een toon van voldoening, van
overmoed bijna, een schetterlach soms van den ouden Piet Smit, een van Jan's
commissarissen. Ook Knegt en Van Keibergen, rijke meneeren - soms hadden ze
't samen vertrouwlijk-gedempt over peèrden, auto's. Parijs, de Rivière - maakten
dan lachend een compliment aan hun vriend Jan Croes, die 't maar weer
‘bliksemsche handig’ gelapt had. Knegt sprak wat krakerig, sterk geaffecteerd, in
contrast met zijn uiterlijk - een gezicht had hij, 't leek wel een huurkoetsier, zoo ruw
en rood en vol blauwige puisten -, van Keibergen scheen nog een jeugdige man,
schoon hij kalig en wit was, maar slank en keurigvierkant in de kleeren; hij praatte
met boljoviale stem van gemoedlijken jonker: ‘Ja, Croesje, 't is waar!... Je hebt er
eer van, hoor!... Zooals jij dat zaakje weer hebt getrakteerd, admirabel!... Hoe gaat
't nou?... Gedragen de kèrels zich nog al zooals 't hoort!... Kan je merken, dat 't lesje
geholpen heeft, zeg?’
‘Ach!’, wuifde Knegt met zijn handschoen af, ‘moet je niet eens over praèten!...
Je heelemaèl niet over inquieteeren!... Zulke menschen!... Bedaerd negeeren, dat
's 't eenige!...’
‘Hahaha!’, lachte Croes, zich de baard krauwend, ‘'k vrees toch, dat dát niet zou
gaan op den duur!... Maar.... Och jawel... ze zijn nogal geschikt!... Kom, heeren,
een glaasje nog!... Schenk er'is in, Jeaantje, wilje?... Hier kind... deze drie glazen....
En mij nog een halfje!’
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Sommige kennissen bleven maar kort, verontschuldigden zich, met lief-grijnzenden
lach - ze hadden nog meer visites te maken - maar anderen plakten, en telkens nog
kwamen er nieuwe binnen, ook vrinden-kinderen, neefjes, nichtjes - ten slotte werd
het toch warm en vol in de groote kamer, de zonnestralen stonden er blauw, van
den damp der
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sigaren; de stank van rook, en van nattige endjes, smeulend in aschbakjes, mengde
er zich met de reuk van de port, en met de benauwende bloemengeuren.
Jeanne kreeg hoofdpijn 't Aanhoudende praatrumoer maakte haar suf. 't Leek op
't gedreun van een stoommachine. Ze verwonderde zich, met wat ergernis, dat
mama, wier pioenrood-glanzend gezicht onder 't haargekroes star-onophoudelijk
lachte, de menschen gedurig maar animeerde om nog wat te blijven. Oom Dirk en
zijn vrouw, tante Albertien, die te eten gevraagd waren, zaten er ook al. Zij had maar
werk, dat ze glaasjes inschonk, koekjes en taartjes bleef presenteeren. Kee
Dabbelman had wel hulp aangeboden, maar die was zoo schutterig; dan kon je wel
zeker zijn dat er wat brak! En Noortje had Ada uit school meegebracht. Ze waren
maar even binnengekomen, bijna dadelijk, stiekem en lachend, weer weggeloopen,
naar boven zeker.
't Was eigenlijk schande; waar zaten ze nu?
Bij Noor?... Of... bij Théo.
Ze zou toch eens even gaan kijken, Jeanne.
Ze wipte de trap met een vaartje op, stond dan uit te hijgen. Ah! Ze hoorde 't al.
Op hun meisjeskamertje zaten ze. Maar... ja waarachtig... Thé was er bij!... Als ze
't niet had gedacht!
En bruusk, de kamerdeur wijd voor zich open gooiend, riep ze: ‘Zeg, asjeblieft,
zou jij nou toch niet 'is beneden komen, mij helpen - jij - Noor!’
Ze deed alsof ze de anderen niet zag, hoe ze plots uit elkaar stoven - Noor gaf
een gilletje. ‘Jees!... Ja, ik kom!’ Maar Ada, als had ze op 't punt gestaan juist van
vertrekken, zei kalmpjes: ‘Nou hoor, ik ga 'is, dag Theo, dag Noor!’ In haar stem
was geen zweem van verlegenheid. ‘Dag Jeanne,’ riep ze op de trap, ‘groet je mama
van me, wil je?’
Theo hoestte, zwaar en gewichtig; ging óók de deur uit, een oogenblik later.
Een groote gedekte-tafel beneden, met bloemen erop, en den ‘mooien’ looper,
vruchten, kaarsen, ál het kristal, en het Fransche servies - 't zag er blij feestelijk uit.
Behalve oom Dirk en zijn Albertien, kinderloos paar, bleef Keetje Dabbelman eten,
en kwamen Jan's tweede broer, oom Herman, en tante Sophie, met hun beide
oudsten, Karel en Aagje. En óók - in éénen! dát was een leuke verrassing! - oom
Gerrit Telders, uit Tiel, Emma's eenige broer en Jan's oude vriend. Even voor
zessen... daar kwam hij bedaard-weg de kamer in stappen, die grappenmaker. En
de jarige was er nog extra blij om, want nu kon Henkie naar boven gestuurd, zouden
ze toch met 'r veertienen zijn, aan tafel.... Ze was wel niet bijgeloovig!... Maar och!...
Dertien.... Een prettig idee is het niet.... Jan zat altijd onder den spiegel.... Nou...
ja... eigenlijk meer er vóór, niet er ónder.... Maar sommigen zeiden: wie 't eerste
opstond.... Enfin, zooals 't nu zou gaan, was 't in alle geval het plezierigste....
Vroolijk aan tafel! Oom Telders, geestige duvelkater, bracht een goedlachschen
toon in 't gepraat. Die leuke Gerrit zat altijd vol moppen. Wist ze ook, met zijn
krakende neusstem, z'n tintlende oogjes, zoo gansch-en-al tot hun recht te doen
komen. Keetje Dabbelman schudde. En Albertien gilde 't uit van de pret, ook al
begreep ze de pointe niet dadelijk. Ze vroeg dan, na eerste, fel schokkende lachbui,
heesch-haastig: ‘Wát, zeg?... Wat zei die daar, 't laatst?...’ En daarna gieren, gieren
opnieuw!... Tot ze tranen schreide... van 't lachen....
'n Eenvoudige vrouw. Winkeljuffrouw was ze geweest, in een zaak waar oom Dirk
met de stalen kwam, van een zijfabrikant, wiens agentuur hij bezorgde. Hij, Dirk,
leek op broer Jan, óók een stevige baas, nog forscher en baardiger; dieper nog
gromde zijn krachtige bas. Toch zag hij er dommer, goed-sulliger uit.... Failliet
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geweest, was hij door Jan geholpen. Altijd dankbaar en trouw nadien, erg
aanhankelijk, ijverig propagandist van zijn broer's ideeën.
Oom Herman Croes had een steenkolenhandel. Hem was het ook voor-de-wind
gegaan. Maar zoo gróót, als Jan, dorst hij nooit te leven. Zijn heele figuur was
bescheidener, slapper; soezerig zat hij een beetje verzakt aan den fonklenden disch.
Telkens gaf, van den overkant, zijn struische vrouw, met haar
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forsche hoofd hem gemoedelijke wenken, van toch recht op te gaan zitten.... Dan
schokte hij even naar boven. Maar 't gaf niet veel, hij verzakte toch weer, scheen
zijn stoel af te glijden. Tot Karel, zijn achttienjarige jongen, voorover buigend, hem
lachende toeriep: ‘Je zit er weer bij a's 'n zoutzak, vader!... Hoe komt 'et toch? Hè-je
zoo'n gladde stoel?’
Iedereen lachte. Ook Herman zelf: ‘Apen van jongens toch, tegenwoordig. Heb-je
ook zoo'n spul met die heertjes, Jan?’
Maar Gerrit kwam, krakerig langzaam: ‘Z'n stoel?... Maar weet je dan niet dat je
vader zoo blikslagers glad van z'n eigen is, jongen?... Dát is 't 'em enkel!... Hè, hè!...
Een gladdakker!... Nou, hè, Sophie?...’
‘De mijne zouden 't niet wagen,’ had Jan, half ernstig, geantwoord. Nee, dat zijn
gedweeë jongens, dacht Theo, en glimlachte spottend. Papa en hij zagen elkaar
even aan.
Maar neef Karel proestte, riep: ‘Nou!... Gossiemijne!...’
Een blozende blonde-krullenbol was die jongen van Herman. Levendig, opgewekt,
keek hij zijn bril door, naar Noortje, die over hem zat, gaf een knip-oog - ze zag het
niet, door het geschitter van 't licht in de brilleglazen - Noortje werd mooi, hij kreeg
schik in zijn nichtje....
Ook Aagje, zijn zus, aan den anderen hoek van de feestelijke tafel, een meisje
van zeventien, zag er gezond en gelukkig uit, maar wat dikkig en boersch; genoegelijk
zat te lachen, te babbelen, meest met haar linkerbuurman oom Dirk. Want de sjieke
Ru vond dat plompe kind met haar gelige piek-haar de moeite niet waard, gaf haar
nauwelijks antwoord....
En Jeanne had hoofdpijn....
Vervelend, 't werd erger!... Hè, zoo vervelend!... Ze wou zich toch ook wel eens
amuseeren, van-avond. Haar beide beste vrindinnen kwamen, Louise en Gonne.
En de meisjes Baatz. Och die mocht ze wel, ze waren zoo vroolijk. En dan zeker
ook wel 'n stuk-of-wat vrinden van Ru en Theo. Piet Baatz natuurlijk. En Daan de
Bries..., háár vrind zoogenaamd... Nou ja, vroeger hield ze wel van 'em.... En nog....
Alléén... erg jammer dat Daan socialist was geworden.... Soms kon hij bepaald
onaangenaam zijn.... Toch ook wel eens leuk.... Als hij goed in zijn hum was....
Ja, 't kon wel gezellig worden vanavond.... Als ze geen hoofdpijn had....
Was 't niet om nijdig te worden? Altijd juist op bizondere dagen kreeg ze die
hoofdpijn, die zelfde broeiig benauwende hoofdpijn, boven de oogen, en tot in 'r
tandvleesch en hals; je werd er zoo suf van en misselijkachtig.
Nog maar een glas wijn. Dat wou soms wel eens helpen. En dan maar druk praten.
Opwinding doofde dikwijls de pijn. Gelukkig, oom Gerrit zat naast haar. Dus geen
gebrek aan discours.
Maar... O! natuurlijk, daar hadt je 't alweer!... Begonnen ze opnieuw!... Die
werkstaking, hielden ze er nooit over op? 't Ging Jeanne nu hinderen, plagen,
vervelen. Wat was ze blij geweest toen het gedaan was. Benauwende tijd!... En nu
telkens werd alles weer opgerakeld.... Wat hadden ze 'r aan!
't Was Dirk vooral, met z'n zwaar geluid, maar oom Herman ook, en de dames,
de tantes.... Allen bewonderden vader Jan, maakten complimenten. Ze hadden
ervan in de krant gelezen, hij had zich maar kranig gehouden, hoor!.... Gerrit Telders
had geestige calembours: Stakers was een verkeerde uitspraak, 't moest stakkers
zijn.... En de zetters hadden bepaald gedacht: we zijn nou al zooveel jaar aan 't
zetten, 't wordt tijd dat we zelf-is gezet worden... hè?....
Ze dronken er op. Mama had er schik in. Haar Jan zoo gevierd!...
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Maar Jan zelf werd ten slotte verlegen, onrustig. Hij kreeg het zoo warm. Jammer,
't werd altijd zoo gauw benauwd in die lage kamer! Nou stond toch de eene tuindeur
wat open....
Zich 't voorhoofd vegende met zijn servet, stelde hij voor om nu óók eens te
staken, naar boven te gaan. Maar Gerrit had eerst nog een toost op zijn zus:
‘Nou, hè, Emmie, je weet 'et dan, hè? As ze weer 'is beginnen... Ja, je kan d'r
toch niks van zeggen... Vandaag of morgen!... En dan gaat 'et misschien niet zoo
kalmpies as nou... Maar... je weet 'et... as ze je boel kort en klein komen slaan, en
je man
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en zoo... jij neemt maar bedaard weg de trein naar Tiel! Geneer je niet! Kom maar
zóó als je bent, hoor!’
‘'t Is zonde, Gerrit!’ riep lachend - toch even geschrokken - de jarige.
‘Ja, ja! 't Is goed hoor!’ bulderde Croes. ‘Steek de gek er maar mee!... We zullen
intusschen maar hopen, dat 'et voor 't eerst en voor 't laatst is geweest.’ En weer
keek hij Theo aan. ‘Waar lach-jij om, Thé, vin-je dat zoo grappig?’
Hè?... Ik?... Grappig?... Welnee, pa, dat niet!...’ Hij herstelde zich, wou nu toch
ook eens toonen.... ‘Alleen maar een beetje naïef....’
‘Naïef?... Ja, jongen, je mot maar denken, we zijn allemaal niet zoo geleerd als
jij!... Maar...’ - en hij wachtte weer even, veegde zich 't voorhoofd - ‘'t Is misschien
toch nog beter geëerd te zijn dan geleerd!’
Ongewoon hoog was Jan's stem geweest, en had even getrild. En verwonderd
hieven zich de andere hoofden. Een oogenblik kwelde de druk van stilte.
Maar Gerrit zei toonloos, als hardop denkend: ‘'t Scheelt krek een el.’ En dat brak
de verlegenheid. Lachende, schaterig stonden ze op. De heeren staken sigaren
aan. En ze gingen naar boven.
Jan, alleen, liep den tuin even in, ongemerkt gelukkig; 't was natterig weer; frissche
avondlucht, stilte, en duisternis.... O! wat deed 't hem goed!
Henkie mocht even beneden komen, de gasten g'enacht zeggen, kreeg nog een
koekje, moest toen naar bed.
Bas sliep al een poosje.
Ze hadden samen bij juf gegeten, stil, onder 't licht, in de kinderkamer.
Inwendig had Henk zich gekrenkt gevoeld eerst, boos dat hij toch weer naar boven
gestuurd werd. Maar 't was een gedwee, een gehoorzaam ventje, een kop toonen
deed hij niet; nooit.... Later was 't ook weer overgegaan. Juf had verteld, een erg
boeiend verhaal, van Ali Baba en de veertig roovers. Die bange Bas was er bleek
van geworden, en veiliger, dichter bij juf gaan zitten, ja tegen haar aan, met z'n
hoofd op haar schouder. Maar Henk had hem uitgelachen, geplaagd. Schoon hij
zelf, in zijn borstje toch ook iets gevoeld had, iets klopperigs... O, maar dat liet je
niet merken....
Later, in bed, lag hij er stil over na te denken: alleen te zijn, in een wonderland,
en dan te vinden een eenzame schat.... Wat zou hij er mee doen?... Dat wist-ie niet
goed... Maar 't was toch prettig om veel te hebben... alléén véél te hebben... Hij zou
er geen mensch wat van zeggen....
Hel vreugdiger nog dan in de ochtendzon stond het binnenhuis nu in het avondlijk
goud-licht. 't Was of het plezier aldoor aangevuurd werd uit de schitterballons. En
de kleuren leefden in 't felle licht een diep brandend leven.
In de marmeren gang, met de gloei-witte muren, glansden de palmen en
varenplanten, vreemd, ál te fel, ál te koperig groen, alsof ze niet écht waren. Vóór,
in de beide salons-en-suite, broeiden de rooden en 't residagroen van fluweelige
trijp en dof-donzig behangsel; bloemen, frisch in hun kleuren van buiten, van open
lucht, gloorden voor fonklend geslepen spiegels, tusschen de glimmende luxe-dingen
van brons en glas, porcelein en verguld; het gloeilicht omsfeerde de kunstige kapsels
der oudere dames, en 't blinkendnaakt van de heeren-schedels. Terwijl in de zaal
de vijf-armige kroon hing te pralen stil, boven de donker-fluweelige tafel, die effen
stond in beweeglijken kring van licht-zijden bloesjes en glanszwarte jasjes. Daar
waren de jongelui bijeen.
De familie Baatz, mijnheer en mevrouw, met hun mooie, goudblonde dochters,
Margo en Jo, op de thee gevraagd, kwamen rijk ruischende binnen, het allerlaatst.
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Want Piet was al vroeger gegaan. Hij had Dirk van der Zwaag meegebracht, familjaar.
Dol vroolijk, mallerig buigende, hadden die twee hun entrée gemaakt, wat dadelijk
lossen, lustigen toon gaf. Ook Theo's vrienden, nerveus-drukke Adam, en Daan de
Bries, Kees Corver, àllen waren ze er al. Louise Heugens en Gon van de Pals twee contrasten! Louise was stijvig van dikte, bedaard, Gonne slap slank, zenuwvlug
en beweeglijk....
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Ze zaten te praten nu, gekheid te maken, thee te nippen, koekjes te krummelen.
Go en Jo Baatz, weinig ouder dan Jeanne, voerden luidruchtig het hoogste woord
- een paar artistiekerig-vrije persoontjes; ze flirten, proestlachend met Theo Croes,
en met Dirk, die zoo plomp-eerlijk antwoorden kon. Ru maakte rijke Louise het hof,
heimelijk, in een zoet-lievig gefluister. Terwijl Noortje den zwarten Kees Corver in
't mooie gezicht zat te staren, verlegen, omdat hij haar toesprak, zoo vriendelijk.
Daan de Bries, tusschen Gonne en Aagje, was stil in 't begin en liet Baatz maar
schetteren tegen hun drieën. Hij had graag wat met Jeanne gepraat, verloor haar
ook niet uit het oog, maar ze was zoo druk doende.
Neef Karel en Adam Ruis, om beurten, speelden piano. Ook Jeanne later, op
Daan's verzoek, een quatre-main-tje met Gon van de Pals. Dan gingen ze spelletjes
doen, charades, gedachte-spelen....
Tot Karel Croes, in de stijgende vroolijkheid, plotsling luid aansloeg een
walsmelodie....
Nu lette Jeanne niet meer op haar hoofdpijn.
De tafel vlug in een hoek geschoven, gaskroon hoog, alle stoelen op zij, uit de
gang de zware bakken met planten. En klaar! Ze walsten! Ze draaiden de
ontredderde kamer in 't rond, soms tegen elkaar aan, en tegen de meubels. Ze
galoppeerden de marmeren gang in, keerden pas om op de mat bij de voordeur, in
juichenden jool.
Wel was mama, op het eerste gerucht al, haastig en met een vertrokken gezicht,
komen aandribbelen, had ze bezorgd naar Jeanne gezocht, haar dan aangekeken
met strak verwijt, vragend, zoet-vriendelijk: ‘Zeg 'is..., wat gaan jelie nou beginnen?...
M'n huis afbreken?’
Maar dadelijk waren ze toegeschoten, allemaal, in een dichten kring om de jarige
heen, en hadden geroepen van ‘toe, mamaatje, u vindt het wel goed, hé? Een enkel
toertje! Ter eere van uw verjaardag, mevrouw!... Kom, zegt u maar ja!...’ En ze had
moeten lachen: ‘Vooruit dan maar!... Niet te wild!...’
Ze had zelf vroeger ook zoo van dansen gehouden....
Wat later kwamen de oudere dames, glimlachende, naar het dansen staan kijken.
Ook Croes, aan zijn speeltafel, mopperde eerst, toen hij 't dreunen voelde, hoorde
de dansmuziek en het rythmische voetengebons. Waarom hoefde dat nou weer?
Dat dansen altijd. 't Gaf maar stof! Daar zijn toch de kamers niet voor....
Maar toen hij zijn tweeden robber gewonnen had, stond hij, wat stijf van het lange
zitten, toch levendig op en ging ook eens kijken. Hij liep naar de zaal. Kee Dabbelman
stond bij de deur te praten, met Albertien. En in-eens pakte Jan het verschrikte
Keetje om 't breede middel, - ze gilde 't uit! - sprong met haar rond door de wijde
bres in de kamervolte, luid zingend, brullend, de melodie van de polka-dans, tot hij
hijgend stokte, 't uitproestte van pret, om 't hulploosverwarde figuur van zijn dame.
‘Kom, jarige’, riep hij, ‘jij ook een toertje?... Nee, nee, bedaard!... Ik zal netjes
dansen!’
Toen, zalig lachend, kwam Emma aan, ze vleide haar mollige hand op zijn
schouder; hij bukte zich wat.... En een polka mazurka dansten ze samen, voorzichtig
en zwaar, toch nog stijvig-correct, te midden der lachende, juichende anderen....
't Bonsde bij tijden geweldig en pijn-doend in Jeanne's hoofd; stil zat ze dan ergens
neer, op den trap-naar-boven, hield zich een-tel-of-wat star onbeweeglijk - oogen
dicht, wanneer niemand dat zien kon - tot... het bedaarde.... Maar soms ook scheen
't of de hoofdpijn verdwenen was, voelde ze niets dan den roes van den dans, het
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gedragen worden op golving van walsmaat, 't weg zijn in gloed van een tollende
trippeling....
Ze walste wel 't liefste met Dirk van der Zwaag. Zoo zwaar en log, waar hij zat of
stond, zoo los en veerkrachtig, haast elegant, kon ‘de buffel’ dansen. Ze was als
een kind in zijn sterke armen, voelde haar voeten den vloer bijna niet raken.
Ze danste ook wel eens, een enkel toertje,
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met Daan de Bries, maar hij kon er niet veel van. Dan lachten ze samen en praatten
wat. Maar eigenlijk vond ze 'm onhandig en sukkelig. Hij deed ook zoo raar, zoo
verlegenachtig, en dán weer pedant, met een minachtend lachje, wist blijkbaar
volstrekt niets aardigs te zeggen, van avond. 't Was jammer, zooals hij versaaide,
Daan. Toch vroeger altijd zoo'n leuke jongen..., en hartelijk, innig....
Zoo soesde Jeanne, en rilde even, van hoofdpijn....
Alles verandert zoo gauw....
Intusschen sloeg Karel, gulhartige goeierd, maar onvermoeid door, de altijd op nieuw
weer verlangde maten, in vollen klank, uit die schijn-stille, zoetelijk-glimmende kast,
de familie-piano.
Nu en dan keek hij eens lachende om - in het snelle draaien flikkerde 't glas van
zijn nikkelen bril - dan zochten zijn oogen het aardige nichtje. En plotseling riep hij
om Adam Ruis, dat die ook eens zou spelen, wipte vlug van zijn tabouret, en naar
Noortje toe. Ze danste met Corver, voortdurend met Corver. Dat was hem ten slotte
toch gaan vervelen....
Maar Noortje niet. Ze was in een zaligen roes van verliefdheid. Mama had al
tweemaal gezegd van naar bed gaan. Verbeel-je, dat ging nou toch niet.... Intusschen
verlangde ze tóch ook naar morgen, naar Ada, nu wist ze 'r ook alles van, nu ging
het nog heimlijker, heerlijker worden, 't vrindinnetjes zijn... Alleen, ze begreep maar
niet, wat of Ada nu toch aan dien blonden Theo zag... Kijk die nou zweten en glimmen
en rood zijn... jakkes... zoo rood, en dat bleeke blond... Nee, Corver, dát was een
knappe jongen, zoo donker.., die oogen, een heerlijkheid.., en die bruinige tint...
Daar kwamen de ooms en de oude heer Baatz naar de zaal geloopen, papa ook
weer; 't werd nu te vol om te dansen. 't Was ook hoog tijd om naar huis te gaan,
brom-stemde Dirk naar zijn lachende vrouw. Maar de buikige Baatz ging met volle
breedte, midden-in, onder de gaskroon, staan, speechen - zijn glas in de zwaaiende
hand - op de jarige Emma. Ja, ze was nét nog een oogenblik jarig, 't had immers
nog geen middernacht geslagen - fel glansde zijn kale schedel in 't licht - dus hij
nam het nog waar. En hij roemde haar als de vriendlijke gastvrouw, de altijd vroolijke,
hartlijke, gulle, de steun van haar man in zorgen en moeiten....
En allen kwamen in kring om hem heen staan, en dan om mama; ze juichten,
zongen van ‘lang zal-ze leven,’ Karel sloeg daverend luide fanfares aan. En Emma
glansde en gloorde van pret, ze kreeg tranen in de oogen; ze pakte haar man, die
zoo hartelijk meezong. ‘Stil toch jij!’ riep ze. En zoende hem... uit verlegenheid...
omdat ze niet wist wat ze anders doen zou....
Dat gaf weer nieuw lachen, en luid-uit gejuich.
Maar kort daarop, allemaal haast tegelijk, vertrokken de gasten. Baatz' rijtuig stond
al een uur voor de deur. 't Was een koele, stille, star-heldere nacht, zulk een lokkende
frischte, dat Go en Jo Baatz liever loopen gingen. En Theo wou mee, wou de meisjes
thuisbrengen... Al de jongeren liepen ten slotte gezamenlijk op. En Jeanne, die
uitliet, en proefde het luchtige, 't vochtig-koel zuivere, snuivend genottelijk, 't hoofd
achterover, de nachtlucht op, zei tegen de Bries, die een hand kwam geven tot
afscheid: ‘Wat lekker nou!... Wil-je gelooven, 'k zou ook best de lucht nog 'is in willen,
hè?... 't Is zoo heerlijk!’
En hij, blij-verrast, zenuw-haastig: ‘Wel! doe 'et!... Zeg!... Toe!... Ga mee!... 'k
Breng je thuis!’
‘Ja?... Zou 'k 'et doen?... Nou da's goed!... Wacht je even dan?’
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Vlug liep ze binnen, een mantel en hoed halen. ‘Ma!... 'k Ga nog even een eindje
mee!... 't Is zoo lekker buiten!...’
‘Och maar kind!....’
‘Ja, toe nou Ma!... 't Is zulk verrukkelijk weer!....’
Ze was klaar al... De Bries had gewacht op de stoep... En ze gingen samen, de
nacht-stille gracht langs....
De anderen liepen een eind voor hen uit.
Wat deed dat goed aan haar gloeiende hoofd, wat een lekkere rillingen! 't Was
als
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een bad in zee!... ‘Hè,’ zei ze, ‘kan jij 't je begrijpen, als je zoo buiten komt, dat je 't
zoo lang hebt uitgehouden?....’
‘Nee!... Ik niet!’
‘'t Was ook vreeslijk warm!...’
‘Ja!... 't Is hier beter, hè?’
‘Nou asjeblieft!’
Ze liepen een poos naast elkander voort zonder iets te zeggen. Jeanne had even
gevoeld dat oude, dat altijd was tusschen Daan en haar: iets van sympathie. Maar
ze dácht niet aan hem, ze genoot van de nachtlucht. Die had haar zoo heerlijk
bevangen. De dunne koelte, het vèrre-zijn van geluiden, het stille, roereloos rustige
staan van de boomen en stoepen en huizen-vlakken..., de sterrenhemel..., de
schemersferen der straatlantaarns in 't grauwend duister, in 't wijde en windige...,
álles genoot ze!...
Ze verschrok even toen ze zijn stem weer hoorde, zijn schor geluid, dat nerveus
scheen te trillen:
‘Jeaan!... Zeg!... Von-je me saai vanavond?’
‘Hè?... Nou, saai!... Je was weinig spraakzaam, dat 's zeker!’
‘Ja, och, zie je.... 'k Moest 'et ook eigenlijk niet meer doen, dat bij jelie komen, bij
zulke extra gelegenheden.... 'k Voel me 'r niet meer thuis... bij zoo'n pan....’
‘Zoo'n pán?... Nou zeg, kan je ook iets beleefder?’
‘Neem me niet kwalijk.... Ik meen er niks kwaads mee.... 'k Wil niemand kwetsen!...
Ik zwijg gewoonlijk!’ - Ze schrok opnieuw van zijn stem, er kwam heftige bitterheid
in. - ‘'k Weet ook wel, 't ligt 'an mezelf alleen!... Jelie... Gód, jelie hebt groot gelijk,
dat je fuift en danst!... 't Is een kwaal van me.... 'k Zit dan voortdurend te denken
aan allerlei aak'lige nare dingen.... misère.... armoe.... en wreedheid... geméénheid,
onrecht.... Nou weer al die gezinnen... van zetters, die niet zijn aangekomen....
Beroerd, hè?’
Jeanne wou protesteeren, verbaasd, keek hem aan....
‘Ja, 'k weet 'et wel. niet bij je vader Jeaan!... Och!... Waren ze allemaal nog maar
zóó!... Maar bij Baatz bijvoorbeeld... God-god, die kèrel.... Toen hij stond te toosten,
daarnet, o! 'k had 'm wel!...’
‘Nou!, zèg!’ fluisterde Jeanne snel, en dan heftig: ‘Pas toch een beetje op!... Want
Daan en zij hadden onwillekeurig haastig geloopen, ingehaald bijna de meisjes
Baatz, die met Theo en Dirk van der Zwaag liepen lachen en praten. 't Was ook
maar beter, als Daan weer zóó werd... vond Jeanne.
Maar hij hield zijn stappen nu in, sprak ook zachter, schoon heftiger, driftiger nog:
‘Ja... och... ik weet wel, 't is dwaas wat ik zeg! 't Is kinderachtig! De man is...
enfin.... Ja, 't is dwaas en dom. De menschen zijn als ze worden moesten, ze kúnnen
niet anders.... Produkten van stand, geboorte, geld..., omstandigheden.... Ik weet
'et zoo goed!... En toch erger ik me... 't Is ellendig stom.... 'k Ben ook anders niet
zoo.... Maar... God, Jeaan tegen jou!... Als jij ook zoo méédoet.... Danst en lacht
met zoo'n koffiehuisploert... zoo'n mispunt, zoo'n....’
De schrik propte Jeanne nu dik in de keel, als een angst, een benauwenis. Ze
voelde al niets geen genot van de lucht meer. Wou sneller loopen, maar 't lukte haar
niet, zoo stijvig, zoo moe was ze in-eens, in haar heele lijf. ‘Ja... waarom kom je dan
telkens ook weer?’ begon ze, wist zelf niet goed wat ze zei....
‘Waarom?... Waarom!... Toe, Jeanne, loop niet zoo gauw.... Wacht nog even....
Waaróm vraag je.... Wéét je dat niet?... Zég, Jeanne!...’
Heesch fluisterend sprak hij, met dringenden nadruk, wanhopige smeeking. Even,
schichtig, keek ze op zij, in zijn oogen. Die brandden. Ze onstelde nog dieper. En
't was met een bijna vernepen keel dat ze antwoordde: ‘Nee!... En 'k wil 't ook maar
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liever niet weten ook!...’ En toen luid in-eens, 't klonk als een schrille gil, riep ze
‘Theo! Zeg.... Och toe, loop niet zoo hard, jelie daar!... Wacht 'is even een beetje!...
Je bent haast niet in te halen!’
Ze hoorden 't, stonden een oogenblik stil, allemaal... Louise Heugens moest
afscheid nemen. Ru bracht haar thuis.
Maar Jeanne ging met de anderen mee, tot bij Baatz voor de deur; toen haalde
ze
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Theo over om samen naar huis toe te gaan.... 't Werd zoo vreeselijk laat. De Bries
kon Gonne wel even brengen, het lag in zijn weg.... ‘Nou bonjour,’ zei ze haastig,
‘toe, Thé, zeg, vooruit nou.... Dag Gonne, dag... e... de Bries.’ En ze keerde zich
om....
O! die hoofdpijn!... Wat was ze ellendig!...
Naar bed!... En huilen in 't zachte kussen, 't vertrouwlijk-warme....

Zesde hoofdstuk.
Toen dan, in 't laatste dier zomersche Meimaand, de ongewone ontroeringen en
gejaagdheden van de dagen der staking voor goed voorbij, en ook de herademing
en de vreugde na 't onverwacht-voorspoedige eind in de lichte feestelijkheid van
Mama's verjaardag uit-gevierd waren, keerde al gauw de normaal kalme bedrijvigheid
in het gezin op de Keizersgracht terug, en er werd zelfs nauwelijks meer gesproken
over dien plotselingangstigen tijd - het scheen nu een nare ziekte, waarvan men
gelukkig hersteld was.
De familie leefde weer door, als te voren, van dag op dag, en week in week uit,
zonder eenig groot-ernstig leed of diepe bekommering, onbewust van haar rustige
zekerheid, maar ook in volkomen gemis van besef, dat gevaar kon dreigen.
Een aardige, lieve familie, altijd zoo hupsch en vroolijk onder elkaar, zeiden
buitenstaanders.... Zoo was het ook, er kwam weinig krakeel, en opgewekt klonken
de stemmen doorgaans. Maar innerlijk leefde toch elk van hen wel sterk op zich
zelf, 't eigen diepere leven, was elk van hen, bijna voortdurend, alleen met zijn stille
gedachten, zijn stemmingen, 't eigen levensgevoel; alleen..., of, soms, met een vrind
of vrindin; maar zelden met een van de andere leden der eigen familie.
Gemeenschap, van allen te zamen, kwam enkel, maar af en toe, te ontstaan aan
den maaltijd. Dan groeide er soms, tusschen al die gezichten, zoo warm-dicht bijeen
en elkaar zoo gelijkend, dan bloeide bijwijlen stil, in dien engen, levenden kring, een
gevoel op van bij-elkander-te-hooren, van samen iets zijn, één geheel, dat ze
liefhadden, ieder voor zich, meer of minder bewust. 't Sterkst was dat wel als het
plotsling ontstond, doordat één iets gezegd had, van eigen sensatie of ondervinding,
dat allen begrepen, dat ieder verrast in zich-zelf herkend, of gevonden had. Dan
leefde, al was 't maar een oogenblik, h e t g e z i n , als een groot en afzonderlijk
wezen, een vast organisme, onzichtbaar, stil..., maar hen állen krachtig omvattend.
Het fijnst en diepst voelde Jeanne dat leven, genoot ervan.... Zij, die zich in andere
uren wel 't meest bewust eenzaam kon voelen.... Het meisje snakte naar warmte
en vriendschap, naar ‘sympathie’, en dikwijls proefde ze plotsling precies, in een
oogenglanzen of stemgeluid, van wien ze er iets van zou kunnen krijgen, van 't innig
verlangde. Maar ook, tegelijk, was het dikwijls dan, of ze krimpende schrok, of iets
in haar zich toe-sloot; schuw, bijna bang voor een aanraking plotseling, trok ze zich
koel, of lachend, terug..., had daar dan later weer spijt van.... En 't vreemdste:
wanneer ze 't eens overwon, dat gevoel van schuwheid, wanneer ze, een enkele
maal, zich eens vrijuit, hartelijk gaf, ook dán had ze later gewoonlijk het land, was
het toch nooit heelemaal geweest, wat ze even gemeend had te voelen komen. Zoo
ging ze bij velen voor stug en hooghartig door, dachten haar anderen luchtig en
wuft, domfrivool, oppervlakkig....
Het gesprek met De Bries, op die nachtlijke wandeling had haar doen opschrikken,
diep en hevig. Ze wist niet, had er nooit iets van gemerkt, dat Daan verliefd op haar
was. Vreemd toch, kwam dat dan zoo maar in-eens?... Doch wat later, toen die
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ontsteltenis en verbazing voorbij waren, 't denkbeeld verwerkt en gewend geraakt,
bleef er een diepere zelf-bewustheid, die blijdschap gaf. Dus... ze bleek dan toch
iemand te zijn.... Een meisje, dat aantrekken kon, en bekoren.... Zij, zoo schraal....
Een jongen was er, die hield van haar, die vond haar aardig en lief, misschien wel
knáp, wou haar hebben....
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Dus, kon ook wel een ánder.., heel ánder....
Want, dát wist ze zeker, Daan wou ze niet. Ze vond ook maar goed, dat het uit
was nu, dat hij niet meer kwam. 't Gaf maar vervelende lange gesprekken, met Pa
of Ru. Ze wist wel, dat wat hij had gezegd, dien nacht, vond diep in haar zekeren
weeken weerklank..., maar daar wou ze zelfs niet aan denken, nooit, dat gaf niets
dan twijfel, wanhopigheid, bracht van vader af, en van álles, alles.... 't Was niet in
de woorden geweest.... Dien ouden heer Baatz met z'n vette gezicht mocht ze ook
niet graag, en Dirk..., nou ja!... Och, die was nog zoo kwaad niet, ten minste correct,
kon uitstekend dansen.... Maar anders.... Och nee maar dat was het niet!... Dat, wat
De Bries bedoelde.... 't Ging heel veel dieper en verder.... Ze wist het....
Zij wist het wel, hij wou volksleider worden, propagandist van 't socialisme, zich
daaraan wijden.... Altijd met socialisten omgaan, met arbeiders, grof..., en met die
andere bleeke mannen, die magere, harde... angstig.... Werken, altijd maar werken
en tobben, voor 't volk..., voor de armen.... Zelf misschien armoe lijden.... En zij zou
dat alles mee?... Ze schrok, ze rilde er telkens van, wanneer ze 't zich voorstelde....
Nee, zooveel zou ze nóóit kunnen houden, van hém!... Medelijden met Daan had
ze niet, zelfs geen oogenblik. Dat had ze ook dikwijls van vrouwen in boeken
onuitstaanbaar pedant gevonden. Er waren toch immers meisjes genoeg!... Wat
was er aan haar nu voor extra-bizonders?... Geen nood, hoor, hij zou wel een ander
vinden, een betere voor hem.... Hij was nog zoo jong!...
En zij ook, zij ook, gelukkig!...
Ze praatte er over met Gonne en Lou.... Gonne had ook niets geen meelij met
hem, maar Lou wel een beetje.... En allebei vonden ze ook... als Jeaan niet genoeg
van hem hield... nou natuurlijk!... Zij tweeën zouden hem ook niet willen, geloofden
ze.... Anders een knappe jongen, die Daan. Zoo iets bizonders, intelligents.... Een
man wel om erg tegen op te zien, meende Lou....
Ach kom!... wat een malligheid allemaal, lachte Jeanne....
Maar thuis vertelde ze niemand er iets van.
O, Jeanne hield veel van haar vader en moeder, haar broers - ze zag Theo liever
dan Ru - en natuurlijk van Noortje, haar eenig zusje.... Ze wist ook dat ze aan elk
van hen wel meer kon hebben, als ze maar wou, als ze zichzelf ook wat guller gaf....
't Kwam er zelden toe.... Er was ook zoo weinig gelegenheid voor in de regelmaat,
de bedrijvigheid, 't schijnbaar noodzakelijk doen-en-gaan van de huisgenooten de
dagen door. Als ze samen waren, zij met de broers en Noortje..., dan plaagden ze
doorgaans elkaar een beetje, deed ieder zich anders voor dan hij was, onverschilliger,
vaster of ferm-resoluter.
Van Pa hield Jeanne wel 't allermeest, ze vergoodde hem bijna.... Zonder zich af
te vragen: waarom? zonder veel redeneeren.... Hij was nu eenmaal de groote figuur
in haar kleinen gezichtskring. De kracht, de daad..., en de gulle goedheid. Zij dacht
hem een ideaal van een man, zoo doortastend en flink, toch weekhartig soms, en
zoo opgewekt altijd.... Zich-zelf beheerschend!... Bewonderenswaardig....
Toch, ook met hem was ze zelden vertrouwelijk.... Wel eens 'n oogenblik, over
weinig belangrijke dingen. Maar nimmer heel diep. Nooit over 't eigenlijk zijn-en-doen
van de anderen.... Nooit over zorgen van Pa. Allerminst over 't innigste eigene...,
twijfel en onrust..., schrik-van-het-leven of hoop-op-geluk....
Ja, zelfs was er veel wat ze vrij-uit besprak met andere meisjes, en waar ze geen
woord over praten kon met haar vader of moeder....
Haar moeder!... Och, die mama! Met haar nog veel minder.
Mama was zoo anders.... Heel lief, maar eigenlijk kinderachtig, wat lafjes, vond
Jeanne. Als uiterlijk alles maar prettig ging, gezellig en netjes, dan was ze in haar
schik, was ze praat-graag en vriendelijk; 't scheen wel als had ze geen flauw
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vermoeden van dieper bestaan. Je voelde wel dat mama van je hield - ze kon je
zoo hartelijk aan zitten kijken, je oogjes geven, ze douwde je telkens wat lekkers
toe, of een klein cadeautje, ze wrokte nooit na over korte twisten, boudeerde zelden
- maar vertrouwelijk kón je niet met
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haar zijn; nooit was er een toon in haar klankige stem, die daar even toe noodde;
haar levenslust weerde bekentenissen; zelf scheen ze maar weinig behoeften te
hebben: prettig praten, gezelligheid, en een zoen van Papa....
De dagen leefden aldus in het huis op de Keizersgracht.
's Morgens, in de vroegte, wanneer het op de portalen, die zijlicht kregen van de
binnenplaats klaar-heldere dag al was, maar in de kamers, achter de dichte gordijnen,
nog schemerduister, en slaap-stil, tijdeloos stil nog in 't groote huis, dan waren de
eerste die, zachtjes, de trap af kwamen - langzaam en zachtjes om de slapende
familie niet te storen - de beide meiden, Betje en Leentje, die aan hun bezigheden
gingen: de woonkamers luchten en vegen, 't fornuis aanmaken..., en dan belden al
gauw de melkboer en de bakker, en praatten hard aan de open deur; ook het
straatgerucht groeide....
Daarna, tegen kwart over achten, roffelden, bonsden en sprongen Henk en Bas
naar beneden, haastig gevolgd door juf, die voortdurend verbieden moest, energiek,
met een ruk of een tik en een luiden snauw, terwijl ze hun botrammen smeerde,
hun melk inschonk, aan hun rijglaarzen hielp, goedig een punt aan een griffel sleep...;
een beetje later, ook jachtig meestal, kwam Noortje. De drie jongsten ontbeten
vooruit, en Juf hielp ze weg, naar school. 't Gebeurde wel eens dat mama ze nog
trof, ze nog even een ‘dag-zoen’ kon geven, wat zeggen van: ‘Zal je goed doorloopen,
kinderen, niet blijven staan op straat!... En dadelijk 't school ingaan, hoor!’ Maar
meestal waren ze al weg, stonden alleen hun gebruikte bordjes en melkbeslagen
glazen er nog, hun bekruimde stoelen scheef voor de tafel - want Juf was weer
aanstonds naar boven gegaan om de kinderkamer aan kant te maken; Juf gaf zich
doorgaans den tijd haast niet om zelf te ontbijten.
Dan maakte mevrouw de tafel weer netjes, schuierde langzaam de kruimels weg
op het kamer-blikje, en nam vast een kopje thee, terwijl ze haar plannetjes voor
vandaag zat te overdenken....
Om negen uur, met zijn zwaren stap, zijn dreunend gehoest en zijn neusgetoeter,
geweldig door-schetterend gang en trap, kwam haar man naar beneden.
Ook Jeanne, doorgaans een oogenblik later.
Die drie ontbeten dan samen. Een stil en vredig kwartiertje. Croes las de krant,
soms een stukje hardop, ze praatten even, Pa maakte een grap..., maar om kwart
over negen - heel zelden later - stond hij weer recht, stak zijn eerste sigaar aan,
wierp altijd, tot stillen spijt van zijn vrouw, de lucifer vlammende nog op zijn bordje
- 't was jammer, het gaf zulke nare vlekjes; er stond toch een aschbak! - dan zoende
hij Emma, zei luid goeien-dag... en vertrok....
De lucifer gaf een onaangenaam stankje...
De kamer scheen leeg, en verbruikt in eens, ongezellig, verlaten....
Jeanne vond wat er dan volgde, het naarste deel van den dag.
Daar Theo niet voor een-uur-of-tien uit zijn bed placht te komen, dan nog een
poos op zijn kamer bleef treuzelen, werd zijn ontbijt hem maar boven gebracht, of
op zij gezet, op een hoek van de tafel - er kon niet op worden gewacht, zei mama,
er moest voortgemaakt. Mama verbeeldde zich dan dat ze 't druk had, met kopjes
wasschen, 't menu bedenken, het eten bestellen, kwitanties betalen, met naaister
en strijkster, als die er waren..., een briefje schrijven..., met allerlei prutsige
bezigheidjes..., en ze wou Jeanne daarbij ‘om zich heen’ hebben, om telkens weer
even met haar te overleggen, te praten, praten...; Juf moest er soms ook bij. Maar
die nooit lang, want ze knorde al gauw, dat ze zóó niet kon opschieten....
Als Jeanne maar even iets las, in de krant, of een boek opnam, werd mama
ongedurig, zuchtte diep, vroeg smeekerig: ‘Zèg, als je even kan...’; van tijd tot tijd
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vluchtte het meisje tersluiks naar haar kamer, het hielp niet; een oogenblik later riep
ma aan de trap met haar liefste stem: ‘Och Jeaan, ben je boven?... Toe, hoor'is
even!’
Telkens nam Jeanne zich voor, daar toch eens wat aan te veranderen; 't Ma maar
eens flink te vertellen; dan 's ochtends geregeld een degelijk werk, een of andere
studie ter
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hand te nemen... Maar... bij gebrek aan een sterke neiging voor studie... kwam 't er
niet van... Toch maakte ze altijd weer nieuwe plannen, om i e t s t e g a a n d o e n ,
dacht over engelsch of fransch..., kunstgeschiedenis, sociologie....
Half twaalf, gelukkig, ging ma naar haar kamer, ‘zich aankleeden’; dadelijk nam
Jeanne het waar, speelde piano, een rustig halfuurtje, soms drie kwartier... Maar
dan óók gauw verkleeden... Want kwart over twaalf kwamen Noortje en Henk - Bas
bleef op school zijn botrammen eten - en gewoonlijk, als die twee weer klaar
geholpen, de deur weer uit waren, dreunde papa's gestamp op de mat....
Dan was 't haar in-eens of al de verveling, 't onbevredigd-zijn, Jeanne werd
afgenomen, of alles toch wel eenig nut, een reden, een doel had in huis..., in haars
vaders huis. Zoodra zijn groote, vierkante figuur, met de hoekige schouders, met
het opene, levende mannengezicht, het hooge voorhoofd, lachend en snuivend, de
baard vooruit, naar de tafel trad, was de kamer gevuld.
(Wordt vervolgd).

Kalme nacht op zee
door Louis Carbin.
‘Meeresstille, glückliche Fahrt.’
Maanlooze tropenavond in zee.
Stille, vredige nacht, stoomende benoorden Madoera, steeds maar om de West,
ruischend doorklievend de zwarte nachtwateren der Javazee, die ook nu was kalm
en zeer rustig, met alleen de waardige, bedaarde deining van groot water en ook
zeer kleine, zwakke rimpeltjes door 't zachte windezuchtje, dat teertjes 't koele vocht
streelde.
Met snel op elkander volgende tril-bons-dreunen wentelden de machines diep in
't holle lijf van 't groote schip en deden grom-wringend de breede bladen der beide
voortstuwers onder-naast den diepen achtersteven 't water doorschroeven, zoodat
met vijftienmijlsvaart 't slanke, edelgelijnde, witte schip in de duistere nachtdonkerte
voortschoof.
Ik stond op de brug van den stoomer stil voor mij uit te kijken. 't Laatste kustlicht
was zoo juist uit 't zicht geloopen en niet voor over een uur of drie zou er weer een
licht in 't zicht komen. Daarom kon ik nu een lange wijle rustig-stil voor mij blijven
uitkijken, van tijd tot tijd even naar 't stuurhuis loopende om te zien of de roerganger
den goeden koers hield.
Dan ging ik staan naast die stille gestalte, welke heel vaag mee wiegde met de
bijna onmerkbare schommelingen van het schip; en wiens gelaat werd beschenen
door 't licht, dat in de kompaskap brandde en door 't ovale kijkglas naar hem toe
straalde. Nu en dan boog de roerganger zich wat voorover om beter de kleine
beweging van de kompasroos waar te nemen, even werd dan sterker beschenen
't gerimpelde gelaat met den ruigen ringbaard; vlug haalde hij dan 't stuurrad een
eindje om, om na een oogenblik wachtend spieden, tevreden zich op te richten en
rustig-stille donkere figuur weer te worden.
Half-rond hem waren de zwarte, rechthoekige glas-raampjes, van 't zeskante
stuurhuis. Zacht spiegelden zij 't vage lichtschijnsel, evenals 't witte, platte dekje
boven den roerganger, waarop de uitkijk stond, spiedend in den donkeren nacht,
hangend over de railing, die daar was. En naast die zwijgende, gespannen-oplettende
gestalte aan het stuurrad, waren schemerig de glimmend-koperen
machine-telegrafen, en boogden stijf een paar spreekbuizen.
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Even liep ik, na dit controleeren van den koers, de brug wat op en neder, om dan
mijn geliefkoosde houding weer aan te nemen: heelemaal aan 't bakboordeinde van
de lange, smalle, van-boord-tot-boord-strekkende brug, mijn rechterknie opgetrokken,
den voet rustend op een der railingijzers, den elboog van mijn rechterarm daarop
steunend, terwijl ik met mijn hand 't korte, houten pijpje vasthield,
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waaraan ik, 't hoofd in de schouders, de andere hand in den zak, prettigjes lurkte.
Met genoeglijke pufjes trok ik aan mijn pijp, uit welks kop telkens dan kwam een
roodwarm gloedje met daarna een dun rook-spiraaltje, dat zachtjes werd weggevaagd
naar achteren, want 't kalme, Oostelijke windje stoomden we geheel op. Zoo lette
ik dan stil op mijn omgeving, liet spiedend mijn blik de ruimte voor mij doordwalen.
En onderwijl trilde 't groote schip voort te midden der wijde zee, één donker-grauw
vlak wijd en ver tot daar, waar was de kim, zeer onduidelijk, doordat ook
buitengewoon donker was de lucht, waar laag hingen dichte, vormelooze,
donker-lood-grauwe wolkenmassa's. Overal om mij de wijde ruimte, behalve daar
bakboord-uit, waar nog heel flauwtjes bleven donkeren de hooge kustbergen van
Madoera, 't welk wij langs stoomden. Overal om mij 't lichtlooze nachtzwart, dat
alleen dichtbij grauw werd door 't gelige schijnsel uit de patrijspoortjes en der lichten
van dek. Ook knipoogden op de verre kust van tijd tot tijd een paar gelige
visscherslichtjes.
Anders was er niets, totaal niets.
Schuin beneden mij zag ik 't boegschuim schemerig-wit voorbij glijden langs 't
gladde, recht-òpvlakkende boord. Ook gleden fijne zacht groene vonkpuntjes en
glanzingen voorbij, dat was 't lichten der plaatselijk ruw-bewogen wateren. Regelmatig
afwisselend bruiste 't sterker, witter, en zwakker, meer schemerig. Dit kwam door
de kalme deining, die heel langzaam en onmerkbaar 't schip den kop in 't water
deed lichten en dalen, dalen en weder lichten. De kop, met den intens-rechten,
scherpen boeg, welke trillend de nachtwateren spleet, die dan door den
geleidelijk-armbreedenden romp in ruischend geschuim werden weggezet.
Gedachtenloos luisterde ik naar dit af- en aanzwellend geluid en 't was mij of ik
door dit luisteren ook scherper waarnam de voortdurende tril-bons der machines,
die 't gansche schip doordreunde en ook deed trillen 't railingijzer. Met mijn voet,
die er op rustte, voelde ik kleintjes duidelijk den dreun van ieder nieuwen
machine-slag.
En dan was er heel beneden-achter mij, aan dek, 't gemompel van stemmen,
geluiden, die zwakjes tot mij opklommen. En 't was of die klanken de stilte van zeer
kalmen nacht op zee verscherpten door hun zwakheid en kleinheid bij de machtige
grootte dier wijde rust.
't Grootste deel der bemanning sliep, alleen 't wachtvolk zat te rooken en zacht
te praten, de dicht bij elkaar gestoken koppen belicht door een lamp. Rookwolkjes
van pijpen dreven langzaam weg tot de verschansing, om daar in eens weggevaagd
te worden. Een paar liepen er heen en weder. Maar ook dit onderstreepte de rustige
stilte, die nu gekomen was in 't groote schip.
‘Ting-Ting!’ vibreerde fijntjes metalig op in de kalme nachtluchten. Ver-af hoorde
ik den bootsman schel op zijn fluitje blazen en onmiddellijk beantwoordde de uitkijk
op 't stuurhuis dit met 't wachtwoord: Zangerig gerekt daalde de stem op mij neer:
‘Maâ - dóe - raâ!’ Daarna was alles weer stil en gewoon, met alleen de eentonige
geluiden van machines, pratend wachtvolk en bruisen van boegschuim.
Negen uur dus al, dacht ik, dan moest dien avond weldra de maan opkomen,
maar steeds nog voeren wij om de West in duisteren nacht.
Ik keek eens naar achteren, over de strakgespannen grijs-vlakkende tenten, die
't gansche schip overvlerkten en waaruit in 't midden vaag oprezen de slanke,
ijl-betuigde masten en daar tusschen dreigend-massaal de beide schimmige
schoorsteenen. Daar in de verte was nu de kim te zien - schijnbaar langzaam dalend
en rijzend, rijzend en dalend. Zeer duidelijk, want terwijl nog was 't water lichtloos
donker, begon een heel onduidelijke schemering in de kimwolken. Dat was de maan,
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welke, verscholen achter die dichte nevelmassa's, weldra haar weg langs den hemel
zou bestijgen.
Ik keek eens hoog naar boven om te zien of er niets haperde aan de beide
stoomlichten. Maar helder, onverstoorbaar glansden ze aan de hooge toppen,
langzaam heen en weder bogend door de slingeringen van 't schip. Lichtende
strepen, wiegden er dan om heen:
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- het plaatselijk belicht touwwerk, dat slap hing, doordat 't snelle schip den zachten
wind geheel òp-stoomde.
Daarna liep ik nog wat heen en weder, keek even bij den roerganger en nam mijn
geliefkoosde houding tegen de voorrailing weer aan, om stil genoeglijk puffend aan
mijn pijpje nogmaals uit te spieden in de wijde ruimte voor mij, nu nog donker, en
te wachten op den witten maneschemer, die komen ging....
Beneden voor de brug schoof de spitse grijze driehoek van de bakstent over 't
nog donkere water.
Naar boven ziende, bemerkte ik hoe in de hoogere bovenluchten, de wolken-nevels
langzaam aan wegtrokken en nu open kwam een wijd grillig-belijnd gat in de
laag-hangende nevelgordijnen en ik daardoor inkeek de lichtlooze oneindigheid met
de flonkerende lichtpuntjes van sterren.
Ik bemerkte hoe langzamerhand de maan hooger boven de kim was gekomen,
want niet meer zag ik tusschen de donker-grauwe wolken diep-fluweelig-blauw zwart
met helder diamanten-gespikkel. Nu werd 't doorzweefd van heel raag-dof zilverwaas,
dat blauw-zwart parelgrijzig maakte en het helle flonkeren der stille hemellichten
verdofte tot zwakjes lichten.
En terwijl helderder en helderder deze parel-blauwe nachtlucht werd, werden ijler
en ijler de laaghangende nevelen, zoodat grooter en grooter en grooter werd dat
brok nachtlucht.
Ik spiedde weer voor mij uit, liet mijn oogen dwalen langs de kim, die scherper
en scherper geteekend werd, want donker bleef de zee daar veruit, terwijl ook de
westerwolken zachtjes werden doorzweefd van 't koele maneblank. En terwijl
onverstoorbaar de minuten voorbijgingen, klom rustig zeker de maan op langs den
hoogen hemelkoepel, onzichtbaar nog steeds door de wolkenmassa's, welke
voortdurend ijler werden, en aannamen grillig gerekte wolkgestalten.... Tot eindelijk,
schijnbaar-plots, zonder geleidelijken overgang, de maan tusschen een paar
wolkenbanken, hoog achter 't schip, rustig stond te glanzen in een stuk effen lucht.
Nu waren zeer licht-schemerend de westerwolken en was zeer scherp de kim,
hoewel toch ook een vage zilverglanzing over 't grijs zwarte watervlak lag. En de
kustbergen donkerden niet meer, maar leken blauw-zilverige nevelgestalten, onzeker
nu van lijn, doordat 't mane-blank was komen glijden langs hun hellingen en kruinen.
Ik keek achter mij, over de tenten heen, en zag nu hoe 't zogwater een
licht-wemelende zilvervloeiing was, of 't schip zijn langen weg van af de kim teekende
met vloeibaar zilver. Dat kwam door de maan, die recht achter 't schip stond en den
lichtenden kant naar mij toe deed trillen.
Niet lang zou dit duren echter, want boven de maan dreven weer wolken-streepen,
en wollige-opkoppingen, zilverig de onderzijden, loodkleurig blonken de bovenzijden.
Een oogenblik stond ik in stille bewondering te kijken, hoe fijn al die grillige
teekeningen in de lucht, teer door slechts aangegeven-worden met zilver-wit en
grijzig-zwart.
Geheele, stille perspectieven van zilverige vijvers en meren, met grillig bogende,
donkere oevers waren boven elkaar als fijn Japansch, zilver-op-zwart lakwerk.
Schijnbaar beweegloos dit alles en toch o zoo onmerkbaar veranderend van
aspect.
En onverstoorbaar klom steeds de maan, niet meer helder-lichtende,
zuiver-scherp-uitgesneden schijf, maar verdoffend en omgeven door een lichtend
aureool... tot zij eindelijk zelf niets meer was dan een lichtend nevelvlekje en weer
schoof achter een wolkenbank.
Ik brak mijn bekoring en nam weer mijn plaats tegen de voorrailing in.
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Schuin beneden mij zag ik opnieuw 't boegwater langs boord bruisen, maar zeer
helderwit nu, en niet meer met die zacht-groene zee-lichting.
Even spiedde ik weer voor mij uit, maar nog steeds was er niets in zicht.
Daar begon 't boegschuim te zilver-sprankelen, en werd 't lichter om mij heen.
Blijkbaar was de maan weer doorgekomen en nu was 't schuim sprankelend zilver,
lichtend zilver, met als metale vonken, de opspettende druppels. Fijntjes
donker-parelende was de zee zoo, met 't bruisend festijn van dat lucht-schuimende
witte zilver met de helle glinsteringen, waar even gladder was 't water.
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En onderwijl de halve uren langzaam voorbij waren gegaan, was de maan getreden
in de geheel wolken-ontruimde bovenluchten, zoodat nu de scherp-snijdende boeg
't dof-parel-glanzende water spleet en maakte tot sprankelend zilver en voorgoed
't snelle schip achterliet een spoor van zilver-vloeiing.
De maanlooze tropen-avond was tot rustige lichtende maan-nacht geworden.
Ruischend doorkliefde de helder witte stoomer de parelende wateren der Javazee,
die nog steeds was stil en vredig, met alleen de waardige, bedaarde deining van
groot water en ook nauw merkbare rimpel-glansjes door de zwakke windezuchten,
welke teertjes 't koele maneblank doorhuifden.
En onverstoord nog wentelden diep in 't holle lijf van 't groote schip de machines
met snel op elkander volgende tril-bons-dreunen en deden ze grom-wringend de
breede bladen der beide voortstuwers ver onder 't watervlak ronddraaien, zoodat
met vijftienmijlsvaart 't sterke, edel gelijnde, witte schip in de schemerige
maan-blanking van helderen nacht voortgleed.

Leven
door E. Molhuyzen.
't Bleeke leedleven neemt mijn trotsche moed
En geeselt wreed met leugens. Ben ik droeve,
Het sart en tart, en hoont als 'k spelend toeve
In weelde-erinneringstuin: ‘Geef hartebloed.’
En 'k zie mijn trage dagen als een stoet
Van donkre dragers; 't haatgelaat, het stroeve
Omfloerst van krip en sleepend naar zijn groeve
't Lijk van mijn jong geloof, bevlekt met bloed.
O' levenswee, o' heimwee naar de landen
Van heiligreine kinderfantaisie!
Ik grijp naar u met uitgespreide handen.
Me veiligvoelend in uw poëzie,
En 'k houd u heilig; gij zijt waar en vrij,
Bont wonderparadijs, alleen van mij.
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Boekbespreking.
Stijn Streuvels, Stille Avonden, Rotterdam, Meindert Boogaerdt Jun.,
1905.
Het ‘groote publiek’..., of althans een ‘groot’ deel van die wolkerig-vage, althans
onbepaalbare, onbegrensbare menigt! - is van oordeel - ook al weer een te krasse
term zal men zeggen; de massa hééft geen ‘oordeel’; wie hoort die duizenden,
duizenden stemmen te zamen klinken tot één geluid? - zeer vélen dan, schijnen
van meening te zijn dat alleen blijde, vroolijke menschen de wereld onbevooroordeeld
zien, en kennen, de wereld en 't leven, zooals ze in werklijkheid zijn,... in werklijkheid
(ze weten dikwijls misschien niet eens wat ze daarmee bedoelen!) De blijde, dat
zijn de g e z o n d e menschen, hun kunst dat is de g e z o n d e kunst. De
zwaarmoedigen hebben ongelijk. Ze zien alles door een floers, door een
zwartgemaakt glas, hun zwartgalligheid is 't die hun parten speelt, 't is een ziekte,
zij weten, bevroeden het niet, hoe heerlijk het is in het lieve leven! Zwakken zijn ze,
armzalige stumpers, ze kunnen niet tegen het leven op, gaan er onder gebukt....
Vandaar hun mistroostige werken!...
Dat zeggen dan dikwijls dezelfde menschen, die gretig grijpen naar ‘blijde kunst’,
om... eens ‘uit hun sfeer te worden gerukt’, om ‘nou eens wat anders te hebben’,
wat ‘mooiers’, dan ‘die vervelende, drukke soesa, de narigheden, van allen dag’....
Maar... men zou willen vragen... gaan zij dan daaronder gebukt?... Wie zijn dan nu
eigenlijk hier de zwakken?
Het is waarlijk geen wonder zoo deze voorkeur, deze levenslustigheid bij ernstige,
diepe naturen een zeker wantrouwen wekt, dat voor velen hunner ‘optimisme’
eenvoudig als een synoniem van oppervlakkigheid geldt, ja dat voor eenigen het
tegenovergestelde, de somberheid, meerdere en wellicht de beste, waarborg geeft
voor diepte van levenskracht en gevoel. Geen wonder! Niets begrijpelijker, dunkt
me, dan een dergelijke overdrijving, waarin bitterheid schuilt, en
zichafgezonderd-voelen.
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STIJN STREUVELS.

Maar overdrijving is het, en feitelijk niet veel minder onjuist dan het oordeel der
menigte. O zeker, er is ontzettend veel banaal, gedachteloos, wuft optimisme,
duizenden zijn ze die zich er mee paaien, uit een soort struisvogel-politiek tegen
rampen, verdriet. Maar levenslust, levensmoed, levenskracht - hoe dikwijls ook zijn
het vele namen voor één gevoel, een levensgevoel, dat geenszins uit ondiepte, uit
oppervlakkigheid te verklaren valt, noch er mede vereend gaat. Er zijn diep-ernstigen,
er zijn wijsgeerigen onder de levenslustigen,.. de groote schrijver Stijn Streuvels om tot ‘de zaak’ te komen - is een levend bewijs voor de waarheid dezer bewering.
Streuvels is een optimistisch kunstenaar - maar hij is waarlijk geen banale
grappenmaker, noch een zich forceerend weglacher van zijn leed - hoeveel weemoed
kent niet zijn blijmoedigheid, zie het zijn hierbij geplaatste beeltenis aan, en... lees
het in zijn nieuwe boekje ‘Stille Avonden’.
Hij vertelt van zich-zelf in dit boekje.
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't Gebeurt hem niet dikwijls, den objectieven verteller, maar daar is het te
interessanter om. Er zijn er die 't altijd doen, meer of minder verkapt, die 't niet meer
kunnen laten, die zoo vervuld zijn van zich-zelf, dat zij zich niet meer in
leven-buiten-hen verdiepen kunnen. Geen nood voor Streuvels! Morgen zal hij zich
weer verlustigen in een dorpsgeschiedenis, een liefde, een geval, en er u met de
oude objectiviteit van verhalen.
Maar nu wou hij 't eens hebben over zichzelf, over 't ontstaan van zijn boeken,
niet uit eigenliefde, maar om eens vrij-uit te kunnen mijmeren en beschouwen en
befantaseeren, wou hij zichzelf eens laten zien, hoe hij gaat door de ‘zomerdagen
op het vlakke land’, en door en rond Ingoyghem, zijn nieuwe woonplaats, soezend,
dichtend, vormend heldere beelden van zijn diepe gedachten en rijk gevoel. En het
is weer een heel mooi boekje geworden. De schrijver heeft zich laten gaan; hij had
er het recht toe; wat hij zegt is altijd belangwekkend. Hoe gaarne zouden wij met
hem aanzitten, ‘terwijl de blauwe rook in de ijlte alleen rondkronkelt’...., maar neen,
ik moet u de gansche alinea geven waaruit ik citeer: (bl. 61)
‘De frissche koelte van het strand, na een stikheeten dag te lande en het
welgezetene gezellig, rustige gevoel al koutend onder vrienden na een lange
vereenzaming, dat zijn dingen die eens bekruipen met een genot en een welligheid
die men inhouden moet of men zou het uitjubelen in zotte sprongen! Al wat een
mensch op zijn eentje vergaard heeft en binnengehouden, komt er dan uit in
groeiende aanspraak en wederspraak en in de rustpoozen, terwijl de blauwe rook
in de ijlte alleen rondkronkelt, doorvoelt men 't geluk door het lijf gaan en de
deugddoende ontlasting van het lange ingehouden zwijgen. Over veel dingen, door
een enkel ja-woord of een simpele bevestiging, krijgt men eens eigen zienswijze
vaster en beeldelijker in den geest, de gedachtenkring verruimt, men voelt zich
stouter en zekerder in zijn eigenzelvige meening en men kijkt in de oogen van een
vriend als in eens eigen ziel’.
O! Streuvels heeft tal van beschouwingen - over 't leven, over de natuur, over de
kunst! - ‘in zijn eentje vergaard’, waarvan het goed is dat ze er nu eens ‘uitkomen.’
Hij zit te kijken naar het werk van een vriend, een schilder, maakt opmerkingen over
dat werk en komt tot deze conclusie: ‘Daarom ook zien we bij elken artist - daar elk
op zijn wijze ziet en daarnaar zijn onderwerp behandelt - een verschillig uitwerksel
van 't geen in de natuur enkel en altijd licht en schaduw blijft. Die werkelijke zon en
die werkelijke schaduw zijn eeuwige en onveranderlijke dingen, maar worden altijd
met andere oogen bezien, met ander temperament gevoeld en met andere methode
en procédés behandeld en die natuur is en blijft voor een ieder zoo ontzaggelijk
groot en rijk dat alle eerlijk werk een kunstwerk kan worden -: de benadering der
oerschoonheid is langs duizend kanten te bereiken... en intusschen twisten de
kunstenaars over hun eigen middeltjes en vóór hun onderwerp bibberen zij in de
angst van hun onmacht omdat zij het absolute willen bereiken met 't geen er in
schamele kleur-kladjes op hun kleurbord ligt! Mijn vriend legde eindelijk zijn
penseelen neer, gaf een zucht van ontlasting en stopte doodbedaard zijn pijp. Ik
merkte noch angst noch twijfel op zijn wezen, vandaag scheen hij de gemoedelijke
ambachter die gemoedelijk werkt van één tot vier uur en zich dan een stonde
uitspanning gunt’.
Als ge mij nu vraagt of er in dit bundeltje alleen zulke aardige mijmeringen en
beschouwingen staan, of er niets in wordt verteld en ‘gebeeld’..., dan ontken ik
haastig en levendig: er komen ook voortreflijke tooneeltjes in voor, adres aan dat
van den dansenden drinkebroer, op bl. 114 en volgende (‘zijn voeten dreelden
rakelings den gladden vloer, kruisend de teenen innewaards en weer naar den
buitenkant, de tippen omwindend en zijn armen hielden daarbij zoo smaakvol den
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zwaai van den rythme in genadige groetezwenkjes’). Maar als ge mij vervolgens
vraagt, of ik zoo'n bundeltje als ‘Open Lucht’, die vijf meesterstukjes in nog geen
200 bladzijden, niet nóg kostelijker bezit vond dan deze ‘Stille Avonden’, dan moet
ik fluiste-
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rend bekennen: ja, dat vond ik nu wel!...
En toch... wat heb ik weer genoten!...
H.R.

Bé Stolk, Avonden, Almelo, W. Hilarius Wzn., (zonder jaartal).
Ook een prettig-klein boekje en ook ‘Avonden’. Ja, 't kon waarlijk ook ‘Stille Avonden’
heeten, want stil waren ze zeker, al te stil zelfs voor 't jonge mevrouwtje Elisabeth
- aldus noemt haar de man voluit! - die zoo graag wat gedweept en gestoeid zou
hebben met hem, in die avonden, als hij maar altijd te werken zat!... Ook ‘Stille
avonden’ dus... Maar meer overeenkomst bestaat er dan toch ook waarlijk niet
tusschen de beide kleine boekjes, 't werk van Stijn Streuvels en Bé Stolk, en 't schijnt
dan ook heel onbillijk er maar een moment naar te zoeken....
Bé Stolk, als ik wel heb, is een beginnelinge. Nu zij moet maar ‘werkend hopen’,
evenals haar uitgever, - die daar zijn leuze van maakte! - dan zou, dunkt mij, uit
haar goeden aanleg... op den duur... talent kunnen groeien.
Nu heeft ze al aardige opmerkingen gemaakt. Ze heeft o.a. bespeurd dat het in
het jonge huwelijksleven van een modernen mijnheer, z. b. b. h. h., en een dweepziek
weelde-vrouwtje, op de avonden aankomt, en dat het trouwen voor zulke menschen
eigenlijk een proefneming is, o heel interessant voor buitenstaanders, die er veilig
naar zitten te kijken, maar drommels gevaarlijk voor de delinquenten zelve. Immers
zoo'n z. b. b. h. h. mijnheer, in casu een ingenieur, moet dikwijls ook 's avonds nog
heelwat afdoen, wil de schoorsteen (en hij zelf) fijn aan het rooken blijven, en dan...
zoo'n mevrouwtje... alléén en zwijgend... dan krijgt ze hoofdpijn, dat spreekt... en is
Leiden in last!...
Het is jammer, Bé Stolk heeft veel te ‘mooi’ willen schrijven. Van haar heldin vertelt
ze: ‘Zij beschreef hem haar droomkamer, koos mooie woorden, vloeiende zinnen,
verzorgde haar schepping met liefde, verlustigde er zich weer in,’ enz. Nu, dat
zooiets werkelijk in gesprek gebeurt is doodgewoon onmogelijk, en de dialoog in
dit boekje is dan ook vaak - laten we 't maar een beetje hard zeggen, de schrijfster
kan nog veel leeren: aller-on-uit-staan-baarst... Maar ook voor wat ze zelf te zeggen
had ‘koos’ Bé Stolk te veel ‘mooie woorden, vloeiende zinnen.’ Zij moet voortaan
haar scheppingen wel weer ‘met liefde verzorgen,’ maar er zich vooral niet te gauw
‘in verlustigen,’ zoeken, zoeken, en voorloopig liever naar het e c h t e , dan naar het
mooie. Dan zullen haar ‘scheppingen’ misschien wel wat minder gepolijst gladjes
worden, wat on-gelikter - o jé, wat 'n leelijk woord! - maar beter, heusch beter!
Kan iemand me ook vertellen wat de spelling: Bé Stolk vóór heeft boven B. Stolk?
De uitspraak is dezelfde en de laatste manier lijkt eenvoudiger, en ook ‘goedkooper
in 't gebruik.’
H.R.

J. van Overloop, Wintertijd, Rotterdam, Meindert Boogaerdt Jun., 1905.
Ook dit werk - al stamt het uit denzelfden ‘bloeienden boomgaerdt’ - met Streuvels
te vergelijken schijnt onbillijk. Immers ook deze heer Van Overloop schijnt nog zeer
jong, en, mij dunkt, hij had misschien beter gedaan zijn werkjes nog niet te
verzamelen, in zoo'n bundeltje. Had hij 't nog wat uitgesteld, hij zou er deze acht
stellig niet alle in opgenomen hebben Want, werkelijk, deze jonge boompjes
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‘b l o e i e n ’ nog niet ‘in den boomgaerdt.’ Er zitten wel blaadjes aan, hier en daar,
maar... nee, het geheel maakt een dorren indruk!
Ik stel me zoo voor dat Van Overloop al zijn best gedaan heeft goed-realistisch
werk te leveren, vooral niet sentimenteel te worden. Dat is hem dan ook ten deele
gelukt. Zijn schetsen zijn waar. En sentimenteel zijn ze zeker niet. Maar de schrijver
heeft er met de sentimentaliteit helaas ook het sentiment uit geweerd. Er is geen
innigheid, er is al heel weinig ‘gemoed’ in dit werk, er is niet genoeg liefde geweest
bij 't schrijven.
Dit is eigenlijk een kwaad ding! Ik durf dan ook nog niets voorspellen omtrent den
heer Van Overloop. De innigheid, de ontroering is het die den ‘schrijver’ - van
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kunstwerken - onderscheiden moet van dien anderen ‘schrijver’... bij de Marine!
Gelukkig, hoop is er wel. - Ik zei immers al, hier en daar hebben deze jonge
boompjes toch wel blaadjes! - De twee waarschijnlijk laatst geborenen (althans de
laatste in de rij) (‘Uit het leven van Toon Verdonck’ en ‘Wintertijd’) schijnen de
sterkste te zijn. Dat is ten minste een hoopvol teeken!
Dat er nog een heele boel onnoodige ruwheden in 't boekje voorkomen, 't spreekt
haast van zelf, daar is hij jong voor, de schrijver; men zou het misschien zoo niet
denken, maar er wordt nergens zooveel gevloekt als op Hooger-Burgerscholen en
Gymnasia
H.R.

Jos. M. van Mens, Johan, Een Eerste Liefde, 's Gravenhage, Mart. Nijhoff,
1905.
Een boekje, dat mij is tegengevallen. Hetgeen natuurlijk aan mij ligt. Want er is, bij
mijn weten althans, tot nog toe niets anders verschenen van Jos. M. van Mens; ik
had dus geen enkele reden iets beters van hem te verwachten...? Ja! Toch wel
eenigszins. Deze ‘Eerste Liefde’ werd opgedragen aan L. van Deyssel. En men
pleegt iemand geen boek op te dragen zonder daartoe verlof gevraagd te hebben.
Welk verlof dan gewoonlijk afhankelijk gesteld wordt van... eenig oordeel.
Zoodat ik maar zeggen wil dat de schrijver m.i. beter had gedaan zijn boekje niét
aan van Deyssel op te dragen, want dan zou het, mij en anderen, niet uit de hand
gevallen zijn, integendeel, dan zouden wij waarschijnlijk al lezend aangenaam verrast
zijn geworden en gedacht hebben: Kijk, daar is waarachtig al weer een aardig jong
auteur, iemand die zijn best doet zijn gevoel zuiver uit te spreken, zonder trachten
naar oneerlijke felheid van sentiment en expressie; hij zal het wel leeren, deze jonge
man; hij is op den goeden weg; alleen zijn beeldspraak, hm, hm!, die is nu niet
bepaald van den kouden grond, een beetje broeikasachtig, om niet te zeggen valsch.
Als hij denkt ons wijs te kunnen maken, dat een gewone jongen de roode roos, door
een meisje in haar ceintuur gestoken, ziet ‘alsof 't een bloedend versch uitgesneden
hart ware’, dan heeft-ie het mis, hoor! En wat moeten wij wel denken van een
‘gluipend stil opkomende gloed’ in die jongen z'n wangen, welke gloed ‘zijn plannen
kwam omverwerpen’ en vervolgens ‘zijn gedachtegang als een draad doorknippen’.
Men ziet het waarachtig hier vandaan, die omverwerpende en doorknippende gloed!
Maar hij kan het wel beter, als hij wil: ‘een ster stond, bleek wit licht pinkelend,
als een te vroeg aangestoken lichtje, in den goudschijn in 't westen; het ijs werd een
grijszwart sprookjesmeer, dat scheen bebewogen door groote, statig vloeiende
golven, waarboven de menschen zweefden als zwarte geesten’. dat is heel aardig
- vooral dat ‘te vroeg aangestoken lichtje’ doet het precies - maar er moest nu weer
niet op volgen: ‘die haastig bevelen van een machtige Godheid overbrachten’, wat
dat is een totaal overbodig bijvoegseltje, 't stoort de visie allernaarst.
Zóó zouden wij waarschijnlijk peinzen....
Maar nu we vooraf gedacht hebben: Hé, dat zal wel een mooi boekje zijn,
opgedragen aan van Deyssel; als iemand iets aan van Deyssel opdraagt, dient het
toch wel iets fraais te zijn..., nu zijn we dieper teleurgesteld, nu hebben we andere
aanmerkingen, nu merken we op dat de schrijver een paar episodetjes uit die ‘eerste
liefde’ wel aardig beschrijft, maar dat hij het moeilijke geregeld overslaat. Het eerste
hoofdstuk geeft de eerste ontmoeting, in het tweede is alles al in orde tusschen de
beide gelieven. Op blz. 152 lezen we leukweg: ‘Van Loes had Johan afscheid
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genomen’ (hij gaat maar eventjes voor jaren naar Transvaal!), maar hoe dat afscheid
geweest is, wij vernemen er niets van. Ook van Johan's leven thuis merken we al
heel weinig. Zijn vader zien we zoo'n beetje, maar zijn moeder, zijn broers, schimmen
zijn het, ijle schaduwen om 't lijf van Johan. Zijn symbolieke droom van bl. 107, zijn
plotslinge levenswijsheid van bl. 112 (‘maar hij is toch mijn vader en hij lijdt ook...
misschien wel net zooveel als ik’), wij gelooven er geen woord van, en wij foeteren
een beetje, want wij hebben een gevoel alsof we voor de mal gehouden worden,
een gevoel dat trouwens al op bl. 90 over ons be-
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gon te komen, waar de schrijver beweert dat Johan tegen zijn vader gezegd zou
hebben: ‘Ja, papa, ik heb mij met mejuffrouw Van Anken geëngageerd’. Als deze
papa nog een weinig humor in zijn ziel gehad had, zou hij bij die mededeeling
opgestaan zijn en gebogen hebben, en geantwoord: ‘Aangenaam zulks te vernemen,
geliefde zoon, vergun mij u uit den grond van mijn hart geluk te wenschen met dit
wel wat vroegtijdig engagement’. Echter, deze papa kent den humor niet. Maar wel
had hij volkomen gelijk toen hij ten antwoord gaf: ‘Wat je daar zegt, klinkt al heel
vreemd.
H.R.

Nieuwe Kinderboeken.
Over ‘Het Beroemde Prentenboek’, naar Struwelpeter, door Oom Gus, geïllustreerd
door C. Spoor (Amsterdam, H. Meulenhoff) zou ik eigenlijk maar.... liever niet willen
schrijven. Niet dat het boek er onaantrekkelijk uit zou zien, ik heb niets dan lof...:
werkelijk, de heer Spoor is de man om een aardig kinderboek te illustreeren, de
heer Meulenhoff om het uit te geven, maar ach, mijn prachtige Struwelpeter, of liever
om den zoo welbekenden hollandschen titel maar te gebruiken: mijn beste, oude
vriend Piet de Smeerpoets, waarom hebben ze jou nu niet gelaten zooals je was,
waarom moesten nu al die heerlijke rijmpjes, van Pietje en Mietje, het kattenpaar,
en van Soep Hein, en van... och, ik hield van ze, allemaal, waarom moest zoo'n
wijsneus van 'n ‘oom Gus’ - ooms zijn in den regel wijsneuzen! Heinrich Hoffmann
maakte het boekje voor zijn eigen jongen! - waarom moesten ze, zeg ik, door zoo'n
‘oom’ bekapitteld en zoogenaamd verbeterd worden! En dan, ook de prentjes,
waarlijk mijnheer Spoor, u heeft het goed bedoeld, het is lief, het is snoezig, het is
honneponnig!, maar.... maar.... neen, ik moet er over uitscheiden!... Piet de
Smeerpoets, de echte, is er gelukkig ook nog, en hij zal er wel altijd blijven, ondanks
honderden ‘beroemde prentenboeken...’ O m d a t h i j é c h t i s .

ILLUSTRATIE UIT STAMPERIUS ‘DE KLOMPENMAKER EN DE PRINSES’.

Van Tommy en Pommy,’ door L.C.T. Bigot, met teekeningen van Jan Rinke (Baarn,
Hollandia-Drukkerij) is, geloof ik, in den korten tijd van z'n bestaan nog geen beroemd
prentenboek geworden, en ik geloof ook, om de waarheid te zeggen, niet, dat daar
in de toekomst veel kans op is. De teekeningen, daar zijn wel een paar aardige bij,
maar ze lijken me toch slordig, afgeroffeld, en de tekst is zoo allerverschrikkelijkst
kinderlijk, dat zelfs ternauwernood geboren zuigelingen er wee van worden moeten,
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dunkt me. Neen, dan geloof ik dat de Baarnsche uitgevers meer plezier beleven
zullen aan de ‘Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie, verteld en geteekend door
Louis Raemaekers (I. Hoe zij uit school bleven. II. Hoe hun het rooken bewaam).
Een leuk boek!... Of de heeren en dames paedagogen - er zijn er legio tegenwoordig!
- er onverdeeld mee ingenomen zullen zijn..., dat 's wat anders - zei de ‘opgeschoten
knaap’ - maar dat het goed geteekend is, geestig geteekend, mooi uitgevoerd en
aardig berijmd, dat durf ik, leek in de edele teeken- en rijm-kunsten, wel verzekeren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

290
'k Wou maar dat ik hetzelfde kon zeggen van de beide bundeltjes ‘Kijkjes in de
Kinderwereld’, door Minet van Hasselt, met teekeningen van W. Pothast (Amsterdam,
H. Meulenhoff.) Maar mis hoor!... Vreemd dat diezelfde mijnheer H. Meulenhoff,
van het Beroemde Prentenboek, ook deze dingen zóó uitgeven kon!... Wat 'n
vervelende stijve versjes, en wat 'n ouderwetsche, saaizoete prentjes! Zijn dat nou
‘kijkjes in de kinderwereld?’ 't Heeft er immers niets van! En de ‘opvoedkundige
e

kracht?’ Wel, wat denkt ge van een versje als dit: (bl. 1 van het 1 bundeltje).

Slimme Jan.
‘Gooi 'k met een sneeuwbal een agent
Wat doet hij dan wel, Ma?’ ‘Dan komt hij met een' dikken stok
En rent je achterna.’
‘Mis, want ik raak dan juist zijn' helm
Die rolt hem daardoor af,
En als hij die dan halen gaat
Verdwijn ik op een' draf.’

Ietwat bedenklijk, niet waar?
Mij dunkt, Fabiës (W.H. Kirberger), die de ‘versjes voor de kinderkamer’ schreef,
getiteld: ‘Voor Broer en Zus,’ geïllustreerd door A.J. Bosscha (Haarlem, A.E. van
der Heide), nu die Fabiës weet beter dan Minet van Hasselt wat je 'n kind moet
voorlezen om 't prettig bezig te houden en toch geen verkeerde neigingen - als daar
is het gooien van sneeuw naar de helm van een' (let op de apostrophe als 't u blieft!)
agent! - op te wekken. Zonder gekheid, dit zijn aardige, natuurlijke rijmpjes en A.J.
Bosscha heeft er eenvoudige lijnteekeningen bijgemaakt, die, nu ja, op het eerste
gezicht misschien minder aantrekkelijk dan de pretentieuse losheid van een Jan
Rinke, vrij wat steviger in elkaar zitten, en waar wat bij te denken en te vertellen
valt. Het zou mij niet verwonderen als dit boekje velen onzer onderwijzeressen en
gouvernantes hartelijk welkom was.
En evenzoo het kleine ‘Kabouterboek’, uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck, te
Bussum, met teekeningen waar, uit een schilders ‘oogpunt’ zeker ook heel wat op
aan te merken zal zijn, maar wat zijn ze suggestief, wat moeten ze bruikbaar wezen
in den intiemen omgang met onze allerjongste generatie! Ik mag er misschien niet
over mee praten, maar toch, ja, ik zie ze, de aandachtig turende snuitjes,... ik zie
ze voor me!
En nu heb ik alleen nog een paar aardige verhalen-boekjes hier liggen; ze zijn
geschreven door J. Stamperius, uitgegeven door Höveker en Wormser en ze heeten:
‘De Klompenmaker en de Prinses’, en ‘Van de oude Juffrouw, Het kleine Meisje en
Het Hondje Flaks. De teekeningen zijn van Jan Sluijters, en kort gezegd, aan deze
boekjes vind ik nu alles even aardig en goed, de verhaaltjes, de prentjes, en niet
het minst: het prettige formaat en de stevige, geornamenteerde bandjes.
Jammer, misschien, dat die klompenmaker zoo erg ‘rijk’ werd. Dat had ik nu maar
aan den braven koning overgelaten.
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

ILLUSTRATIE UIT STAMPERIUS ‘DE KLOMPENMAKER EN DE PRINSES.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

291

Jan Veth, Hollandsche teekenaars van dezen tijd. Uitgave S.L. van Looy,
Amsterdam 1905.
We lazen ergens, dat het niet alle teekenaars waren, die de heer Veth in dezen
bundel behandelt, dat er menschen in genoemd werden, wier werk men, het
aanduidende als dat van een teekenaar, hierdoor zou degradeeren. Het wil me
toeschijnen, dat dit gefilosofeer over den titel, al van zeer weinig belang is. Ja, Jan
Veth had het boekje kunnen noemen: ‘Hollandsche kunstenaars van de laatste
twintig jaar’, al was er dan wellicht iemand opgestaan, om te betoogen dat hier
mogelijk ook aan toon- en andere kunstenaars gedacht kon worden, misschien ware
‘Herdrukken’, ‘Verspreide Aanteekeningen’ beter of juister geweest, maar hoe het
zij, de titel moge bij een roman of bij een tooneelstuk van overwegend belang zijn,
bij een boekje van Jan Veth geloof ik niet, dat deze u suggeeren hoeft, men kent
den schrijver en diens capaciteiten en gaat hier vol vertrouwen op af.
Immers wie, die den ontwikkelingsgang der kunst in de afgeloopen jaren gevolgd
heeft, zal zich daarbij niet herinneren de frissche, pittige, kernachtige kritieken van
Jan Veth in de ‘Groene’, de ‘Kroniek’ en elders, die er niet weinig het hunne toe
bijdroegen het publiek uit zijn dommel te wekken, het wakker te schudden, om te
doen zien, dat het kunstenaars in zijn midden had van wier bestaan het zich totaal
onbewust was.
Ja ze waren wel eens scherp en hatelijk en niet zelden lokten zij tot verzet en
wedergeschrijf, maar slagvaardig als hij is, wist Jan Veth met zijn welversneden pen
den aanvaller af te weren.
Maar het zijn trouwens niet d e z e ‘Aanteekeningen’ die thans tot een bundeltje
zijn bijeengebracht; wat misschien wel jammer is, daar zij een eigenaardige zijde
van den heer Veth's schrijverstalent zouden openbaren, en hem doen kennen ‘als
iemand die behept is met een gepaste dozis geest van tegenspraak’, zooals hij zelf
ons ergens verklaart.
Doch nu zouden wij waarlijk ook aan het filosofeeren gaan, zoo niet over den titel,
dan toch over wat het boekje mogelijk had kunnen zijn, inplaats van ons te verheugen
met wat het is, en als zoodanig dankbaar te aanvaarden.
‘Het boekje ontstond’, lezen we in de voorrede, ‘door het saamvoegen van een
aantal vroeger en later geschreven besprekingen, die in hare chronologische
opeenvolging iets als een geschiedenis van de Hollandsche teekenkunst der laatste
twintig jaar vormen. Een geschiedenis, niet zooals zij thans, achterna, uit koeler
overweging geboren en meer kritiesch-overzichtelijk gekomponeerd, zou kunnen
worden opgesteld, maar zooals zij, meest onder warme indrukken, van lieverlede
genoteerd werd, door iemand die het beloop dier kunst mede maakte.’
Ziet hier dus het uitgangspunt onzer beschouwing, en al zit er in het geheel een
chronologische volgorde, toch moeten wij ze niet te veel als een historie der schilderof teekenkunst opvatten, maar ze apprecieeren zooals ze daar zijn, losse
bespiegelingen, naar aanleiding van tentoonstellingen, van nieuwe uitgaven, van
jubilea en als zoodanig zijn zij bijna altijd interessant, het meest waarschijnlijk wel
voor hen, die zich die exposities en uitgaven van dikwijls een twintig jaar terug nog
herinneren, die daarin medeleefden.
Men moet het medegemaakt hebben om zijn ontboezeming te begrijpen over
Dijsselhof's optreden op de tentoonstelling van Architectura et Amicitia in de loods
op het Damrak: ‘Ik had werkelijk niet gedacht, dat het werk van Dijsselhof zóó goed
kon zijn, zoo rom-en-tom echt. Zijn talent doet denken aan Colenbrander, maar hij
is meer geraffineerd en hij heeft meer kanten.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Het was een gebeurtenis, een verrassing, en duidelijk spreekt dit dan ook uit het
slot van Veth's artikel: ‘Wat ik hier over Dijsselhof schreef heeft niets van het
bezadigde van een wijsgeerig welgewogen oordeel. Het was nu de tijd niet om
dadelijk met zorg een maatstok aan te leggen. Het paste ons verheugd te zijn over
zulk een verschijning. Het kan ook best zijn dat Dijsselhof niet blijft geven of geven
zal wat ik van hem verwacht. Maar dit zou me mijn vreugde van nu niet kunnen
ontnemen.
Het gebeurt niet alledag dat men een verrassing gehad heeft zooals ik vandaag.
En
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licht, dat men er dat eens van heeft, wanneer men al vaak het serieuze gezicht van
den kritikus heeft gezet, om eens een enkele maal zonder ommezien toe te juichen.’
Men moet getuige zijn geweest van de eerste groote Vincent van
Gogh-tentoonstelling in het Panorama, die ontroerde, overweldigde, die ons in eens
plaatste tegenover een wijze van zich uiten, die wij niet kenden, om te doorvoelen
wat Veth, schrijft. ‘Hij werkte alsof hij met geweld op de dingen een aanval deed,
hij werkte met de energie der gelatenheid, die verwant aan de wanhoop is, - het
was een hevig aan de natuur ontworstelen, en in spanning neerkwakken op het
geduldige doek.’
En zonder ons te streelen, zonder ons de bekoring van schoonheid te geven,
voelde men in Van Gogh een reus die ons aantrok door zijn groote kracht, zijn
machtige gaven. ‘Geïzoleerd in de wereld, en geïzoleerd met zijn willen in de kunst,
zocht hij met groote hardnekkigheid naar een instrument dat zich leenen zou, de
drager te zijn van zijn bedoelingen. Dat dit moeizaam zelfgeformeerde instrument
er een was van eenvoudig bestel, droeg er toe bij, dat hij met iets zoo overweldigends
van werking, het tot uiting bracht, - dat het een zoo gansch ander was dan de
instrumenten met de geluiden waarvan de kunstbeschaafden om hem heen zich
hadden vertrouwd gemaakt, daarin vooral lag de reden waarom men zijn zeer
eenvoudig woord zoo weinig heeft verstaan.’
En de keuze-tentoonstelling in 1892 waar Toorop voor den dag kwam met zijn
‘jonge generatie’, zijn ‘rodeurs’, zijn ‘oude tuin der weeën’, en later met zijn ‘drie
bruiden’; ook hier zal men het werk kennende, Veth's uitvoerige beschouwingen
eerst recht naar waarde kunnen schatten, ze kunnen genieten en waardeeren. Niet
minder is dit trouwens het geval waar hij achtereenvolgens Hoytema's prentenboeken
bespreekt: ‘hoe de vogels aan een koning kwamen’, ‘het leelijke jonge eendje’, ‘het
uilengeluk’, of diens lithografieën ‘zomer’ en ‘winter’ en diens portefeuille met een
zestal steenteekeningen.
Laat ons echter niet vergeten dat bijna al deze kritieken en studies naast hare
eigene kwaleiten, mede de eigenschappen van alle journalistieken arbeid vertoonen:
van een niet gering deel harer belangrijkheid te ontleenen aan hare actualiteit.
Maar Veth's wijze om de dingen te beschouwen, op te merken en neer te schrijven,
maakt dat zij, hen, die ze niet bij verschijnen lazen, maar er eerst nu in herdruk
kennis mede maakten, niet zoo zeer het gemis aan actualiteit doen voelen. Trouwens
er zijn in dit bundeltje beschouwingen die breeder van opzet, grooter van omvang,
een meer op zich zelf staand geheel vormen; we noemen bijv. de nieuwe
graveerkunst in Nederland, dat als uitgangspunt nemende Dupont's werk, een
uitvoerige bespiegeling is geworden van de waarde der burin, en die van de etsnaald;
een studie van zuiver technischen aard, die niet aan tentoonstelling of pas
verschenen uitgave onafscheidelijk gekoppeld is.
En zoo zijn er nog veel meer in: ‘de oude Hollandsche steenteekenaars’ bijv.; dit
blijven documenten voor den kunsthistorievorscher, voor hem, die uit deze bronnen
zijn gegevens zal putten, om later een overzicht van de Hollandsche kunstenaars
uit het einde der vorige eeuw te schrijven. Ook als zoodanig zijn dus dezen
herdrukken niet van belang ontbloot, want couranten en weekblad-artikelen zij
worden zelden nauwkeurig vastgehouden en geregistreerd om eenmaal tot
historie-studie te dienen.
Zeker wel het aantrekkelijkste in deze kritieken, of men ze al dan niet reeds bij
verschijnen las, of men ze al dan niet als studiemateriaal beschouwt, is de manier,
waarop deze schilder-schrijver de dingen weet te zeggen. Dat maakt ze interessant.
R.W.P. JR.
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Het Koninklijk Paleis te Amsterdam
door A.W. Weissman.
Het Koninklijk Paleis te Amsterdam was voorheen het Raadhuis der stad. Naar het
ontwerp van Jacob van Campen gebouwd, in 1655 plechtig ingewijd en in 1705
geheel voltooid, is het tot 1807 voor zijn oorspronkelijke bestemming gebruikt.
In het laatst van 1807 besloot Koning Lodewijk Napoleon zijn residentie van
Utrecht naar Amsterdam te verplaatsen; de stad bood Z.M. toen haar Raadhuis als
Paleis aan. Het ontruimen van het gebouw had plaats in Januari en Februari 1808,
onder leiding van Abraham van der Hart, Directeur van Stads-werken. De
Burgemeester was inmiddels naar Utrecht ontboden, om met den Koning omtrent
de noodige veranderingen van het Raadhuis te overleggen, en werd door den
assistent van Van der Hart, Ziesenis, als deskundige vergezeld.
Ziesenis bracht de veranderingen zeer ten genoege van Koning Lodewijk Napoleon
tot stand; hij nam 22 Juni 1808 ontslag uit zijn stadsbetrekking, om in dienst van
Z.M. over te gaan.
Er wordt dikwijls beweerd, dat het gebouw door zijn inrichting tot paleis bedorven
is. Maar een aandachtige beschouwing doet zien, dat Ziesenis met de grootste
piëteit is te werk gegaan. Die zorg is begrijpelijk, want men meende, dat het gebouw
weer spoedig zijn oude bestemming zou herkrijgen. De Koning toch had het
voornemen, een nieuw paleis in den Haag, ter plaatse van het Binnenhof, te laten
bouwen.
Ziesenis heeft zich bepaald tot het doorbreken van eenige muren, het plaatsen
van houten schotten, het maken van centrale verwarming in de Burgerzaal en op
de Galerijen, en het aanbrengen van een trap in de vroegere bodenkamer van
Burgemeesteren. In de schouwen plaatste hij de fraaie schoorsteenmantels, die
afkomstig waren uit het voor Prins Willem V gebouwde Stadhouderlijke kwartier in
Den Haag, waar nu de Tweede Kamer der Staten-Generaal vergadert. Om die
schoorsteenmantels werd het spiegelglas, mede van het Binnenhof afkomstig,
aangebracht.
Van buiten werden zoo goed als geen wijzigingen gemaakt; alleen het balcon en
de ingang aan de zijde der Paleisstraat, die noodig was, om de Wisselbank, welke
in in het gebouw gevestigd bleef, te kunnen bereiken, zijn van Ziesenis afkomstig.
Het eenige, wat als een verminking van het Raadhuis kan gelden is, dat in de
Secretarie, aan de zuidzijde, een verdieping gemaakt werd, en deze zaal in twee
kleinere vertrekken werd veranderd.
Reeds in April van het jaar 1808 was het Paleis gereed, om den Koning te
ontvangen. Den negenden dier maand werd het Stadsbestuur van Amsterdam te
Utrecht bij den vorst ten gehoore toegelaten, om Z.M. te verzoeken ‘het in een
Koninklijk Paleis veranderd Stadhuis wel te willen aannemen en als zoodanig te
verklaren’.
De Koninklijke Courant van 14 April 1808 zegt: ‘Zijne Majesteit antwoordde, dat
Zij, ten hoogste gevoelig zijnde over den wensch der Amsterdamsche Burgerij, om
Hoogstdezelve in haar midden te zien, de gedane aanbieding gaarne aannam, doch
onder volstrekt beding, dat alle daardoor veroorzaakte onkosten ten laste zouden
komen van de Kroon, alsook dat Zijne Majesteit over het Stadhuis niet langer zoude
beschikken dan tot op den Algemeenen Vrede, wanneer het herstel der finantiën
het bouwen van een nieuw paleis ten kosten van de Publieke Schatkist zoude
toelaten, ten einde dat in Den Haag te vervangen, hetwelk aan de Domeinen is
wedergegeven’. Het slot der toespraak van den Koning luidde: ‘Dat Amsterdam
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alsdan het Paleis terugbekome en hetzelve wederom tot een Stadhuis gebruike.
Indien Uwe Stad er niet een bezate overeenkomstig met haren luister, zoude Ik,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

296

DE VOORMALIGE VIERSCHAAR IN HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

297
met den Vrede, een zoodanig gebouw hebben doen stichten’.
Koning Lodewijk Napoleon, die bij zijn onderdanen wel gezien was, kon deze
belofte niet nakomen. In 1810 verloor hij zijn troon, en zijn keizerlijke broeder
bepaalde, dat het Raadhuis als Paleis zou blijven dienen. Napoleon heeft er in het
najaar van 1811 met Marie Louise vertoefd.
Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid heeft het Koninklijk Huis, als het
te Amsterdam vertoefde, het Paleis bewoond, dat voorzien bleef van de kostbare
meubelen, die Lodewijk Napoleon er had laten plaatsen.
Tot omstreeks 1870 nam niemand daar aanstoot aan. Toen begon echter J.A.
Alberdingk Thijm de wenschelijkheid te betoogen dat het Raadhuis, naar de belofte
van Koning Lodewijk Napoleon, weder aan Amsterdam zou worden teruggegeven.
Sinds is deze wensch ook door anderen geuit, en heeft het onderwerp zelfs in den
Raad een punt van bespreking uitgemaakt.
Het is zeker voor de hoofdstad niet aangenaam, dat zij nu reeds bijna een eeuw
haar Raadhuis moet missen. Voor het behoud van het monument was het echter
gelukkig, dat Koning Lodewijk Napoleon het als zijn verblijf koos. Want nu bezitten
wij het gebouw in den staat, zooals het in 1808 door het stadsbestuur werd ontruimd.
Men stelle zich eens voor, hoeveel er nu aan het gebouw zou zijn gewijzigd, indien
het als Raadhuis was blijven gebruikt! Jacob van Campen heeft zijn plan gemaakt
met het oog op den toenmaligen regeeringsvorm der stad, die niet de minste
overeenkomst meer vertoont met den tegenwoordigen. Die oude regeeringsvorm
is in den plattegrond op meesterlijke wijze verzinnelijkt. Er schuilt hierin geen mindere
symboliek dan in het plan eener middeleeuwsche kathedraal.
Gelijk zulk eene kerk georiënteerd is, zoo loopt ook de as van het Amsterdamsche
Raadhuis van het westen naar het oosten. Plaatst men zich in die as met het gelaat
naar de opkomende zon gericht, dan heeft men vóór zich de Vierschaar, waar het
heilig recht, het hoogste der stedelijke privilegiën, werd gediend.
Rechts, dus naar de hoogere zijde, bevinden zich de vertrekken van
Burgemeesteren en Thesaurieren, die de eigenlijke machthebbers waren. Links,
aan de lagere zijde, liggen de kamers der Vroedschap en der collegiën, die minder
in aanzien stonden. In de as zijn de vertrekken, aan de gerechtigheid gewijd,
aangebracht; in het vooruitspringend middenpaviljoen hadden rechts de regeerende
Burgemeesteren en links de Schepenen een kamer. Doch terwijl de eersten daar
voortdurend vertoefden, kwamen de laatsten er slechts, als lijfstraffen voltrokken
moesten worden. Bij het uitspreken der vonnissen zaten Schout en Schepenen in
de Vierschaar. Doch om duidelijk te maken, dat ook zelfs dan nog Burgemeesteren
de eersten waren, zaten deze voor een geopend venster, dat in hun kamer uitkwam,
en waardoor zij in de Vierschaar konden zien.
Bij al deze symboliek heeft Jacob van Campen toch de eischen, die de practijk
stelde, op voortreffelijke wijze bevredigd. Gelijkstraats plaatste hij aan de rechterzijde
de

de Wisselbank, die Amsterdam tot bloei had gebracht, en die, tot de 19 eeuw toe,
de grootste bankinstelling van Europa bleef. De linkerzijde gelijkstraats werd voor
het bewaren der gevangenen ingericht, die langs trappen, voor het publiek niet
toegankelijk, zoowel naar de kamer van Schepenen als naar de Justitiekamer konden
worden gebracht.
De voorname zalen op de eerste verdieping, die langs de galerijen bereikt worden,
heeft Jacob van Campen hooger gemaakt dan de andere vertrekken, waarboven
hij kamers aanbracht, die voor verschillende doeleinden bestemd waren.
In de vier hoeken van het gebouw zijn de trappen geplaatst, die toegang tot de
verdiepingen geven. Een vijfde trap, achter de Vierschaar, leidt van den Dam naar
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de groote Burgerzaal. Sinds het gebouw als paleis dient wordt de noordelijke helft
dezer trap niet meer gebruikt, omdat aan die zijde de wacht is gehuisvest.
Deze laatste trap was bestemd voor de regeering. De andere vier dienden voor
het publiek, dat ze door de vestibule aan den N.Z. Voorburgwal bereikte.
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Gaan wij het paleis aan de zijde van den Dam binnen, dan komen wij in een
overwelfde galerij, die oorspronkelijk geen deuren had, en die door fraaie bronzen
hekken van de Vierschaar is afgescheiden. Die Vierschaar is nog vrij wel in den
ouden toestand. Koning Lodewijk Napoleon, die Roomsch-Katholiek was, liet het
vertrek als paleiskapel inrichten. De fraaie in marmer uitgevoerde beeldhouwwerken
van Quellijn werden daarvoor met behangels aan het oog onttrokken, een toestand,
de

die bestendigd bleef tot het midden der 19 eeuw, ofschoon in 1813 alles, wat tot
den eeredienst behoorde, verwijderd was.
Onder de regeering van Willem III werden de beeldhouwwerken weer aan het
licht gebracht. Later is ook de tribune, die Lodewijk Napoleon vóór het venster van
het Burgemeestersvertrek had laten maken, weggebroken, en als nu nog de witkalk,
die den Bremersteen bedekt, zal zijn afgestoken en een kamertje, in het gewelf
uitgebouwd, verdwenen zal zijn, ziet men de Vierschaar weer in den oorspronkelijken
staat.
De regeerende Burgemeesteren zetelden in het vertrek ten zuiden van de
Vierschaar op de verdieping gelegen. Hun kamer was toegankelijk uit de groote
Burgerzaal. Boven de deur is fraai beeldhouwwerk aanwezig, dat echter nog door
de spiegels, die Koning Lodewijk Napoleon deed aanbrengen, aan het oog wordt
onttrokken.
Hier zaten de vier Burgemeesteren, waarvan drie één jaar en de vierde twee jaar
regeerden, aan een tafel op de fraaie stoelen, waarvan nu nog Burgemeester en
Wethouders op het Prinsenhof gebruik maken. Een kostbaar tapijt was over die tafel
uitgespreid, een ander dekte den marmeren vloer.
De schoorsteen prijkt hier met de marmeren fries van Quellijn, die den triumftocht
e

van Consul Fabius Maximus voorstelt. Want de 17 eeuwsche Burgemeesters
vergeleken zich gaarne met de Consuls der Romeinsche republiek. Daarom
schilderde Jan Lievensz ook, als schoorsteenstuk, een voorstelling uit de Romeinsche
geschiedenis, die door het daaronder geplaatste vers van Vondel dus verklaard
wordt:
De Zoon van Fabius gebiedt zijn eigen Vader
Vant Paerd te stijgen, voor Stads Eer en Achtbaarheid:
Die kent geen bloed, en eischt dat hij eerbiedig nader.
Dus eert een Man van Staet het Ampt hem opgeleid.

Tegenover dien schoorsteen hingen de schilderijen van Saenredam en Van der
Ulft, die het oude en nieuwe Stadhuis voorstelden, en nu op het Prinsenhof te zien
zijn.
en

Toen het Raadhuis in 1655, den 29 Juli, werd ingewijd, maakte Constantijn
Huygens een gedicht, hetgeen den Heeren zoo wel beviel, dat zij het door Elias
Noski in gulden letteren op steen deden graveeren. Dit graveerwerk werd in de
Burgemeesterskamer naast den schoorsteen opgehangen, en bevindt zich thans
in het Stedelijk Museum.
Het gedicht, getiteld: ‘Geluck aan de E.E. Heeren Regeerders van Amstelredam
in haer Nieuw Stadthuys’, wordt ook nu nog onder de beste van Huygens gerekend.
‘Doorluchte Stichteren van 's Waerelts achtste Wonder,
Van zoo veel Steens omhoog, op zoo veel Houts van onder,
Van zoo veel Kostelycks, zoo Konstiglyck gewrocht,
Van zoo veel Heerlyckheits, tot zoo veel Nuts gebrocht:
Godt, die u Macht en Pracht met Reden gaf te voegen,
Godt geev' u in't Gebouw, met Reden en Genoegen,
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Te toonen wie gij zijt; en, daer ick't al in sluyt:
Heil zij daer eeuwigh in, en Onheil eeuwigh uyt.
Ist oock zoo voorgeschickt, dat dese Marbre Muren
Des Aertrycks uyterste niet hebben te verduren,
En werd het noodigh dat het Negende verschijn'
Om 's Achtsten Wonderwercks nakomelingh te zijn:
Godt, uwer Vadren Godt, Godt, uwer Kindren Vader,
Godt, zoo nabij u, zij dien Kindren zooveel nader
Dat hare welvaert noch een Huys bou en besitt'
Daerbij het nieuwe sta, als't oude stond bij dit.’

Het is te begrijpen, dat de steen, waarop dit gedicht stond, in 1808 werd
weggenomen, want de tekst kon Koning Lodewijk Napoleon niet aangenaam zijn.
Hij bestemde het vertrek voor zijn adjudanten en gebruikte er zijn ontbijt, een
bestemming, waarin sedert geen verandering kwam. Nog minder behagen zou de
Koning gehad hebben in het opschrift, dat in 1674 boven de deur, die uit
Burgemeesterskamer naar de pui leidde, werd geplaatst, en dat luidde:
‘'t Onlangs door 't Frans gewelt
Vernedert Nederlant,
Gaand', als dat was gestuyt,
Int Britsche Vreê Verbant
Droogt, in d' Orangie Zon,
De tranen uyt haer oogen.’
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Reeds in 1795 was dit echter verwijderd.
De zaal ten zuiden van Burgemeesterskamer, waar de zoogenoemde Oud-Raad
vergaderde, placht Burgemeestersvertrek genoemd te worden, daar dit college
bestond uit de vier Regeerende en de acht Oud-Burgemeesteren. Alle zaken van
belang werden daar behandeld. Het vertrek wordt bereikt door een deur aan de
zuidwestzijde, met fraai beeldhouwwerk daarboven.
Hier bevinden zich twee rijk gebeeldhouwde marmeren schoorsteenen. Daarboven
zijn weer tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis geschilderd, aan de noordzijde
door Ferdinand Bol, aan de zuidzijde door Govert Flinck. Vondels verzen staan er
nog onder en geven de verklaring van wat er is voorgesteld.

SCHOORSTEEN MET FABIUS' TRIUMFTOCHT IN HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.

Zoo leest men aan de noordzijde:
‘Fabritius houdt stand in Pirrhus legertenten,
Het goud verzet hem niet, noch schandelijke zucht,
Noch Elefants gebriesch, noch felle dreigementen.
Zoo zwicht geen Man van Staet voor gaven noch gerucht.’

Aan de zuidzijde staat:
‘Op 's Burgermeesters wacht mag Romen veilig slapen,
Als Marcus Curius, het aangeboden goud
Versmaende, zich vernoegt met een gerecht van Rapen.
Zoo wordt door Matigheid en Deugt een Staet gebouwt.’

Zulke waarschuwingen tegen ‘eigenzoekelijkheid’ een ondeugd, die de vader van
Pieter Corneliszoon Hooft, toen hij Burgemeester was, reeds met reden zijn
ambtgenooten verweet, waren hier wel op haar plaats. De geschiedenis leert echter,
dat zij niet veel hebben gebaat.
Zoowel de zoldering van Burgemeesterskamer als het gewelf van
Burgemeesters-vertrek zijn door Jan Bronkhorst met zinnebeeldige voorstellingen,
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op het gezag betrekking hebbende, beschilderd. En een spreuk van Horatius, tegen
dat gewelf aangebracht, moest er den Heeren aan herinneren, dat men meer vliegen
vangt met honig dan met azijn, en derhalve de teugels van het bewind niet al te
strak mochten worden aangehaald.
Koning Lodewijk Napoleon bestemde de zaal van den Oud-Raad tot zijn
woonkamer, en liet er zoo goed als niets aan veranderen. Alleen werd een deur
onder den noordelijken schoorsteen gemaakt, om een verbinding met het vertrek
der adjudanten te verkrijgen.
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De drie schuttersstukken, van Govert Flinck, van Jacob Backer en van Joachim
Sandrart, die in de zaal hingen, verhuisden in 1808 naar het Koninklijk Museum op
de bovenverdieping van het Paleis en berusten thans in het Rijksmuseum. Omstreeks
1850 kwam een schilderij, Van Speyks heldendood verbeeldend, in hun plaats.
Daarnaar kreeg de zaal, die nu het woonvertrek der Koningin is, den naam Van
Speyk-zaal.
Zuidelijk van deze zaal vond men, in het paviljoen, dat zich naar de Kalverstraat
richt, de zaal der Thesaurieren Ordinaris, die door een voorvertrek toegankelijk was,
en waarbij zich een kabinet aansloot.

SCHOORSTEEN IN DE VAN SPEYKZAAL VAN HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.

Deze zaal werd Koning Lodewijk's slaapvertrek. In 1808 wordt dit beschreven als
zeer eenvoudig ingericht en met geel satijn behangen, terwijl 's Konings legerstede
op een verhevenheid van twee treden geplaatst was. Sedert is de inrichting natuurlijk
veranderd, ofschoon het vertrek zijn bestemming bleef behouden. De fraaie
schoorsteen is versierd met eene schilderij ‘Jozef in Egypte’, door Nicolaas de Helt
Stockade. Daaronder stond weleer het vers van Vondel:
‘Geheel Egypte brengt den Rijcksvoogt schat en have
En leeft nu zeven jaer bij 't uitgereickte graen;
Het vrije volck, door noot, wort 's Konings eigen slaven.
Eens mans voorzichtigheit kan duizenden verzaen.’

Daar de derde regel vooral den Koning aanstoot gegeven zou hebben, liet men in
1808 het gedicht verwijderen.
De zoldering der zaal prijkt nog met de kinderfiguurtjes, die Cornelis Holsteijn er
aanbracht. Thesaurieren hadden ook schilderijen in hun vertrek hangen, die nu
deels op het Archief, deels in het Rijksmuseum berusten. Lodewijk Napoleon deed
er een portret van Frederik den Groote plaatsen, dat sedert verdwenen is, gelijk ook
het afbeeldsel van Dr. Deiman, een beroemd geneesheer in die dagen.
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Op de boekenkasten der Thesaurieren stonden de bronzen beeldjes van
Hollandsche graven en gravinnen, die uit het vroegere
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Stadhuis afkomstig waren en nu in het Rijksmuseum te zien zijn.
De voormalige Secretarie is, na de verandering van 1808, niet bezienswaardig
meer. Koning Lodewijk Napoleon richtte haar in voor badkamer, werkkamer en
bibliotheek. Om ruimte voor boekenkasten te verkrijgen werd de schouw
weggebroken. Het schoorsteenstuk, Maria de Medicis, verhuisde naar het Prinsenhof,
waar het nu in de wachtkamer van den Burgemeester geplaatst is.
Aan de zijde van den N.Z. Voorburgwal vindt men de kamers, waar Thesaurieren
Extraordinaris de belastingen beheerden en de Heeren Commissarissen in kleine
zaken recht spraken. In die vertrekken huisvestte Lodewijk Napoleon zijn beide
zoons van welke de eene later, als Napoleon III, Keizer der Franschen zou worden.
Men vindt in deze zalen minder rijkdom, dan in die aan den voorgevel. De schouwen
zijn niet van marmer, doch van Bremer steen; schoorsteenstukken waren er nooit
geweest, en daarvoor in de plaats kwamen in 1808 twee sierlijke reliëfs in Empire-stijl.
Daarentegen werden de zolderingen, die met gouden ornamenten op bruinen grond
beschilderd waren, overgewit.
In 1812 werden deze beide vertrekken bewoond door den Prins van Neuchâtel
en Wagram. De vroegere kamer der Commissarissen was toen met gele zijde
behangen en gestoffeerd, terwijl daarentegen voor die waar de Thesaurieren
Extraordinaris gezeteld hadden, paarsche zijde was genomen.
De Schepenkamer, in de as van het gebouw, werd de Troonzaal van Koning
Lodewijk Napoleon, en bleef sinds die bestemming behouden. Er was voor den
troon geen andere plaats, dan tegen den prachtigen schoorsteen, die daardoor
geheel aan het oog werd onttrokken. Alleen aan de zijden is het beeldhouwwerk
van Quellijn in het gezicht gebleven. Maar het voortreffelijk doek van Ferdinand Bol
werd verborgen. Wat het voorstelt, zegt Vondels vers:
‘Hebreeuwsche Moses heeft de Wet van Godt ontfangen
Waermede hij naer 't Volck van boven wederkeert,
Dat hem eerbiedig groet en welkomt met verlangen.
De vrije Staat luickt op alst Volck de wetten eert.’

Aan de noordzijde is deze zaal lager, dan aan den zuidkant. Daar stond het gestoelte
der rechters, de zoogenaamde Schepenbank. In het vertrek daarboven hield de
Schout verblijf. Als men uit de Burgerzaal de kamer van Schepenen betrad, kwam
men eerst in een portaal, dat toegang gaf tot twee vertrekken, die, door drie groote
ramen, elk uit de Burgerzaal hun licht kregen. Die vertrekken waren de wachtkamers
der advocaten en procureurs. Sinds 1808 zijn voor deze ramen spiegels geplaatst,
en de vertrekken van hun licht beroofd.
Noordelijk van de Schepenen zetelden de Schepenen Extraordinaris en dan kwam
men in het vertrek der Rekenkamer. Deze zalen zijn minder rijk, dan de andere. De
schouwen, van Bremer steen, hadden geen schoorsteenstukken oorspronkelijk.
e

Maar in de 18 eeuw, toen de schouw aan de noordzijde van de schepenkamer
door een witmarmeren nis voor een kachel werd vervangen, verhuisde Lievensz'
schilderij, de Vrede en de Voorzichtigheid naast de Gerechtigheid voorstellende,
naar den schoorsteen van Schepenen Exta-ordinaris. Lodewijk Napoleon, die aan
deze zijde de appartementen voor Koningin Hortense liet inrichten, voorzag den
schoorsteen der Rekenkamer van een schilderij, die een wijnoogst in Italië verbeeldt.
Tegenover de Nieuwe Kerk zijn twee vertrekken aanwezig. Het eerste is de
Desolate Boedelkamer, het tweede de Assurantiekamer. Hier hebben de
schoorsteenen geen zuilen, doch daarentegen zijn wel schoorsteenstukken aanwezig.
Het eene, van Thomas de Keyser, stelt Ulysses voor, die in ‘desolaten’ toestand
zich tot Nausikaa en haar gezellinnen wendt, wat zeker wel toepasselijk is. Het
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andere is van Willem Brassemery, gezegd Strijcker, en geeft een toespeling op de
moeilijkheden, die het vaststellen der zeeschade opleverde, door Theseus voor te
stellen, die het kluwen van Ariadne krijgt, dat hem den terugweg uit den doolhof zal
mogelijk maken.
Rembrandt is een der eersten geweest, die den pijnlijken gang naar de Desolate
Boedelkamer moest ondernemen. Dit najaar zal het 250 jaar geleden zijn, dat hij
daar binnentrad.
De Weeskamer neemt het noordoostelijk paviljoen aan den voorgevel in. Men
bereikte
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haar vroeger door een voorvertrek, waarvan de zoldering met vogels beschilderd
was, welk schilderwerk echter in 1808 is overgewit. Deze zaal is voorzien van een
prachtigen schouw, die een schoorsteenstuk heeft, door Cornelis Holsteyn
geschilderd. Vondel maakte hier het onderschrift niet, maar de dichter-glazenmaker
Jan Vos. Daar zijn gedicht aldus begon, als verklaring van hetgeen was voorgesteld:
‘Lycurgus houdt zijn neef voor wettig erf van 't land’
vond men het in 1808 maar beter het te doen verdwijnen, om Koning Lodewijk, die
nu niet bepaald de wettige erfgenaam der Oranjes was, geen aanstoot te geven.

DE TROONZAAL IN HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.

De zoldering vertoont schilderwerk van Holsteyn, dat vroeger door vergulde
ornamenten was omgeven, die bij de inrichting tot paleis zijn overgewit.
De Weeskamer werd door Koning Lodewijk als eetzaal gebruikt. Zij was met gele
zijde behangen en gestoffeerd. De zalen tusschen de Weeskamer en de
Schepenskamer gelegen, werden door de Koningin bewoond.
De Vroedschapskamer, die men thans de Mozeszaal noemt, is een der best
bewaarde vertrekken. In Koning Lodewijks tijd was zij de vergaderzaal van den
Staatsraad.
Het zuidelijk schoorsteenstuk, Mozes en Jethro, is van Jan Bronkhorst, het
noordelijke, Salomo's gebed om wijsheid, werd door Govert Flinck geschilderd.
Vondel heeft de onderschriften gemaakt.
Het eerste is verdwenen, en luidde:
‘De groote Moses geeft aan 't Volck des Hemels Wetten
Ten eind' het zijne ziel niet roeckloos zou besmetten,
Dit was een Baecken voor het dwalende geslacht.
De wetten zijn een zuil en schragen 't Land met macht.’
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Dit vers behoort niet tot de beste van Vondel; beter is het andere, dat nog zich onder
de schilderij bevindt.
‘Daer Salomons gebedt en offer Godt behagen
Wort hem de Wijsheit 's nachts belooft uit 's hemels troon,
Met eenen Rijkdom, Eer en veelgewenschte Dagen.
Waer Wijsheit raeden magh daer spant de Staet de kroon.’

Tegenover de vensters hangt de groote schilderij, door Jacob de Wit in 1736, 1737
en 1738 vervaardigd en verbeeldend het verkiezen der zeventig oudsten door Mozes.
Boven de deuren en tusschen de ramen heeft dezelfde meester zijn beroemde
grauwtjes geschilderd. Het middenvak van het gewelf wordt ingenomen door eene
groote schilderij van Erasmus Quellinus, in 1656 gemaakt, en de glorie van
Amsterdam verzinnelijkend.
Ten zuiden van dit vertrek vinden wij de Justitiekamer, die oorspronkelijk alleen
uit de Burgerzaal toegankelijk was. De fraaie bekroning boven de deur is nu achter
spiegels verborgen.
Even als de Burgemeesterskamer heeft ook de Justitiekamer marmeren
Korinthische pilasters tegen de muren. De marmeren schoorsteen is in 1808 gesloopt,
omdat de zinnebeelden,
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op de doodstraf betrekkelijk, waarmede zij prijkte, niet pasten in een theesalon, als
hoedanig het vertrek dienst moest doen, dat met gele zijde werd behangen Gelukkig
werd de de zolderschildering, door Nicolaas de Helt Stockade, gespaard, ofschoon
natuurlijk ook zij op de straffende gerechtigheid zinspeelt.
Als wij, de Justitiekamer verlatend, de oude pui overgaan, dan komen wij weder,
langs de Vierschaar, aan Burgemeesterskamer, waar wij onze wandeling begonnen.
Voor die pui heeft Koning Lodewijk het balcon laten maken, dat zich ook langs de
twee vertrekken aan de noord- en zuidzijde uitstrekt. De zoldering der pui prijkt met
drie schilderijen van Jan Bronkhorst, de Goede Faam, den Tijd en de Kwade Faam
voorstellend. Van de pui toch werden ‘zoowel tot eer als tot schande strekkende’
stukken afgelezen.

GROOTE EETZAAL, MET INGANG DER VOORMALIGE DESOLATE BOEDELKAMER, IN HET KONINKLIJK
PALEIS TE AMSTERDAM.

De Burgerzaal was oorspronkelijk, met de galerijen om de twee binnenplaatsen
bestemd geweest als ‘salle des pas perdus’. Toen Koning Lodewijk de Burgerzaal
tot balzaal had doen inrichten, beschreef een tijdgenoot haar aldus:
‘Men kan zich geen denkbeeld vormen van den indruk, welke het eerste gezigt
dezer zaal op de binnentredenden maakt. Luisterrijk en deftig doet zich dezelve aan
het verwonderd oog op. Werwaarts men zich keert, overal ziet men nieuwe oorzaken
tot verwondering. De zijmuren zijn met uitmuntende spiegelglazen bedekt, terwijl
de onderscheidene kleuren der venstergordijnen eene bevallige vertooning opleveren,
wordende het geheel nog verfraaid door de aangename somberheid, die zich over
de geheele zaal verspreidt, en veroorzaakt wordt door de hemelsblaauwe gordijnen,
welke voor de bovenste vensters hangen. Het vloerkleed, dat den geheelen grond
bedekt, is van zwart gebloemd fluweel. Over hetzelve liggen loopers, langs welke
men gaat, ten einde het kleed zelve niet te beschadigen. De glazen kroonen die,
ten getale van acht, des avonds deze zaal verlichten, zijn van een uitmuntenden
en schoonen smaak, heerlijk bewerkt en van eene groote waarde. De zaal, door
middel deezerkroonen verlicht zijnde, levert een alleszins overheerlijk schouwspel.
Boven hangen de zegeteekenen, weleer door onze voorouders op hunne vijanden
behaald.’
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In hoofdzaak is deze zaal nog als in Koning Lodewijks tijd. Het Doorniksche tapijt,
dat hij daar leggen deed, is echter sedert door een Deventersch vervangen. De
‘aangename somberheid’ is er ook nog, daar de gordijnen veel van het door de
vensters invallend licht onderscheppen. Zij maakt, dat het schilderwerk, in 1705
door J. Hoogzaat en G. Rademaker onder toezicht van Jan Goeree tegen het houten
gewelf aangebracht, niet best uitkomt.
Een van de grootste veranderingen, in 1808 gemaakt, is, dat de oude galerijen
door houten, als marmer geschilderde schotten in vertrekken werden gescheiden,
die als eetzaal, verblijf voor
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de pages, zaal voor de ambassadeurs en biljartkamer dienden.
Het practische voordeel, aan deze schotten verbonden, heeft ze nu haast een
eeuw op hun plaats doen blijven, ofschoon Ziesenis waarschijnlijk meende, dat ze
er maar een paar jaar zouden staan. Het ware zeker te wenschen, dat zij voortaan
dan alleen werden opgezet, als het hof het paleis bewoont, doch overigens
opgeborgen werden, om de marmerwerken van Quellijn de betere verlichting te
geven, die deze zoo verdienen.
Terwijl de vertrekken en galerijen der voornaamste verdieping van het Stadhuis
e

met inderdaad vorstelijke pracht in de 17 eeuw zijn versierd, is op de andere
verdiepingen groote eenvoud betracht.

VOORMALIGE ZAAL VAN COMMISSARISSEN DER WISSELBANK IN HET KONINKLIJK PALEIS TE
AMSTERDAM.

Gelijkstraats heeft men alleen de zaal, waar de Commissarissen der Wisselbank
vergaderden, van gebeeldhouwde pilasters voorzien. Van de verdieping boven de
Desolate Boedelkamer is slechts de schouw der Trouwkamer opmerking waard om
het beeldhouwwerk, waarbij de twee ineengelegde rechterhanden niet vergeten
zijn. Die kamer heette officieel ‘Kamer van Huwelijkszaken en Injuriën’, maar placht
door het volk ‘de krakeelkamer’ genoemd te worden, daar hier de Commissarissen
recht spraken in gevallen, dat partijen met elkander getwist hadden.
Voor den Krijgsraad was de groote zaal, boven Schepenskamer gelegen, bestemd,
toen het plan van het gebouw werd gemaakt. In 1657 overleed Jacob van Campen,
(in 1595 te Haarlem geboren) zonder een plan voor de versiering van dit vertrek te
hebben aangegeven. Men vroeg het toen aan Pieter Post, die een leerling en
medewerker van den grooten bouwmeester was. Doch de uitvoering is achterwege
gebleven, en zoo vertoont zich
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thans de zaal als een groote, hooge, maar kale ruimte, door een houten gewelf
gedekt. De kleine Krijgsraadkamer ligt aan de zuidzijde.
In 1808 werd hier het Koninklijk Museum ingericht, dat in 1814 naar het Trippenhuis
is overgebracht. De Nachtwacht van Rembrandt hing sinds 1715 in de kleine
Krijgsraadkamer, tegen den zuidelijken muur en ontving daar licht uit het
noordwesten. De groote Krijgsraadkamer bevatte den Schuttersmaaltijd van
Bartholomëus van der Helst, die tegen den zuidelijken muur hing, terwijl het
Korporaalschap van Roelof Bicker, door denzelfden meester, daartegenover was
geplaatst. Ook schuttersstukken van Govert Flinck, Cornelis Ketel, Frans Hals,
Werner van Valckert en anderen waren hier opgehangen.
Niet al deze schilderijen bleven in 1808 waar zij waren. Alleen die, welke later
naar het Trippenhuis zijn gebracht, maakten deel uit van het Koninklijk Museum; de
overigen gingen naar het Prinsenhof. Pas in het Rijksmuseum kwam alles
grootendeels weer bijeen.
e

In de 18 eeuw bevatte het Stadhuis ook een kunstzaal, waartoe het vertrek boven
de Vroedschapskamer aan de zijde van den Dam was ingericht. Daar werden,
behalve een portret, dat Ludolf Backhuizen voorstelde, door dezen zeeschilder zelf
op het paneel gebracht, ook bewaard de zeven duizend prenten, die de heer Michiel
Hinlópen aan de stad had geschonken. Deze prenten berusten nu deels in het
Rijksprentenkabinet, deels in de Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
Wij zullen nu nog de zuidoostelijke trap, aan de zijde der Kalverstraat opgaan,
die al van ouds, gelijk tegenwoordig nog, diende om den toren te bereiken. Zij gaf
tevens toegang naar de vertrekken aan de zuidzijde, boven de Secretarie, waar het
Zegelkantoor was en de Boekhouder der Officiën verblijf hield. Ook de timmerwinkel
was aan die zijde gelegen en wel in de lage verdieping onder de kap. Die verdieping
bevatte verder de Wapenkamer, welke zich over de geheele oostzijde, de noordzijde
en een gedeelte der zuidzijde van het gebouw uitstrekte. Daar werd het schiet- en
zijdgeweer bewaard, dat bestemd was om in tijden van gevaar aan de burgerij te
worden uitgereikt.
In de vertrekken aan den Dam, onder de Wapenkamer gelegen, berustten de
minuten der notarissen. Boven de kleine Krijgsraadskamer was men gewoon, het
archief der Wisselbank te bergen.
De vertrekken noordelijk van de groote Krijgsraadskamer werden door den cipier
gebruikt. Daarboven lag de bergplaats der Desolate Boedelkamer, door koning
Lodewijk tot zijn linnenkamer ingericht.
Boven de Rekenkamer vond men de Modelkamer, waar de modellen berustten,
die men nu deels in het Rijks-, deels in het Stedelijk Museum ziet.
In 1807 werd hier ook een Rariteitenkamer ingericht, die sinds 1808 behoorde
tot het Koninklijk Museum, hetwelk ik boven reeds noemde. Dit Museum was
Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 12 tot 3 uur opengesteld. Sinds 1812 was
het op alle werkdagen gedurende die uren te bezichtigen.
Bijzonder merkwaardig is het vertrek van den uurwerkmaker onder den toren,
waar, in een sierlijk eikenhouten koepelgebouw, het door Jurriaan Spraeckel
vervaardigd uurwerk is opgesteld. Men ziet daar ook de groote metalen ton, die de
37 klokken van het speelwerk geluid doet geven. Van deze klokken zijn er 35 door
François Hemony en 2 door zijn opvolger Claude Fremy gegoten.
Wij hebben nu de voornaamste vertrekken van het gebouw beschouwd en
gelegenheid gehad, den vroegeren toestand met den tegenwoordigen te vergelijken.
Na twee en een halve eeuw vertoont het gebouw nog zóó weinig sporen van
verval, dat men het Paleis nog een lang leven kan voorspellen. Slechts het marmer
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van het westelijk frontispies is hier en daar verweerd, terwijl enkele deelen der
kroonlijsten door inwatering en afvriezen naar beneden gevallen zijn.
Hopen wij dat het nog lang moge duren
‘Eer 't noodig wordt, dat 't negende verschijn'
Om 's achtsten wonderwercks nakomelingh te zijn’,

want het valt te betwijfelen of ons nageslacht nog wel de kunstkracht zal hebben,
om zulk een wonderwerk tot stand te brengen.
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Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
II. Twickel.
Met de stafkaart van Overijssel vóór ons, waarop in kleur de stukken land
aangegeven zijn die tot Twickel behooren, krijgen wij eenig denkbeeld van de groote
uitgestrektheid van dit landgoed, met zijn ongerepte bosschen, zijn weilanden en
akkers en met zijn 200 boerderijen.
Een groot deel van Twenthe aan één stuk, en kleinere perceelen welke door
aankoop gaandeweg verkregen zijn, meer verspreid liggend, dit alles te samen
beslaat een oppervlakte van circa 4500 bunders en vormt van Noord tot Zuid een
uitgestrektheid van 20 bij een breedte van 10 K.M.
Een middeneeuwsche bezitting dus nog, dáár waar een bloeiende streek met de
meest moderne industrie - machine- en textielfabrieken - onmiddelijk aan grenst.
In die onmiddelijke nabijheid van drukke nijverheidscentra - waar den moeielijksten
economischen strijd wordt gevoerd - oerwouden en ter nauwernood gecultiveerd
land en... patriarchale toestanden.
En midden in, - op de kaart een klein
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rood stipje - het plaatsje Delden als een goedaardig parasietje tusschen al dat groen:
de bosschen, de landerijen van Twickel, welke het stadje - dat nagenoeg zonder
eigen grondbezit is, en door de onmiddelijke nabuurschap van enkel fabrieksplaatsen
den landbouw heeft moeten opgeven - aan drie zijden eng omsluiten, waardoor het
zich dus slechts aan één kant een weinig o n t - t w i c k e l e n kan, zooals men dat
daar ter plaatse gelieft te noemen.
'n Aardig plaatsje echter, dat Delden met zijn oud begroeid kerkje en waarvan de
geschiedenis zoo onafscheidelijk met die van het Huis Twickel is sâamgeweven.
Het grijze kerkje dateert reeds van 1464:
‘Int - jaar - ons - here.
m.c.c.c.c.lx.iii. en. eyn.
doe - waert - tho-desser-kercke.
ghelecht - de - eerst - steen.’
Zoo staat het gebeiteld boven den Oostelijken ingang en het was een van de eerste
Heeren van Twickel: Johan, die de kerk te Delden bouwde.
Dit vonden wij aangeteekend in een oude oorkonde, terwijl op den toren van de
kerk weêr te lezen is dat:
‘Int - jar - ons - herr.
m.v.xv en een.
is. hir. gelecht.
de. eerste. steen.’
Hoe het zij, om van de vroegste geschiedenis van Twickel iets te vinden blijft niet
anders over dan de oude aanteekeningen te raadplegen en moet men het er dus
wel met de betrouwbaarheid op wagen. En de papieren van Twickel zijn vele!
Door de opvolgende rentmeesters van het goed zorgvuldig bewaard, door den
tegenwoordigen titularis en zijn voorganger keurig gerangschikt vindt men in het
archief nog al de rekeningen, kwitanties, koopacten en pachtbrieven, benevens
kostbare en zeldzame handschriften vergaard. Op lange rijen, vier hoog, staan
doozen en doozen vol bescheiden en rusten daar stapels oorkonden, waarvan de
echte oude zegels - nù zwart geworden klompjes was op bruin verweerde
perkamentstrooken - in dikke trossen afhangen.
Er lag een stuk van... 1287, een dorre koopacte, maar met dat prachtig-zwierige,
zoo echt-decoratieve letterschrift uit dien tijd.
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Wij zagen pachtboekjes - begonnen in den aanvang der 18 eeuw - waarin jaar
in, jaar uit de pachten werden afgeschreven op een zelfden naam... dien van de
boeren die elkaâr van vader op zoon opvolgden als pachter van éénzelfde hoeve.
En met een treffende gelijkmatigheid over een tijdperk van bijna twee eeuwen in
éénzelfde boekje, telken jare zóóveel guldens, zóóveel schellingen, zóóveel duiten
afgeschreven; altijd één zelfde bedrag.
Maar nevens die onaanzienlijke, beduimelde
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pachtboekjes, zagen wij ook kostbare perkamentbladen met koninklijke zegels....
Daar lagen nog oorkonden uit den Spaanschen tijd van Karel V... van de
Landvoogdes Margaretha van Parma... van den Hertog van Alva - die zich Duc
d'Alwa teekent - Ginds vonden wij brieven van de Prinsen van Oranje....
Een bescheiden gebonden ‘vreemdelingenboekje’ dat op een der tafels in de
bibliotheek van het kasteel ligt is gevuld met eigenhandig geschreven herinneringen
door de aanzienlijke personen die de gasten van Twickel waren. Die schriften gaan
veelal vergezeld van zorgvuldig geteekende familiewapens, sommige daarvan
waarlijk heraldische prachtstukjes.
Op een der eerste bladen van dit zeldzame boekje... de handteekening van Maurits
Prince van Oranjen, in 1621 verblijvend op Twickel!
En snuffelend in de doozen van het archief lazen wij dat in 1347 Herman van
Twickel van Munster in Westphalen, het Huis to Eysinc kocht en daaraan den naam
Twickel gaf.
Zonder in meer uitvoerige geschiedkundige opsommingen te vervallen, mogen,
geput uit de kostbare stukken in Twickel's archief, hier eenige zéér beknopte
aanteekeningen volgen welke tenminste de meest sprekende feiten vermelden die
op het kasteel betrekking hebben.
De straks genoemde stichter van de kerk van Delden: Johan van Twickel wordt
in 1494 door bisschop David van Utrecht als Drost van Twente aangesteld.
Niet langer dan twee eeuwen heeft het goed den Twickels toebehoord, maar ging
in 1537, door huwelijk aan het geslacht Raesfelt over en door Goossen van Raesfelt
is in 1551 met den bouw van het tegenwoordige kasteel begonnen, welks hoofdgevel
van baksteen met horizontale steenen banden, nog een vrij intact voorbeeld is uit
den eersten tijd der Hollandsche Renaissance.
Dit front is zeer eenvoudig en bestaat uit
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een middenpartij met twee zijvleugels en een nuchteren, weinig sierlijken toren.
Tusschen twee op kraagsteenen uitgebouwde erkers in natuursteen, waarboven
dakvensters met eenigszins rijker toppen, verrijst de eenvoudige puntgevel.
De hoofdingang - waarheen van af het voorplein een massieve steenen brug over
de slotgracht toegang geeft - is in rond-boogvorm en wordt ter weerzijden geflankeerd
door zandsteenen zuilen met basement en kapiteel waarop de ongeveer levensgroote
beelden van Adam en Eva staan.
De ingang is bekroond door een hoog fronton, dat tot halfweg de vensters van
de eerste verdieping reikt en boven welks tympan, in hoog-relief gebeeldhouwd, de
boom uit het paradijs met de slang.
Het met prettig vroeg-Renaissance ornament versierde fronton, is gevuld door
een epitaphium, dat met sierlijke kolonnetten omlijst de wapenschilden der familiën
Twickel en Raesfelt bevat, en de volgende inscriptie:
IN T JAAR MV.L YNDE EIN HEFT GELAGHT GOSSEN VAN RAESFELT
IN DER TIT DROEST 'S LANTS VAN TWENT VND ANGHES VAN
TWICKELOO SYN ELIGE HVSFROV AN DESSEN PORT DEN ERSTEN
STEEN
de

In het laatst van de 17 eeuw ging Twickel opnieuw in een andere familie over,
*)
daar de laatste erfdochter van Adolph Hendrik van Raesfelt in 1676 in het huwelijk
†)
trad met Jacob van Wassenaer, den zoon van den welbekenden admiraal van
Wassenaer van Obdam, die in den Engelschen Zeeslag in 1665 door het in de lucht
springen van zijn admiraalschip het leven gelaten had.
Tot 1850 blijft Twickel aan de Wassenaers behooren toen bij den dood van Maria
Cornelia

*)
†)

Adriana Sophia Baronesse van Raesfelt. Vrouw van Twickel en Lage, overl. 1694.
Jacob Baron van Wassenaer Obdam, in 1711 tot Rijksgraaf verheven. Baenderheer van
Wassenaer, Heer van Obdam, Kernhem enz. Geb. 1646, overl. 1714.
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Gravin van Wassenaer, - de laatste erfdochter uit het geslacht van
Wassenaer-Obdam - haar echtgenoot: Mr. Jacob Dirk Carel Baron van Heeckeren
als haar universeel erfgenaam in het genot van de bezitting trad.
De tegenwoordige eigenaar van het landgoed: Dr. Rodolph Frederic Baron van
Heeckeren van Wassenaer is zoo bereidwillig geweest, behalve zijn kostelijk park,
ook zijn prachtige woning voor ons open te stellen, waardoor wij den lezer van
Elsevier's een menigte afbeeldingen kunnen aanbieden, tot het maken waarvan de
heer van Heeckeren ons met bijzondere voorkomendheid heeft in staat gesteld.
Waar Delden tegenwoordig des zomers nog al door vele logés wordt bezocht, durf
ik toch te veronderstellen dat er menigeen onder u is voor wien deze plaats en
Twickel nog onbekenden zijn; en ik wil gaarne bekennen dat ik zelf nog pas een
paar jaren geleden voor het eerst in de gelegenheid kwam daar een bezoek te
brengen. Ik was n.l. per rijwiel op weg gegaan met de bedoeling des avonds
Bentheim te bereiken.
Het was een warme dag en na een langen, stoffigen rit over den Holter- en
Markelerberg en door het zonnige Goor, zeeg ik te Delden in het Hotel de Zwaan
dorstig neer.

KASTEEL ACHTERZIJDE. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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Het duurde niet lang of de spraakzame hotelier informeerde vol belangstelling
naar mijn plannen.
‘Of ik nog vèrder ging?’ en ‘of ik Twickel al gezien had?’
‘Twickel?’ Ik had er wèl aan gedacht, dat ik daar langs zou komen, terloops ook
een kijkje nemen, maar het buiten tot doel van mijn dagtochtje te maken, hier had
ik eigenlijk geen plan op gehad.
‘Is Twickel te zien?’ vroeg ik, meer uit beleefdheid tegenover den hotelhouder
dan wel uit overgroote belangstelling.
De herbergier staarde mij met groote ronde oogen aan: ‘Weet meneer dàt niet!’
met zóó'n lange klemtoon, dat mijn heele lange rit, mijn afgelegde kilometers waarop
ik zoo trotsch was erbij in het niet slonken... en in het diep besef van mijn
buitengewone onnoozelheid, spoedde ik mij, zoo gauw ik
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kon, door een zijlaantje naar het Buiten.
Gewapend met een klein plattegrondje, mij in het hotel verstrekt, doolde ik het
park in... vergetend geheel en al het verdere doel van mijn rit... en ik doolde en
raakte meer en meer onder de bekoring van dit verrukkelijke wildpark.
Konijntjes en eekhorentjes sprongen in het rond, de vogels zongen hun hoogste
lied en tot ver in het rustige bosch - verblijfplaats van ontelbare faisanten - drong
het eigenaardig droefgeestig geluid door van de klokjes der koeien.
Door dicht woud, langs eerbiedwaardige boomen, over beken, voorbij open plekken
met een ruim uitzicht over malsche weiden, dwaalde ik voort... om op eenmaal op
het onverwachtst vlak voor het eigenlijke kasteel terecht te komen.
Die kronkelpaden, die slingerwegen, zij waren dus volgens een bepaald plan
aangelegd en het bleek de ontwerpende hand van een begaafden tuinarchitect te
zijn, die met zooveel verfijning den eersten blik op het kasteel en zijn onmiddellijke
omgeving had voorbereid.
Imposant is de eerste indruk van het Huis Twickel niet. Maar open en frank ligt het
in zijn volle gevelbreedte, aan een ruim zonnig voorplein, voor u.
Een buitengracht, welke echter in de schaduw van de ‘bouwhuizen’ onder het
diep neerhangend gebladerte in een vreedzaam beekje verloopt, hooge steenen
wallen - maar met een profusie van bloemen bezet - dat alles ademt vriendelijkheid
de

en rust, en zelfs een paar geweldige bronzen kanonnen - mooie 18 eeuwsche
stukken - welke ter weerszijde van de brug op de wallen prijken, vermogen niet den
indruk van vrede en kalmte te verstoren, zoo vertrouwelijk staan zij daar te midden
van de bloemperken en in gezelschap van welgevulde bloemvazen.
Aan weerszijden van het voorplein, in welks midden een achthoekig gazon met
een fontein, - óók rondom met bloemen beplant - staan de beide bouwhuizen: stallen,
koetshuizen en tuigenkamers; eenvoudige met klimop begroeide huizen en met een
goedig klokketorentje als van een klein dorpskerkje. Maar van binnen keurig in orde!
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stal, welke geheel op Engelsche wijze is ingericht: tegelvloer, gelakt grenenhouten
zoldering en een 20-tal ruime glad-betimmerde boxes, met soliede glanzend koperen
fittings; en alles frisch, luchtig, uitmuntend geventileerd.
En aan de overzijde, in het koetshuis een keur van rijtuigen van allerlei type en
stijl: de Engelsche mail-coach, een Russisch rijtuig, en ook koetsen van verouderd
model... maar in de hoogste mate schilderachtig, herinnerend aan den leuken tijd
van de diligence. Daartusschen blonk een geheel kant en klaar ingerichte brandspuit.
Het was alles in de puntjes.
Als mijn oog toevallig viel op een paar donkere vlekken in den overigens helder
geschrobden vloer, schudde de koetsier bedenkelijk het grijze hoofd: ‘Van de
benzine, meneer, onmogelijk er uit te krijgen: zóó geschuurd en geboend! Lam
goed, meneer!’
Ik heb er den goeden man maar niet over laten uitspreken... ik begreep genoeg...
zijn meester had tegenwoordig een auto... en ik las in den blik van den trouwen
dienaar, trotsch op zijn mooie paarden, trotsch op zijn goed onderhouden stal waarin
hij 50 jaar van zijn leven was bezig geweest... een moeielijk te onderdrukken
antipathie tegen het modernste der voertuigen.
‘Het Twickelsche park is te zien,’ had de hotelhouder mij gezegd en werkelijk heeft
de bezitter, met groote vrijgevigheid toegestaan, dat behalve het groote park, ook
den om het kasteel aangelegden tuin, met diens heerlijke bloemperken, vijvers en
gazons en uitgestrekten hertenkamp - waarin een 150 herten grazen - voor bezoekers
toegankelijk is.
Men heeft slechts aan te schellen aan het naast de bouwhuizen gelegen hek, om
door een der tuinlieden rondgeleid, zich te kunnen verlustigen in een wandeling
door dit waarlijk zeldzaam fraaie park.
Ons laatste bezoek aan Twickel, toen wij in den tuin rondwandelden was in de
eerste dagen van November.
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Het had wat ruig-gevroren; rijp verzilverde hier en daar de heesters en planten.
Het loof van de boomen was al wat gedund en opende daardoor kijkjes in het
dampig, blauwe verschiet.
Geele, roode, bruine bladeren waren zachtkens neergedwarreld en vormden op
de voetpaden, de gazons, de nog groene gewassen, en op de bemoste daken in
den hertenkamp, één laag van verguld. En als met goud bespikkeld geleken de
spiegelende oppervlakken van vijver en plassen.
De reeds bijna geheel ontbladerde takken van sommige alleen staande boomen
teekenden - als het rag-fijn craquelé van kostbaar porcelein - zich af tegen de ijle
herfstlucht, of vormden, zich buigend over de vijvers, fantastische silhouetten, als
van Japansche waterverfteekeningen.
De stilte werd slechts gebroken door het gefluit van meezen of den scherpen
kreet van een opvliegenden ijsvogel, waarvan men het sterke pauwblauw, - als even
een valsch nootje tusschen de harmonische bruinen en groenen - zag flikkeren.
Bloemen waren er nu niet veel meer en de oranjeboomen, welke 's zomers als
plechtige wachters om het parterre staan geschaard, waren bij de nadering van de
eerste koude dagen reeds naar hun logis: de oranjerie gebracht.
Behalve dit eenigzins laag gelegen parterre voor de oranjerie, en een paar
rechthoekige gazons tusschen taluds, terzijde van den oprit, is in den Twickelschen
tuin den Franschen stijl weinig toegepast.
Nog vindt men aan de achterzijde van het kasteel, binnen de gracht een plein of
perron dat op regelmatige wijze is beplant, alsook op de bastions naast de brug
enkele, in bolvorm gesnoeide heesters, maar voor het overige is de tuin geïnspireerd
op den E n g e l s c h e n L a n d s c h a p t u i n .
Voor zoover den Franschen aanleg betreft is deze, naar plannen van den
Franschman André, uitgevoerd door Hugo Poortman,
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terwijl het overige gedeelte van den achtertuin: de Wildbaan, de Hertenkamp, de
Vijvers, - binnen het raster tesamen nog een oppervlakte van 25 bunders oorspronkelijk van de hand van Zocher is. De groote ruimte veroorloofde hier een
breede aanleg en op kunstvolle wijze is hier van de gegevens van het terrein en de
aanwezigheid van water partij getrokken, terwijl zéér oude boomen òf tot massieve
*)
groepen vereenigd, òf als buitengewone specimen geisoleerd zijn gelaten.
Deze kostelijke groepen van ware woudreuzen, met klimplanten, kamperfoelie of
klimop tot in hun kruinen doorsponnen, aan hun voet met struikgewas omplant,
vormen een van de vele schoon heden van het Twickelsche park; want overal is
zóó veel ruimte dat ook de afzonderlijk staande boomen, - alle prachtexemplaren van verschillende plaatsen goed te overzien zijn, nu eens als grillig gevormde
poorten, lanen en voetpaden overspannend, dan weêr een statige, goed
geproportioneerde omlijsting vormend om het daartusschen gelegen kasteel, welks
profiel naast de hoog opgaande stammen uiterst tot zijn recht komt.
Waar elders, zich aanpassend aan den statigen eenvoud van het 17-eeuwsche
huis, de le Nôtre tuin van zoo'n decoratieve werking is, komt hier, om het meer
pittoreske Twickelsche huis - onregelmatiger van plan en door herhaalde bijbouwing
meer bewegelijk van contouren - juist de Engelsche aanleg volkomen daarmede in
overeenstemming.
En waar in den Franschen tuin volgens een te voren op papier uitgedacht stelsel,
in de vormelijke beplanting, geen enkel deel van de tuin-compositie aan het toeval
is overgelaten, is daarentegen in den hier aanwezigen tuin-aanleg die in
landschap-stijl is opgevat het uitgangspunt geheel verschillend en werd partij
*)
getrokken van de aanwezige gegevens: t e r r e i n , w a t e r en b o s c h .

BUITENGRACHT. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De gesteldheid van het t e r r e i n is bij den aanleg van het park van den
allergrootsten invloed en de kunstenaar hield dit in de eerste plaats in het oog.
*)
*)

Bij een bezoek aan het Park, wordt de aandacht gevestigd op den z.g. ‘koningseik’, welke in
1862 door Koning Willem III werd geplant.
Zie hierover de opmerkingen in een vorig artikel, pag. 26.
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Een heuvelachtige bodem is uit den aard der zaak een dankbaarder gegeven bij
ontwerpen van grootere uitgestrektheid. De h o l l e terreinvorm: een dal door heuvels
omgeven vertoont groote oppervlakten, omdat elk deel daarvan zichtbaar is zonder
perspectivische verkorting, terwijl deze vorm met begroeide hellingen, als een
amphitheater van groen een natuurlijke beschutting vormt van een groote bekoring.
Het uitzicht, wel is waar, is rondom beperkt maar juist dit geeft een karakter van
grootere intimiteit omdat de blik zich niet in het vage van een ver verschiet verliest.
En is de vorm van het terrein c o n v e x
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dan blijft altijd een groot deel van de omgeving aan het oog onttrokken, welke
eigenlijk alleen van een veel hooger gelegen punt goed te zien is. Dàn eigent zich
de situatie bij uitstek tot den aanleg van terrassen, dan is de meer architectonische
aanleg de aangewezene, dan is de natuurlijke aansluiting van tuin en gebouw
betrekkelijk vrij geleidelijk.
Maar in het grootste deel van ons land is het terrein vlak en juist dat vlakke, en
zelfs het eentonige is van een groote charme.
Die groote horizontale lijnen geven den indruk van rust en kalmte en oefenen een
zeer bepaalden invloed op de gemoedsstemming uit. Wie blijft ongevoelig voor de
grandeur van de zee of van de verre, uitgestrekte heide!

KASTEEL. ZUID- EN OOSTZIJDE. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Ja, een Fransch aestheticus gaat zelfs zoover voor het flegma van ons Hollanders
de verklaring te vinden in het vlakke van onze polders.
Zoo stelt de vlakke gesteldheid van den bodem ook aan den tuinarchitect geheel
bizondere eischen en verbiedt hem - als man van smaak - tot kunstgrepen zijn
toevlucht te nemen: heuvels, kunstmatige rotsen, ongemotiveerde verhoogingen
van den grond; en daarmede is ook de toepassing van het terras voor hem
uitgesloten. Maar het vlakke landschap vergoedt hem dit alles ruim en breed doordien
hij hier gebruik kan maken van den meest decoratief-werkenden factor in de
tuin-compositie: w a t e r .
‘Een tuin zonder water is gelijk een paleis zonder spiegels.’
Hetzij beek of waterval, hetzij poel of oceaan, water heeft in een landschap
bepaalde aantrekkelijkheid.
Hier schitterend, als breede plas in het zonlicht verlevendigt het den omtrek; ginds
onder het lommer in het duistere woud, als een diep-zwarte poel wekt het de
somberste gedachten.
S t i l water: een spiegelend meer, een vijver, een plas is den ontwerper een even
welkom hulpmiddel, als den schilder de schitterenste kleuren op diens palet.
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Bewegend water: beken, rivieren of fonteinen en watervallen geven leven aan
zijn arbeid.
En zoo hij ook het b o s c h , de b e p l a n t i n g , met zijn conceptie in
overeenstemming weet te brengen, te overzien weet wat de natuur hen aan gegevens
biedt; juist dáár weet te kappen, te snoeien, te verplaatsen, waar de lijnen van zijn
landschap dit eischen; zich eindelijk in het gebruik van k u n s t m a t i g e elementen:
vazen, beelden, sieraden, weet te beperken; in het kort: a l s o n t w e r p e n d
k u n s t e n a a r o v e r h e t t e r r e i n m e e s t e r b l i j f t , dan bereikt hij als
tuin-architect zijn hoogste triomf.
De begaafde kunstenaar die den Twickelschen Parkaanleg schiep was Eduard
Petzold.
In 1885 naar Twickel geroepen begon Petzold in den winter van '86 aan de ten
uitvoerlegging van zijn plan, waaraan hij gedurende vijf jaren met groote liefde
werkzaam was.
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Petzold was al geen vreemde meer bij de Nederlandsche aristocratie:
‘Park- und Garten-Director’ van het Muscauer Park welk aan Prins Frederik
toebehoorde, waren hem door zijn vorstelijken meester reeds sedert '54 verschillende
werkzaamheden hier te lande opgedragen en gaf hij bij menigen park-aanleg zijn
*)
adviezen.

*)

Zoo werd Petzold belast met het maken van een doelmatige verbinding tusschen: Huis de
Pauw, Bakkershagen, Raaphorst, Eikenhorst, Ter Horst en Haasenbroek; toen een gesloten
complex van buitenplaatsen vormend langs den Leidschen straatweg en den Wassenaarschen
weg.
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Dan vinden wij later in '80 en '83 Petzold terug bij den aanleg van de Parken van
Oud-Wassenaar, van Elswout en van Duinlust bij Overveen.
Hij verleende zijn hulp op Rhederoord en Zypendaal, beiden bij Arnhem; en wij zien hem aan
het werk op Leeuwenhorst, - het buiten van Graaf van Limburg Stirum - bij Noordwijk; te
Ruurloo, op de kasteelen Angerloo bij Doesburg en Dieren, en in den schoonen tuin van het
Huis Weldam bij Goor het kostelijke buitenverblijf van Graaf Bentinck van Middachten.
En tijdens zijn Twickelschen tijd arbeidde hij aan den aanleg van Clingendaal bij Den Haag.
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Twickel was zijn geliefkoosde werk.
Er voer een schrik door die streek toen Petzold voor het eerst de bijl in het hout
zette, den over het kasteel gelegen moes- en kweektuin raseerde en naar een ander
gedeelte van de Plaats verlegde, een groot deel van het te dicht opeen gegroeide
bosch kapte, overal ruimte, licht en lucht brengend maar.... met
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GEZICHT IN HET BINNENPARK. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

grooten tact schoone groepen en afzonderlijke stammen sparend!
Vol waardeering schrijft Petzold in zijn ‘Levensherinneringen’, hoe de bezitter van
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Twickel - een kunstlievend man - hem in alles tegemoet komend en ter zijde staande,
met groote onbekrompenheid den kunstenaar de vrije hand liet, en zich steeds een
belangstellend medewerker toonend hem den arbeid aan den avond zijns levens
tot een zijner belangrijkste werken deed zijn.
De vruchten van zijn arbeid zou Petzold niet meer aanschouwen.
Een herhaalde rhumatische aandoening - ‘de kwaal van den tuinman’ zooals hij
zelf schrijft - noopte hem eindelijk tot rust.
Hij overleed in 1891.

GEZICHT IN HET BINNENPARK. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De eigenaar van Twickel blijft echter persoonlijk in Petzold's geest voortwerken,
en onderhoudt zijn aanleg met veel zorg en smaak.
En met groote piëteit voor den genialen kunstenaar, gedurende de trouwe
samenwerking hem tot een vriend geworden, liet Baron van Heeckeren in zijn Park,
op een steen aan Petzold gewijd, diens eigen woorden griffen, door hem geschreven
in het vroeger genoemde boek in de Twickelsche bibliotheek:
1885-1890.
ZUR ERINNERUNG!
DIE LANDSCHAFTSGARTENKUNST IST EIN MALEN IN DER NATUR;
DAS WERKZEUG DES SCHAFFENS IST DER SPATEN; DAS JENIGE
DES ERHALTENS UND FORTBILDENS DIE AXT: SIE IST DER EISERNE
ZEICHENSTIFT DES LANDSCHAFTGÄRTNERS.
E. PETZOLD.
GEB: IN KÖNIGSWALDE, IN N. 14 JAN. 1815.
GEST: IN BLASEWITZ BEI DRESDEN 10 AUG. 1891.
Januari 1906.
(Slot volgt.)
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Agnano, door Hugo Cool.
(Vervolg).
e

e

Die berichten uit de 13 en 14 eeuw ontleenen wij aan twee fraaie handschriften
e

e

uit de 14 en 15 eeuw, waarvan het eerste zich in de Biblioteca Nazionale te Napels
bevindt.
Dit is een geïllustreerd handschrift, waarvan de teekeningen evenwel geen
betrekking hebben op het deel, 't welk voor ons van belang is, dat over de Sudatoria
van Agnano. Naar aanleiding van dit handschrift, dat men mij bereidwillig ter
bestudeering gaf, is een zeer interessante studie en een uitgaaf, tekst alleen,
verschenen door Percòpo, n.l.: ‘Percòpo, I Bagni di Pozzuoli, Poemetto Napolitano
del sec. XIV, con introduzione, note, appendice e lessico Napoli 1887’. Dit boek was
eveneens in de Biblioteca Nazionale aanwezig. Het blijkt dan dat een zekere Pietro
e

da Eboli tusschen 1150 en 1221 een latijnsch gedicht maakte, waarvan het 2 boek
getiteld ‘Liber balneorum Terrae Laboris’ door hem aan Frederik II, die in 1227 te
Pozzoli de baden gebruikte, werd opgedragen, en dat een onbekende Napolitaan
e

in de 14 eeuw van deze verzen eene berijmde Napolitaansche overzetting gaf,
‘welke men eerder een omschrijving, dan eene nauwkeurige vertaling van het
latijnsche gedicht kan noemen’, er een fraai handschrift van makend, hetzelfde wat
door ons in de Biblioteca Nazionale werd gezien. Percòpo zegt daarvan: ‘Het
manuscript XIII C. 37 van de Biblioteca Nazionale is de eenige Codex van de vele
aangehaalde, waarin het Napolitaansche gedicht is bewaard gebleven. Het is een
perkament, 31.05 cm. hoog en 16.05 breed met den titel op den rug: Baln(ea)
Pute(olorum propre) civitatem Neap(olis), uit de veertiende eeuw’.
Daarin is het volgende voor ons van belang; wij geven de vertaling, die natuurlijk
min of meer onmogelijk schijnt:
‘Over het Sudatorium in het algemeen’.
‘Het eerste bad wordt Sudatorium genoemd - groot profijt komt van dit klein
natuurgeschenk - omdat veel zweet de mensch die er binnen gaat zonder zich te
ontkleeden - nu wil ik u zeggen hoe nuttig het is en hoe - een meer nabijgelegen is
vol kikvorschen en slangen.
Dit bad bevrijdt het lichaam van vochten - die overtollig zijn, zij gaan weg door te
zweeten - verlichten het zeer, bewaart het voor zwakte - indien koud water schaadt,
neem liever warm - het herstelt de zieken en maakt hen ook gezond - en het maakt
vermoeiden weer sterk.
Nog wijs ik u op een goede deugd - indien de mensch verzweringen heeft of
huidontsteking - dit bad maakt hem gezond, brengt genezing - hier verzocht
Pascasius den dienst - waar hij in straf en lijden vertoefde - Germanus tot den
Almachtige te bidden’.
Wij zien dus weer de geschiedenis van Pascasius en Germanus vermeld. Dan
zegt Percòpo nog dat voor een groot gedeelte van het gedicht van Pietro afkomstig
is de eerste uitgave van een boek getiteld ‘Libellus demirabilis Civitatis Putheolorum
et locorum vicinorum: ac de nominibus virtutibus balnearum inbidem existentius
clarissimi Francisci Aretini: ad Pium pontifice maximum, cui prius Eneas de
Picolominibus nomenerat’, hetwelk volgens Percòpo een armoedig uittreksel in
e

e

proza is van het gedicht van Pietro uit de 13 eeuw. Het werd in de 15 eeuw door
den beroemden Francesco Aretino uitgegeven (1475) en, zooals wij uit den titel
zien, aan Paus Pius II, sedert 1458 paus en vroeger genoemd Aeneas Sylvius
Piccolomini uit Siena, opgedragen.
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Een keurig gebonden, uitstekend bewaard gebleven exemplaar hiervan hebben
wij eens in de Biblioteca della Società nap. di Storia Patria te Napels bezichtigd. In
e

deze bibliotheek is ook het tweede manuskript uit de 15 eeuw aanwezig, copie van
een handschrift, dat wordt toegeschreven aan Villano
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Giovani en dat van 1326, of meer naar het midden dier eeuw toe, mag dateeren.
Dit handschrift mochten wij ook slechts éénmaal zien; het was rijk voorzien met
gekleurde teekeningen, waarvan enkele werkelijk niet onbekoorlijk waren. Wij
herinneren ons de illustraties van de Sudatoriën, waaruit op te maken was dat men
over een punt, waar warme lucht den bodem ontsnapte, een tent spande en
daarbinnen het zweetbad nam. In het verhaal wordt van ‘een huis op eenmaal
bedekt’ gesproken. Of hiermee een tent of een gebouwtje bedoeld is?
Wat nl. den inhoud van dit handschrift betreft, daarvan kon uit een gedrukte uitgave
kennis genomen worden, verschenen in het jaar 1526 en getiteld: ‘Chroniche de la
Inclyta Cita de Napole Emendatissime: Con li Bagni di Puzolo e Ischia, Novamente
*)
Ristampate Con la Tavola cum Privilegio’.
Direkt Agnano betreft het volgende hoofdstuk: ‘De lo sudatore de Agniano - Bagnio
secco’:
‘Uit Napels naar Puzzuolo vertrekkend, vindt men halverwege en aan de
rechterhand een meer zonder visschen of andere dieren, maar vol kikvorschen,
zwaluwen en slangen.
Aan den rand van dit meer staat een huis, op eenmaal bedekt, waarin de aarde
groote hoeveelheden warmen rook voortbrengt.
Indien iemand dit huis binnentreedt, voelt hij zijn lichaam onmiddellijk zweeten,
en hierom wordt het zweethuis (sudatorio) genoemd. Dit zweet verdrijft de vochten,
verlicht het lichaam, herstelt de zwakken, geneest de opgeblazenen, droogt
inwendige ontstekingen en is zeer nuttig voor de podagristen, d.z. jichtigen. En dit
alles doet ook ieder water door dezen rook verwarmd. In deze plaats vond Germanus,
Bisschop van Capua, zaliger, den geest van Kardinaal Pascasius, welke geschiedenis
e

San Gregorius in zijn 4 boek der Dialogi beschrijft.’
Hier komt dus ten derden male dit verhaal voor, met eene verwijzing naar de ons
bekende passage uit Gregorius Magnus.
Het boek bevat verder veel over baden, waarvan we een paar regels willen
aanhalen, alleen om de merkwaardigheid. Zoo lezen wij:
‘Ga zoo ver in het water, dat het uw schouders bedekt, indien gij geen wonden
hebt, die op geenerlei wijze nat gemaakt mogen worden. Blijf zoolang in het water
totdat uw hoofd zweet, of wel zoolang het u niet te veel beangstigt. Zoodra gij uit
het water komt sla een laken om, en als gij een weinig gezweet hebt, neem de
doeken weg en veeg het zweet af, wacht een oogenblik, en keer vervolgens goed
gekleed in huis terug, en vóór alles ga rusten, maar zweet niet meer.
Zoek er geen genoegen in van bad te veranderen, zoek er één uit de vele, waaraan
gij u went. Wanneer gij wilt baden verwijder, indien gij kunt, al het water van het
bad, opdat gij het frisch zult hebben.
De baden, evenals andere geneesmiddelen, werken op den duur, zoodat, indien
zij u niet dadelijk genezen, gij niet moet wanhopen.’
Dan komen er nog meer ‘nuttige en noodzakelijke’ regels in voor, waaronder:
‘Beschut u voor koude en wind zoolang gij baadt. Baad slechts éénmaal per dag,
opdat te veel vochtverlies u niet verzwakke.’
Wij vonden hiervan ook het een en ander in het genoemde boek: ‘Libellus
demirabilis enz’ van 1475, dat wij zeiden slechts een oogenblik gezien te hebben
en dat dus ook de gedichten van Da Eboli moet bevatten.
*)

e

Er bestaan ook uit de 14 eeuw handschriften van 't werk, nl. te Palermo en te Parijs, dan 't
e

geïllustreerde, door ons geziene, en nog 2 te Napels van 1451 en 1471 en een 1 druk,
e

waarschijnlijk ook uit de 15 eeuw.
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Er zullen nog wel verscheiden andere werken zijn, die over de stufen van San
Germano spreken, zonder evenwel iets nieuws te vertellen. Boccacio heeft het meer
van Agnano genoemd; Savonarola moet over de stufen spreken; Sarnelli in 1699
in zijn ‘Guide des étrangers’ over de Hondsgrot mededeelingen doen en vertellen,
dat het meer blazen werpt, waarschijnlijk het koolzuurgas uit de toen nog bedekte
bronnen.
Zoo komen wij tot den reeds genoemden Camillo Pellegrino, wiens boek getiteld:
‘Apparato alle Antichita Di Capua o vero discorse della campania felice di Camillo
Pellegrino figl. di Aless. con tre Racconti di
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cio che in essi si contienne Napoli Giovanni Gravier 1771’, wij in de Bibl. Naz. vonden
en in welks Disc. II blz. 278 en 279 de zaken omtrent Agnano staan, merkwaardig
om het o.i. zeer juiste geologische inzicht betreffende het ontstaan van Agnano,
waarvan Pellegrino zegt:
‘Het meer van Agnano werd op dezelfde wijze als dat van Averno door een
uitbarsting geopend. Ik heb over beide meren een enkele meening, mij voorstellende
dat ieder van hen in verschillende tijden door een uitbarsting en kracht van
onderaardsche vuren werd geopend, die de inwendige lichtere deelen verder en de
zwaardere minder ver uitwierp, waardoor omwallingen overbleven, totdat het water,
intusschen door aardbevingen bewogen in deze bekkens te voorschijn trad en er
staan bleef.’
Ten slotte vonden wij nog het een en ander in een boekje van dezen tijd van
Guiseppe de Criscio over I Campi flegrei. Hij zegt dat de hoeveelheid van het water
in het meer van Agnano door geweldige regenbuien in de jaren 1507, 1523 en 1524
sterk vermeerderde. Dan vermeldt hij dat het in de Middeleeuwen ‘Anglanum’
genoemd werd en later Acquae Angnium, vanwege het groote aantal slangen, dat
hier in de lente en in den zomer jacht op kikvorschen kwam maken.
Na Karel II van Anjou werd ook Anclanum gezegd. Deze koning zou het bedrijf
van het hennepwateren, dat in poelen bij Napels geschiedde, naar Agnano hebben
overgebracht. Gedurende de Bourbons werd het meer dat van Agnano genoemd,
het was toen moerassig en zeer vervuild door de hennepwatering, bovendien ondiep
en in de omgeving te Soccavo, Pianura en Fuorigrotti tot zelfs op Nisida had men
veel van moeraskoorts te lijden. Karel III van Bourbon wilde ook hier een
oorlogshaven ontwerpen - wij denken aan Averno en Porto d'Ischia - maar daartoe
lag het niveau te veel boven den zeespiegel.
Ten einde de malaria, die de geheele omgeving onbewoonbaar maakte te
overwinnen, besloot men het meer droog te leggen, waartoe men in 1870 een 1450
meter lange tunnel naar het strand van Bagnoli groef. De koortsen verdwenen, men
won een vruchtbaar akkerland en ontdekte tal van geneeskrachtige minerale bronnen.
Wij kunnen dan ook een verwijt van hinderlijke oppervlakkigheid niet onthouden
aan het adres der auteurs van ‘Naples in the Eighties’ nl. Eustace Neville-Rolfe en
Holcombe Ingleby, die schrijven ‘We afterwards learnt that it (the Lake of Agnano)
had been drained off as a commercial speculation, with the result of turning a healthy
place into a malarious one’.
Nog behoort vermeld te worden, dat er contracten bestaan over den verkoop van
zwavel en aluinen uit de bergen rondom Agnano gewonnen, bv. een van 1248 onder
e

Frederik II en ook in de 16 eeuw moet men zich met deze industrie bezig gehouden
hebben. Tegenwoordig bestaat zij niet meer.
Wij zouden onvolledig geweest zijn indien wij ook niet oude kaarten raadpleegden
en

van de Phlegraesche velden; wij maakten gebruik van de tentoonstelling, den 11
April 1904 geopend, ter eere van een Geografencongres in het Museum San Martino
te Napels. Evenwel, wij werden teleurgesteld, de kaarten leverden omtrent Agnano
weinig nieuws. De oudere bevatten natuurlijk alle het Lago d'Agnano, met nu eens
daarbij de Hondsgrot, dan ‘stufa’ aangegeven.
De weg van Caligula was ook meestal aanwezig, niet als zoodanig, doch met het
reeds genoemde ‘Pendio vecchio’ aangeduid. De nieuwe weg wordt ook wel Pendio
nuovo genoemd.
In 1897 werd Dr. Schneer door aankoop eigenaar van Agnano.
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En zoo mogen wij thans de geschiedenis der laatste jaren van Agnano beschrijven
en een blik in de toekomst werpen. Achtereenvolgens willen wij dan spreken over
de opgravingen van de vroeger slechts voor een deel zichtbare Romeinsche
bouwwerken, over de Stufen en over de Bronnen.
De volgende feiten en data werden mij door Dr. Schneer meegedeeld: De
opgravingen aan het meer van Agnano werden na machtiging door een dekreet van
het Ministerio della instruzione publica van 7 Maart 1898
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door Dr. Schneer 14 November 1898 begonnen en 21 Maart 1899 vond men een
groot vertrek met marmeren bodem, waar beelden van marmer en verscheiden
kleine geldstukken gevonden werden. De opgravingen werden geleid door professor
Patroni, toenmaals Inspekteur van het Museum en der oudheden van Pompeï,
tegenwoordig hoogleeraar te Pavia.
en

en

Van dien 21 tot 31 Maart werd niets gevonden, maar dien dag groef men in
een lokaal (met No. II aangeduid in onzen plattegrond) de opgravingen eener groote
waschkom op en in hetzelfde lokaal twee marmeren beelden van 1 M. hoogte; aan
beide ontbreken het hoofd en enkele andere lichaamsdeelen. Verder werden een
vrouwenkop en een kleine satyrkop gevonden. De voortzetting der uitgravingen
leverde slechts kleine fragmenten van marmerstukken, echter in groote hoeveelheid,
en ook enkele voorwerpen van ijzer.
Men vond verder 4 lokalen, die op sudatoriën met waschbekken duidden. Op 15
o

April ontdekte men in een zaal met N . V aangeduid een hol, circa 1 m. boven den
bodem, waaruit eene groote hoeveelheid warme lucht als rook te voorschijn
stroomde, en dieper gravend een hol, als een soort bron gebouwd, waar ook heete
lucht uit opsteeg.
2

Op 19 April vond men in lokaal VII een stuk lood, van 40 c.M. doorsnede, met
een gat in het midden, klaarblijkelijk de opening van een buis. De opgravingen
werden einde September 1899 gestaakt.
Onze eigen mededeelingen vervolgend voegen wij hier aan toe, dat de
opgravingen gestaakt werden, zonder dat eenig verslag of teekening er van openbaar
gemaakt is. Wat teekeningen betreft, wij betwijfelen of ooit eenige opmetingen
werden verricht, iets wat bij een archeologisch onderzoek een groote fout schijnt.
Wij hechten zeer veel waarde aan het nauwkeurig in kaart brengen van het
gevondene, daar hierdoor o.a. de richting kan worden aangewezen, waarin het
onderzoek zich verder zal hebben uit te strekken. Werkelijk de zaak is zoo
gecompliceerd niet; met eene meetlat, meetketting en een paar pennen, rij en
waterpas en voor de ondergrondsche gangen een hangcompas en graadboog ware
hier eene teekening te verkrijgen, die ons alleszins omtrent de beteekenis der
verschillende vertrekken en kanalen inlichten zou en zekerheid geven omtrent zaken,
welke wij, die niet over deze hulpmiddelen beschikten, nog slechts als vermoedens
mogen uitspreken.
Toch gaf de eenvoudige ruwe opmeting, die wij met een éénmetermaat betrekkelijk
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vluchtig verrichtten en het afpassen over het oneffen terrein der grootere afstanden
verrassende resultaten. Door die ruwe opmeting konden wij bijgevoegde
plattegronden vervaardigen, die dus nog alleszins voor verbetering vatbaar zijn.
Bovendien om een archeologisch onderzoek o.i. grondig te verrichten moet men
doorkneed zijn in de kennis van het tijdvak, waaruit het onderwerp afkomstig schijnt,
men moet volkomen vertrouwd zijn met den gedachtengang, levensbehoeften en
beschouwingen, in dit geval der Romeinen en een volledige studie gemaakt hebben
van het materiaal en de wijze van bouwen ermede door dit volk, een studie die te
Rome, Pompeï en elders uitmuntend te verrichten is.
Verder kenne men de invloeden, die op zeker tijdstip de kunstopvattingen wijzigden
of nieuwe motieven invoerden, enz. Men achte de zaak niet te samengesteld, den
logischen gedachtengang trachte men te vinden aan de hand van hetgeen uit de
resten ten duidelijkste blijkt, iets bij utiliteitswerken het best mogelijk, daar hier een
bepaalde gedachte tot den bouw leidde, die omgekeerd weer uit den bouw moet
zijn terug te vinden. Langzamerhand krijgt iedere steen zijne beteekenis en kan
men onderstellingen gaan maken, die te onderzoeken zijn en dan dikwijls juist
blijken.
Zoo kan ook eene meer beperkte kennis van het tijdvak der Romeinen en hun
bouwwerken voldoende blijken om nieuwe gegevens te verzamelen. De wetten
toch, die de natuur beheerschen, b.v. de vastheid van het materiaal, bleven dezelfde
en ten slotte waren de Romeinen menschen met behoeften, die wij, kinderen van
lateren tijd evenzeer gevoelen.
Tot mijn spijt ken ik niet den toestand van de resten vóór de ontgravingen van
1898, zoodat ik niet weet of b.v. enkele stukken metselwerk, die klaarblijkelijk van
eene latere periode zijn er op duiden, dat b.v. ook in de Middeleeuwen gedeelten
bewoond werden, dan wel of zij tijdens de ontgravingen opgetrokken werden om
bouwvallige gedeelten te schoren. Bovendien sedert de laatste ontgravingen heeft
de natuur weer hare rechten trachten te hernemen, klimop en braamstruiken maken
enkele plaatsen ontoegankelijk, bedekken de treden van oude trappen, terwijl ook
het lieflijkste viooltje dat tusschen de voegen groeit meewerkt tot de slooping.
In een der meer verborgen thermen groeien aan den wand de fijne plantjes van
het zgn.
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Venushaar, maar met door het halfdonker zeer bleekgroene blaadjes.
Ten slotte kunnen de trappen, waarvan wij weten, dat zij tijdens de ontgravingen
zijn aangelegd om in de badkamers te komen, enkele uitgangspunten van kanalen
bedekken.
Geven we nu met behulp van den plattegrond eene meer gedetailleerde
beschrijving der ruïnen. Wij hebben ook hierin de nummers I-VII ingedragen, daar
zij reeds genoemd zijn als in de ruïnen zelf aangebracht; voor de overige lokaliteiten,
trappen en gangen kozen wij de arabische cijfers en gebruikten ook letters om
merkwaardigheden aan te duiden.
Wij kunnen een vijftal verdiepingen aan het gebouw onderscheiden. Van den
zij-ingang aan den grooten weg door Agnano voert eene moderne trap naar wat wij
als derde etage beschouwen.
Men komt in de overblijfselen van een gang 1, die in een trap overgaat welke tot
de vierde verdieping moet geleid hebben Bij a bevindt zich in den muur een pijp uit
aarden buizen samengesteld, die na een knik in de richting b onder de gang weg
liep; 6 is weer een gang, bij c met de ruimte onder trap 2 communiceerend en door
openingen in de muren in verbinding met de lokaliteiten 7 en 9. In 7 is een nis,
evenals in het met 9 gemeenschap hebbende vertrek 8. In den rugwand van nis e
is eene kleine nis f. Aan den rugwand van d en e en onder de trap 2 vindt men
overblijfselen van gekleurde lijnvormige muurteekeningen. Vertrek 3 schijnt alleen
een uitgang op 4 en 4 op 6 gehad te hebben, terwijl 4 ook op 5 uitkomt en 5
misschien bij g een uitgang kan gehad hebben.
o

N . 12 is opnieuw een gang, waarin een vertrekje 14 mondt en een nog niet
o

o

ontgraven n . 15, waarvan het bestaan eerst door onze opmeting bleek. N . 13 is
het vervolg van 12, eene spleetvormige gang met een tweevlakkig dak. De
beteekenis van 13 is niet volkomen duidelijk, wij vernamen de meening dat het een
soort spouw zoude zijn om het gebouw tegen vocht te beschutten, maar waarom
deze dan daar en in die richting werd aangelegd?

DR. G. SCHNEER AAN DEN INGANG DER ONTGRAVINGEN TE AGNANO.

De beteekenis der vertrekken 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 en 15 is moeilijk te gissen,
zij bevatten geen aanwijzingen op iets bepaalds, men kan derhalve vermoeden dat
zij gedeeltelijk voorraadruimten, gedeeltelijk kamers voor het bedienend personeel
der baden waren, daar wij ten slotte hier meer met een publiek gebouw dan met
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een privaatwoning zullen te doen hebben. In de nissen d, e en f kunnen beelden
der huisgoden gestaan hebben.
Wij komen nu in vertrek II, het ‘groot vertrek met marmeren bodem’, waar ten
slotte alle beelden gevonden zijn. Dit vertrek was wel het rijkste en elegantste van
alle, getuige de marmeren vloerbedekking, de marmeren muurbekleeding en het
fraaie nympheum aan den rugwand. Drie zittreden voeren in het bassin g, waarin
wij bij h een afvoer ontdekten, zonder nog te weten hoe de vulling geschiedde. In
den wand zijn 3 nissen aanwezig, waarin waarschijnlijk de nog te beschrijven Venus
van Agnano en de met elkaar spelende Venus en Mars stonden.
Bij 16 heeft men weder een vierzijdig frigidarium, met drie zittreden en bij i von-
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den wij een metalen, waarschijnlijk looden afvoerbuis. Het kan natuurlijk ook altijd
zijn dat de bassins door dezelfde buizen gevuld werden, waarschijnlijk is echter dat
uit een nu gebroken deel van den wand het water te voorschijn spoot. Bij j staat
tegenwoordig een altaar met een vaas en relief op den zijkant, een altaar zooals
men er zooveel in de verschillende italiaansche musea aantreft. De letters k en l
merken putten, door een kanaal verbonden, en ook een opening m in 11 staat met
k in verbinding, die weer een kanaal in de richting n afgeeft. Het deel links aan II
heeft misschien niet meer tot II behoort, want waar wij z plaatsten vinden wij de
overblijfselen van een fraai mosaiek als vloerbedekking en moet de toegang tot een
trap 27 gelegen hebben, die naar beneden voert.
Van het groote vertrek voert eene trap, die wij straks zullen bestijgen naar de
vierde verdieping en een opening in den muur naar een zevental eigenaardige
vertrekken, die wij nu zullen bezoeken, genummerd I, III, IV, V, VI en VII en 17.
I is ook van een andere zijde te bereiken, terwijl de plattegrond aanwijst hoe ook
de andere onderling in verbinding staan. Deze vertrekken zijn alle als caldaria
ingericht, hebben eenen dubbelen bodem, waar, tusschen beide vloeren, warme
lucht moet gecirculeerd hebben, een zgn. hypocaustum, evenals in Pompeï werd
gevonden, maar hier werden niet in de wanden verwarmingspijpen aangetroffen
zooals te Pompeï en in de termen van Caracalla te Rome.

NYMPHEUM UIT DE OPGRAVINGEN TE AGNANO.

De dubbele bodem dezer vertrekken wordt gevormd door een bovenvloer
ondersteund door een ondervloer. De vloeren zijn uit tegels en een soort beton
samengesteld, de ondersteuning geschiedt door zuiltjes van ronde of rechtzijdige
platte tegels of door tot dit doel vervaardigde ondersteuningsbuizen van aardewerk.
Ofschoon deze tegels en buizen wel met bepaalde merken elders moeten worden
aangetroffen, vonden wij er geen een waarin eenig schrift gebakken was.
De ruimten tusschen beide vloeren van de verschillende vertrekken staan door
kanalen onder de muren, ook in onzen plattegrond aangegeven, zie b.v. o, met
elkaar in verband, zoodat er feitelijk één ruimte is, die ergens met eene centrale
verwarmingsruimte verbonden moet zijn geweest en het is heel wel mogelijk dat
deze warmtebron het in zaal v ontdekte hol is. Men heeft hier eigenlijk twee holen
p en q, die naar de diepte voeren en waarvan q ook in direkte verbinding schijnt te
staan met zaal 17. De temperatuur in de ruimte naast het hol q scheen ons inderdaad
hooger te zijn dan men in een gewoon hol mocht verwachten; daar bij de opening
‘heete lucht naar buiten kwam’ ligt het voor de hand deze openingen te beschouwen
als de haarden, die niet als bij de Stufen direkt hun warmte in de vertrekken
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afstonden, maar waarvan de hitte onder de verschillende vertrekken geleid werd.
Deze vertrekken konden daarom toch sudatoriën zijn. Wat nu den vorm dier
verschillende vertrekken aangaat, men vindt hier eene onregelmatigheid kenmerkend
voor het geheele gebouw, maar daardoor zonderling afwijkend van de symmetrie
en eenvormigheid van de Pompejaansche huizen en
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de van dit type wel eenigszins verschillende Herculaansche of andere Romeinsche
bouwwerken.
Curieus genoeg heeft men dan hier één halfcirkelvormig vertrek willen
construeeren, één achtzijdig, één langwerpig, één rond, één gedeeltelijk rechthoekig,
gedeeltelijk rond en één dergelijk, maar met extra vlakken in de hoeken, waarbij
toen nog een ruimte overschoot, die dan maar als onvolkomen driehoekig vertrek
werd ingericht.
Deze driehoekige ruimte die wij het eerst betreden van zaal II uit (zij is met III
genummerd) zou ons dus wat gedaante betreft ten hoogste verbazen, zagen wij
niet haren vorm bepaald door de vertrekken V en IV. De wand tusschen III en V is
dan ook gebogen. Zaal I biedt verder niets merkwaardigs, zaal V toont de genoemde
holen, zaal IV heeft tengevolge van den eigenaardigen bouw 3 zeer dikke hoeken,
waarom men listiglijk in den eenen een nis heeft uitgespaard, waarin wel een beeld
zal gestaan hebben.
1

2

In den bodem van IV zijn nog een paar gaten, s en s , waaruit ook warme lucht
kan te voorschijn zijn getreden. Verder staan er een paar pilasters tegen den muur
1

2

3

uit later tijd: r , r en r . Zaal V vertelt ook niets nieuws. Zaal VII heeft een dieper
gedeelte, t, waarschijnlijk een bad als de reeds genoemde beide andere en gevuld
door de buis, u, reeds bij het overzicht der ontgravingen genoemd.
1

Eveneens bevat VI een bassin, t , waar ook een aanvoer voor gevonden werd,
1

u . Tusschen IV en VI blijft nog eene groote ruimte; wat daarachter, of misschien
beter wat daaronder steekt, is ons nog niet recht duidelijk. In de opening tusschen
VI en VII is een soort draaipot, v, alsof daar een deur geweest ware.
1

2

Verder komen van rechts buiten deze vertrekken twee kanalen, k en k , aangezet,
die misschien het water leverden, maar nog niet voldoende ontgraven zijn. Bovendien
3

loopt langs den buitenkant van IV en I een kanaal, k , dat langs VI niet meer te
volgen is, misschien toch met VI in verband staat, en als het de baden van II niet
vulde, diende het zeker tot afvoer van 't water uit die vertrekken en misschien ook
wel van het overtollige water der grootere baden, die wij nog bespreken moeten. In
1

den wand van t en t steken resten van ijzeren krammen, die misschien eene
wandbekleeding gehecht hebben.
Gugel in zijn ‘Geschiedenis van de Bouwstijlen’ noemt als een gewoonte bij het
gebruik der baden door de Romeinen, dat zij na het verlaten der ‘apodyteria,’ de
uit- en aankleedkamers, zich naar het frigidarium ‘koudbad’ begaven, vervolgens,
naar het ‘tepidarium’ of warme luchtbad en dan naar het ‘caldarium’ of warme bad,
terwijl zij meest in omgekeerde volgorde de baden verlieten. Dus zouden enkele
der vertrekken, b.v. 14, 15, 8, 11, ‘apodyteria’ kunnen zijn, dan volgen de ‘frigidaria’
van II, de ‘tepidaria’ I, III, IV, V en 17, terwijl dan de bassins van VII en VI, die ook
van een ‘hypocaustum’ voorzien zijn ‘caldaria’ kunnen geweest zijn. Wij zien hier
dan 2 ‘frigidaria’ en 2 ‘caldaria’ tegenover 5 ‘tepidaria,’ die, doordat 2 ervan niet met
eenige warmtebron in direkte verbinding schijnen te hebben gestaan, een zeer
geleidelijken overgang aanboden.
Gaan wij nu de trap, 28, op, van II uit naar boven, dan treft ons hier weer een
typisch voorbeeld van onregelmatigheid. Eerst is er een recht gedeelte, zooals de
plattegrond toont, tot aan een portaaltje, dan wendt zich de trap in de tegenrichting,
maar met een bocht, eerst bijzonder smal, dan zich langzamerhand verwijdend. De
trap toont overblijfselen van eene marmerbedekking.
Zoo komen wij op de vierde verdieping, bij een paar, misschien half cirkelvormig
bedoelde, vertrekken, 18 en 19, met het misschien vroeger ook open front in geheel
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andere richting, dan de hoofdlijnen van het tot nu toe beschreven gedeelte. Het
eenvoudig mozaïek van den bodem is goed bewaard gebleven. Achterlangs loopt
een soort gang, 20, met een boog bij w en toegang gevend tot de ruimte onder een
1

trap, 21, die bij w nog eens extra ondersteund is, en die van de vierde naar de
1

vijfde verdieping leidde. X en x zijn een paar zware pilasters. Die vijfde verdieping
vertoont evenwel niets meer, waaruit omtrent haar wezen iets ware op te merken.
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Wat verder en wat lager komt men langs een gedeelte waar muurresten tegen den
berg te zien zijn, misschien thermeresten, maar het kan zijn dat de zichtbare
muurbrokken zoodanig zijn afgestort, dat zij den schijn aannemen tot een
thermeconstructie behoord te hebben.

BLIK OVER DE RUÏNEN IN DE VLAKTE VAN AGNANO, MET DEN TOP VAN CAMALDOLI OP DEN
ACHTERGROND. HET HUISJE IN DE VLAKTE BEVAT DE APOLLOBRON.

Merkwaardig is een kanaal, k1, dat hier uittreedt, 30 Dec. 1903 ontdekt, door een
witten rook die hier tusschen de struiken te voorschijn kwam. Wij begaven ons in
dit kanaal, waarin vooraan een dwarsmuur met twee openingen staat, en na door
5

de benedenste gekropen te zijn, zagen wij een kanaal, k , van kleinere afmetingen,
naar links gaand; het grootere volgden wij niet tot het einde wegens de onzekerheid
van het metselwerk en het gevaar voor opgehoopte schadelijke gassen. De lichtschijn
met de Freiberger blende in het overige gedeelte geworpen toonde nog niet het
eind. Het dak van het kanaal was tweevlakkig, niet uit tegels, maar uit steenen
geconstrueerd, die evenwel meer vervallen waren, dan het geval pleegt te zijn,
wanneer van groote tegels gebruikt gemaakt is.
Vervolgen wij nu onze wandeling, dan komen wij bij eenen 30 meter langen 2
meter zwaren gebogen muur, 25, waardoor naar beneden hellende aarden buizen,
b1, b2, b3 enz. tot b8, zijn gelegd en nog eene rij kleinere kanalen. Waartoe deze
buizen gediend mogen hebben? Mogelijk om het vocht der aarde achter den muur
af te leiden, zooals men tegenwoordig nog zooveel doet bij de muren ter terrasseering
van heuvels door middel van schietgatachtige openingen. Of waren het
waterleidingen en waren misschien fraaie waterspuwende leeuwenkoppen
aangebracht, zoodat hier fonteinstralen uit den muur te voorschijn traden? Waar
kwam dan dat water vandaan en waar moest het heen?
Men zou dus gaarne achter den muur een kanaal vinden, dat de buizen voedt en
inderdaad, wanneer men het moderne wegje, dat achter den muur naar boven leidt,
volgt, vindt men eenige aanwijzingen van zoodanig kanaal, k6. Dit ligt dan wel erg
hoog, toch is nog een kuil, 26, aanwezig, misschien een oude put, waarop het kanaal
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kan uitkomen en die dan het water leverde; misschien ook staat die kuil in ander
verband tot de ruïne.
Waar het water bleef? Aan den voet van den muur zal waarschijnlijk eene geheele
rij, cisternen (regenbakken) gelegen hebben, eene, 24, is n.l. ontgraven en de
inzinkingen in den bodem wijzen onmiskenbaar de andere aan. De ontgraven cisterne
meet drie bij vier meter, is een drietal meters diep en stond blijkbaar in verband met
de andere. De muur kan dus een soort beschutting voor haar gevormd hebben en
waterdoorlaat, en daar deze cisternen boven de beschreven baden liggen kunnen
zij mede het water geleverd hebben dat door kanaal k, moet zijn toegevloeid, van
welk kanaal de opening in de baden verborgen is door instorting of latere
toemetseling.
Wandelen wij nog wat verder dan komen wij in de Pendio vecchio en zien dadelijk
aan onze rechterhand drie groote bogen 29,
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30 en 31 en aan materiaal en bouw herkennen wij den Romeinschen bouwmeester.
De rugwand komt niet geheel tot boven in de bogen, beneden zijn in dien wand
3 openingen, die in een kanaal voeren, k7, dat evenwijdig met de strekking der
bogen loopt, naar links helt, daar omknikt en over een 30-tal meters verder ontgraven
is, k8, steeds de helling naar beneden vertoonend. Aan het andere blinde einde van
het kanaal bevindt zich toch nog een opening, n.l. de monding van een aarden buis,
b9. Dit kanaal, dat zooals wij nog nader zullen aantoonen, een waterleiding heeft
gevormd, moet dus gevoed zijn door drie kanalen, k9, k10 en k11, die onder de bogen
schijnen te hebben doorgeloopen. Boven het niveau dier kanalen vindt men
aanduiding van een vloer. Dit is de hoogte waarop toen de Pendio Vecchio de
genoemde oude Romeinsche weg kan geweest zijn, terwijl de kanalen dan onder
haar doorliepen. Aan de tegenovergestelde zijde van de Pendio Vecchio zagen wij
geen resten, zonder er evenwel naar gegraven te hebben.

THERME

(36) UIT DE RUÏNEN TE AGNANO.

We hebben nu nog niet gezien de verdiepingen, die wij als de eerste en tweede
beschouwden. Wij weten al dat de trap, 27, van II naar beneden leidt. Deze komt
ten slotte bij eenen boog, 32, waarnaast in een pilaster een opening is, die tot niets
bijzonders heeft gevoerd en waarvan ter linker zijde een pilaster staat met eene
kanaaldoorboring, k12. Over de geheele hoogte van 2 verdiepingingen is n.l. van
zaal 5 tot zaal VI een muur gebouwd met een 9-tal steunpilasters, y1-y9, die misschien
nissen gevormd hebben doordat zij van boven door een boog gesloten werden, wat
n.l. nog bij de uitersten, bij VI, te zien is.
Ongeveer in het verlengde naar den Pendio Vecchio toe treft men nu een
kolossalen muur, aan, 33, doorboord met een zeer groot aantal buizen, b10 enz.,
evenwel geheel afwijkend van de beide groote tot nu toe genoemde muren en
gedeeltelijk aanleiding gevend er een tweetal verdiepingen in te onderscheiden.
Beschouwen wij eerst het op den plattegrond meest linksche gedeelte, dan zien
wij daarin een langwerpige ruimte, 34, de overwelving gedeeltelijk ingestort,
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herinnerend aan de bovengenoemde cisternen, maar ook aan een der in Pompeï
als vrouwebaden beschouwde thermen.
Boven deze ruimte schijnt nog iets anders, 35, geweest te zijn, dat zou dan tot
e

de 2 verdieping behoord hebben, 'tgeen bevestigd wordt door een vloerrest, die
boven een therme, 36, gezien werd, welke direkt op het eerste bassin volgt en
waarin nog, zooals de photo toont, een nis aanwezig is en ook die aarden buizen
uitmonden met eene geringe helling naar voren.
Nu het overige gedeelte van den muur; duidelijk zijn hier een 7-tal rondingen te
onderscheiden, maar of men hier gesloten thermen had, wij meenen het te moeten
betwijfelen, waarschijnlijker waren het halfronde nissen, waarvan 39 het bewijs
schijnt te dragen. In 38 is een soort altaar aanwezig, een nis in den muur waarboven
een driehoek, geteekend door roode tegels op de overigens gele steen.
De buizen ontbreken nergens en wanneer
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wij aan het kanaal denken van de Pendio Vecchio in de richting van dezen muur
loopend waar het waarschijnlijk aan den bovenkant langs zal gaan, dan ligt de
8

onderstelling voor de hand, dat door de buizen water stroomde uit het kanaal, K ,
naar de thermen en wel eerst naar dit deel van nog raadselachtige bestemming,
terwijl het overtollige water dan nog naar de genoemde baden van de 3e verdieping
3

en langs I en IV door K weg zou kunnen vloeien. Merken wij op, dat het gewild zou
zijn in dit raadselachtig deel een tweetal verdiepingen te onderscheiden, al vertoont
de muur eenige aanzwelling, waar dan een vloer geweest zou moeten zijn.
Ons werd gezegd dat dergelijke buizen in een muur nooit gevonden waren en er
derhalve moeilijk een beteekenis aan toe te kennen was, die niet aan twijfel
onderhevig zijn zou.

GROOTE FRIGIDARIUMMUUR TE AGNANO.

Toch meenen wij elders waarnemingen gedaan te hebben die onze overtuiging
steunden en den bouw toch niet als iets zoo afzonderlijks staan laat.
Wanneer men nl. uit de grot van het Lago d'Averno naar Cumae treedt en dan
links den rijweg volgt in de richting van het meer van Fusaro, komt men langs een
Romeinschen muur, waarin ook dergelijke pijpen steken, maar welks wand ons
overigens weinig leert. Doch verrassender is in dit opzicht de weinig bezochte
Naumachia te Taormina, die niet in schoonheid kan wedijveren met het eenig mooie
Grieksche theater in dit heerlijke oord, maar welke Naumachia voor ons interessant
is, daar zij goed geconserveerd een rij dergelijke nisvormige halve termen vertoont
en waarin dezelfde buizen, zij 't ook meer uitsluitend aan de bovenzijde, uitmonden,
welke het water binnenleiden uit een kanaal dat boven langs loopt en het water van
den verwijderden Monte Venere heeft aangevoerd. Wij kennen eigenlijk geen
principieel verschil tusschen deze Naumachia en onze Agnanomuur. Of men te
Taormina werkelijk een Naumachia heeft, een plaats waar de Romeinen een zeeslag
lieten voorstellen, is eene vraag, die nog beslist bevestigend beantwoord dient te
worden. Een trek van overeenkomst tusschen beide en het frigidarium van de
thermen van Caracalla te Rome is nl. ook niet te ontkennen, want ook daar heeft

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

men nl. dergelijke nissen, zoodat wij ten slotte de meening uitspreken hier een groot
frigidarium voor ons te hebben gevoed door water uit buizen, die op hunne beurt
water ontvangen uit een aanvoerkanaal, dat zich in drie hoofdtakken splitst.
Verdere opgravingen kunnen de al of niet juistheid van deze opvatting doen
blijken. Het deed ons genoegen de in het Forum Romanum en in de thermen van
Caracalla (bv. in de N.-O. langszijde van het frigidarium) als watertoevoerleidingen
erkende kanalen van hetzelfde bouwtype met de 2-vlakkige tegeldaken, en van
dezelfde afmetingen, te zien als die wij te Agnano als zoodanig meenden te moeten
beschouwen.
(Slot volgt.)
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UIT DE STRAAT NAAR HET ZOCCO (TANGER). PASTEL.
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Reizen, door Jac. van Looy.
VII.
(Vervolg).
Na anderhalf uur te zijn gegaan zoo stonden ze voor de volle lengte en wijdte van
het water dat in zwaren val scholfde, van soppige kruifjes bekruld. Een riemlengte
verwijderd van den oever wachtte, zwart en plomp, een vierkante schuit en een
andere bak bepropt met een ooren-opstekenden beestentroep kwam, geroeid bij
den kop, gesleurd door den stroom, aanzwaaien als een larvig monster.... O, ze
hadden rijkelijk den tijd; er wachtten er meer.... Rivieren zijn als sneden in de lange
trajecten... reizigers vinden elkander; de kameelen die langen tijd voor hen uit hadden
gemarcheerd, wachtten daar bij den zoom, naast hun lasten van suikerbrooden;
alles moest worden ontladen. Theobald mee afgestegen en naar het strand gedaald,
vond er Zaïlaschi koelend zijn rechtervoet, peuterend aan den grooten teen die rood
was gezwollen en ontstoken.
‘Malo,’ snauwde hij, opziend.
In de hooge lucht waren de floersen verdampt en de zon bebrandde nu de
zandgele rivierstreek. Aan den overkant lommerde een rijtje boomen, duister in het
blinklooze overal, en rezen de hutten der veerlieden als hooioppers naast elkaâr.
Eindelijk konden zij aan boord gaan. Mustapha en Mohammed vereenigden hunne
handen en de dames, zich vasthoudend aan hun nekken, zetten zich daarop en
werden zoo droog gedragen en geplaatst op de roeibank. Log vlotte toen de bark,
geborduurd door de halzen der kameelen; zij zaten daar om de roeiers niet te
hinderen tot een klompje op de plecht. Klemmende hun teenen om de ribben in den
bodem van den bak, die riekte als een stal door de mest der benauwde dieren,
hingen de zes kerels aan de riemen, ieder geknuisd aan zijn spaan, waarvan de
oude als eeuwen meegemaakt hebbende handvatten telkens bij het diepe doopen
der zwaar gekalefaterde scheppen hun koppen te boven staken. En wijl ze wrikten
en wrongen of ze pompten en de riemen deden buigen in den dof klokkenden stroom,
kakelden zij jolijtelijk met het karavaanvolk; Hasj Mustapha leek een vriend te hebben
ontmoet; Hasj al Arabe's naam werd uitgesproken met een diepen klank van
bekendheid.
‘Wat zou je die verhalen graag verstaan,’ zei Emilia.
‘Mekka vereenigt veel.’
Midden in den zwier der bocht kreeg Evangeline een inval. Ze kwam er voor
overeinde. Met haar keel in de zon, jubelde ze eenige harer hoogste, doordringendste
noten, wachtte en herhaalde ze nog eens. Het was daarna plotseling stil geworden
in de schuit; de drijvers grijnsden of was er een schot komen vállen van den oever.
‘Geen echo,’ ging ze weêr zitten.
‘Ik moest denken aan Bontekoe,’ babbelde Emilia terwijl ze al opklommen door
het zand... ‘je weet ik ben altijd sterk in de vaderlandsche historie.’
‘Ze hebben van opera's nog geen verstand,’ lachte Theobald.
Nieuwsgierige meisjes wachtten hen boven op. Inkennig stonden ze er tusschen
groote bossen versch gesneden twijgen van doornstruik te gluren en zeulden dan
als pauwen hun staarten, hun vrachten aan de handen verder. Hasj had dadelijk
voor de lunch mand gezorgd en leî het kleed onder de boomen die een laantje
maakten, verrukkelijk. Beneden gulpte het altijd-toch-frissche water en achter de
korte stammen leek het ruischen van het graan te loopen. Soms hortte het heete
kameel-gebulk van over het water aan en door de openingetjes in de vijgeblâren
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kraalden de fezzen van de negers, sleepende hun schuit onderlangs, voor 't afdrijven,
stroomopwaarts.
‘Ja er was een dorp,’ zei Hasj, aanreikend het brood van Habassi.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

334
Evangeline, meesteresse op het kleed, luchtig, haar armen en boezem doorbloosden
het weefsel van haar bloese, zorgde weêr voor de monden; in haar gele haar glansde
de kammen telkens. En in het lichtspel van het laantje stapte toen een man naar
hen toe, dragende een bakje voor zijn witte pij of zat er een vogeltje in. Hasj nam
het van hem over, zette het op het kleed. Het was gestremde melk.
‘Dat's aardig.’
‘That's nice,’ riepen allebei de dames te gelijk.
Even indrukwekkend vertrok de man en verscheen toen met andere lieden aan
den tegenovergestelden kant van het laantje; hij knikte vandaar hen toe of zegende
hij zijn gave.
‘Zullen wij hem wat aanbieden?’ praatten de reizigers, ‘zullen wij hem niet
kwetsen?’ en ze raadpleegden Hasj.
‘Geef jij het hem,’ viel Roosevelt bruusk uit den toon; ‘jij zegt ze zijn bijbelsch, ze
zullen eerbied hebben voor je witte haren.’
Theobald keek eens naar de glinstertjes in Roosevelt's slaap.
‘Helaas!’ komiekte hij.
‘Emoties, emoties en die beheerschen is slecht voor je haar; ne riez pas,’ vervolgde
Theobald.... Men heeft het hoofd van Marie-Antoinette zien vergrijzen op het blok.’
‘Wat zegt hij?’ had de zangeres gevraagd, enkel Duitsch verstaande.
‘Akeligheên.’
‘Zie hem daar nu staan met ons weggegooid sardien-blikje,’ veranderde Emilia.
Evangeline wuifde de vliegen op, nam ook het andere blikje waar nog eenige
vischjes in waren en liet het aanbieden door Hasj; ze beduidde met haar lippen en
vingers dat het goed was om te eten. Maar de man keek er schuchter overheen, hij
bleef de glimmende bakjes met hun omgeknoeide deksels en waar 't galvanisch
verguldsel aan blonk, in zijn zware handen bewaren zoo, wachtende zijn potje dat
op den disch wel een opgegraven stuk aardewerk geleek, klaarblijkelijk met den
duim was geboetseerd en een kinderlijk karteltje om den rand vertoonde.
En weêr bespraken ze hoeveel verstandiger het ongetwijfeld wezen zou, te rusten
tijdens het heetste van den dag, enkel te rijden in de koelere uren van den avond.
Roosevelt echter liet zijn meening van gisteren nu los en dreef tot spoed.
‘Fez, Fez,’ waarschuwde hij.... ‘Strong, my dear, verwacht ons.’ Hasj moest
terstond gaan omzien naar de karavaan.
‘Ze zitten te eten,’ kwam hij zeggen.
‘Daar's nu geen tijd voor.’
‘Moeten die menschen dan niet eten, terwijl wij smullen,’ zei Emilia heftig blozend.
‘Zeker, Will,’ viel Evangeline bij.
Ze redderde alvast de lunchboel; achter haar voorhoofd leek een rekensom te
worden opgelost. Haastig begon ze te fluisteren met Emilia.
‘Een complot,’ lachte Theobald.
‘Yes,’ zei ze, ‘om u’....
‘Ze wil maar een korten rit en een goed dinner maken in de tent, sla van pataten,’
verklapte Emilia....
Ieder was al opgezeten en nog duurde het dingen om de prijs van het overvaren.
Roosevelt met de revolver op zijn heup hield het halfnaakte bootsvolk in ontzag.
‘Finish,’ geen centime meer; wij geven toch al te veel,’ striemde hij zijn muil ten leste
en liet de kerels verbluft elkaâr hun poovere geldstukjes toonen. Hasj schaamachtig
zulke schriele meesters te dienen haalde zijn schouders op; ze hoorden de veerlui
nog kakelen toen zij al reden langs het dorp. 't Stille volk stond er voor zijn hagen.
‘A nice people,’ vond weêr Evangeline.
‘Het wordt piepel.’
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Nu zij in 't opene waren merkten zij eerst recht hoe schel de dag was brandend.
De hemel straalde doorschroeid van het witte zonvuur; gekrinkeld rustten nog wolkjes
op de schimmen der bergen.... ‘Alles wat wijkt wordt blauw,’ soesde Theobald....
‘Goethe beweert de hemelruimte bewijst zijn donkerheid door 't blauw’.... Volgend
een half uur wel den rechten stroom en zijn gebersten oevers, trokken hun acht
dieren bijna kop aan staart, tot afwijkend, het ommedom vlak werd.... ‘Perfectly
Holland,’ meende Roosevelt en reed weêr door of lette hij op niets.
Sis-sjirpend zongen de cikaden en langgehafte, groene sprinkhanen ploften als
dood
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op het pad; het stof zweefde meel gelijk, de kleigrond lag te bakken, telkens
doorsieperd van lastige waterspruiten, maar die de muilen wel weten te mijden.
Verloren onder de helle zwijging figuurden de stulpjes van dorpen, herinnerend
Theobald aan de hooi-schelven op de Millet-fotografie die in Hilversum boven zijn
schrijftafel hing. Dan was er lange poozen het oog vermoeiend glinsteren van de
korenbaarden. Vogeltjes schichtten er uit en in en somtijds vlerkte een ooievaar,
gedachten wekkend aan een traag bewogen waaier.
Theobald gevoelde de warme bast van zijn muildier door den zadel heen; het
leek hem of hij gaandeweg zijn handen zag verbranden, het vel glom, spande zich
glad. ‘Ik ga blaren krijgen,’ dacht hij. Om de neusgaten van zijn muil ging nu een
rustelooze warrel van vliegen, de ooren bekruisten den grondwaarts suffenden kop,
even werktuigelijk als hijzelf hanteerde het stokje.
Eentonig hamerden de hoeven voort, terwijl hij sufoogde naar de vliegen op het
zadelrood, naar de vlerkjes en hun geparelmoer en hoe huiselijk zoo'n lastig diertje
zijn pootjes rein streek, het eene over het ander. En keek hij terug in het zengende,
dan trof hem van den lodderig verstrooiden stoet het allereerst de blakende tentjes
van de parasols en als iets nieuws het gelukkige soeshoofd van Hasj Mustapha, hij
gezeten op zijn eigendom, zoo laag, dat zijn voetzolen de schaduw van het diertje
overschoven. En Mohammed die ongetwijfeld ook had gerookt, de walm van de kiff
trok mee als de wierook bij een processie, hield mallig zijn lippen open, toonde zijn
voorhoofd bar van zonrimpels wanneer hij zijn slag kwam slaan. En Zaïlaschi
ondanks zijn zeere voet, altijd voorover op een drafje gaande in zijn korte hemd. Bij
koele plekken voelde Theobald het zweeten van eigen lijf, meer en meer was in zijn
hoofd de groote onverschilligheid om het leven, waarin men het leven zoo vast vaak
voelt.
Tegen half vier floot weêr een vogel, kwam er opleving in de reizigers en het
stoetje hervormde zich tot een gezelliger orde. Evangeline herinnerde zich Hasj,
vroeg en toen bleek het dat de gids toch te veel aan de bootslieden betaald had.
‘Canalje,’ bromde Roosevelt; ‘Hasj liegt,’ flapte zij uit, ‘hij steekt het geld in zijn
tasch’.... ‘De poppen beginnen weêr te dansen,’ lachte Theobald, maar Emilia bleef
stemloos; bij het omgaan van een akkerhoek merkte hij haar strak gezicht en wist
haar pupillen groot. Waar dacht zij aan?... zij dacht er meer aan dan zij blijken liet;
aan een enkel gezegde was het merkbaar... ‘wij zijn op klassieken bodem... het zal
in de concentratie-kampen wel dàt niet zijn’... en zoo pas, in die opvlieging om der
rechtvaardigheidswille, had hij den toon teruggehoord, de ontembare opstandigheid
van haar wezen, die haar heel den langen oorlog in Zuid-Afrika had gehouden in
een dramatische koorts....
‘Kon ik haar maar wat bijbrengen van mijn verhard gemoed,’ dacht Theobald.
Als in den nevel van de hitte verschenen kwamen hem de groote namen te voren:
‘Ladysmith; Paardenberg; Bloemfontein.... De weg was nu heirbaan-breed, het zand
doormengd met teelaard. Akkers begroeid met boonen rekten zich uit en telkens
lag het groen van zulk een plant te flensen onder de hoeven. ‘Daar dienen dus die
stekeltwijgen voor,’ letten zijn gedachten weêr op, terwijl hij neêrzag op de dorre
randen, op de walletjes van doornstruik, scheidende de velden van het rijpad.
Bloemen als doronica's sterrelden; gestruik, citroenkruid gelijk, vermenigvuldigde
donker onder de zon en venkels in kweekgetale beurden hun kronen, cirkelig
doorkringeld als kolven vol zonnepitten en af en toe als op een nest rustte dan een
duif-groote vogel.
Kwartels sloegen verkwikkelijk, nu liep de muil van zelf. Een oranjege roofvogel
hing met ingetrokken klauwen boven bloeiend graan en 't werd zeer dragelijk nu
ook een luwtje de stof verdreef en zuchtte door de kleêren. Dichterbij uit de klarende
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berg-verte, versleten van kleur als een kleed dat zijn naakte stramien laat zien, was
nu eindelijk de kameeltroep genaderd, geleid door zijn wieggangende Kabylen.
Pakloos trottelde een wit jong bij een moederdier en leek een lama; het diertje moest
al mee, vertelde Hasj om zoo den weg te leeren.
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‘The darling, the little pretty beast,’ riep Evangeline uit, net als wanneer ze liefkoosde
Hasj's Mustapha's ezeltje.
Maar toen de snuffelsnoeten van ‘de schepen der woestijn’ de reikhalzen langs
hem schoven, stak Theobald's muil de ooren rechtstandig, stootte zijn kop om en
galopte zoo hard hij kon weg. Theobald hoorde achter zich het warrelen van gelach.
Hevig ranselde hij, kwaad rakende waar hij kon, tot het glanzende, expresselijk in
Tanger gekochte badientje knakte, versplinterde tegen de kaak.
‘Rekel, je zult,’ bleef hij treffen in den blinde, smijtend dan eensklaps het overschot
van het stokje van zich af. Want de muil had in zijn starrigheid zijn kop geheel
omgewrongen, opgeblikt had hij uit een dof vreemd oog en als door eene rakende
pijl ontkrachtte de straffende arm, het bijbelwoord, het praten van Bileam's ezel was
komen flitsen door Theobald's gedachte:
‘Waarom slaat gij mij?’
Mohammed leidde het dier bij het bektouw terug, rukte een venkel uit, stripte den
stengel en reikte zoo een anderen stok als noodhulp. Roosevelt keek eens om.
‘Emoties,’ zei hij.
‘Hoe kan je toch zoò worden,’ klaagde Emilia.
Theobald voelde nog de onredelijke schokken in zijn arm toen hij beukte op den
stoftigen schedel, merkend wel hoe Hasj hem bekeek, maar hij verlangde geen
wijsheid. Ze reden om een heerlijke donkerheid van boomen-boven-een-haag en
volgden dan het spoor, recht als gespannen touw door de vlakte gaande. Vele
dorpen lagerden er, verbergende gedeeltelijk elkander, zooals schepen kunnen
liggen in een trekvaart.
De bergen wonnen aan met hun aderen, kloven en schaduwen, in Theobald's
hoofd nestelden zich de indrukken ondanks zijn stemming en onvreê.... Waarom
eigenlijk... ieder sloeg hier hard... de muil bleek toch de hardste... zelfs na de verfijnde
kastijdingen van Zaïlaschi vraten zijn beesten niet minder dadelijk en lekker.... ‘Ik
zal wat graan voor hem kapen... ik had hem wel in zijn oogen kunnen raken’...
meesmuilde Theobald.... ‘La.. la.. la.. wat zwakkelingen zijn wij... wij duwen overal
onszelven in, onze verdichtselen... boeren, burgers en buitenlui zullen wij ten leste
nog doen lijden als dichters... lijden die waarlijk meer, zou men niet eer zeggen
minder... dichten is uiten... voor anderen... maar uiting blijft aktie, waar uiting is, is
altijd de lust om het leven aan den gang... er zijn veel dichterlijken ten onzent... o
ijdelheid... o leven.... Lijden is het voelen niet te kunnen zijn en doen gelijk men
wenscht... naar den aard van zijn levensliefde, naar den graad van zijn energie....
naar de grootte van zijn vermogens... naar meer meestal. Zoo is alle leven eenigszins
lijden en is een muilachtige hardhuidigheid een zeer gewenschte.... Toen ik op je
ranselde, kameraad, met wie ik éen behoorde te zijn, centaur-gelijk, leed ik evenmin
als de Christen die uit naam van God een anders-groot-gebrachte verwijst naar de
verdoemenis; of als de kunstrechter die uit naam van zijn vlottend ideaal hard is
voor den kunstenaar.... Ik leed toen niet... neen, éer lijd ik nu en niet het minst omdat
ik altijd nog niet weet, hoe je te houden in een zachten gang....
In de vlakte wordt de verte spoediger bereikt; ze naderden het eerste dorp, dat
in een doornwal lag gevangen of lag het in grijze watten. “Hier Will!” begon al dadelijk
Evangeline; hier is 't een goeie plek.’ Roosevelt, half verwonnen door haar zacht
gevlei, wees met zijn gevlochten en daardoor veel sterker bamboe naar het derde
of vierde dorp in de rij, naar een Saint-House met de zwarte straal van een scheur
in zijn blink-witten muur. Het was slechts een uurtje, zei hij.
En aldus reden zij voort langs koren en klaproos-rood, langs akkers vol gewassen
als aardappelen, langs akkers met fijne boonen. Werkers wiedden er, rooiden lila
bloemen als dubbele papavers. En ook het pad was niet langer eenzaam, er liepen
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vele lieden in de stoving der zon; enkele hielden boon-planten geklemd onder den
oksel, dopten de schokken al gaande, kauwden de rauwe boonen, werpend het
loof. Een karavaan van ezels met gespleten neuzen en overzware lasten in de
zadelmanden sjokte voorbij in 't stof; een gewapende geleidde ze, een sol-
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daat van het Kasbah in Tanger, zei Hasj; de man maakte met hem een praatje,
groette voornaam: ‘bonjour,’
Hasj wees toen naar een bleek, verzichtbaard pad in de duidelijk geworden bergen,
zei veelbeteekenend:
‘To-morrow.’
Maar bij het volgend gehucht fleemde de zangeres zoo lang en goed dat Roosevelt
toegaf. Het plaatsje heette Sjébanad, al deze dorpen behoorden tot den stam der
Cherarda, vertelde Hasj. Zooals jonge konijnen liggen in het pluis dat moeder beet
uit haar borst, verborgen zich de woonsteedjes half in de omwalling; een ander nest
van stroowisschige stulpen en beooievaarde huisjes buurde vlak er naast.
De zon hield het al nog vaal tegen de klare vlakte. Mannen als oudsten aanzienlijk,
hurkten in hun pijen en twistten baard tegen baard; ze rukten de bloempjes voor
hun voeten weg, wierpen die elkander tegen in de hitte van 't debat. En kinderen
kwamen nieuwsgierig om het vreemde te bezien; deerntjes met broertjes op den
rug gebonden als getrouwde vrouwtjes, keken uit zoete zwarte oogen, terwijl ze de
krijtertjes achter hen susten, al schommelwiegend hun lijfjes.
Wanneer Theobald geen aanspraak wenschte nam hij altijd zijn notitieboekje ter
hand. Emilia zat stilletjes op een stoel, wachtend de tent. Over het blauwe, ruige en
naar uienloof riekende veld graasden vele roode vaarzen, edel-vleezig gespierd,
glanshuidig en rein van oogen. Theobald zag nog eens naar de muilen om, hij zag
er zijn lastige beest gaan rollen, dwaas met de hoeven schoppen, kunnende niet
wentelen door den zadel op zijn rug. Instinktmatig wou hij bevel geven het beest
van zijn last te bevrijden; hij bedacht zich echter. Waarom voor hem?
De schaduwen der dorpen figuurden al dichtebij den landweg; Theobald had zijn
zak-vergrootglas uitgehaald, vindend geen lucifers bij zich, om, zoo hij wel meer
deed, met hulp daarvan zijn sigaret te ontsteken. Maar door den lagen stand der
zon gelukte het nu niet gemakkelijk. Thuiskomers bleven staan, verbaasd door het
wonderlijk gaan rooken der tabak, er kwamen er hoe langer hoe meer. Over den
schouder van den voorste keek een kop zonder neus.
Toen Theobald de rookjes voor zich henen pufte, reikte de oudste Moor wantrouwig
nog, zijn knuist vooruit, bedoelende het werkelijke branden van het glas te willen
voelen. Kalm liet hij de haartjes van zijn hand verschroeien, veegde over den gloeistip
of zat er een vlieg, knikte verzekerend naar zijn makkers en statig schreden ze
verder. Alleen de misvormde was gebleven, hield nu dwingend zijn hand op.
‘O-óh, o óh!’ lachte gelukkig zijn ellendig hoofd toen hij den zonprik voelde.
‘Haac!’ hoorde dan Theobald een laag stemmetje spreken. Een meisje verhuld
door een afhangende hoofdlap, waar 't rood van haar vestje onder schemerde als
een lichte malve, stond er vragerig met twee blonde, saâmgestrikte kuikens aan de
hand. Maar over het veld klonk een groot geroep; een vrouw buiten den zijwal
getreden oreerde er naaktarmig, haar mond was zwart van misbaar. Zaïlaschi en
Mohammed de oude, sjouwend voorbij met bagage, riepen haar tegen.
‘Que dice?’ vroeg Theobald.
‘Ze zegt dat ze hoest,’ norschte Zaïlaschi voortgehaast door den wrang-kijkenden
Mohammed, ‘dat ze het kruid van het veld moet vreten als de beesten, ze is blind
en gek.’
Theobald bleef daar slenteren, bezwaard of had hij te lang de bladzijden gelezen
van een wondervol boek....
‘Ik ga een beetje liggen tot dinner-tijd,’ verklaarde Emilia toen Mustapha den stoel
was komen halen.
‘Het zou mij ook wel aangenaam zijn te rusten als een dame,’ ijverde Evangeline
vervuld van haar dinner, de mouwen opgestroopt.
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‘Zij heeft gelijk,’ bromde Roosevelt.
‘Hasj wenscht niets liever dan ons kwijt te zijn,’ mokte Emilia gaande met Theobald;
‘ik heb wat hoofdpijn van de warmte.’
‘Ze weet niet wat ze zegt.’
Over de broeiige wallen keken de vrouwen, zonder de doeken om kin- en
voorhoofd; meer en meer kwamen de mannen thuis. Driften vet-klompig gestaarte,
krul-hoornige schapen en rammen dromden op fijne pootjes, aangeblaft door de
honden; met al hun blanke lammeren verdwenen zij door inhammen in
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de schaduw der kralen. Herders liepen er, hebbende kromme werpstokken ter hand,
vlammig van avondzon beschenen ruiters postuurden op paarden boven het veld
en ezels betast met groensel stapten van het zand in de ruigten over; overal
voorbijgaande en achterom de dorpen, dreven ze het vee naar de veilige
stekelwallen; een rund roerde den grond met zijn voorpoot, sprong hoog op als een
geit, wentelend zich genottelijk in de roode wolk van stof.
En langzaam aan verstilde het loeien en het blaten uit de kralen en bewoog er
niets meer dan de ooievaars onder den ijs-strakken hemel. Alles verscheen
vreemd-scherp, stemmingloos, sterren-kil; blauw-paarsch glazuurden de bergen.
‘Er wordt hier geen muziek gemaakt,’ merkte Theobald op, in de tent.
‘Gott sei dank, nein,’ antwoordde Roosevelt, druk met de salade.
Evangeline neuriede vergenoegd.
't Gezelschap zat bij de thee in de stovige tent; de Roosevelts naast elkander
onder het zeil, mevrouw van Horen was verzocht plaats te nemen, eveneens onder
het zeil, aan het korte einde van het vouwtafeltje en zoo zat Theobald bij de paal.
Hasj had de andere helft van de tent; Hasj was een meester in het zetten van thee;
hij spoelde die eerst af en bracht ook alvorens hij opschonk de pot op temperatuur.
Buiten was de nacht als water om een schip en klonk het kleume praten van de
wachts en drijvers. Soms ratelde nog even het tikken van Hasj Mustapha's mes; hij
hakte kiff op een plankje.
‘Er mankeert nu nog maar een kat aan ons huishouen,’ lachte Emilia.
‘Die zie je hier niet veel.’
‘Behalve bij ons uit het venster van “Oriental”; bij de leerlooierij had je er plenty.
Het leek wel een asyl en ze hadden het goed ook, zie je. Er was een vierkant gat
in een muur waar vooral vrouwen kwamen bidden. Er moet daar eens een heilige
zijn begraven geweest.’
‘Overal waar ze maar een gat zien in een muur,’ bromde Roosevelt ‘denken ze
dat een heilige is gestopt.’
‘Dat kan wel zijn; het was aandoenlijk. Ze zetten een eindje kaars in het gat; ze
hadden een lucifertje ook meêgebracht; ze stonden er zoo vertrouwend en zoo
lang’....
‘En de katten?’ haastte Evangeline nieuwsgierig.
‘Dat zal ik je vertellen. De vrouwen brachten dikwijls eten ook mee, allerlei lekkere
schoteltjes, die ze deponeerden in het gat. Maar nauwelijks waren ze weg of de
katten kwamen er op af en aten het eten van de heilige op. Dikwijls waren ze nog
niet eens goed en wel weg... ze wisten het wel van de katten, zei onze Achmed; ze
kwamen er wanneer ze een hartewensch hadden, voor een zieke bijvoorbeeld.’
Emilia opgefrischt door het slaapje, had allebei haar kind-kleine en
blauw-dooraderde handen voor zich op den disch. In den schijn der kaars gloedde
het ringetje samen met het gebisterde blanke vel.
‘Waar is Hasj gebleven?’
‘Hasj is buiten gegaan, ze zitten te muiskoppen, hij laat zijn vuurtje dooven.’
Theobald hoorde het horloge tikken in zijn zak.
‘Niets dan lichting en stilte,’ verdwaalde zijn gedachte....
‘Hij denkt weêr over zijn boek,’ zei de zangeres.
‘No,’ lachte Theobald en hij voelde dat hij kleurde.... ‘No, I was thinking, dat ik wel
eens de bekantschaft zou willen maken met zoo'n vrouwtje hier.’
‘Ik geef je permissie,’ lachte Emilia terug.
‘Binnen vierentwintig uur,’ verzekerde ze, ‘kreeg hij al berouw.’
‘Mevrouw kent haar waarde,’ galantte Roosevelt.
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‘Voor hèm.’
‘Kijk hij daar zitten grunniken in zijn baard,’ keek ze naar Theobald.
Evangeline neuriede weêr voor zich heen.
‘Hoe hebben jullie nu bij me gegeten?’ vroeg ze.
‘Je zult niet dikwijls zien,’ sprak Roosevelt, ‘dat iemand met zoo'n mooie stem,
zooveel houdt van koken en brullen.’
‘Neen,’ antwoordde Theobald, ‘dat zal je niet dikwijls zien.’
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‘Ik,’ zei de zangeres, ‘ik zou een groot huishouden willen regeeren, een tafel vol
kinderen. Mijn zuster in Boston heeft een huis vol kinderen; daar leefde ik in op.’
Ze neuriede weêr het gevoelige negerdeuntje, met de klokkende klagende klanken
die tot luisteren dwongen. Maar, onverwachts verbasterde ze er den toon van, zong
ze de strofetjes verder, opzettelijk valsch en door den neus, gelijk een vrouw die
aan de gin is. Roosevelt knikte bewonderend. Potsierlijk trok Evangeline toen het
laatste wijsje uit was, haar ronde gezicht aan éen kant scheef, kennend de komische
effecten, wreef ze haar hand ruggelings langs haar verfrommeld neusje, leek dan
de vingers te reinigen aan haar rok.
‘G.n, g.n,’ knorde ze luimig als een varkentje.
‘Toe, Theo, vertoon jij nu je varkentje ook eens,’ zei Emilia dan, ‘nee de kat...
liever de kat, die je vertoond hebt aan de kinderen van Loes.’
‘Wat kat,’ verstond Evangeline.
‘Hij zal het laten zien.’
Theobald scheurde heel langzaam een blaadje uit zijn boekje en Evangeline
verschoof de kaars om beter te kunnen zien. 't Gezelschap bukte de hoofden tot
elkander.
‘Ik hoop dat het lukken zal.’
‘Maak er maar wat van... vooral langzaam spreken,’ maande Emilia.
Theobald dacht na; schroefde het vulpennetje los.
‘Er waren eens twee vrienden,’ begon hij, ‘I geheeten en C en ze waren zoekend
naar een woonplaats.’
‘Hier sprak I,’ teekende Theobald een rechtop streepje, ‘hier is het goed; hier wil
ik wonen en mij een huis bouwen, voor den wind en den regen, voor de kou van
den nacht en de hitte des daags. - Het is hier te vlak, I. - Hoe kunt gij het zeggen,
C. - Te open. - Hoe meent gij, te open? - leder zijn smaak, sprak C, het is niet wat
ik mij voorstelde, mij lokt meer de luwte der bergen? - Good bye, zei I.
‘C trok verder en hij sloeg zijn tent op, hiér,’ plaatste Theobald een omgekeerde
C.
‘Zoo waren ze beiden alleen.’
‘Laat ons beginnen met het begin, peinsde I... en hij trok een kring om zich heen,
zóo.’
‘Wat is een huis zonder vensters, men moet toch kunnen kijken in de wereld,
dacht I; éen deur is voldoende, waar van alles kan inkomen, van links en van rechts,’
teekende Theobald, na eerst de raampjes te hebben aangegeven, richtingjes weêrszij
het openingetje dat de deur verbeeldde, ‘ook is op elk goed huis een schoorsteen;
I maakte er twee, zóo.
‘Toen dan I zijn huis gebouwd had en zag dat het goed was zoo, sprak hij wederom
tot zich zelven:
‘Nu ik mijn huis gebouwd heb, wil ik eens gaan kijken of C beter is gevaren dan
ik. I deed brood in zijn tasch en wandelde, zóo,’ trok Theobald een hol, golvend
lijntje, naar C.
‘Maar C's huis was nog niet gebouwd en C's tent was gesloten. C slaapt, zei I,
laat ik zijn bergen eens bezichtigen, wie weet wie ik tegen kom in mijne eenzaamheid.
En hij wandelde naar boven, zóo-o.
‘Inmiddels was de avond begonnen te vallen en I sprak: Ik ben niet bang, maar
zal toch terugkeeren langs hetzelfde pad; het is gelukkig nogal breed. Dus keerde
hij weêr naar C.
‘C was tusschentijds wakker geworden,’ fantaseerde onze dichter, ‘hij ontving I
recht hártelijk. - Mijn huis staat, C. - Bezing het, I. - Voor wie C? - Laat ons toch
vroolijk zijn, I, sprak C en hij haalde een fleschje wijn uit den kelder want verder was
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zijn huis nog niet gebouwd. En ze babbelden als in den ouden tijd tot ze rood zagen
in het kaarslicht.
‘Mijn huis zal zeer mooi worden, I.
‘Dat zal het ongetwijfeld, C.
‘De bergen zijn schoon, I, en welriekend van bloemen; veel geluk, I.
‘Veel geluk, C.
‘Das Leben ist Traum, I.
‘Nu moet ik toch weggaan, C, het wordt kinderbedtijd.
‘I was een beetje dronken, helaas,’ vervolgde Theobald langzaam, zich
verkneukelend over zich zelf en aangemoedigd door Emilia en Evangeline's ademen
op zijn handen voelend, ‘I nam de ongebaande richting, I
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dwaalde, dat gebeurt meer, en hij viel in een....
‘Greppel?’ keek hij naar Emilia.
‘Ditch,’ vertaalde het vrouwtje.
‘I understand all,’ haastte Evangeline, vurig het vulpennetje beoogend dat een
snel haaltje had gemaakt naar onder.
‘I zich opgericht hebbende,’ had Theobald het lijntje beverig omgehaald en weêr
naar boven bewogen, ‘viel dadelijk weêr in de greppel.
I am very tipsy, quoth I.
C is een goeie jongen, prevelde I, het is zijn schuld niet dat de maan niet schijnt,
en hij strompelde voort door het aardebedekkende duister, tuimelde nog eens en
ten vierde male, zóo, tot hij eindelijk gansch bemodderd aankwam aan zijn huis,
en... nou is de kat klaar,’ draaide Theobald het blaadje geheel naar de kijkers.
‘Oh, Will! look the cat, look the cat!’ juichte Evangeline en ze greep Roosevelt bij
zijn knie.
‘How funny!’ bewonderde ze, haar oogen straalden.
‘Ik wil het hebben, u moet het me leeren.... ik wil het bewaren en de kat vertoonen
aan de kinderen van mijn zuster’....
‘Ik kan niet als die luie C u een glas wijn offreeren,’ zei dan Roosevelt, ‘maar hoe
denkt u over een snaps.’

VIII.
Bij het dagen was het veld al ontrust geworden en nog dreven de herders het vee
naar buiten, onder 't snijdende gefluit uit hun lippen. Daarna was het stil weêr,
slaap-stil om de tenten. De zon, laag en inkijkbaar, verwon de nevels; ze vloden er
met de oude gedaanten van spoken en van droomen, tot er de route weêr bloot lag
in de hoogste kop. Allengs verstomde dan het joelen van de vogels; wat witjes
zwierven, zetten zich zonnend op het zand en nu het blauw de lucht doorwaasde,
glinsterde de haver, elk kafje leek een drop.
‘Vier minuten voor master Roosevelt's eieren, Hasj l'arabe,’ schalde Evangeline's
stem, ‘vier, no longer, I say.’
‘Yes, madam.’
Aan den rand van den weg, baanrecht af te kijken tot het laatste dorp, zaten ze
om het tafeltje met de voeten in de koele bloemen en zonder haast liep het volk
voorbij. Ook op het veld, waar de tenten der Europeërs de vormen herhaalden van
de wilde woninkjes, ging alles gewoon zijn gang, hun hier-zijn bevreemdde maar
weinig; mannen postuurden plechtstatig in hun warme pijen, lieten hun koetjes
dekken. Roosevelt kritiseerde: het brood was zanderig, de toast niet goed; hij reikte
gretig naar de jam-pot.
‘Finished.’
‘Of course.’
‘Wij,’ keek hij naar Theobald.
‘You!’ zei Evangeline.
Langs loopend lei een vrouw eenige rauwe boonen neêr naast Emilia's bord. Er
was zulk eene groote mildheid geweest in het zachte opendoen van haar hand dat
beide dames dankbaar bleven knikken naar het omkijkende moeder-gezicht,
beteekend met figuurtjes als dennetakjes; dezelfde vingerige bezwerings-teekens
tegen het ‘kwade oog’ die Theobald dikwijls naast de deurposten in de steden had
gezien, ook bij Joden-menschen.
‘Het penningske der weduwe, ze zijn wel zoet,’ zei Emilia, proevend een boon.
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‘De vrouwen laten zich zien hier.’
Hasj die met een bordvol pas-geroosterde brood-repen was aangekomen, zei dat
de menschen der Cherarda-stam half heidensch leefden. Hasj leek wat afgejakkerd,
zijn hoofddoek was slordig gewonden en er priegelden plantdraadjes nog van het
slapen in de plooien van zijn goor-wordende pofbroek.
‘Briganten?’ had Roosevelt gevraagd.
‘No, sir,’ antwoordde de gids, ‘dat begint pas achter Mequinez, rond Fez is het
veilig.’
‘Uw thee is delicieus van morgen, ze doet mij goed,’ complimenteerde Theobald
mrs. Dartle; ‘Mo-hàm-med’ bromde hij over den rand van zijn kroesje naar zijn vrouw,
nadoend een zware bas-stem.
‘Hij is nog al eens wakker gemaakt, moet je weten,’ lachte Emila, ‘vlak naast zijn
arme hoofd was buiten de wacht gaan zitten en hield op die manier zijn kameraad
en zich-zelf ook uit den slaap; die buitenmenschen kunnen niet waken’....
‘Wat een eenvoud nog,’ babbelde ze ter-
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wijl de mannen de keukentent, hun slaaphuis, vouwden in elkander en ze daar
wandelden samen langs den weg, heen en weêr; men moest zich nimmer ver
verwijderen van de kampplek had Hasj geraden. Plotseling bukte Theobald er naar
het mulle zand.
‘Een pák-naald.’
‘Een goeie nog.’
‘'t Is wonderlijk.’
‘Je staat daar warempel als Hamlet met de schedel van Yorrick,’ zei Emilia toen
Theobald verder niets zei, zijn vondst bleef betrachten.
‘Inderdaad,’ beäamde hij, ‘de situaties hebben iets van elkander.’ Hij kneep zijn
oogen eigenaardig, keek naar de plek waar zoo pas hun tent nog had gestaan.
‘Je maakt me nieuwsgierig.’
‘Toch geen gelegenheidsstukje.’
‘Er zijn heele, mooie gelegenheids-dingetjes genoeg gemaakt,’ meende Emilia.
Theobald stond wéér te zinnen, leek het geslepen staafje op zijn hand te wegen.
‘Pàk-náald,’ scandeerde hij en zweeg.
‘Ik laat mijn dichter nog maar een beetje alleen,’ smoesde Emilia en ze deed
ommegaand een paar bedachtzame pasjes.
Theobald begon de naald aan te spreken:
GOUDwaardig din-ge-tje, weêrgeefbaar nimmer,
Pàk-naald, verlòren ongelùkger-wijze,
Beklaagd, beschreid misschien, die méenger reize
't Armoedje hechtte van een braven klimmer....
Gij zult geen korf, o scherp-dooróogde glimmer,
Herstellen meer, vol zoetigheid van spijzen....
Hoe lijkt ge nu te lachen en te peizen;
Hard, koud krom lijntje; mond van 'n ijzegrimmer.
STAAL, dat ik heb geraapt hier in het zand,
Bliksemende lichting in zonnebrand,
Steek in natuur, voorspel van 't ori-gi-neele
Geval, als eens langs flikkerende reelen
Hier treinen daavren zullen....

‘Bravo, bravo!’ riep Emilia hier uit.
‘Je hebt mijn élan geknakt.’
‘Hè.’
‘Na-tuùrlijk.’
‘Bravo roepen is anders erg comme il faut,’ verweerde zich Emilia, ‘ze doen het
bij de races als er een raspaard loopt en herinner je maar, de familie van graaf Van
Rentghem riep het ook, bij de vlootschouw op de Zuiderzee, toen de Koningin
voorbijvoer.
‘Toe, maak het even af.’
‘Geef 'm dan maar aan Zaïlaschi, die wil 'm wat graag hebben.’
Theobald draaide op zijn hakken.
‘Onnoozele spiets,’ eindde hij.
‘Geen woorden, woorden, woorden waardig.’
‘Niets!’ slingerde hij de naald terug naar de vlakte.
‘Een vers is 't.’
‘Het rijmt ten minste.’
‘Wat doen jullie?’ kwam Evangeline begeerig vragen.
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‘Hij heeft een sonnet geïmproviseerd.’
‘Een sòn-net,’ zei de zangeres en keek naar de lucht....
‘Een sonnet is een klassiek geworden versvorm,’ praatte Emilia, rijdend naast
Evangeline, ‘het is van Itaaljaansche oorsprong, vele beroemde dichters bedienden
er zich van en het wordt door de modernen weêr gebruikt. Het bestaat uit veertien
regels; de twee eerste coupletten hebben ieder vier regels met terugkeerend rijm,
men noemt die kwatrijnen en de zes laatste regels heeten terzienen. Het is een
streng gebonden vers, maar men kan er alles mee doen; het is in Holland zeer in
eere.’
‘I thank you very much,’ zei mrs. Dartle, als een schoolmeisje ernstig.
‘He is a great artist,’ keek ze schuin-weg naar Theobald.
‘Je rijdt als een prins, hij loopt magnifiek,’ genoot Emilia, ‘je blijft aldoor naast me.’
Ze waren al het eerste grijs-omwalde dorp voorbij. Enkele palmen staken dikke
bladpluimen op waar de dadeltrossen onder hingen honing-goud en ze naderden
het tweede: een zameling strooien daken en een steenen gevel die gelijk een
drinkglas van boven breeder dan van onderen was en waar een groote poort in
doorging en twee spiegaten donkerden als oogen. Een omheining van aloë's
verheerde het nog meer; uit de bleeke en nijdig geschulpte stekels schoven
bloemscheden op en stengels hoog als masten.
‘Het Kaid-huis,’ zei Hasj.
Verzonkener lagerden nu weêr de dorpen in het lichte land dat westelijk alleen
zijn horizon openstelde en daar de ruimte-leêgte
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liet vermoeden van den Oceaan. Habassi's heuvels schemelden verder en verder
en al steeniger wonnen de kammen in het zuiden aan. De zon begon al te blakeren
en traag het zand te stuiven, er was veel karavaan vertier ook op den gelen weg.
Een poosje strompelde een grauwe tenthond met hen meê, wankelstappende en
tuimelend gedurig, om stuipachtig voort zich te worstelen, ondanks zijn stijve
achterdeel, de snoet steeds langs de aarde.
‘Het is misschien een dolle,’ ontrustte zich mrs. Dartle.
‘He is dy-ing,’ sprak Hasj.
Hasj met den tweeloop boven zijn schouder, tuurde als wanneer hij een kip in
den strot sneed; de hond viel om en bleef liggen voor goed. Theobald liet zich dragen
door den onverschilligen dag. ‘Meesterlijk’ liep het muildier en hief bijwijlen den kop
of snoof hij de lucht al der bergen. Ruimtewaarts, kijkend naar de streep der route
zag hij achter de vervlieding van het stroo-schriel maar korrelzwaar graan de vlakte
spiegelen gelijk ondergeloopen land. En het waterfrissche dunne blauw kwam
aanvloeien tusschen de scheidingen door der akkers: duizendtallen van
convolvulussen drommelden tot den weggerand; ieder bloembekertje met een
doorzichtige witte kelking uit de kruipende ranken spiralend.
‘Zie eens aan,’ sufte Theobald naar een plek waar de bloemen een gaaf geraamte
omwonden en bedolven.
Langzaam aan was de grond begonnen te deinen en naar het westen verschenen
herhaaldelijk happen eener diep-verstroomende rivier. Ze bereikten het dorp met
het heilige huis waar Roosevelt gisteren had willen kampeeren. ‘Goudsbloemen,’
riep Emilia, ‘wat ligt dat mooi, allemaal goudsbloemen.’ De glooiing waar het grafhuis
oprees en de dorre dorpsdakjes zich languit vereenigden voor 't azuur, gloeide
geheel oranje.
Klakkende verhemelte-klankjes uitend liepen er de zonnige, vlot-gekleede lieden,
komend van het werk. Even verzelde hen een mooie jongen op een naakt,
langstaartig, grijs-roze paard en een andere brons-donkere knaap die Theobald
deed denken aan den David van Donatello, dragende zijn sikkel met de punt omlaâg,
stapte den ingehouden hobbelgang van het paard mede en hield de afhangende
hand van den ruiter teeder in de zijne. Kijkend in elkanders oogen leken hun stemmen
te zingen in de zon.
‘Gelukkig volk,’ kon Emilia niet laten te zeggen.
‘Wanneer er de Kaid niet was,’ keek Roosevelt om.
Roosevelt rookte weêr eenzelvig; het was of hij enkel maar zinspelen had gewild
op zijn praten van gister-avond in de tent. Heel het regeer-systeem had hij toen
betoogd berustte hier op afpersing. Daardoor kwam niets tot bloei en daardoor
toonde het landvolk geen energie om zijn toestand te verbeteren. Waarvoor? het
werd toch afgenomen. Wie wat bezat deed het in een pot en groef de pot in den
grond; vandaar al dat zwart-geworden geld hier, alles bederf en uitbuiterij; niemand
werd bezoldigd; dat begon van boven af. De Sultan kreeg zijn inkomsten van zijn
ministers door de belastingen en de ministers stelden daar de hoofden voor
aansprakelijk en de hoofden moesten die maar zien te innen van hen die bezaten
en zij die wat bezaten namen het van wie niets bezat. De kanker van het land. Onze
drijvers, had hij zijn spraakzaamheid botgevierd, verdienen goed; twintig realen per
dag, inclusief het onderhoud der beesten, was een hoog loon niet waar, welnu, u
denkt natuurlijk, dat is voor hen, no, dat is het niet; de helft er van komt aan Boesjman
die zoogenaamd uit vriendschap voor ons, de moeite heeft gedaan hen te huren,
met onze Hasj, zijn vriend, die daarom zijn duro mag houden.... ‘Maar dat is gemeen,’
hoorde Theobald in zich zelf, Emilia's verontwaardiging.
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Houdend de parasol-tentjes naar elkander, onderhielden de dames elkander over
maatschappelijke toestanden en als vanzelve veralgemeende zich het praten.
Evangeline, goedmoedig, liet zich onderrichten, opperde haar bedachtzame,
langgerekte: ‘Yes... but’ als in Bristol's salon. Theobald hoorde Emilia de beteekenis
ste

uitleggen der 1

Meidag-viering en toen keek Roosevelt weêr eens om en zei:
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‘De socialisten hebben gelijk.’
En na dit gezegd te hebben gaf hij eindelijk toe aan zijn telkens ingetoomde lust
alleen te rijden en stuurde naar voren. Maar Theobald's muil had oogenblikkelijk
het voorbeeld gevolgd, hield het drafje parmantig bij en ofschoon Roosevelt er om
lachte en bromde van beterschap, bracht hij toch spòedig zijn beest weêr tot staan,
liet ze allen langs trekken en zocht de eenzaamheid achter. Theobald loensde eens
op naar de vuurplek der zon die ongenadig op zijn handen beet, hij reed nu
gemakkelijk, de muil luisterde gezeggelijk, wanneer er kameelen kwamen volgde
hij gedwee de zijwaartsche sturing. ‘Hij heeft vandaag de goede geest, zou ik
zeggen,’ zei Emilia.
Doch gekomen zijnde aan een zandigen viersprong hielden de drijvers halt,
ontstond er een groot geredeneer. Roosevelt dadelijk aangegaloppeerd, scheen de
route weêr beter te kennen, hij raadpleegde een papiertje, de vrees voor omweg
en bedrogen worden hield de Amerikanen wantrouwig. ‘This way is go-ing to
Mequinèz’ stelligde Hasj, aanduidend het woestijnige verloop van den weg langs
de dorpen, ‘en deze naar Mekkés.’
‘Mequinèz, Mekkés.’
‘Wat zal het zijn?’
Maar Hasj had gewezen naar een stoet die stuk voor stuk kwam opbewegen uit
een duiking van den grond en wist die moesten ook naar Fez. Toen trok het
gezelschap hoeksch om, gaande de bergen tegen.
Arra, arra! Zaïlaschi draafde onvervaard. Tijdens het krieuwen om den weg had
hij in drie, vier haaltjes weêr de verdooving van zijn pijpje gezocht; om zijn zeere
voet was een voddige zwachtel gedraaid, hij kon zijn slof niet meer aan en liep op
bloote voeten. En toen hij merkte dat Theobald op zijn loopen lette, kerfde hij zijn
stok woest door de lucht, en terwijl zijn oogen buitensporig glommen, grauwde hij
schielijk:
‘Cortaar, afsnijen.’
‘Arra, molika,’ leek hij te vloeken.
Onder hen begon nu de vlakte zijn ontzaggelijke zonnigheid uit te leggen, met al
zijn dorpen als eilandjes in een besloten meer. Recht ging het aan op de gruwelijke
kale rotsen; al schuiner klommen de beesten in de verzengde aroma's boven het
landpeil op. ‘Look,’ keek Roosevelt naar omlaag, ‘look what a water’ ‘Dat is wel de
waarde der illusie treffend bewezen en van het beeldend woord,’ glimlachte Theobald,
het bevreemdde hem niet zoo erg dat zijn gedachtenvolle reisgenoot de woekeringen
der dagbloemen aanzag voor plassen. Met een gevoel van afscheid voor die
suis-stille vlakte, waar ze twee dagen hadden gezwalkt - het was hem of zag hij hen
trekken over dien bleeken weg - wees hij zijn vrouw naar de begoochelingen tusschen
het graan-gras, naar het dunne, spiegelende blauw waar roode brekingen in
zweemden als van bloempjes die opengaan boven water. Ze reden een poosje
eenen goeden gang en achterhaalden zoodoende het deftige gezelschap.
Het was de karavaan van een bedaagden heer. Simpel zat hij in de kussens van
zijn zadel, als een adoena met zijn witte ringbaard, in een reiskleed, vlaggeblauw
als Hasj en hield allerwonderlijkst in zijne als van eene dame gehandschoende hand
een Europeesche parapluie opgestoken. Hij droeg ook fijne witte kousen en zijn
sloffen waren nieuwgeel met een rooden zoolrand. Doovig reed hij daarheen. Een
pronkende neger op een mooi muildier ook, leek met zijn drieste eunuchen-facie
het hoofd te zijn van den veel-ezeligen stoet.
Stijf zittend als mannen, in duistere, blauwzwarte kleeden verborgen, reden zijn
twee vrouwen. De eene was groot, de andere klein en mollig. Even kierde de
gezichtsplooi van de slanke naar de jakkerende Europeërs en vorschte er een blik
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uit het doffe doek. ‘Het is een negerin,’ smaalde Roosevelt. Een kind, waarvan het
ronde hoofdje, warm-rood als een jonge kastanje, glunderde binnen de kap van zijn
blanke dsjelaapje, met gele sajet-dotjes als met bloempjes besprinkeld, zat midden-in
de matras op een muildier met purperen hoofdstel en trenzen. Schoentjes van
gouddraad spitsten om zijn voetjes. Twee slaven waakten weêrszijds en er liep er
een aan den toom.
Hasj had zich hoffelijk onderhouden met de mayordomo en wist dan dat de reiziger
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de schatmeester van den Sultan was, komende van Sali bij Rabat.
De route werd al rauwer; toen kromde kort de weg en tunnelde in den bergwand
en ze reden door een pas waar de grond lag overstort of was er kort geleê met
rotsblokken gevochten. Boven hen brandde toen het hemelblauw gelijk doorzichtig
ijs. De zon beblakerde den rechtschen opstand tot de hoogte van hun hoofden: het
steen-geel, oer-rood en fango-grijs en 't opgedroogde algen-groen, en spiegelde in
den over-wand, in de geperste lagen en golvingen, met siepelende droppelreeksen
in de kille glissen. Dompig gloeiden de kleuren van zadel en gepak; de drijvers
schreeuwden; een iegelijk reed waakzaam.
Maar in een kronkel van de krochtende gang, waren de haar-dottige gedaanten
komen aanschommelen van kameelen. Er was geen ontkomen aan. Theobald
voelde zijn muildier verstrammen, breidel-gevoelloos stelde het zich op tegen den
wand, zoo sterk en gauw dat de ruiter schier den tijd niet had, zijn knie op te trekken
en voor kneuzing te bewaren. Er was zooveel innige schrik onder de opgetornde
oogbulten en in de radelooze wrijving tegen de rots, dat Theobald niets anders wist
te doen dan het stomme dier op den zweetnatten hals te kloppen.
‘Kom, kom, visionnair.’
‘Dat was een kwaad half-elfie,’ lachte Emilia, ‘de onzen hebben er geen last van.’
‘Hij is zeker eens gebeten op het Zocco.’
Een verbijsterende woestheid van natuur ontving hen aan den uitgang, een
gedaver van rotsen en van bergen. De weg leek weg. Een rif met overeind-staande
gleuven, verteerd door zon, verliep er vogelmest-grauw en als een prentje in een
puinhoop had Theobald ergens de blauwheid zien lichten van een aloë-haag rond
een dorp. Achter hen verscheen de stoet al van den rijken Moor; ze kwamen
voorzichtig aandalen naar het diepe dal, waar 'n kreek door modderde, donker en
doorstuikt van steenen en te loor ging tusschen de aardbeverige bulten en hun
gruizige schaduw.
‘Een oord voor arenden,’ bewonderde Theobald.
Eer nog de geul er was weigerden al de muilen die de tenten droegen. ‘Je zou
zeggen,’ zei Emilia, er is geen water in.’ Evangeline echter herinnerde zich het
verraderlijke slijk, ze toornde, verbood Zaïlaschi, tot de roekelooze drijver, anders
zoo zuinig op zijn beesten, afliet haar te trekken en hinkend ging loopen zoeken.
Hasj zocht en allebei de Mohammeds zochten, betrappelden den gekrakkelden
bodem. Voor de geweldige watersleuring hield nu ook de andere stoet halt; plotseling
was Roosevelt over.
‘There! there!’ kommandeerde hij.
‘Onze pakdieren zijn zwaarder, hier zijn de meeste sporen,’ ijverde Theobald naar
het schouder-belichte mannetje in den aardkuil daar.
‘Not there, ruffians,’ schreeuwde de Amerikaan, drillend zijn stokje.
‘Wat maken wij toch altijd een bombarie,’ zei Emilia.
‘Ik kom er eens af en verzet mijn beenen.’
‘Ze hebben koffers net als Kell had, van onderen breeder dan van boven,’ lette
zij op des schatmeesters bagage.
Vlakbij hoorden ze de bange stemmetjes van de moorsche vrouwen; het geluidde
zoo dompig en bracht hen het slaan hunner huisklok in herinnering onder zijn glazene
stolp. De heer liet begaan, hij keek zelfs niet naar zijn negers die halsrekkend trokken
waar de sporen wezen den weg. De hielpezen spalkten van het zware werk en met
loggen sprong zette zich het beest dat de rijzige droeg op het vaste en drooge. Even
toen verbrak er de pagodische strakheid van het beeld, twee pik-zwarte handjes
omvingen gretig de roode zaàlpunt.
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‘Dag prinsje!’ knikte Emilia naar het knaapje toen het overging, omgrepen door
den spier-arm van een slaaf.
‘Mister von Horen, kom toch hier,’ riep Evangeline uit de verte. Zaïlaschi had een
plek gevonden waar de aarde was verkorst en daar ook trok Theobald zijn muil aan
den teugel over.
Gloriënd naar den middag, overbrandde de zon de heuvels van het hoogland. Ze
volgden nu lange banen zandgeel, waar anderen achter wemelden, wisselend met
de
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roerselkleuren van marmer. Rechts bleef het rif hen bij en links rees er een
blauwende kegel, zoo scherp dat hij wel was na te knippen met een schaar.
Theobald's handen pijnden fijn, het vel begon te bersten, soms nam hij de teugels
eens ter linkerhand. ‘Onze schaduw krimpt naar onder je buik, kameraad,’ bromde
hij voor zich heen, ‘wij beginnen wat stil te worden van de warmte.’
De glooiingen werden wijd en de dalen ondiep en over den beender-bebleekten
weg wandelden herhaaldlijk karavanen. ‘Het is toch wel begrijpelijk,’ sufte Theobald,
sturende weêr eens geleidelijk opzij, ‘dat schrikken voor die glariënde kameelen;
bij iederen stap dien ze doen, is het of ze op-nieuw uit een diepe vergangenheid in
het heden komen treden... schrik maakt blind als toorn, de oogen gaan inwaarts,
zien iets anders dan er is.... Die mummellippen... wat beeltenaars zijn fisionomieën
en welk een overeenkomst hebben de gelaten van muilen en kameelen... lang...
uithoudings-vermogen... làng... hoe lang nog wel zullen zij hier loopen hun wijden
en moeizamen gang’....
Suisend gonsde het licht; vliegen en horzels zwermden tot een wolkje om den
neus der muil en duizende dikke torren tittelden om de hoeven, aan 't rollen van
stuiters mest. Geen boom verscheen; geen schaduw, groot genoeg om in te liggen,
liet zich zien, maar de heuvels groenden van koren of bloemden terwijl de
trip-geluiden zich regelden aan elkander over een witten weg....
Onder iederen arm een parasol kwam Hasj opklimmen door een klare vlokking
van kleuren. Hasj, buiten zijn keuken, diende nooit in zijn buisje, de minste zijner
bewegingen boven den disch verstemmigde door de vouwen van zijn blauwen toog.
En 't licht deed de parasols daar wonderlijk blinken zooals een gevallen vlieger
vreemd kan liggen op gras en verwezenloosde de dingen op het rare kleed: de
valsche steen-schijn der ijzeren borden; de messen met hun zilver-nabootsende
gegoten looden heften. Mrs Dartle, slechts eene hand tot haar beschikking hebbend,
liet ieder zich zelve helpen. Lauw gulpte de thee uit de flesschen; bijen snoven aan,
belust op zoet en rondom het tapijt snorden driftige, purperen hommels en hingen
aan de buigende bloemen.
‘Look his hands,’ zei Mrs Dartle verstrooid. ‘Hasj, we hebben geen zout,’ riep ze
als uit een droom.
‘Dat hebben we juist niet,’ spotte Theobald naar zijn vrouw.
‘Je had me dat toch wel kunnen zeggen van je hand,’ zei Emilia.
‘De teen van Zaïlaschi is erger’
‘Ik zal vanavond een paar zakdoeken uitleggen, ik heb boorzalf ook,’ zat ze te
muizen.
Toen Roosevelt zich nederlag tot dutten, het aangezicht braveerend om de
weddingschap naar boven, haalde Mrs Dartle haar dagboekje te voorschijn en begon
het potloodpuntje in haar lippen te draaien.
e

‘I Mei,’ krabbelde haar knuistje, ‘beautiful weather, we startten van Sjèbanad om
acht uur in den morgen, we hebben geluncht om een uur.’
‘Hasj?’ vroeg ze zoetjes aan den gids toen die af kwam nemen en hurkte aan
haar voeten, ‘voor hoeveel heb je boter gehad?’
De Hollanders lieten haar alleen en klommen door de bloemberm die vuurger
dan een orientalisch weefsel opgloeide naar de piek, met al zijn groeven om te tellen
en stootende zijn botten kop in 't duizelblauw. Al gauw lag Theobald zich in de ruigte
neêr en loerde door zijn zakglas naar het rijke bloeisel, naar al 't geheime wat er
schuilen kon, terwijl Emilia al hooger plukte en dwaalde onder haar parasol.
‘Wat kolossale juffertjes in 't groen en wat een kooltjes vuur,’ schalde haar geluid.
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Hij zag haar licht aan dalen en daarna zat zij naast hem met de schoot vol
bloemen. Heerlijke briesjes luwden over de dellingen, ze keken naar de muilen die
gezellig in de laagte liepen grazen.
‘Nu wordt het rijden een plezier,’ zei Theobald.
‘Weet je nog wel, hoe ik je bijna niet kon krijgen op een muil, je zou je arm breken
of een been, weet ik wat je niet al zei.’
‘Ja,’ erkende Theobald, ‘niet het minst wat een mensch op reis ontdekt is
zichzelve.’
‘Die heb je altijd bij je.’
‘Niets is zoo mooi als zien, je oogen staan open als bloemen.’
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‘Ze kijkt naar ons; ik zou de vent wel een stomp willen geven, die arme meid, wat
zit ze daar zielig’....
De oogen nog knippend van den slaap had Roosevelt de leiding hernomen en
draafde weêr koppig, altijd een heuvel voor. Mrs Dartle liet zich gaan. ‘Een mooi
landschap,’ zei ze om wat te zeggen. Emilia deed haar best, keuvelde druk, al
achterwaartsche tikjes aan haar muildier gevend die telkens den zadel raakten
zonder dat ze 't wist. Haar jongen sjokte op een afstand meê, liet Zaïlaschi draven.
En Theobald merkend hoe langzaam aan de dames toen vertrouwelijk werden, hield
zich opzettelijk afzonderlijk, hij trottelde eens voorbij en salueerde met het stokje
dat Hasj hem had gesneden.
‘Meesterlijk,’ riep Emilia hem na.
‘Jij bent gelukkig,’ zei Evangeline.
‘Toen wij naar Rabat reisden, zong ik heel den dag.’
‘Je moet denken,’ zei Emilia, ‘hij is de verantwoordelijke persoon, langer dan drie
weken mag de reis niet duren; hij wil ons vooruit hebben, arra.’
‘Ja,’ zei Evangeline.
Ze zagen Roosevelt omkijken en toomen zijn muil. Boven den weg hieven zich
de koppen van kerels. Rumoerig, in vlaggende kleuren en slordig gewapend, troepten
ze samen, enkelen witgekousd. Op den doffen roffel hunner beenen daalden ze
langs de gele glooiing, in de opgerichte houding die de lichamen hebben wanneer
de volgvoet steeds hooger is dan de voet die treedt.
‘Kaffrà,’ schold er een uit zijn wilde tanden.
‘Afgedankte soldaten,’ had Hasj gezegd...
‘Wie toch hebben al dit koren gezaaid,’ verbaasde zich Theobald, geen dorp meer
ziende.
De bermen groeven zich in elkander of groeiden tot kleine bergen met
daver-steenige koppen. En rijdende achter Mohammed den tentknecht, was Theobald
gaan letten op 't zonnige gaan van diens beenen. Door de wasschingen die de
Mooren zijn voorgeschreven, zoodat maar waar een kreek een voet hoog water
houdt, de drijvers nà het lesschen hunner dorst ook altijd hun beenen wasschen,
zwoegden daar de beenen van den sterken looper, rein in hun donkerheid; haarloos
als bij een neger vertoonden zij al hun spierwerk of waren ze gevild. Het groenige
broekje, omkneep met een roode bies, het dringende vleesch der dij, 'n handbreedte
boven den knieschijf en uit de holte er achter spalkte de tweeling-kuitspier onder
een net van aêren, puilde, saâm met de dikke schol die éen met de pees van Achilles
de hiel optrekt en de zool beurt bloot. De zon brandde al opzij. Naast de fijne
knoesten der enkels gleufde het als van een beitel gestoken en gelijk een stel van
leidseltjes strengde het over den voet naar de teenen, die krulden en sulden en dan
klemden het pad.
Diep dalende daarna en in de drift die de drijvers bezielde door 't telkens wenken
van Roosevelt nu de zon niet meer zoo stak, draafden ze midden door een puinig
dorp, plotseling benauwd na de lange wuivingen der heuvels. ‘Wat zal het hier een
poel zijn geweest,’ riep Emilia uit. Dwars-over den baan kletterde een kreek, waar
vloertjes in waren gelegd, daar hurriede het gezelschap, ieder zocht zijn weg. Zijlings
schaarden klonterige muurtjes, kleur-korrelig, als aangebrande rijst en bouwstof
ook, waren er beenderen ingemetseld, bekkeneelen en schouderbladen grijnsden
uit den muur.
De kalkwitte beenderen lagen voor het rapen; gaaf lag er een geraamte met al
zijn stekelige hals-wervels en de loopbeenderen gestrekt. Even had Roosevelt zijn
codax willen nemen tot het maken van een kiekje maar deed het niet. Klagelijke
neus-stemmen zongen donker in de zon en nu ze reden langs een laag verloopend
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muurtje, zagen zij de zangers daar ter neder zitten, samen gehurkt onder de waaiers
van hun palmen.
En daar, op een aloë gezeten, makend den stekel dof, trof weêr Theobald zoo'n
wonderblauwe vogel. Valk-ros was zijn schedelkap, verder liet de vogel zich
benaderen niet, wegwaarts vloog hij in het sfeertje van zijn vleugels.
‘Blue-exter,’ zei Evangeline sprekend uit herinnering hunner reis naar Rabat.
‘I thank you,’ keerde Theobald zich om.
(Wordt vervolgd).
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Zesde hoofdstuk. (Vervolg).
Theo was doorgaans laat; hij had moeite met opstaan.
Te bed liggen, 's ochtends, nadat hij voor de eerste maal was ontwaakt, van zelf,
in 't gedempte, besloten licht, dat van zijn geel-katoenen gordijnen scheen uit te
wademen - vooral wanneer die te pralen hingen, doorgloeid van zon -, dan liggen
te soezen, trachtend in overgave te rekken de diepernachtlijke droomvisioenen, stille geheimen, heerlijkheden en vreemde angsten, der duisternis -, te bed liggen,
't hoofd in het donzige kussen, 't lijf als vergroeid met de zachte matras, en gedekt
door de koestrende wolligheid..., 't was hem een altijd weer bijna verrassend, zoet,
weldadig genot.... 't Was zoo héél iets anders dan 's avonds laat, als je 't gas
uitgedraaid had, en tusschen de kille lakens kroop met een gloeienden kop, - je kon
't je dan dikwijls ook bijna niet voorstellen, dat het weer zoo iets heerlijks ging
worden.... Moe was hij, en van het rusten genietend met heel zijn lichaam. Maar
innerlijk vaardig, zich blij bewust, en tot alles bij machte.... Opziende vagelijk tegen
den dag.... En toch, in een triomfantlijk gevoel van zijn meerderheid, niets in 't
bizonder vreezend....
En daarom viel 't hem zoo akelig tegen, wanneer hij dan eindelijk op was gestaan.
Dan was 't of hij nu pas klaar wakker werd, en beschuttingloos naakt stond, zich
rillerig stootte aan allerlei rauwe en harde dingen; 't leven leek lastig, doelloos en
duf; er was bijna niets aantrekkelijks meer; zelfs de vrinden niet, zelfs het meisje
niet altijd...; de wereld scheen nuchter, banaal en gemeen; hij was lusteloos, futloos,
teutte een tijd lang klein-peuterig rond op zijn eenzame kamer, die hoog in 't huis
lag, ontbeet er ook meestal, ging er daarna in een maklijke-stoel wat zitten te lezen,
te doezen en dubben....
Al dikwijls had hij 't zich afgevraagd, in zoo'n ochtend-stemming, waarom hij toch
eigenlijk... in de rechten was gaan studeeren. En landerig gaf hij zich rekenschap.
In de eerste plaats om student te zijn. En ook, omdat hij niet had geweten wát anders
te worden dan advocaat, of zoo iets van den aard, waarbij je met op een stoel te
zitten studeeren of schrijven of redeneeren, onder 't prikklend genot van een
goeie-sigaar, er komen kon. De wetboeken waren verschriklijk vervelend, zwaar en
taai, maar... wat was er anders? Op 't gymnasium had hij in geen van de leervakken
liefhebberij gekregen. Hij voelde alleen iets voor litteratuur, schreef zelf wel eens
wat, in studentenkrantjes, maar... taalkunde, leeraar worden,... een gruwel!
Toch was hij helder, vlug van begrip, inventief en schrander, en wist ook wel, in
den lateren dag, als hij fleuriger werd: 't was nu niet énkel gemakzucht geweest,
wat hem aan 't rechten-studeeren gebracht had. Hij voelde zich aangetrokken tot
pleiten. Logica!... Logisch, vast redeneeren, scherpzinnig, vernuftig, spitsvondig
desnoods,... als je 't daarmee kon winnen. Dát was wat hij wou. Overwinnen, door
kracht van je geest, je verstand, door redeneering, dat leek hem begeerlijk... een
prachtig spel!... Voor logica voelde hij werklijk vereering...; logica, dat was het hoogste
goed! Door logica kwam je tot socialisme, tot juist begrip van de maatschappij, tot
een wereldbeschouwing....
Of was 't, zooals Ruis en Corver beweerden, bij hem ook zijn gulle natuur geweest,
zijn gevoeligheid, zijn goedhartigheid, die gaarne gunde aan iedereen, dat wat hij
zelf niet ontberen kon?... Mogelijk!... 's Avonds, bij 't glaasje bier, was hij soms wel
geneigd om het ook te gelooven. Dan had hij dat gul-joviale gevoel, die
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welwillendheid jegens de heele wereld..., dan moest hij zich opwinden vaak, om de
woorden, de harde, fel strijdende woorden te vinden..., om mee te doen.
Maar 's morgens, op zijn kamer, alleen, in het water-kil nuchtere daglicht, een
boek in z'n hand, een fransche roman, of een
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bundel modern-realistische schetsen, als eenige heul, om een beetje emotie uit op
te puren, wat warmte..., dan vond hij die ‘heele wereld’ klein en vervelend, de
‘bourgeoisie’ een ‘beroerde boel’, een ‘rot zoodje’, en Theo was socialist uit verzet,
uit afkeer, uit doove landerigheid....
Soms benauwde die stemming.
Dan liep hij, in vleug van actie-behoefte, in-eens naar beneden, de straat op, de
wind in, liep naar zijn kapper, of naar een vrind, óf - een enkele maal, als het vroeg
gebeurde - naar een college....
't Was ál wat Theo aan ‘werken’ deed.
Aan het koffiemaal waren dus Pa en Ma Croes, in den regel, met Theo en Jeanne
alleen. En ze praatten wat, doorgaans op luchtigen toon, los schertsend, vertellend,
meest over anderen, kennissen, vrienden...; wat deze zei, en wat die had gedaan...;
ze hielden hun eigen diepere wezen verborgen....
Zooals ze gewoon waren trouwens....
Dikwijls nam Croes de courant weer op, het Handelsblad, en zijn gouden lorgnet,
stak ook Theo een van de bladen toe, begon er in-eens, met een luide stem, iets
uit vóór te lezen of van te vertellen; levendig.... Wat hij daar las, int'ressant!... Het
wond hem wat op soms.
Maar nu en dan schoot hij plotseling recht, lei de krant op tafel, vroeg hartlijk aan
Theo, hoe 't ging met zijn werk... Zijn colleges. Liep hij ze trouw? Hij keek er hem
vroolijk, ondeugend bij aan - met welwillenden spotlach - alsof hij 't wel wist, dat er
niet veel van kwam..., 't niet zoo erg vond - 't zou wel terecht komen, later.... En 't
blonde heertje, in 't nauw gebracht, deed bedaardgewichtig, keek voor zich, streek
met z'n hand langs z'n kin.... Hij gaf nooit veel uitleg.... Wat wist Pa ervan?... Wel
kreeg hij gewoonlijk een donkerder gloed in zijn voorhoofd en 't dikke vleesch van
z'n wangen.
En soms ook, naar aanleiding van een verslag of een krantebericht, begon
tusschen vader en zoon een gesprek over politiek of maatschappelijk leven. Die 't
uitlokte was bijna altijd de vader. Heel zelden ging 't zoontje er gretig op in.... Maar
Croes hield dan aan, overdreef zijn opinie, met klem, om Theo een beetje te plagen,
te prikkelen, tot hij ging tegenspreken.
't Lukte hem meestal, ten slotte. Dan had hij zijn zin. Hij mocht het graag, zoo
eens praten met Theo. Dat scherpte je geest, hield de ‘spirit’ er in. Zoo verklaarde
hij 't later dan ook tegen Emma, toen die hem gevraagd had: wat heb j'r toch aan zij en Jeanne vonden 't zoo naar, waren bang, dat het nog eens tot heftige ruzie
zou komen. - ‘Wel-ja!.... En zoo'n jongen mot nooit gaan denken: pa durft me niet
'an!’
Heimelijk was er iets anders nog, wat hij niet wou weten, heimelijk had hij een stil
plezier in dien aap van 'n jongen. Wat kon die goed kletsen!... Z'n theorieën, nou
ja! Ach kom! We zijn allemaal jong geweest!... Komt wel terecht!
En ook was er niets geen reden, voor Emma, om bang te zijn, vond hij; als Ru er
maar niet bij was; die kon zoo venijnig koel-hatelijk worden; vandaar ook dat Croes
een gesprek van dien aard maar zéér zelden 's middags aan tafel begon.... Er was
dan van zelf niet zoo'n aanleiding toe. Want er was dan geen krant....
'n Anarchist had een bom gegooid. Een relaas ervan in 't Handelsblad; dat werd
voorgelezen. En Croes zei: ‘Daar heb-je weer een van je vrindjes!... Zég!... 't Zijn
me toch prettige lui!... Hè, wat?’
Als Theo dan, met zijn zijige stem, zijn pedanten glimlach 't socialisme het juist
tegenovergestelde, de eenige ware bestrijding heette van de anarchie, schaterlachte
zijn vader: ‘Och! allemaal gekheid!... Eén pot nat!... Oproermakerij!... Anarchisten
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of socialisten, of hoe je die heethoofden verder noemt, 't is oud lood om oud ijzer!’
En de jonge student aan 't bedaard betoogen, wijsneuzig beleerend, maar vast van
toon: Anarchie was er juist tegenwóórdig te veel, in onzen bestaanden
maatschaplijken toestand. Hing soms niet ieders bezitting hoofdzaaklijk van toeval
af? Van geboorte vooral. Van handelsgeluk of van speculaties. Of van de toevallige
prijs-op-demarkt, die talenten hadden, of kennis, of glad-
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heid? De kapitalistische maatschappij zette dieven in de gevangenis. Maar wat was
eigenlijk wel 't verschil tusschen handig gestolen of 't op een andere wijze toevallig,
zonder verdienste verkregen geld?... Dat stelen tenminste wat moed vereischte....
En anders niet.’
Paradoxen! Pa lachte er om. Maar 't gebeurde toch ook - een enkele maal - dat
hij ze minder goed kon verdragen. Had hij zijn bezitting soms ook gestolen?... Dan
werd hij wat driftig, zijn toon klonk ruwer, maar Theo bleef dreinerig-minzaam doen....
Dan dreigde daar iets in het kamer-beslotene.... Jeanne keek norschig naar Theo's
oogen, Emma, benauwd, zocht den blik van haar Jan....
Maar haar Jan bedwong zich. Hij lachte maar weer. ‘Kom, kom,’ zei hij, ‘jongen
wat draaf je weer door! Wou je alles dan reglementeeren?... Ajakkes!.... Geloof me,
dat wat jij toeval noemt, hè?... die onzekerheid - kerel! 't leven is spél, dat zal altijd
blijven! Mijn hemel! Ja! Als je precies vooruit wist, wat je kreeg, maar dan was er
geen aardigheid meer aan je werk... je gepeuter!... je tobberijen....’
En Croes nam de krant weer....
Lang kon het nooit duren, papa had geen tijd, hij moest meestal weer
gauw-gauw-gauw naar kantoor; soms kon hij zelfs in 't geheel niet komen.... Dan
was de student aan de koffietafel bedaard superieur, onbestreden heerschend,
praatte hij vriendelijk met z'n mama, was ook lief met z'n zuster.... Ze mochten hem
wel zóó....
En na afloop ging Theo dan doorgaans uit, met een vriend of alleen, ging hij roeien
of fietsen, of had hij gewichtige dingen te doen voor een feestje, van een van zijn
vele clubs, voor een uitvoering van het studententooneel, of voor Ada: een bloemetje
of een cadeautje.... Trouw ging hij het kittige kind tegemoet, als ze uit school kwam,
met Noortje, of - dikwijls - met nóg een paar klasvriendinnen, - die gichelden dan,
als hij strak-eerbiedig, met groote oogen, heel diep salueerde.... Maar waren ze
alleen, Ada Bekker en Noortje, dan sprak hij haar aan, met correct-lichte buiging,
glimlachend, z'n hoed in de linker hand, liep een eindje mee op, maakte gekheid,
flirtte..., bleef altijd een beetje beschermend doen, omdat Noortje er bij was..., zijn
jongste zusje.
Ze maakte ook andere afspraakjes samen, Theo en Ada, maar daar wist het zusje
niet altijd van, ofschoon ze met toewijding brief jes bezorgde -, ze ontmoetten elkaar,
ergens buiten af, in een eenzaam laantje of stille straat; daar werd dan gewandeld,
al maar heen en weer, gecoquetteerd, en gezoend en gelachen. - 't Genot was de
durf.... En de heimelijkheid....
Of ze kibbelden 'n beetje. Jaloersch was hij, Theo. En Ada, veeleischend, coquet,
liet zich gelden. Soms waren ze dagen lang stroef en koel. Tot Theo 't weer goed
gemaakt had met een versje, een doos chocolaadjes, een roos.., of een zoen, in
zoet vallenden avond....
Maar 's middags, zoodra hij zijn meisje gegroet had, liep Theo met haast naar
zijn vrinden door; naar de kroeg; ging biljarten, borrelen, kletsen... totdat hij naar
huis, om te eten, moest....
Waren papa en Theo dan weg, na het koffiemaal, viel er rust in huis..., dan ging
moeder Emma tevreden naar boven, zich kleeden om uit te gaan, deftig, poesmooi,
en op haar dooie-gemak. Dan nam ze haar glanzend zwart-zijden mantille, haar
hoedje met rozen, frambozenrood, streek langzaam haar licht-glacé handschoenen
aan, een half nummer te klein - 't dichtmaken duurde een heelen tijd, en dan kon
ze haar dikke, mollige handje haast niet meer gebruiken, zoo spande het leer - gaf
ze vriendlijke orders aan juf, en aan Leentje, die uit moest laten, en ging.... Een van
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haar lieve visites maken, of winkelen.... Dikwijls werd Jeanne geprest met haar mee
te gaan. Soms haalde ze Keetje Dabbelman af, die op kamers woonde, of een van
de zusters, Sophie, Albertien. Vaak ook was Keetje een dagje bij haar, op visite....
Want boodschappen doen kon ze niet goed alleen. Je moest iemand hebben om
mee te bepraten, wát je zult nemen, en waar je wel 't best er mee slagen zoudt, en
dan vooral, als 't er
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eindlijk op aan kwam... te décidééren!...
Was 't Jeanne, die meeging, dan kwam het wel voor, dat de stemming niet aldoor
opgewekt bleef, niet gezellig en prettig. Visites maken vond Jeanne vervelend, en
winkelen matte haar spoedig af. Dan werd ze soms kregelig, kort in haar antwoorden,
bits, op het haatlijke af, vroeg ze telkens weer, of ze ‘nu nog niet naar huis gingen.’
Met taartjes en thee was ze ook niet te paaien. De lucht in banketbakkerswinkels
maakte haar misselijk, zei ze.... Mevrouw ging dus liever met Keetje uit. Die had
altijd plezier, was voor alles te vinden; gezellige zus prees mama haar met innigheid.
Onuitstaanbaar, vond Jeanne!... O! Dat mensch, die vervelende gicheljuf!...
Als ze niet met mama mee hoefde, bleef Jeanne eigenlijk 't liefst zitten lezen,
alleen, op haar kamertje, boven.... Daar hield ze zoo van. Maar 't gebeurde niet
vaak. Er moest ook gefietst of gewandeld worden met Gonne en Loe. Die twee
wilden altijd weer afspraak maken! En 't was ook wel prettig, viel dikwijls mee. Toch
moest ze 'r zich telkens toe overreden....
Want nooit gaf het dát, wat ze overal zocht: de bevrediging....
Dikwijls dus, bleef in het middaguur, tusschen tweeën en vieren, het groote huis op
de Keizersgracht, door de geheele familie verlaten, een tijd lang doodschig,
onwezenlijk stil. De woonkamers waren als leege kooien, zoo doelloos dan, wijl
enkel de vele pendules tikten, een tijd die niet werklijk meer scheen te bestaan....
In de keuken waren de meiden bezig, en zongen bij wijlen, - maar 't galmen ging
buiten de kamers om... buiten 't eigenlijk huis....
Daar scheen nergens meer leven....
Toch, boven, alléén, in de kinderkamer, zat juf, stuursch zwijgend, gebogen, te
naaien, ijverig, háástig, maar strak en stil, en als machinaal, op haar handenwerk
turend - intusschen verlangende, aldoor en hevig, dat straks kleine Bas weer zou
thuis komen.
Juf was een tijd geëngageerd geweest. Maar hij had haar bedrogen. Dat had haar
nog stiller en stugger gemaakt dan ze vroeger was. Niet zoozeer om de liefde. Vooral
om het moeder-zijn wrokte ze voort.... Maar in Bas had ze iets als vergoeding
gevonden... Het stumpertje.., van zijn geboorte af was 't voor haar iets bizonders,
een lieve schat. Ze hield niet van Henk..., wel een beetje van Noortje..., maar méér,
oneindig meer van den jongste; verschoppeling van de familie; haar lieveling!...
't Was heerlijk dat niemand dan zij hem kende, wist, hoe gevoelig en zacht hij
was, 't was heerlijk vooral, dat hij, aldoor nog meer, zich aan haar scheen te hechten.
Toch kon ze 't niet velen, om 't onrecht, de schande, zooals hij verwaarloosd,
geminacht werd, door de anderen; 't was haar een donkere grief, 't verscherpte haar
wrok tegen 't heele leven.... Vaak kon ze, in woest bewogen gemoed, er woedend
tegen in opstand komen. Maar zwijgend altijd. Want ze kon zich niet uiten. Haar
grieven kropten zich op in haar borst tot iets groots, dat haar nooit door de keel zou
komen, dát wist ze....
Ze voelde 't, wanneer ze daarboven alleen zat... gebogen te werken... den middag
door... in de stilte van 't huis..., dat ze wrokte..., wrokte..., maar machteloos was, en
tot haar dood toe zou moeten blijven.
In de keuken waren de meiden bezig; rinkinkten de pannen; 't vleesch siste op 't
vuur; ze zongen dikwijls of gierden van 't lachen.., de meiden; ze hadden een hekel
aan juf, - juf wist het - ze noemden haar een ‘chagrijn’, en bespottelijk grootsch....
Soms kwamen ze een van beide naar boven, de trappen op, en naar 't zolder
hollen,... en weer naar beneden..., de deur van de kinderkamer voorbij....
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Maar, meestal om kwart over vieren precies, werd er hard gescheld, op de
voordeur gebeukt! Dat was driftige Bas. En juf legde 't naaiwerk haastig op zij, schoot
de gang in:
‘Ben jij daar, vent.... Kom je dadelijk boven?’
‘Ja juffie!... Dag juffie!’
Dan was 't of het huis weer te leven begon....
Een beetje later kwam Noortje gewoonlijk, en Henk, en dan volgden mama en
Jeanne
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al gauw, verzamelde zich de familie op zaal, tot papa thuis was, en 't eten op tafel.
Om kwart over zessen, het laatst, kwam Ru.
En 't gezin was kompleet, voor een uur, rond de tafel....
Soms dronken ze ook nog gezamenlijk thee....
Een enkele maal, na een broei-warmen dag, als de avond bizonder wind-stil en
zoet was, geschiedde dat buiten, vooraan in het tuintje, op 't klinkerplaatsje vlak
achter het huis. Dat vonden ze prettig. Het hield hen wat langer dan anders bijeen....
't Was ook eigenlijk ál wat je had aan zoo'n tuintje....
Maar daarna ging elk weer zijn eigen gang, tot den volgenden middag.
Half Juli, toen de vacantie begon, van de scholen, vertrok de familie naar Zantvoort.
Behalve Ru. Die bleef liever rustig op 't Singel. Hij had trouwens elken dag tot zes
uur kantoor.... 't Beviel hem wel, zoo eens een week-of-zes, in restauraties te eten
met kennissen, vrij te zijn verder, ongegeneerd, zonder kans zijn ‘broertje’ soms
hier of daar, ongewenscht te ontmoeten, of vrienden van Pa - haast iedereen was
dan naar buiten immers. Hij stelde 'r zich veel van voor, vooral ditmaal; hij had een
faveurtje gehad op de Beurs..., voorzichtigjes aan... een klein kansje gewaagd... en
gewonnen!... Dat geld - 't ging geen sterveling aan, dat spreekt! - maar... hij zou het
er nu eens brutaal van nemen....
Zijn vader ging staag op-en-neer, elken werkdag, van zee naar de stad, en van
stad naar de zee. Hij moest wel een uur vroeger opstaan dan anders in Amsterdam,
om zijn trein te halen, kon 's avonds gewoonlijk vóór kwart over zeven niet thuis
zijn. Maar 's Zondags genoot hij, volop..., en onafgebroken, van 's ochtends wanneer
't nog zoo helder, zoo schitterend licht was op zee, tot 's avonds, - als 't purperen
vuur van de zon, achter rookige nevels en watergrauwte, verzonk, de laatste
spranksels verglommen, de schemer zijn schimmige waden kwam spreiden.... Croes
hield van de zee. Hij genoot van het strand en zijn rustige badstoel, waarvoor hij
zorgvuldig een plekje zocht, wat afzonderlijk..., hield bovenal van het, uren-lang,
zitten staren, de ruimte in... of naar 't oneindige aan komen rollen, en krullen, en
zachtjes verglijden der golven, luisterend naar het gebrom en gesuis van de branding,
dan te besoezen zijn daden, zijn woorden, zijn plannen, zijn heele leven, van
vroeger-tot-nu, en de toekomst in..., zijn zorgen waar hij geen einde aan zag...., zijn
zorgen....
Telkens bepeinsde hij 't weer, en opnieuw, en van voren af, of er iets kon gedaan,
om 't bedrijf op een betere basis te brengen, zijn menschen voor goed tevreden te
stellen, door hooger loon en een korteren werkdag, en toch genoeg over te houden,
voor zich, voor zijn eigen tantième, en 't dividend, voor de commissarissen, de
aandeelhouders.... Was 't mogelijk?...
't Werd het probleem van zijn leven!... Alléén kon hij niets!... Eendrachtig, met al
de andere patroons, moest het gaan!... Gezamenlijk handelen.... Want anders kwam
er een veel te groot verschil, in de prijzen, natuurlijk.... Ze hadden zich trouwens
verbonden... onderling... dát was ook goed, 't was het eenige....
Als ze allemaal eens tegelijk besloten de prijzen tien procent te verhoogen!...
Maar 't ging niet, je had je contracten loopen!... En dan, ze zeiden, en ja, 't was
waar, 't was te wachten: dat het werk dan gewoonweg de stad uit zou gaan, dat ze
net zoo goed dadelijk opdoeken konden.... Enkel de kranten, nou ja, nou ja... die
moesten wel blijven!... Maar 't boekenwerk, en die lekkere smoutjes, - daar zat voor
verscheidenen 't meeste aan....
Een groote bond van drukkerspatroons, voor 't geheele land.... Dàt zou de manier
zijn.... Och maar!... hoe moest dat gaan!... 't Liep immers spaak!... 't Was al zoo'n
moffentoer om die Amsterdammers vereend te houden!... En dan ook, ze zouden
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hem aan zien komen, de provinciale patroons! Die hadden er immers het gróótste
belang bij dat Amsterdam het niet vol kon houden..., de rakkers....
Nee, nee.... 't Zou uit moeten gaan van de werklui.... Die moesten de loonen op
't platteland en de kleine steden zien op te
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drijven!... Ze hadden ook al een tarief gemaakt, voor het gansche land, een tarief
van werktijd en loonen, die moesten geeischt worden.... Ja! Goed en wel, je kon
makkelijk eischen!... Maar krijg ze maar eens.... Hij begreep dat heel goed, Croes!...
Staak maar eens op zoo'n beroerd drukkerijtje in Overschie, of God-weet-wat-voor
nest, ga je gang maar! De baas laat ze stiekum staken. Doet zelf 't werk. En waar
moeten ze heen op zoo'n negorij? Hoe krijgen ze 't geld om het uit te houden?... En
toch... ja! Dát was toch de manier!... De werklui, dat zijn de kameraden.... De werklui,
die hebben maar één belang, met z'n allen.... Terwijl de patroons... och, geknoei,
allemaal, concurrentie!... De beste vrienden, o ja, allerliefst!... Maar als ze mekaar
in den grond kunnen boren... zullen ze 't niet laten....
Croes schrok soms in-eens, van z'n eigen gepieker... God!... Wat een gedachten!...
Waar brengen de omstandigheden je heen! Wie 'm dát 'n paar maanden geleden
gezegd had....
Ja!...
Maar werd je dan toch ook niet razende dol op die provincialen? 't Was altijd de
groote stad maar weer die het loodje moest leggen!... Het eenige wat je 'r mee
vóórhad... misschien..., dat de knappe werklui naar stad toe kwamen..., nou ja!...
Maar wie gaf er om degelijk werk, tegenwoordig.... Goedkoop, ja, dat was maar 't
eenige!... Als 't maar goedkoop was!...
En niemand met wie je eens kon praten, hè, over al die dingen.... Behalve Baatz,
en die lachte maar wat, gewoonlijk, zei net wat hij kwijt wou wezen.... Natuurlijk!
och!... En die was trouwens rijk, van zijn vrouw, wat kon 't 'm ten slotte schelen!...
Nee..., niemand om mee te praten!...
Zijn jongens?... Later... misschien.... Het bleek nog niet, wat er eigenlijk in zat....
Croes praatte waarachtig nog liever met Thé dan met Ru, over zulke dingen ten
minste.... Ja, vreemd, want Ru was toch zakenman.... Maar altijd dat schelden en
smalen op 't volk.... Nee, hij kon 't niet best velen....
Die Ru zou er anders wel komen.... Een pientere!... Nou!... Maar... een heertje!...
Och ja! De tijden veranderen snel....
Zoo piekerde Croes dan, en tuurde in zee, voelde zich dikwijls neerslachtig worden.
Toch goed, zoo eens rustig te mogen soezen.... En de anderen merkten er nooit
iets van, als hij tobde....
De kennissen, vrienden - ze hadden er velen dien zomer op Zandvoort - ze riepen
er allemaal over, zoo'n prettige, in-gezellige man, als die Croes toch was.... Altijd
opgewekt, monter!...
Mevrouw had dien zomer haar zin gekregen.
Uitstapjes, reisjes in 't buitenland maken, van de eene plaats naar de andere
trekken, altijd weer verder, weer verder gaan, inpakken, uitpakken, haastig,
onrustig..., ze hield er niet van, het was haar veel te vermoeiend!...
Zandvoort! Een heelen zomer aan zee, gezellig en op je gemak zitten praten, aan
't strand, met andere lieve mevrouwen, hollandsche dames, uit Amsterdam, of uit
Utrecht of Arnhem..., geen Haagsche.... En nu en dan zoo eens overwippen naar
stad, naar de Leidschestraat en de grachten, de Bonnetterie, juffrouw Horstink...,
Coerten.... Hè ja, dat beviel haar veel beter!...
En dan: de gemaklijke huishouding daar, in zoo'n zomer-villa. Dat scheelde te
veel met je huis op de gracht! 't Was buiten toch immers maar alles voorloopig,
tijdelijk, 't was niet je eigen huis. Dus 't hoefde er niet in de puntjes te zijn. Je vrinden
ontving je aan 't strand, in een badstoel..., óf in je veranda.
Knus, die veranda's, gezellig die kamertjes, pitchpine meubels en lichte
behangsels, vroolijk, riant!... Emma, die dikwijls met bijna heimwee terug kon denken
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aan 't eerste huisje, waar Jan en zij sámen hadden gewoond, waar Ru was
geboren..., o! ze had soms wel voor goed willen blijven, in Zandvoort.... Als 't altijd
maar zomer bleef....
En... jammer, dat Jan er zoo weinig kon zijn!...
Daarentegen had ze 'r aan Thé en de meisjes gezelligheid, veel meer dan anders
thuis, en dan telkens bezoeken van vrienden en
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kennissen..., aldoor een vroolijken toon om zich heen, een sfeer van plezier, van
gezellige plannetjes: Jeanne nu meestal in prettig humeur, Theo zoo vriendlijk, lief
voor zijn moeder - z'n socialisme, je hoorde 'r niet van! - Noortje..., goed kind...,
soms wat uitgelaten, door 't dolle heen..., ook de kleine jongens aanhoudend bezig,
zoet, van de vloer....
En dan Ru, die soms plotsling in Zandvoort kwam opdagen, 's avonds of 's
Zondags, dan vrienden meebracht, en een vroolijk gezicht zette....
Het was als een roes, zoo'n zomer aan zee, als een roes van zon, licht, warmte
en vreugde, een roes van behaaglijke, zorglooze rust....
Ze hadden een tennisveld opgezocht, daar in Zandvoort, een mooi, vrij plekje
gevonden; ze speelden er dikwijls: Theo, Jeanne - Noortje deed ook mee, en Ada,
toen ze bij Croes logeerde, veertien dagen in Augustus -; Kees Corver en Ruis
kwamen telkens over.... En nieuwe vrinden, aan zee gemaakt, waarbij Frans de
Haan, een medisch student van het derde jaar, ook uit Amsterdam - ze hadden
elkaar daar al vroeger ontmoet, Theo Croes en hij, maar waren pas vrienden
geworden in Zandvoort, door de gemaklijke, snelle verbroedering van
gemeenschaplijk zomersch genot, in de open lucht, aan het strand en in zee, bij
Kurhaus-concertjes, en op het lawn-tennis-veld.
Frans bracht z'n vacantie door met zijn vader, een zéér bejaarden, half lammigen
man, die gewoonlijk dutte, aan 't strand in z'n badstoel, of in z'n hotelveranda te
suffen zat, hoogstens de Haarlemmer krant nog eens las; een oude huishoudster,
goedige ziel, hield hem trouw gezelschap.... Vreemd scheen het dus niet, dat zijn
zoon de student eens wat anders ging zoeken, en kennissen vond, dat hij graag in
de Croesen-familie verkeerde, met Theo, die aardige meisjes, zijn zusjes, hun lieve
logeetjes en Theo's vrienden.
Mevrouw Croes was verrukt van den ‘vroolijken Frans’. Dat was nou ‘een snoes
van 'n jongen,’ vond ze. Een plaaggeest, ondeugend-lustig en dol, en toch ook zoo
hartelijk, prettig-eenvoudig, zoo innig beleefd en eerbiedig voor ouderen, altijd lief,
vol attentie voor haar.... En daarbij: knap! Zulke aardige oogen, donker, in 't blozende,
volle gezicht, ook zijn borstelig kort-geknipt haar zoo donker, om 't blanke voorhoofd,
zijn lippen zoo frisch, en zijn tanden zoo blinkend, wanneer hij lachte.
Der Sonnenjüngling!... Zoo noemde hem Ada, die juist ‘Der Kampf um Rom’ had
gelezen; ze coquetteerde, een beetje met Frans, om Theo te plagen. Maar, pratend
met Noortje alleen, zei ze lachend: ‘Zèg, die de Haan is bepaald verliefd op Jeanne!
Je moet maar eens opletten straks, onder 't spelen, hoe hij haar soms kan staan
aankijken!... Daarom komt hij zoo dikwijls, begrijp je!... Dat merk je toch wel?... Hij
is bij jelie, of hij moet er wezen.... Maar laat ze maar oppassen, hoor, 't is een flirt!...
Een Don Juan... net als die broer van jou.... Dat heb ik al gemerkt!... Als ik wou...
enfin!... 'k Zal maar niks meer zeggen.... Kijk daar komt jou vriend..., der schwarze
Teja!’... zoo noemde ze Corver.
Noortje vertelde 't, met blij gefluister, haar zuster over, wat Ada gezegd had. Maar
Jeanne werd boos. Ze werd rood en verward ook. Ze stotterde: ‘Net iets voor Ada
alweer,... 't is bespottelijk!... Heb je nou ooit toch, zoo'n wicht!... Omdat zij zich nou
aanstelt met Theo!... Enfin!... Dat's tot daaraan toe!... Maar laat ze zich asjeblieft
niet met mij bemoeien!... Wat gaat het 'r an?’
‘Nou, nou,’ zei Noortje, ‘zég... eet me niet op!... Ik kan 't heusch niet helpen!...
Bespottelijk van jou, om je boos te maken!... Als Ada dat nou heeft gemerkt, van
Frans, mag ze 't toch wel vertellen!... Ze zeit immers niks van jou..., ze zeit niet, dat
jij ook op hem bent!...
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‘Dat moest er nog bijkomen!... Hè? Nee!... pf!... Schei er nou toch asjeblieft over
uit!... Wie al niet meepraat over verliefdheid!... Pas jij maar op met je lieve vriendin!...
Een gevaarlijk kind, hoor!... Zoo'n nest!... En jij ook!... Kijk jij zelf maar
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wat minder naar Keesje Corver, jij kleintje!’
‘Ajakkes!... Mispunt!’ En 't zusje aan 't huilen....
't Was 's avonds, al laat, na een drukken dag, op hun kamertje; Noortje was jarig
geweest, en nu moe, overspannen.... Gemeen van Jeanne! Wat dat er nou mee
had te maken!... Hè! - ze stampte van woede - 't Was náár genoeg!... Ja, ze hield
van Kees, ze was dol op 'm, já.... Dat wist Jeanne... best!... Mocht dat dan niet?...
Mocht je niet houden van iemand?... Maar Kees had van haar in de laatste dagen
amper notitie genomen.... Vandaag... haar verjaardag!..., hij was er niet eens
geweest!... Ze snikte 't luid-uit!
‘Wees stil toch, kind!’ schamperde Jeanne, ‘en schaam je wat?... Hè?... Zeg, hoe
oud ben je?... Zestien!... 't Is zonde!... Dat komt er nou van!... Als je met... zoo'n
jongensmeid omgaat....’
‘Nou goed kind, ik w i l nou met Ada omgaan!... 't Is mijn vriendin!... Dat gaat jelie
niks an!... Jou en je saaie, stijve vrindinnen!... Louise, moet die niet 'is komen
logeeren?’ - en Noortje bootste de stijve pas van het meisje na, in haar nachtjapon
-, ‘Tennissen! ja, dat zou goed voor haar wezen!... Och jé!’
‘Kind!... Je bent over je slaap, ga na' bed!’, zei Jeanne. En zweeg verder.... Lag
er in bed over na te soezen.... Nonsens was 't, dat Frans op haar.... En zij?... Och,
ze vond 'm een aardige jongen.... Correct, en toch leuk.... En zoo'n prettig geluid,
sympathiek ja!... Vroolijk... en dan soms in-eens... haast weemoedig.... Alsof hij iets
had dat hem drukte... Ja, vreemd!... Maar hij was niet verliefd op haar.... Och! Geen
kwestie!...
Toch keek ze er Frans, in de volgende dagen, vaak heimlijk op aan.... Zou het
mogelijk zijn?... Zou hij werkelijk... iets om haar kúnnen geven?... Wel dikwijls lachte
zijn blik haar toe, wel bizonder en lang soms.... Wat had ze dan, dat hem zou kunnen
bekoren... misschien...? Dat ze levendig, opgewekt was, en gevat, wakker, snel van
begrijpen kon wezen, schrander..., ja - waren er niet die 't gezegd hadden? - geestig
soms, als ze werd opgewonden?... ‘Een leuke snijboon!’, had Frans eens gegierd,
in een hevigen lachbui.... Brutaal!... O, ze had hem ook afgestraft!... Maar 't was
haar geweest of ze zwol, van vreugd, en haar blik werd nog troebel, zoo vaak ze 'r
aan dacht weer....
Daan... vroeger... had het wel vaak al gezegd... ja.... Dat ze gevat was... en toch
zoo gevoelig; 't was, zei hij, een zeldzame combinatie.... Gevoelig... ze wist het, zij
zelf ja!... Maar Daan, hoe kwam die er toch aan?... En Frans..., hoe kon hij er ooit
iets van weten?... Ze was zoo gesloten.... Ze kón niet anders....
Haar uiterlijk zou 't toch wel niet kunnen zijn...? Och, wel nee, hoe zou het?...
Zoo'n volle, gezonde, robuuste jongen, plezier hebben in een schraal kind als zij?...
Ze was wel iets dikker geworden in Zandvoort, haar wangen een beetje gevulder
en frisscher, wat minder flets; maar ze had ook natuurlijk weer sproeten gekregen,
- o, akelig, sproeten, een ramp was dat!... En kijk me dat vreeslijke haar nu weer
zitten!... Nadat ze maar even zich warm had gespeeld..., was de krul er al uit, viel
de kuif in tweeën, hingen de piekjes nattig en sluik langs haar slapen....
Nee!... och!... haar uiterlijk niet!... Gonne zei 't wel, om haar te troosten, ze was
heusch niet leelijk, een fijn blank snoetje... Nou ja, och ja!... Die was net zoo,
Gonne!... Maar die had tenminste haar prachtige haar nog, dat glanzige bruine, fijn
kroesende haar....
Nee-nee, haar uiterlijk niet....
Och, 't was alles verbeelding!...
Of..., en ze bloosde bij die gedachte..., óf 't werd nog veel mooier!... Dwaasheid!
Wat kende hij haar!.... Hoe wist die jongen, hoe zij... van binnen!... Gevoelig?...
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Louter gevoel leek ze somtijds zichzelve, o! 't verontrustte haar vaak.... Als zij ooit
vrij kwam - want nu was ze altijd als opgesloten - maar als ze 'ns een man kreeg,
die van haar hield, die alles in haar wist los te maken, een man aan wien ze zich...
héélemáál... zou mogen wijden, zou willen wijden, een man, dien ze liefhad - het
duizelde haar - hoe zou ze hem koesteren, blindlings ver-
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wennen..., alles, álles voor hem willen doen,... voor hem leven en doodgaan.... Nee,
doodgaan, dat zou dan te jammer zijn, dan zou ze niet meer kunnen zorgen voor
hem, zou hij hulpeloos blijven....
Maar hoe kon een ander dat weten, ooit?... Ze liet nimmer iets merken..., was
levendig, scherp in haar antwoorden soms.... Bij-de-hand!... Dat was 't ook,
misschien, waar hij schik in had.... Zelf was hij ook zoo, ja, leuk en geestig, hield
óók van plagen.... Maar néé, geen flirt, dat was onzin van Ada.... Zoo'n kind kan
natuurlijk geen onderscheid maken!... Vroolijk was hij, en wist het misschien, dat hij
knap was, nou ja. Toch, coquet vond ze 'm niet, daarvoor veel te eenvoudig, hartlijk,
gewoon.... Een aardige jongen... en intelligent.... Maar, och wel nee, niet verliefd
op haar!... En zij niet op hem ook, totnogtoe, gelukkig....
Zoo mijmerde Jeanne....
Maar als ze, daarna, weer in weelde van zonschijn en zomersche glanzing te zamen
waren, en tennis speelden - Jeanne en Frans, tegen Theo en Ada - en renden,
huppelden over het veld, rakettend, vlug en veerkrachtig terugslaand opspringende
ballen..., als ze telkens weer, met hun gloeiende wangen, hun warme lijven in 't
luchtig flanel, zoo heftig tot vlak bij elkander kwamen, in spanning van 't spelen, op
't kaatsen loerend, maar toch ook vaak éven elkaar in de oogen, met hellen lach,
en een roep, een scherts..., of, als ze ter-zij zaten uit te rusten, bepratend, vol ijver
en vuur nog, het spel, om de anderen lachende, malligheid makende, jolig plezier...,
of, als ze wandelden samen langs zee, langs de blinkende schuiming, en blikten
de trillige ruimte in, naar de horizontlijn, naar 't rollende, wielende, stortende water...,
en altijd weer, telkens, elkaar in 't gelaat ziend, in 't levende, sprekende..., dàn...
kon Jeanne niet laten 't zich voor te stellen: wanneer 't eens zoo was..., dat hij van
haar hield..., en 't haar plotsling zou zeggen..., dan kwam in haar hoofd ook een
branding en blinking, en jachtend gewiel als in 't schuim van de zee, wist ze dikwijls
niet meer wat ze zei van verwarring, van opwinding, gloed..., die verstilde, verkilde,
een leegte naliet..., als hij weg was.
In late namiddaguren vooral, als de zon verguldde, het licht omstrakte, zoo rustig,
de duinen, de dingen aan 't strand..., en zijn hoofd en handen..., en als dan zijn
helder betonende stem toch zoo zachtjes-aan innige dingen kon zeggen, vertellend
van vroeger, - zijn moeder was dood -, of vragende haar, naar haar leven thuis,
haar vriendinnen..., met soms, in den klank van zijn woorden, een zwaarte, als
kwamen ze diep uit zijn binnenst..., dan was 't haar soms weer of ze schrok, maar
van blijdschap, de ontroering bonsde haar op naar de keel, en het scheen in-eens...,
alsof er iets groots zou beginnen te leven, iets heerlijk groots..., of ze 't samen
verwachten....
Zoo stil kon hij kijken, en zwijgen, loom, en vertrouwelijk.
Maar dan, plots, draaide hij zwaaiende rond op zijn hielen, of ríep hij, gierde, iets
mals, of hij keek haar brutaal-dichtbij aan, koel dringend, met glinstring van
overmoed, speelschheid en spot, in zijn oogen, of zei, met een buiging, iets vleiends,
en lachte, proest-lachte, ironisch bijna... Dan was het weer uit... werd ze troebel en
treurig... soms stroef-in-eens...
Maar vaker spotte ze plagend terug, viel ze ook in den jool-toon, gaf antwoorden,
raak, op den man af, brutaal, zei aldoor maller, dol-clowniger dingen....
Dat gaf dan weer later neerslachtigheid... en een vaag verlangen..., tranen 's
nachts, en een plotslinge hoop..., ergernis over zichzelf, en toch twijfel... of 't juist
niet goed was geweest.... En moeheid 's ochtends, een blind tegen-op-zien; tóch
haken, altijd opnieuw, naar ontmoetingen....
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't Werd als een roes, die zich telkens hernieuwde... 'n hartstochtelijk spel... met
de dingen der ziel.
In 't begin van September was het gedaan met dat lieve leven; vacanties om; de
badplaats liep leeg, en de zomerweelde begon te verwaaien; 't was natterig, kil en
ál vroeger donker.... En ook de Croesen vertrokken, naar huis, naar Amsterdam.
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Frans bleef nog een weekje.
Lachende hadden ze afscheid genomen. Tot ziens!... Ze zagen elkaar immers
gauw terug. En het tennis-spelen zou voortgezet worden, in 't Vondelpark, een club
gesticht; ze gingen een mooi terreintje huren, zoodra ze terug waren....
Afgesproken!...
Ze praatten als hadden ze geen besef, dat het uit was met hun vacantie-leven,
uit voor dit jaar..., dat je den zomer niet rekken kon...
Maar Jeanne, - die eerste dagen weer thuis; in 't gewone, bekende; 's ochtends
met Ma, al de bezigheden, 's middags visites, boodschappen doen - Jeanne voelde
zich moe, en gedrukt, verdrietig...; teleurgesteld...; niet meer opgewassen tegen de
kamer-stemmingen thuis, en in stratenvolten, in donkere winkels - ze lagen zoo
zwaar op haar borst en keel.... En dat viel haar zoo tegen.... Ze had juist gedacht
dat ze sterker geworden, er beter tegen bestand zou zijn....
Maar ze was zoo gewóón geraakt aan de lucht, aan de zon en de zeelucht, aan
véél beweging in 't opene, lichte, en vrijheid, spélen.... En, aan haar omgang met
Frans de Haan.... Och, nú dat gemis!... 't Was géén flirten geweest, néé, zoo wóú
ze 't niet noemen! Een vrije, heerlijk-vriendschaplijke omgang.... O! 'n genot!... Ze
voelde het nu pas geheel-en-al wat het haar was geworden, ze kreeg er een gloed
door het lijf van dikwijls, een tint'ling..., 't leek wel op hoop, en kracht.... Maar dan
aanstonds weer loomheid, en nàre twijfel... Ze voelde... nee! dorst het zich-zelve
niet noemen....
Uitgelaten van wilde vreugd was ze - maar moest zich bedwingen natuurlijk - toen
Frans, terug, nog dienzelfden dag even aan kwam loopen. Thé had het tennisveld
al gehuurd, intusschen. En Corver, Ruis, Anton Mansfeld, Gonne, Loe, werden
dadelijk lid van de club. En ze speelden; in 't eerst bijna iederen middag, soms in
een regenbui door, zóó vol animo....
Toch was het anders dan Zandvoort, al dadelijk, lang zoo intiem niet, zoo
vrij-en-blij!... Stadskinderen kwamen er naar staan kijken, stads-arme-kinderen, 'n
burgervrouw, of een slagersjongen.... Dat maakte je stijver, licht gegeneerd; 't was
soms of Thé zich een beetje schaamde... Ook Frans deed nu lang zoo gewoon
familjaar niet, zoo hartelijk, innig als daar, op hun veldje.... Hij was nog wel aardig,
leuk-plagerig, hoflijk, maar stadsiger, meer op een afstand, koeler, als hield hij zich
in tegenover de anderen, Gonne en Loe, óf hij deed ook met die twee gezellig en
vroolijk, en 's Woensdags en 's Zaterdagsmiddags vooral, met Ada en Noortje - die
konden op andere dagen niet komen.
Maar ééns, - 't scheen weer volle zomer geworden, plotseling, wárm was 't geweest
overdag, en 's middags hadden ze afgesproken, om, na-den-eten, nog voor een
uurtje terug te komen op 't veld, per fiets, 't kon zoo gauw gaan...; tóch..., het was
dan al spoedig te donker geworden.... Ze hadden opgewonden gespeeld, in de
schemering..., Frans ouderwets dol-vroolijk, half-heimlijk intiem; en nu fietsten ze
samen naar huis, door de parklaan.... De avond was daar al haast nachtlijk geworden
door 't zwart van de boomen. 't Was net geweest, alsof Frans zijn best deed wat
achteraf te blijven met Jeanne; zacht pratende fietste hij naast haar, langzaam; en
loom gaf ze toe, voelde volte van binnen; ze wist niet, was het verlangen of angst,
dat gespannen verwachten. En plotseling lei hij zijn hand op haar stuur, warm dicht
naast de hare, dan óp de hare, zag ze zijn oogen groot glanzen, haar áán, en 't was
of zijn stem, van bewogenheid heesch, diep trilde: ‘Blijf zitten zoo.... 'k Zal je wel
trekken, Jeaantje.... Ik zal je wel sturen, hè? Is dat niet goed?... Kijk m'is 'an, Jeaan!...
Of kan je m'n oogen al niet meer zien?... Ik de jouwe nog wel, hoor!...
‘Leuk zoo in donker!...’
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En zwijgende reden ze 'n poosje voort, terwijl zij haar hand... maar niet weg te
nemen... vermocht...; het was soms, alsof hij haar streelde.... Ze soesde... verward...
en zoo warm... maar... zalig!...
De anderen schreeuwden: ‘Frans, hé!... Waar zit-jelie?... Jeanne! Vooruit toch!...
Waar blijven jelie?’
Dan had hij zijn hand van haar stuur genomen....
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't Was uit!...
Maar ze kon er dien nacht bijna niet van slapen....
Toch leek het in 't licht van den volgenden dag of 't een droom geweest was...
niets wezenlijks.... Ze speelden weer 's middags. En Frans was gewoon, bedaard
opgeruimd, helder. Alléén - soms lachte er iets zijn oogen, iets dat ze 'r nooit in
gezien had vroeger, zoo dartel, koel dartel, en triomfant..., bijna wreed..., ze voelde
een beetje angst.... Maar hij zei niets bizonders....
Daarna bleef hij, van Zondag tot Zaterdag, weg, liet zich heel niet zien, op het
tennisveld. ‘Hard moeten werken!’ Hij krabde zich grappig benauwd 't oor bij de
malle verzuchting.... Dien Zaterdag maakte hij dolle gekheid, met Ada. Thé werd er
kribbig en stil van....
Toen 't langzamerhand in 't geheel geen weer meer was, om te spelen, zetten ze een toegejuicht voorstel van Adam! - de tennisclub in een dansclub om. Louise's
ouders vonden dat eerst in 't geheel niet goed. Maar Frans ging er heen, een visite
maken, met Theo en Jeanne, hij praatte zoo aardig - toen mocht het dan, mits aan
huis bij Van Zutfen, den dansmeester, eens in de week. Ada en Gonne kwamen
ook geregeld, en nog een paar meisjes. Ook Karel Croes had zoo vriendlijk gevraagd
of hij mee mocht doen - 't was om Noortje enkel.... Hij werd gewoonlijk een beetje
geplaagd met z'n bril en zijn krullen, z'n rooie kleur, voor de mal gehouden..., toch
mochten ze 'm wel....
Er waren ook telkens danspartijen dien winter, bruiloftsfeesten, en bals van de
groote studenten-vereenigingen. En dikwijls was 't heele clubje er bij. Maar tusschen
Jeanne en Frans de Haan bleef 't maar aldoor hetzelfde.... 't Meisje werd drukker,
nerveuser, gejaagder; soms in-eens wild, door het dolle heen, dan weer stil-norsch,
kleintjes kribbig, verdrietig.... Ze ging ook nog vaak naar 't Concertgebouw, maar
genoot er niet rustig meer; altijd door keek ze er uit naar hem; wanneer hij niet kwam,
was ze ongelukkig....
Maar niemand wist het....
Daarentegen, Theo en Ada's verhouding was haast officieel onder jongens-en
meisjes. Ze kibbelden veel, maar verzoenden zich telkens weer. Werken deed Theo
dien winter haast niet. Hij had het te druk met z'n clubbesognes, 't studententooneel,
debatten over 't sociale vraagstuk, en feesten; bleef laat in den nacht zitten kletsen;
kon 's morgens al minder en minder goed uit zijn bed komen, landerig, melancoliek
dan...
Maar als er gedanst werd ontbrak hij nooit....
Ook Noortje was dol op dansen geworden. Vooral met Kees Corver. Maar Anton
vond ze toch ook erg leuk.... Die malle Karel probeerde somtijds - onverwacht, in
de gang bij van Zutfen, of later op straat - haar te pakken, te zoenen. Eens had ze
'm een klets op zijn wang gegeven, die klonk!... Maar hij was er niet boos om
geworden....
Ru - die bemoeide zich niet met ‘die kinderen’, hield absoluut niet van danspartijen;
zoo'n nonsens!... Hij kreeg in December veertien dagen vrij-af. Toen ging hij met
Baatz naar Parijs en Brussel. Daar kon je ten minste eens uitgaan nog.... Amsterdam
werd vervelend....
Maar langzamerhand moest er worden gedacht aan de voorbereiding van 't groote
feest, van de zilveren bruiloft. Met Kerstmis, aan tafel, had Pa gezegd: een diner
zou het zijn. Een groot, mooi, feestlijk diner, buitenshuis, en na afloop dansen. Voor
de oude en voor de jonge-lui, ieder wat, lachte Croes.... De trouwdag viel eind
Februari.... Maar 't feest zou den eersten Zondag in Maart plaats hebben.
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Doch - ééns, op een avond, in Januari nog - Croes was aan tafel, dien middag,
wat stiller geweest dan anders - ging Emma, een weinig bezorgd, naar zijn kamer,
om eens te praten, te vragen: of er wat was.... Jan keek haar ernstig, denkend aan,
bij haar binnenkomen. Hij zat aan zijn lessenaar, achterover, werkte niet..., streek
zijn linkerhand over baard en snorren, dan langs den knobbelig-gladden kruin, en
naar voren weer;
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peinzerig bromde hij: Ja... dat is goed..., dat 's wel goed, dat je 'is even komt.... Doe
de deur 'is dicht, Emma, wil-je?... En gaat er 'is even bedaard bij zitten.’
‘Gut maar Jan..., is d'r wat?’
‘Nee!... Och wel nee, niks angstigs!’ - hij lachte, praatte weer helder, stond op,
schoof een stoel naast de zijne; terwijl hij haar zacht daarop neerduwde klapte een
stevige zoen op het strak-rood vel van haar voorhoofd - ‘niks vreeslijks!... Bedaard
maar, hoor!... 't Komt weer allemaal in orde!... Maar... ja... och... zie je’ - en hij zette
zich opnieuw, stak zijn lange beenen rechtuit, streek zijn baard naar voren - ‘de
kwestie is.... Och!... de zaken zijn me verleden jaar nou niet meegevallen, dat weet
je wel.... Die beroerde staking!... O! 't zal wel weer ophalen!... We werken ook
eigenlijk veel te goedkoop tegenwoordig.... En 't is ook... op dit oogenblik... nog niet
met juistheid te zeggen.... 't Valt misschien beter uit, dan ik denk.... Maar... nou, ik
ben toch wel bang..., dat we bijna geen dividend kunnen geven, dit jaar.... Dat 's
vervelend!... Dat spijt me, zie je.... En 't schéélt ook, natuurlijk....’
‘Wat...?... Hoe bedoel je?...’
‘Wel, ik krijg dan toch ook geen tantième natuurlijk.... Dat scheelt me.... Nou, zoo
verschrikkelijk niet.... Maar... 'n paar duizend gulden toch altijd, nie-waar?... En het
leven is duur!... Je weet 'r alles van.... 't Wordt met ieder jaar duurder....’
‘Gut maar Jan, zeg, moeten wij ons bekrimpen.... Bedoel je dat?...’
‘Hè?... Nou, bekrimpen!... Ja! Kijk is an!... Gevaar is er niet, hè?... Haha!’ - Jan
klopte zijn vrouw op de knie - ‘Mamaatje, maak je maar niet ongerust, hoor!... We
hebben wat overgehouden, vroeger, dat weet je.... Maarre... daar kom ik ook liever
niet án, hè, begrijp je wel, later zal 't noodig genoeg zijn.... De jongens... enfin....’
‘Asjeblieft..., en de meisjes toch ook! Nie-waar?..., als ze trouwen.’
‘Natuurlijk!... Ja, zeker, zeker!... Maar’ - nu zonk toch weer even zijn stem - ‘dat
spijt me nou juist zoo.... Verleden jaar is er wat ingeteerd.... Kapitaal.... Dat 's zoo
jammer.... Maar niks an te doen.... Natuurlijk niet, hè..., gedane zaken.... 't Komt
ook weer in orde.... Maar nu... voor 't vervolg... 'n beetje zuinig aan... zal wel moeten,
mama....’
‘En... O, maar Jan..., en ons huwelijksfeest!...
‘Juist!... Dat moet doorgaan!... Natuurlijk.... Dat spreekt!... Dat is afgesproken....
Dat kan ook niet anders.... Maar daarom juist!... Wat we buitendien moeten uitgeven,
zie je... 't Dagelijksche.... En 's zomers naar buiten!...
‘Naar buiten?... Nee Jan! Dat kan je niet laten?... Zeg zelf.... Wat zouden ze daar
wel van denken..., de menschen!... Nee... och... Ik zal wel zien... Op m'n eigen
kleeren....’ En Emma snikte, in-eens.
‘Kom zeg, ben je mal, wat is dat nou,’ schrok Croes dan op. ‘'t Is toch niet om te
huilen!... Je kleeren, och kom, alsof die zooveel geld kosten!... Kom, zeg, Em!...’
‘En dat feest!... 'k Zal toch nies geen plezier kunnen hebben!...’
‘Ik wel!... Waarachtig!... Dat zal je-n-is zien, hoor!... Jij ook. Natuurlijk!... 'n Mooie
grap.... 't Is of we failliet zijn.... Och hemel, die vrouwen toch!... Kom!... Veeg die
tranen maar af, mal wijfie.’ En opstaande zoende hij weer, bij haar oor, in de kroesjes.
‘Maar... waar moeten we dán op bezuinigen, Jan, 'k weet 'et heusch niet!’
‘Nou goed!... Dat bekijken we samen dan wel 'is... hè?... Op een anderen dag!...
Heerejé, wat 'n huilbui!... Kom!... Ga jij nou maar kalmpjes weer naar beneden....
Laat mij nog een warme kop thee geven, hè.... Die is koud geworden.... Zeg, wil
je?... Dag maatje.... Kom, ga nou maar!’
En Croes bracht zijn vrouw, met wat klopjes en duwtjes..., een zoen.., tot de deur...
die hij opendeed... Dá-ag!... Hij was weer alleen....
Met zijn werk, en zijn zorgen.
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Boekbespreking.
Anna van Gogh-Kaulbach, Rika, Haarlem, Vincent Loosjes, 1905.
Marie, Rika's moeder, diende in de stad, en ‘hield het’ daar met een ‘meneer’.
Evenwel... de meneer hield haar niet. Hij liet haar al heel spoedig in de steek, en,
kort na de geboorte van haar dochtertje, zelf ziek, is ze met het kind naar ‘vrouw
Wijzel’ getrokken, haar ruwe, harde, maar werkzame, pootige moeder, die met een
half onnoozelen broer en een heelemaal idiote dochter, op hun dorp woont, in haar
eigen huisje, met een moestuintje erbij, de opbrengst waarvan, plus wat ze verdient
met uit werken gaan, en uit bollen pellen, haar in staat stelt het huishouden te drijven,
en ook, als Marie kort daarna sterft, het dochtertje, Rika, bij zich te houden.
Het meisje groeit flink op, tegen de verdrukking in; binnen weinige jaren kan ze
‘opoe’ al wat helpen in het tuintje, maar - men bedenke zij is een kind van passie,
een ‘zonde-kind’, zooals de schrijvers van 1850 zeiden - een gemakkelijke heeft
opoe niet aan Riek. Zij is een driftig, grillig persoontje, brutaal, tegen iederen dwang
zich grillig verzettend, ja eigenlijk altijd in de contramine. Op school houdt ze 't niet
lang uit. Thuis vecht ze met opoe, die, met al haar instinctieve goedigheid van
dier-mensch, onbarmhartig kan slaan, en met oome Jan, hecht zich eigenlijk alleen,
in medelij, en dankbaarheid voor streeling, aan haar idiote tante. Maar ze heeft wat
men noemt handen aan haar lijf, ze kan duchtig aanpakken, en vrouw Wijzel is dan
ook erg gedupeerd, als ze plotseling weg moet, gaan dienen, bij een familie
Staffelman, die 's zomers aan zee woont. 't Kan niet anders. De vrouw van den
dokter - een van opoe's ‘werk-huizen’ - is het zelf voor haar zuster komen vragen.
Het duurt trouwens niet lang. Want dienen, en als dorpsmeid ‘zóó van 't land’,
uitgelachen worden, is heelemaal niets voor Riek; ze loopt weg en komt bij
grootmoeder terug, die haar natuurlijk met een extra rantsoen slaag ontvangt.

ANNA VAN GOGH-KAULBACH.

Dat dienen heeft haar geen goed gedaan. Haar wrok tegen de rijken, haar verzet
tegen al wie tracht haar op den kop te zitten, zijn er door aangewakkerd. Ze mag
niet met een jongen loopen, dus loopt ze met allerlei jongens, opoe wil niet dat ze
kermis gaat houden met Gerrit, dus zál ze kermis gaan houden, maar mis!, ditmaal
is opoe haar te slim af, ze loopt in den val, wordt opgesloten op zolder. Al haar drift
helpt haar niet, maar later verwijt ze 't Gerrit dat hij haar niet is komen verlossen,
hij die dan toch ‘sterker’ was dan opoe. Gerrit is dol op de wilde meid, en wil maar
aldoor dat ze 'r ‘een vaste verkeering’ van zal maken. Als ze dat na lang uitstellen
eindelijk doet, is het toch nog niet van heeler harte. Gerrit is haar te bedaard, en...
ze wil haar vrijheid. Dikwijls plaagt ze hem, en ten slotte, eigenlijk alleen om hem
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eens driftig te zien, doet ze hem gelooven dat ze hem ontrouw is geworden met een
jongen arbeider, Roodbaard. - Grootmoeder is dan dood, en Rika woont met tante
Stien, de idiote, in een soort boeren-kost- en slaaphuis, bij vrouw Laas, een gevaarlijk
tehuis voor jonge meisjes. - En Gerrit scheldt haar uit, loopt weg....
Eerst nu, feitelijk uit spijt, uit gevoel van
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verzet, om eindelijk eens de verzenen tegen de prikkels te slaan, geeft Rika zich
werkelijk aan dien Roodbaard, een kerel die haar dadelijk walgt. Maar daarna, als
ze wild en baloorig rondloopt, komt ze telkens Henri Staffelman tegen, den jongen
meneer uit haar kortstondige dienst, en deze, hoewel hij een overbeschaafde
melancolicus is - of misschien juist daardoor - slaagt er in de wilde Rika andermaal
te verleiden, ja zelfs haar te brengen tot zulk een extatische liefde, dat zij zich, om
hem, die wil trouwen met 'n meisje uit zijn stand, toch vooral maar niet in den weg
te staan, zonder voorbedachten rade, in een sloot verdrinkt....
Ziedaar! Dat is weer ‘samengevat’....
De geschiedenis dus van het verleide natuurkind in optima forma! Een echt
ouderwetsch verhaal, zou men meenen. Maar door mevrouw van Gogh behandeld
is er in waarheid niets ouderwetsch in gebleven. Deze schrijfster heeft zich met zeer
prijzenswaardige eerlijkheid en moed aan alle vooroordeelen harer sexe, alle
preutsch- en andere uiterlijke fraaiïgheden weten te ontrukken, zij heeft haar
personen werkelijk ‘naar het leven’ geteekend, naar het echte, ongefiltreerde leven.
Dat ze dus veel ruwe woorden heeft moeten gebruiken, spreekt van zelf, ze had ze
nóódig, het strekt haar veeleer tot eer dan tot schande.
Toch meen ik, dat mevrouw van Gogh in dezen roman haar talent eenigszins
heeft geforceerd. Zij is niet overal zich zelve kunnen blijven. Haar stijl, die dikwijls
aan andere, aan de meest verschillende hedendaagsche hollandsche schrijvers
doet denken, is daar het zuiver blijk van. Het is vooral in beschrijvingen dat dit
(waarschijnlijk geheel onbewust) imiteeren hindert. En het forceeren, waarvan wij
in den uiterlijken vorm de sporen ontdekken, zooals ook het gelaat van den mensch
zooveel van zijn innerlijk pleegt te ‘verraden’, dat forceeren vinden wij terug in de
psychologie van het verhaal. Het is alles wel mógelijk, maar... heel natuurlijk toch
niet. Ik weet wel, de meest normale mensch is een vat vol tegenstrijdigheden, maar
daarmede is toch niet alles te verklaren in een kunstwerk; hoe het b.v. komt dat
Rika zich aangetrokken voelt tot de schooljuffrouw, als die lief tegen haar is, en een
hekel heeft aan juffrouw Jeanne Staffelman, die klare blijken geeft van nog veel
vriendelijker gezindheid, hoe zij, zich ergerend aan Gerrit's laksheid, hem juist het
minst kan uitstaan als hij zich verzet heeft tegen zijn patroon..., het is mij
raadselachtig gebleven. Mij dunkt, Gerrit's opstaan tegen den bollen-patroon had
haar volle sympathie moeten hebben, want tot nog toe was zij wel een wilde,
onhandelbare, maar toch geen nurksche, hatelijke meid. Ook haar sentimenteele
zelfmoord lijkt mij een slot van 't verhaal waarvoor het woord ‘geforceerd’ niet de
onvriendelijkste term schijnt.
Overigens - is er verbazend veel goeds in dit boek, werklijk verbázend: de
schrijfster blijkt kolossaal vooruitgegaan te zijn. Veel hooger reikend dan zij vroeger
deed, hooger ook misschien dan ze te reiken vermocht, slaagde mevrouw Van
Gogh, voor zoover haar onderwerp in haar macht lag, breeder en voller dan ooit.
Dit boek is weer een bewijs, dat het soms góéd kan zijn voor een schrijver - het
schrijven als een oefening, een trachten naar hooger beschouwd - eens wat boven
zijn macht te reiken. Dit immers dwingt tot de grootste krachtsinspanning, het doet
de grenzen van het talent kennen, en van die kennis kan men dan voor 't vervolg
gebruik maken. Bezit nu bv. mevrouw Van Gogh maar zelfbeheersching en zelfkritiek
genoeg om zich niet door overdreven loftuitingen over 't paard te laten tillen - gelijk
dat in ons lieve landje al zoo vaak is geschied! - dan zal haar volgend boek stellig
nog belangrijker zijn dan dit, rijper, meer ten volle geslaagd.
Het is m.i. vooral in haar voortreflijke dialoog dat de kracht van deze schrijfster is
gelegen. Haar fijnste psychologische opmerkingen staan half verborgen - en toch
zoo merkbaar voor den aandachtigen lezer - in de ruwste dialoog. Dit is een prachtige
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eigenschap, die haar stellig meer en meer te pas zal komen in episch, mogelijk ook
wel eens in dramatisch werk. Mevrouw Van Gogh ziet en hoort haar menschen
leven, bewegen, spreken. Hoeveel uitstekende ‘tooneeltjes’ heeft ze in ‘Rika’ al niet
gegeven! Het zijn soms maar van die kleine kijkjes,
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zoogenaamd bijwerk. Maar voor mij verhoogden ze grootelijks de bekoring van haar
boek. Zulke eenvoudige dingen, als dit b.v. (blz. 103):
‘Vrouw Wijzel en Rika kwamen het bollenhuis binnen gelijk met vier andere
vrouwen en een paar jongetjes, waarvan de smalle lijfjes klein wegkropen tusschen
't rokkengerand van de vrouwen.
Ze schikten op de banken om de peltafel, in onrustig beweeg schuifelden nog de
lijven, terwijl de handen al grepen naar de bollen, de vingers vlug ze afbraken.
‘Zeg, dâ's main ploas’, snauwde een magere, jonge vrouw, vrouw Wijzel wat
wegduwend.
‘Nau mensch, moak je nie dik, dun is de mode’, sarde vrouw Wijzel, toch wat
opschrikkend. Dadelijk daverde giergelach op, spotwoorden op de magere vrouw,
die nijdig, de lippen vast op elkaar, begon te pellen.
‘Mot jai ook wat hebbe?’ vroeg één van de arbeiders aan Riek.
‘Joa, twee mand’.
‘Neem die dan moar, doar hê je 'n heule karrewai an.’
Riek keek naar de mand, die hij aanwees, tot den rand gevuld met goud-bruine
bolletjes, als een wonder-reuzennest vol eitjes.
‘Zeg, as je me nau!’ snibde ze, haar ééne schouder opschokkend. ‘Neenet hoor,
die mot 'k nie; doen jullie die moar in daggeld; geef main die.’
‘Dâ's le Renne; doar dan, omdat je zoo'n lekkert bent’.
‘Zet ze effe voor me op de kruiwoage’.
‘Wel joa, mot je nog ver? Nau vooruit!’
‘Je hoef 't niet dikkels meer te doen’, vroolijkte Riek. ‘Nog twee doagies, dan goan
ik diene’.
‘Zoo! en bai wie?’
‘Bai jou moer niet!’ grapte ze, haar handen al om de handvatsels van den
kruiwagen.
Zwaar lichtte ze hem op, kreun-duwend in moeielijken gang.
Jesses, wâ was 't heet. Even bleef ze staan, veegde met haar schort 't zweet van
haar gezicht.
Lekker, dâ ze gauw dat werk geen meer hoefde’.
De scènes in het huis van Staffelman (Rika's dienst), hoe levendig en amusant
ze ook zijn, lijken mij wat overdreven en daardoor toch eigenlijk beneden de
soortgelijke op 't dorp. Is Rika daar wel een meisje van 15 jaar? Wordt zoo'n kind
op die manier behandeld en voor vól gehouden? En hoe komt die romannerige
figuur van Henri S. eigenlijk verzeild in een boek als dit?
Maar nog eens, mevrouw van Gogh heeft een belangrijk boek geschreven, een
boek dat aan haar schrijfstersfiguur een litterair aanzien verleent, dat zij tot nog toe
niet had, en dat voor de toekomst nog veel van haar doet verwachten.
Ontendenzieuse, doch van een welgefondeerd begrip der hedendaagsche
maatschaplijke toestanden zoo zuiver blijkgevende boeken zijn nog zeldzaam ten
onzent. Ik hoop dat deze schrijfster moedig doorwerken zal.
H.R.

Ina Boudier Bakker, Kinderen, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon
(zonder jaartal).
Liefde, innigheid..., ja, dat is toch maar wat in realistische of liever in alle roman- en
novelle-kunst het ontroerende element, het léven brengt. Wie enkel van zichzelf is
vervuld, niet kan doordringen in het innerlijke zijn van anderen, ja zich daarin niet
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als wég te leven vermag, - die zal mislukken, altijd. De grootste virtuositeit van
beschrijving, de rijkste woord-overvloed, waarin de nederige liefde ontbreekt, de
diepe, álles opofferende belangstelling, is voos en leeg. Geef de menschen zooals
ze zijn, zooals ze doen en zooals ze praten, breng er zoo weinig mogelijk van u zelf
bij te pas - uitstekend! maar gij kúnt ze niet geven z o o a l s z e z i j n , wanneer ge
niet tot hun diepste wezen doorgedrongen zijt, en ge kunt niet doordringen tot hun
diepste wezen, wanneer ge ze niet volledig, en zelf-vergeten, lief hebt.
O! er wordt zoo veel gepraat over talent van opmerken, opmerkingsgave... Maar
er zijn er zoo weinigen die begrijpen, wát en hoé men opmerken moet.
Mevrouw Boudier Bakker heeft dat begrepen. Om dit boek, Kinderen, deze negen
studietjes van kinderleven, te kunnen schrijven, heeft zij veel moeten opmerken,
maar zij heeft vooral goed moeten weten, moeten voelen wát zij opmerken moest,
waar het op aan-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

362
komt, wat het essentieele is in ieders leven, maar in het kinderleven bovenal: het
onbewuste, de instinctieve uitingen. En zonder liefde, zonder diepe, innige aandacht
heeft zij dat niet kúnnen opmerken.
Het is een goed boek geworden, deze bundel van haar, misschien wel het beste
wat zij tot nog toe geschreven heeft. Zij heeft er zich zoo met haar heele wezen aan
gegeven in vollen eenvoud en oprechtheid. Haar taal is dikwijls niet mooi, soms
*)
nonchalant . En ik zal waarlijk niet beweren dat dit een deugd is. Wanneer bij beter
stileering het innige, echte, zuiver en ongeschonden had kunnen blijven, dan ware
er iets mooiers geboren. Maar hoe dikwijls bederft ook niet een schilder zijn beste
dingen door ze áf te maken.
Deze bundel is met smaak gecomponeerd. Er is verscheidenheid, afwisseling.
Het wil mij toeschijnen, dat mevrouw Boudier het sterkst is in het ‘geven’ van kinderen
uit haar eigen levenssfeer, jongens en meisjes van ‘beschaafden stand’, en alsof
ze dat zelf wel wist heeft ze 't allermooiste, allereenvoudigste en innigste studietje,
Sint Niklaas, dat in die sfeer thuis hoort, achteraan gezet en het doen voorafgaan
door ‘Dirk’, de minst gelukte schets - een arbeidersjongen, die luieren en dobbelen
leert. Tusschen het vroolijke, scherp getypeerde ‘Wraak’, en de vlug-maar-raak
neergezette schets van kalverliefde in ‘Meisje’: de weemoed van ‘De Oudste’, het
verhaal van een jongen, die - hij alleen in huis! - denkt om den sterfdag van zijn
moeder en bloemen gaat leggen op haar graf, een tocht, aanvankelijk vol bevrediging,
maar die hem, na het abrupt eind en de daarop volgende nare leegheid, zoo triestig
stemt, dat hij troost gaat zoeken bij die lieve oudjes, opa en oma. Tusschen ‘Meisje’
en ‘Dirk’ het schetsje ‘Inkt’, één en al ondeugende jonge joligheid.
‘Vader’, het allereerste stukje is een goede ouverture, stemt al dadelijk tot innig
meeleven met die nog zoo zuiver voelende, spontaan levende kindernaturen. ‘Voor
't Eerst’ en ‘Speeluur’, die daarop volgen zijn schetsjes van schoolleven, om de
waarneming waarvan men ‘de juffrouw’ zou kunnen benijden.
Ik noemde ‘Inkt’ een en al joligheid. Dit vereischt een kleine correctie. Ook daar,
in de eerste bladzijden van dit schetsje, toont de schrijfster hoezeer zij 't kinderleven
vermag te begrijpen, hoe goed ze 't nog wéét - misschien! - hoe ze zelf is geweest
in die ‘gelukkige kinderjaren’. Wat ik bedoel? Laat ik dat begin hier even overschrijven
om het u te zeggen:
‘'t Was tusschen het tweede en derde uur.
‘Mien, ga es op zij, me grift is gevallen - onder joùw voetbank. - Oh! zèg wat 'n
gekke kousen heb jij an!’
‘Toe, hou je mond’.
‘Kijk, streèpjes, leuk! wit met rooie streepjes - notenbalken!’
‘Blijf àf, Jo! blijf van me been àf!!’
Driftig schopte Mien naar Jo's handen, tot Jo, rood van 't lachen, onder de bank
uitkwam.
‘Wàt 'n kousen!’ hijgde zij nog.
‘Dòl! Wat zal dat uiig zijn, als je d'r mee loòpt....’
Mien zei niets.
Daàr had ze dàdelijk vanmorgen aan gedacht, toen ze die malle kousen aan
moest, ellendig! Kousen voor Net waren 't, maar die droeg ze onder d'r lange rokken,
dan zag niemand 'r wat van; en omdat ze Net niet pasten en ze nou eenmaal gekòcht
waren, moest z i j ze afdragen. Ze had gehuild van narigheid, terwijl ze op een stoel
stond voor den spiegel, en aan haar rok rukte, tot hij kràakte, om hem maar langer
*)

en

Vgl. b.v. den 2 zin van ‘Voor 't Eerst’: Met snelle, kleine pasjes, naast de groote stappen
van vader, nóg zich inkortend voor hem, trippelde hij voort; klein, fijn jongetje van vijf, met
teer gezichtje, waarin de groote lichtblauwe oogen iets bang-verwachtend uitzagen.
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over de kousen te doen vallen. Maar 't gaf niets en ze hadden d'r nog uitgelachen,
omdat ze daàr nou om huilde....
Toen, héél vroeg was ze naar school gegaan - niet òp durvende kijken, alleen
schuw terzij glurend in de winkelruiten naar d'r kousen....’
Kinderleed! Ge lacht er om!... Omdat het al zoo lang geleden is?...
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

363

Herman Heijermans Jr., Tooneelstudies (Eerste Bundel); Schakels;
Bloeimaand; Allerzielen, 4 dln., Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1904 en
1905.
De Tooneelstudies-eerste-bundel bevat de ‘Eenakters’: ‘Buren’ (blijspel), ‘Saltimbank’
(tooneelspel) en ‘De Machien’ (volksdrama). De beide eerste stukjes kunnen door
den rasschrijver die Heijermans is, als met een handomdraaien zijn neergeschreven,
het laatste is een treffend propagandastukje van den sociaal-democratischen auteur.
De grootere ‘Studies’ - ja, wat nu nog te zeggen, na al hetgeen geschreven werd
ter gelegenheid van de opvoeringen, over het ‘vroolijk-spel-van-den-huislijken-haard,
Schakels’, het ‘spel-van-de-stad, Bloeimaand’, het ‘spel’, bij de vertooning
‘zinnebeeldig spel’ genoemd, Allerzielen -?
‘Schakels’. Men herinnert zich het stuk van de opvoeringen door het gezelschap
Louis Bouwmeester. Een voortreffelijk stuk! Wie hier in Nederland zou het, behalve
Heijermans, gelukken een tooneelspel te schrijven van zoo werkelijk levende
menschen, dat zoo uitmuntend ‘tooneel’ is?
Wij kennen Nederlandsche tooneelschrijvers die fijner psychologie, dieper
innerlijkheid geven in hun werk dan Heijermans ook in zijn beste ‘spelen’, maar
geen die hem evenaart in zijn plastiek, in zijn kunnen: een persoon, men zou geneigd
zijn te zeggen al door de eerste woorden van den rol, vierkant te zetten op het
tooneel. Heijermans, zoo moet men wel gelooven, ziet, nadat de conceptie is
geschied, bij het schrijven van zijn goede werken, niet in de laatste plaats het uiterlijke
van zijn personen; hij ziet hoe de lichamen doen, de expressie van de gelaten in
de omstandigheden waarin hij zijn personen brengt. Ja, wij zouden willen beweren,
op gevaar af van te overdrijven en van te worden mis-verstaan, dat Heijermans
schrijft: ziende door het uiterlijke heen, het innerlijke van zijn personen. Daardoor
zou dan mede verklaard zijn, dat wij van het innerlijk van vele zijner toch zoo reëele
personen, niet meer te zien krijgen dan de goede opmerker van het innerlijk dezer
personen zou krijgen te zien, indien hij hen in de werkelijkheid mocht gadeslaan,
terwijl zij in overeenkomstige omstandigheden verkeerden. Zoo lang Heijermans
de kijk op zijn personen zuiver houdt en geen bijbedoelingen heeft, hun geen dingen
wil laten zeggen die hem, den schrijver zelf, naar de lippen dringen, zeggen zijn
personen nauwelijks een woord te veel, een woord dat er niet ‘is’, dat het niet ‘doet’.
Zoo in ‘Schakels’. Pancras en Hein Duif - kent men in onze Hollandsche
tooneellitteratuur nog twee menschen die zoo raak gebeeld zijn, die zoo stevig op
hun beenen staan als deze twee belangrijke personen uit het
vroolijke-spel-van-den-huislijkenhaard? En Jan, Margriet, Coba, Dirk en hoe ze nog
verder heeten de kinderen en hunne mannen en vrouwen!? Ook zij zijn levens-echt.
Ieder persoon heeft zijn eigen taal, zijn eigen spreekwijze, en is het niet curieus ook
op te merken dat de jongere kinderen zoo veel meer, zij het dan ook alleen uiterlijk!,
beschaving hebben dan de oudere, waar deze laatsten immers hunne opvoeding
onder zoo veel minder gunstige finantieele omstandigheden beginnen moesten dan
de eersten?
Een andere deugd van het stuk, eigen aan al het goede werk van Heijermans, is
de treffend reëele,... Falklandsche tooneeltjes die het bevat. Men heeft beweerd,
na de opvoering, dat het geheele stuk slechts een aaneenschakeling zou wezen
van ‘Falklandjes’ en deze bewering toen als een veroordeeling bedoeld. Men bleek
dus ongevoelig te zijn gebleven voor het dramatische conflict in het stuk, nu dit geen
tranendoeken uit de zakken te voorschijn riep, het gemakkelijk te behalen succes
anders waarnaar de schrijver allerminst had gesolliciteerd. Doch waar het
dramatische conflict sterk is en de personen van het stuk zoozeer hun eigen leven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

hebben en behouden, de geheele handeling door, daar kunnen wij het verwijt:
aaneenschakeling van ‘Falklandjes’ gerust overnemen als een compliment den
schrijver gebracht en het er meê eens zijn dat telkens en telkens weer van die, in
den bouw van het geheel uitmuntend passende, stukjes leven zich voor doen die
zoo aardig zijn gezien en die ons, door hun raakheid een glimlach van genoegen
ontlokken.
Ten slotte nog dit, over het derde bedrijf, de familie-reunie ten huize van den zoon
Jan: wie het nog niet wist kan door dit bedrijf ervaren,
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dat Heijermans zonder aarzeling talrijke personen tegelijk op het tooneel kan
brengen. De schrijver houdt ze allen in 't oog. Geen tooneelspeler behoeft in
dergelijke ‘massenscenen’ van Heijermans, met zijn figuur verlegen te zijn.
‘Bloeimaand’, gespeeld evenals ‘Allerzielen’ door de Nederlandsche
Tooneelvereeniging. Welk een plastiek ook in dit stuk, vooral in de eerste en tweede
bedrijven! En welk een verbluffende realiteit. Wellicht dat in dit opzicht de beide
genoemde bedrijven nog verder zijn dan ‘Schakels’.
Voor het verhaal van ‘Cornelis’, het oude mannetje uit ‘het Huis’ (1e bedr. 13e
toon.) behoort echter een uitzondering te worden gemaakt; in dat verhaal is de
auteur meer dan ‘Cornelis’ aan het woord en brengt een valsche toon in het geheel.
Tot het merkwaardige van ‘Bloeimaand’ behoort ook de stemming. Waardoor het
komt, men weet het niet, doch bijv. in het eerste bedrijf drukt op u de hitte in de
keuken na den snik-heeten hoog-zomerdag, voelt men de stilte buiten op de verlaten
gracht, ziet men de zware roerlooze boomen met de moe neêrhangende bladeren
en het donkere stille water, weet men het groote heerenhuis boven hol en verlaten.
En zoo meer.
Wat er wel de reden van mag zijn dat het stuk, niettegenstaande zijne goede
kwaliteiten, niet méer heeft gedaan op het tooneel? Het kan zijn, indien het juist is
wat wij hierboven schreven over de werkwijze des heeren Heijermans, dat de
schrijver ditmaal toch te zeer aan de oppervlakte is gebleven, dat hij ditmaal toch
niet genoeg is doorgedrongen in het innerlijk van zijn personen.
De heer W.F. Gouwe heeft, in Afl. 3 van het ‘Maandelijksch Tijdschrift voor
Tooneel’ (uitgave sedert gestaakt), wellicht een goeden kijk getoond, toen hij als
een andere reden opgaf: verkeerde plaatsing van de tooneelen in ‘Het Huis.’ ‘Stel
u voor,’ schrijft de heer Gouwe, ‘dat wij met Marre een tooneel als het derde bedrijf
geeft, hadden gezien vóór de verleidingsscène, zouden wij dan niet veel meer haar
angst hebben meegevoeld! Er had dan vleesch in de soep (in de soep van de
verpleegden van “Het Huis” Mn.) kunnen zijn, toch zouden wij na het vallen van het
doek het besef hebben meêgedragen, dat waar de samenleving niet anders aan
arme ouden en afgewerkten heeft aan te bieden dan een zoo somberen hoek, die
samenleving ook schuldig is ook tegenover degenen, die bang voor zulk een einde,
vluchten op verkeerde wegen en ondergaan.’ Het is wel zeker, dat wij nu den indruk
hebben gekregen dat ‘Marre’ in de eerste plaats door eigen weelderigheid ‘valt’ en
dat zij uit haren dienst weggestuurd, geen redding ziende tot het erge geraakt. Indien
aanwezig, is haar vrees voor ‘Het Huis’ toch iets bijkomstigs geweest.
De heer Heijermans heeft de brochure van ‘Bloeimaand’ niet aantrekkelijker
gemaakt door zijn ‘Nawoord.’ Dit ‘Nawoord’ - het is bijna onléésbaar en de heer
Heijermans vergt heel wat van onze goed-geloovigheid als hij zijn zinnen schrijft
over de ‘koele lijn’ van ‘Op Hoop van Zegen’ enz. en ten slotte verklaart: ‘Bij tijden
is 't 'n dierbaar geluk 'n stuk te zien vallen.’
‘Allerzielen.’ Dit stuk is een groote teleurstelling geweest voor de vrienden van
Herman Heijermans. Zeker, de bij-personen in het werk, de koster, juffrouw Co,
Jannetje, Van Dalen, zij worden dankbaar aanvaard, maar niet aldus de rare Rita
en haar niet minder rare man, en evenmin de D r i t t e -i m -B u n d e pastoor Nansen.
Symboliek? Maar wat is dat dan bijv. voor symboliek: Het kind dat Rita's ‘schakel’
e

e

is ‘aan de aarde’ (2 bedr. 12 toon.) en... dat sterft; uit gebrek aan levenskracht
immers? En Rita die haar kind niet zelf zoogen kan!
Neen: door Rita en Nansen heen is de schrijver aldoor zelf aan het woord en wat
hij ons vertelt, er is wel eens een luchtje aan. Wij zouden anders..., wel zeker,
waarom niet, wij hebben vrede met symboliek op het tooneel, met strekking op het
tooneel, als maar de menschen van het stuk werkelijk menschen zijn. Het is immers
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nog altijd waar: de schrijver heeft geen conclusies voor ons te trekken, dat zullen
wij, toeschouwers, zelf wel doen.
Wij zien met verlangen uit naar een nieuw tooneelspel van den heer Heijermans,
in de koele lijn van ‘Op Hoop van Zegen’ of ‘Schakels’.... en andere stukken van
den uitstekenden schrijver.
F. MN.
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FIG. 2. MOEDER ANNA MET MARIA EN EEN HELPENDE VROUW. VERZAMELING VAN DEN HEER BENOIT
OPPENHEIM TE BERLIJN. EIKENHOUT, HOOG 46 CM., BREED A.D. BASIS 25 CM.
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De Nederlandsche beeldhouwkunst.
r
Door d . W. Vogelsang
I.
Dat we altijd een éérste plaats hebben mogen innemen als er van schilderen sprake
was, leeft in ieder min of meer beschaafd Hollander als vaste, misschien voor
appreciatie van wat andere landen leverden wel eens al te vaste overtuiging. Maar
als volk van beeldhouwers voelen we ons niet en de vereering voor het verleden
op dit gebied heeft iets algemeen vaags dat te veel blijft hangen aan een paar groote
namen van kunstenaars wier talent ongetwijfeld veel kranigs had en wier faam van
ouds luid is, maar die zoo men scherper kijkt en als het op de diepte van hun aanleg
aankomt, geenszins de allereersten zijn geweest.

FIG. 1. JOACHIM EN ANNA ONDER DE GULDEN POORT. NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT, HOOG
46 CM.
*)

En al heeft A. Pit het reeds in 1902 ondernomen de Hollandsche beeldhouwkunst
als geheel gezien in verband te behandelen en hare plaats te bepalen, al heeft hij
daarbij op het voortreffelijke van veel nog niet met kunstenaarsnamen gedoopte
*)
werken kunnen wijzen, al heeft hij dit onderzoek ook sedert uitgebreid en herhaald,
toch komt het mij voor, dat een groot deel van het kunstontvankelijk publiek, min of
meer ‘bevangen’, als men zoo zeggen mag, in de exclusieve schilderstraditie, niet
de moeite heeft genomen het eigen oordeel aan de schatten van het Nederlandsch
Museum te vormen, en zoo is het mij dubbel welkom - daartoe aangezocht - hier
nogmaals over onze vroege sculptuur iets te mogen zeggen, waar ik dat noodig
heb als basis voor een beschouwing over onze hedendaagsche beeldhouwkunst.
Het is wellicht moeilijker om er ‘in te komen,’ voor hen die aan de bekoring van kleur
gewend zijn, misschien ook is voor velen het kennelijk fragmentarische een schier
*)
*)

A. Pit La sculpture Hollandaise au Musée National d'Amsterdam. Edit. v. Rijkom.
Catalogus van Beeldhouwwerken in het Nederlandsch Museum. Opstel Tweem. Tijdschrift,
Jaarg. 1904.
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onoverkomelijk bezwaar vooral bij het zien van de oude houtsnijwerken die de kern
van de prachtige verzameling in het Nederlandsch Museum vormen. Maar wie er
zich eenmaal geduldig aan heeft overgegeven en aandachtig stuk voor stuk in zich
zoekt op te nemen,
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zal zijn moeite beloond vinden met de wetenschap, dat die kunstrichting voorzeker
in niets minder was, dan de terecht zoozeer geprezen vijftiend'-eeuwsche
schilderkunst, voorzoover die Hollandsch, d.w.z. Noord-Nederlandsch, genoemd
kan worden.
Een wereldje van aangrijpend leven is aan die taaie eikeblokken ontlokt. Gewaden,
schuiven en vallen in zwaren lakenplooi, oude en jonge gezichten zien u glimlachend
of droef aan, oogleden schijnen te beven, lippen bewegen zich als tot fluisterend
spreken en kleine handjes grijpen en gesticuleeren in hevige actie, of leggen zich
aaneen in vroom gebed, door dikke aderen golft weer het bloed, de kelen zwellen,
de monden openen zich om te zingen, het is alles ‘gebeuren’ en overtuigend
gebeuren waar men hier voor staat. Het is een kunst van gezond, door zuiveren
smaak, goede traditie en gelijkmatig religieuse cultuur gebonden, realisme geweest;
nog geen vrijheid, geen machtig alles beheerschend kunnen, als we dat in den
grooten bloeitijd van Italië vinden, een teeder veelbelovend ontknoppen en ontluiken,
een zonnig voorjaar, niet de volle rijke broeiende zomer, noch de rijpe herfst, dien
bij ons de latere schilderkunst eerst brengen zou. Kortom dezelfde charmes die ons
de vijftiend'eeuwsche schilderkunst doen liefhebben, maar in veel opzichten nog
completer.
Nu het door telkens nieuwe vondsten en bewijzen wordt bevestigd, dat Pit juist
heeft gezien en er inderdaad van een bijzonderlijk Noord-Nederlandsche
beeldhouwkunst mag gesproken worden, kunnen we ons binnen die groep eens
nader omzien. Ik bepaal me daarbij tot de houtsculptuur, omdat het Nederlandsch
Museum daaronder de beste werken heeft aan te wijzen en omdat het sedert het
verschijnen van Pit's boek mocht gelukken juist deze afdeeling te verrijken met
enkele nieuwe, tot nog toe ongepubliceerde stukken, waardoor de rij in al haar
schakeeringen zich allengs meer gaat sluiten en een zakelijker orde mogelijk werd.
Houden we ons bij het voornaamste.
Dan staat zonder twijfel vooraan de prachtig-eenvoudige groep van Joachim en
Anna. (Fig. 1).
Het is het oogenblik der ontmoeting bij de gouden poort, in een bijna schuchtere
omhelzing houden beiden elkaar vast. Joachim behoedzaam zijn armen om haar
schouders leggend, terwijl Anna vrouwelijk zacht de slanke, week bewegende
rechterhand onder zijn elleboog vleit en met de linkerhand, onder Joachims oksel
door, zijn rug aanraakt. Alleen al die tegenstelling is buitengewoon fijn weergegeven.
Het breeder gebaar van den man, het verlangend overgegeven zich aansluiten van
de vrouw, dat uit de beweging van haar geheele lichaam, uit de lijn van elke plooi
van haar lang neerhangend zwaar gewaad spreekt, is zoo volkomen uitgedrukt, dat
e

ik eigenlijk geen enkel schilderij uit de eerste helft der 15 eeuw zou weten te noemen
waar de betrekking van mensch tot mensch, van sexe tot sexe zoo absoluut juist
gevoeld werd. En boven het bewegen der getabberde lichamen, wenden de hoofden
zich naar elkaar toe, twee niet meer jonge gezichten; een al wat droog, tamelijk
mager en fijntjes rimpelig mannengelaat staat vlak tegenover een volstrekt niet
aristocratisch gesneden, maar goedhartig en thans vriendelijk verklaard
vrouwengezicht, omlijst door het gepijpte linnen kapje dat onder de kin is
vastgeknoopt en nu door de beweging schuintrekt. Joachims lippen spitsen zich tot
den kus, die de kunstenaar niet als een kus van ceremonie heeft gedacht. Als een
sidderen van innigheid loopt het door beide gestalten. Een spontane uiting van een
vijftiend'eeuwsch menschenpaar zien we voor ons. Dat is de tot in alleruiterste
fijnheden volgehouden en toch met krachtige vrijheid voorgedragen inhoud. En hoe
smaakvol is dat alles in sobere vormen gegoten. Ge kunt uw oogen niet afwenden
van dien gesloten omtrek, die twee figuren zoo ongedwongen te samen bindt, die
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door de onbewuste wijsheid van een groot meester bestuurd, nergens vervelend
wordt. Recht en strak stijgt de lijn van de lakenplooi van Anna's gewaad op, wijkt
uit om haar elleboog, waar de wijde mouw in kreukige plooien om heen hangt, flauwt
zacht langs haar schouder en verloopt week als omtrek van het zachte linnen op
heur haren, snijdt dan stijl neer in de as van 't geheel, om verder langs Joachims
pro-
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fiel weer te stijgen en langs het van Dirck Bout's schilderijen bekende fez-achtige
mutsje klimmend, het buiten de as liggend hoogste punt der compositie te bereiken,
en ten slotte, met krachtige insnijdingen bij den hals en een stompen zwaar
hangenden hoek ter afwisseling van de geheel glad stijgende gewaadlijn der vrouw
tegenover, neer te vallen als getrokken door de zwaarte van den breeden bontzoom
onder aan Joachims ‘houpelande’. Elke millimeter van dien contour is gevoeld, men
observeere maar het verschil van veerkracht waar de lijn tot het mutsje behoort,
waar zij de weerbarstige haarborsteltjes aan Joachims achterhoofd omgrenst en
waar zij neerloomt langs het dikke laken. En als de omtrek is de plastiek van het
geheel. Nergens een duf evenwijdig verloop, een ondoordachte zwik, een geesteloos
ornamentaal gedraai als we bij Duitsche sculptuur van den zelfden tijd vaak reeds
*)
vinden. Rythmisch vangen de lijnen elkaar, wijken uit en keeren terug, vullen het
geheel met een in zich volkomen gesloten teekening die het oog van den
toeschouwer alle afdwalen belet, ons concentreert op de gewichtigste, de rijkst
behandelde partijen om de armen, het bovenlijf, de sprekende gezichten en die al
het andere, de plooien om beenen en rug in breede vlakken afscheidend, slechts
als sonore begeleiding doet gelden. Drie schaduwvoren breken en omlijsten het
geheel, de rechte plooi langs Anna's rug, de diepe door een enkel halflicht plooitje
verlevendigde schaduw, die in flauwen bocht langs Anna's rechterbeen gaand de
beide figuren scheidt en de donkere strooken van Joachims gewaad. Zij kunnen
ons tevens een vingerwijzing zijn, dat ook deze sculptuur evenals de meeste, wil
zij alles geven wat er in haar leeft, om zijlicht vraagt.

FIG. 3. DE MAAGD MET HET KIND. EIGENDOM VAN DEN HEER JAN STUIJT, IN BRUIKLEEN IN HET
NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT. HOOG 105 CM.

Wie is de meester geweest en is de dateering zooals wij die tot nog toe aannemen
juist? Dat zijn twee groote en voor elk die dieper belangstelt in zulk een werk, zeker
gewichtige vragen. Ontegenzeggelijk toch hebben we hier met een werk van een
zeer groot meester te doen, waartegen veel nog steeds op gezag bewonderde
*)

Zie als voorbeeld uit lateren tijd 5b.
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schilderijen uit de 15 eeuw, ik noem b.v. alle composities van Petrus Christus niets
beteekenen. Ja het is zelfs de vraag óf b.v. een Memling ooit in staat zou zijn geweest
zijn figuren zulk
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een leven en zijn compositie zulk een gezonde schoonheid in te blazen. En dit lijkt
nu zeer bout gesproken, maar is toch geenszins zoo maar een rhetorisch zinnetje.
Wie de vijftiend'eeuwsche schilderijen kent zal moeten toegeven, dat de boven
aangeduide eigenschappen - natuurlijk geheel van de kleur afgezien - op de
veelgeprezen werken der zg. Vlaamsche primitieven zeldzaam zijn en dat men zich
al tot het beste uit Rogiers of Hugo v.d. Goes' oeuvre moet keeren om iets
overeenkomstig te ontdekken. Maar toch, er is er één tot wiens manier en tot wiens
opvatting het eerder nadert: Dirck Bouts. We noemden straks het uiterlijk kenteeken
van Joachim's mutsje, maar ook het magere van den man - de snit van het gezicht
vertoonen zekere verwantschap. Bouts en Jan v. Eijck zijn eigenlijk de eenige
namen, waarmee onze herinnering hierbij speelt; ook aan Jan v. Eijck herinneren
détails, als Anna's mutsje, dat daarom voor de dateering niet ongewichtig is. Aan
Jan v. Eijck doet ook die hoog gespannen gevoeligheid van den omtrek denken,
die bij geen der lateren meer zoo ver is gedreven. - Bouts de meest Hollandsche
der Zuid-Nederlandsche School, van Eijck de grootste, van afkomst eveneens n i e t
e

V l a a m s c h e meester wiens scheppingen der eerste helft van de 15 eeuw hun
bepaald karakter geven! - Niet alleen om de costuum-détails, men heeft weleens
met opzet uit ouderwetsche garderobe geput, maar bovenal om de soberheid van
e

bouw die in geen latere periode meer past en slechts in de eerste helft der 15 eeuw
goed te begrijpen is, om de innerlijke verwantschap met de groote schilders van
dien tijd moet men dit stuk, zoolang er geen strikte bewijzen van het tegendeel
geleverd zijn, zoo vroeg dateeren. Nog een kleine bijzonderheid mag men releveeren.
Het mutsje van den man vertoont aan beide kanten op de hoogte van 't oor een
korte puntige verlenging. Zou dat niet een overblijfsel van de veertiend'eeuwsche
muts met oorkleppen kunnen zijn en hadden we dan wellicht hier een der vroegste
e

vormen van dit, tegen het midden der 15 veel voorkomende, kalotje voor ons?

FIG. 4. FRAGMENT UIT EEN ‘AANBIDDING VAN HET KIND’ MET MUSICEERENDE ENGELEN.
NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT, HOOG 44 CM.
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Dit wonder van houtsculptuur is lang geheel geïsoleerd geweest. Over zijn
oorspronkelijke bestemming bestonden niets dan vage vermoedens. Dat het deel
van een altaar uitgemaakt zou hebben lag voor de hand, maar hoe en in welk
verband liet zich slechts gissen.
Een gelukkig toeval heeft gewild, dat voor eenigen tijd een Berlijnsch verzamelaar
een stuk kocht waarvan de verwantschap met het werk uit 't Nederlandsch Museum
ongetwijfeld vaststaat.
De groep, die we door de welwillendheid van den heer Oppenheim hier kunnen
af-
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beelden (Fig. 2) stelt de geboorte der Maagd Maria voor. Moeder Anna als
kraamvrouw geeft het kind aan een naast hare legerstede staande vrouw. Of ontvangt
zij het uit haar handen? Ik zou echter eer aan het eerste denken om haar slechts
half om den zuigeling heengrijpende steunende linkerhand. Het goed en vriendelijk,
haast dankbaar gezicht zou misschien voor de tweede lezing pleiten. Reeds bij een
eerste vluchtige beschouwing is er geen twijfel. Het gezicht van Anna alleen met
haar gepijpte mutsje, denzelfden snit van oogen en wangen als op de andere
voorstelling geeft de directe verwantschap aan. Immers het is hier niet de uiterlijkheid,
niet het costuum noch de oppervlakkige gelijkheid, maar de aard van het werk zelf
die er voor spreekt. Dezelfde hand moet hier de guts gevoerd hebben en het mes
hebben bestuurd, ook de behandeling van de zwaardere gewaad-plekken om
mouwen en borst is gelijk. Hetzelfde geldt voor de wat oppervlakkiger bewerkte
tweede vrouw en voor het kindergezichtje, dat ongewoon gevoelig en teer is gedaan
en waaromheen hier het linnen doekje plooit alsof het zoo dadelijk bij 't bewegen
zou trillen. Ook bijzaken: het opengewerkte zijkantje van de kussensloop achter
Anna, het vreemde hoofddeksel dat de tweede vrouw draagt, zijn voorbeeldig
gekarakteriseerd. De handen met de gladde aderlooze handrug en puntige vingers
zijn van één geslacht. Er kan niet sprake zijn van één atelier, maar wel degelijk van
één meester.

FIG.

5. HET STERFBED VAN MARIA. NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT, HOOG 76 CM.

Gelijkwaardig zijn de beide werken echter toch niet. De moeilijkheden die het
onderwerp hier opleverde zijn niet overwonnen. Het bed dat eenigszins in het
standvlak der sculptuur moest blijven doet kort, en bij 't zoeken om deze wat vreemde
onderpartij door een rijkere plooiing van de deken interessant te maken, is de rust
eenigszins verstoord. Ook het derde figuurtje, het kind, dat tusschen de twee
personen moest verschijnen, hinderde den meester bij zijn compositie. Een zoo
innig sluiten der lijnen als bij ‘Joachim en Anna’ kon hij hier niet bereiken. En zooals
't meer gaat, werken die bij den eersten indruk reeds 't best lijken zijn gewoonlijk
ook in alle onderdeelen gelukkig, daar mankeert dan ook nergens iets. Hapert het
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eenmaal in groote dingen, dan komen er ook gauw eenige doode plekken waar 't
niet noodig was. 't Is of de artiest zelf scheppende de liefde eenigszins verliest en
de bijkomstige deelen te vroeg loslaat. Zoo is er hier in 't gezicht der tweede vrouw
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bepaald iets kouds, en niets-zeggends, en missen we die gespannen aandacht, die
alles verwarmende intensiteit die ons in elk onderdeel van het eerst beschreven
stuk zoo bewonderingwekkend aandoet.

FIG. 5A. HET LAATSTE AVONDMAAL. FRANKISCHE SCHOOL, NAVOLGING VAN TYLMANN
RIEMENSCHNEIDER. NEDERLANDSCH MUSEUM. GEPOLYCHROMEERD EN VERGULD BEUKENHOUT,
HOOG 50 CM.

Niettemin verraden de beste deelen ook hier den meester. Niets is flauw of
onverklaard; van de puntschoentippen van Anna die door de deken zichtbaar worden,
tot het delicaat behandeld mondhoekje van de kleine Maria toe, heerscht groote
meesterschap, die het werk, ware de vergelijking met een zoo uniek gelukkige
schepping als ‘Joachim en Anna’ niet noodzakelijk geweest, naast andere sculpturen
uit denzelfden tijd in onze herinnering verreweg de eerste plaats zou geven.
In ieder geval is het stuk in 't Nederlandsch Museum thans niet geïsoleerd meer
en kunnen we hopen den ongeëvenaarden artiest later misschien nog eens uit een
omvangrijker oeuvre voldoende te leeren kennen.
De twee werken hebben waarschijnlijk tot één altaar behoord, althans hen verbindt,
ook naar den inhoud, het feit, dat beiden de legende van de Heilige Anna
behandelen. Was het een deel van een groot altaar der Maagd Maria gewijd en
moeten dus eventueel nog opduikende stukken in denzelfden voorstellingskring
gezocht worden? Zullen we van dezen meester ook nog eens het offer van Joachim,
de terugwijzing van het echtpaar door den Hoogen priester en wat er verder tot de
Annalegende behoort terugvinden? Het blijft voorloopig ijdel vragen. En wij moeten
ons tevreden stellen met de wetenschap, dat wij het karakter van een onzer groote
beeldsnijders tenminste wat nader hebben kunnen omschrijven dan uit één enkel
voorbeeld van zijn kunst mogelijk ware.
De meester ‘der Annalegende’ als we hem ter onderscheiding v o o r l o o p i g
zouden kunnen noemen is voor ons de grootste onzer 15d' eeuwers; hij heeft het
reinst in zijn weerbarstig materiaal uitgezegd wat de schilders van zijn tijd in nog
heden fonkelend gebleven verven deden. Hij blijkt te zijn een buitengewoon ziener
van de vluchtige, oogenblikkelijke handeling, een meester die kleine gebeurtenissen
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en betrekkingen veel intiemer wist weer te geven dan veel der beste schilders, die
het spel der fijnere stemmingen op een vrouwengezicht zeldzaam heeft geobserveerd
en die een technicus van de allerhoogste soort is geweest. Een gevoelige, voor
wien elke beitelhak, elk schuren met 't instrument een beteekenis had en die zich
daarbij in zijn beste oogenblikken als een compositeur zonder weerga in ons
geheugen prent.
Er mag bij onze reproducties nog een gewichtig punt niet uit 't oog verloren worden,
dat wij waar we 't konden en zelf photografeerden natuurlijk voor de beste verlichting
hebben zorggedragen, doch dat dit niet bij alle stukken het geval is geweest. Was
de groep
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van den heer Oppenheim even gunstig verlicht als ‘Joachim en Anna,’ dan zou de
rust in het geheel zonder twijfel machtiger geweest zijn en hadden de groote
schaduwverdeelingen, waarop ook dit werk is berekend, hun effect niet gemist.

FIG. 5B. CHRISTUS EN DE EMMAUSGANGERS. FRANKISCHE SCHOOL, NAVOLGING VAN TYLMANN
RIEMENSCHNEIDER. NEDERL. MUSEUM. GEPOLYCHROMEERD EN VERGULD. BEUKENHOUT, HOOG
53 CM.

Slechts om de groote vaardigheid van meesters wier werkplaats nauwelijks heel
ver van den bovengenoemden kan hebben afgestaan te bewijzen, reproduceeren
we hier ook een groote staande ‘Moeder Gods met Kind’ (in 't bezit van den heer
Jan Stuyt, fig. 3).
In een wijden mantel gehuld die het zwaar geplooide gewaad bedekt, staat de
Maagd met het naakte kind, dat zij, eigenlijk geheel conventioneel en onnatuurlijk
met de linker hand alleen schijnt vast te houden (de rechter met een druiventros is
geheel vernieuwd evenals een armpje van het kind). In het type is nog eenige
gelijkenis met de gezichten, die we zooeven hebben bezien. De kenmerkende weeke
mondhoeken, de vrij diepe insnijding onder de onderlip, zelfs de oogen zijn weinig
verschillend (vergl. de oogen der neerziende vrouw in fig. 2), maar de
wenkbrauwboog is ongevoeliger geteekend, de haren om de slapen zijn zoo mogelijk
nog iets meer ornamentaal gedraaid als bij de staande vrouw op fig. 2. Er moet
evenwel geconstateerd worden, dat het gezicht ook niet meer intakt is, en er moge
dan zeer weinig zijn afgenomen, een vriendelijk ‘Verschlimmbesserer’ heeft het toch
niet kunnen laten er eventjes de ruwe kantjes van af te raspen, waarschijnlijk nadat
de figuur van de dekkende verflaag (zij was gedurende jaren wit geverfd) was bevrijd.
Ook aan uiterlijke overeenkomstigheden ontbreekt het niet. De witte kap, zij het dan
ook met smalleren rand en zonder kindoek, keert terug, de bonten zoomen, een
niet zoo heel dikwijls op te merken détail, vinden we ook hier, ja de behandeling
heeft zelfs iets verwants doch is niet dezelfde. Meer overeenstemming blijkt uit de
scherpe plooi die van de knie af naar beneden afhangt om kort boven den voet even
ingedeukt te worden, maar het lijnenstel is toch over 't algemeen ronder en de
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vlakkenbehandeling vertoont minder hoekige tegenstellingen, teekent daarom ook
flauwere overgangen in schaduw en licht.
Het zou mogelijk zijn, dat we hier aan een meester moeten denken die in wat
lateren tijd de tradities der oude werkplaats heeft voortgezet, maar wiens talent dat
van zijn voorganger of leermeester niet evenaardde. Toch geeft ook deze groote
figuur in haar zoo weloverlegd geplooid gewaad - men lette er eens op hoe het
gevaarlijk motief der bijkans evenwijdige mantelzoomen voor haren schoot door
onmeetbaar kleine nuances levendig is gehouden - nog een uitstekend beeld van
wat, zelfs op een iets lager plan, voor goed werk werd geleverd. Met groote liefde
zijn de bijzonderheden der materie bekeken.
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Het verschuiven van de huid van Christus' lijfje, de kleine kuiltjes boven de knokkels
der (echte) linkerhand, de bontzoomen, het ditmaal dunne manteldoek. Zooals de
maagd daar staat in haar ‘gothischen’ heupstand met het even naar 't kind
toegewende gelaat, zooals de wijde mantel los om haar heen plooit, niet altijd met
strikte juistheid de deelen die er onder moeten steken verradend, vrij van val en
toch zoo gearrangeerd, dat de vertikaal neerhangende middenplooi als 't ware de
denkbeeldige as door de licht naar rechts en links wijkende figuur trekt en daardoor
groote stevigheid aan de compositie geeft, is zij wel geschikt om ons ook van het
atelier waar zij werd ontworpen een hoogen dunk te geven.

FIG. 6. ONTMOETING VAN MARIA EN ELISABETH. NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT, VROEGER
GEPOLYCHROMEERD, HOOG 52 CM.

In een andere werkplaats leidt ons het heerlijke brok van een grootere compositie
dat eenige jaren geleden op de ‘veiling Heeswijk’ werd aangekocht De ‘musiceerende
engelen’. (fig. 4). Om niet te uitvoering te worden spaar ik mij hier, met 't oog op de
reproductie en den bestaanden grooten lichtdruk in het bovenaangehaalde boek,
de

de gedétailleerde beschrijving. Zijn er vroeger of later in de 15 eeuw door de
schilders ooit engelfiguren zoo innerlijk waar en toch zoo blijkbaar ongezocht
verbeeld? De vroegere engelen van 't Gentsch altaar hebben iets overdrevens, de
gelijktijdige van meester Rogier zijn te weinig liefelijk, die van Hugo van der Goes
later karakteristiek leelijk, die van Memlinc dikwijls zonder innerlijke aandoening of
te zoet van expressie. Maar deze gezichten zijn jong en blij, geïnteresseerd en toch
vol vriendelijkheid. Zij zingen zoo geheel opgaand in hun lied met orgelende keel,
glimlachen verheugd, kijken in bewonderende staring
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onder hun zware losse krullen uit naar het hemelsche licht dat van het Kindje in de
kribbe uitstraalt. Ook hier heerscht dus weer dat verrassend momentane wat ons
in ‘Joachim en Anna’ trof. 't Is of die eerste boden der ‘Heirscharen’ zoo pas
klapwiekend neergestreken zijn, of zich eenigen nog schikken op hun plaats en
alleen de vlijtigsten en besten reeds hun huldigingstaak zijn begonnen. De eerste
tonen van het clavicord ruischen, hoog zet de zanger in en Josef zelf kijkt verbaasd,
de oogen met de hand beschaduwend, naar zijn goddelijken zoon wiens beteekenis
hij nu eerst geheel beseft.

FIG. 7. KNIELENDE MAAGD. FRAGMENT VAN EEN GROEP ‘DE AANBIDDING VAN HET KIND’.
NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT.

Tot verleden jaar was ook dit stuk, de tweede schat van onze verzameling,
zoodanig een apart staand wonder, dat het zelfs, al was er geen direkt
bewijsmateriaal tegen, wenschelijk scheen, het niet bij de met eenige zekerheid als
Hollandsch geëtiketteerde werken te rekenen. Van de ‘Joachim en Anna’ verschilde
de

het, naar den stijl kon het niet goed veel vóór het midden der 15 eeuw zijn gemaakt,
de plooien waren wat rijker dan bij de meeste Hollandsche stukken, nergens scheen
een frappante overeenkomst te vinden te zijn. Maar spoedig moest men toch zeggen
dat de plooien, hoewel drukker dan gewoonlijk, wat in den geheelen opzet lag, in 't
geheel niet het karakter hadden dat men in Zuid-Nederland gewoon is, dat veeleer
het grondkarakter van het werk, de diepgaande individueele typeering, de
schilderachtige rangschikking en de zeer ver gedreven studie van de stofuitdrukking
echt Noord-Nederlandsch konden genoemd worden. Een bevestiging, tenminste
een vermeerdering der waarschijnlijkheid, kreeg deze gedachte toen het gunstig
toeval het museum verrijkte met een importante groep - Dood van Maria - (fig. 5),
die, wat reeds na den eersten indruk werd uitgesproken, maar sedert meer en meer
is gebleken, tot onze musiceerende engelen’ nauwe betrekking staat. Ook hier
beschrijve de lezer zelf maar onze reproductie. Hij zal vinden, dat de dood van Maria
vooral als compositie buitengewonequaliteitenheeft. Zulk een druk gegeven met 12
figuren achter en om het bed der stervende, dat in de handen van veel, vooral
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Duitsche artiesten, zoo vaak tot een hoogst verwarrend ensemble is geworden
heeft deze kunstenaar door wijze schikking in kleinere groepen tot een overzichtelijk
en door de twee kostelijk gevonden hoekfiguren, zelfs tot een hecht gesloten geheel
weten te bouwen. Bemoeilijkt werd zijn taak natuurlijk in niet geringe mate door het
materiaal zelf, dat geen groote dimensies toeliet en zijn natuurlijke grenzen had, die
niet dan door kunstmatig aanvoegen, wat de

*)

Als voorbeeld zie fig. 5a.
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middeleeuwsche meester liever vermeed, konden verwijd worden. Maar de oude
beeldsnijder maakte van nood een deugd. Is er nauwelijks meer plaats voor een
Apostelfiguur aan 't hoofdeinde, hij zet hem op de teenen, wint daardoor eenige
ruimte, doch verzuimt niet deze gedwongen houding tevens door een in de situatie
passende handeling, het opschuiven van het kussen onder den rug der stervende,
te verklaren. - En menschelijk, zoo menschelijk gedragen zich die mannen ieder
volgens eigen aard: angstig - nieuwsgierigen, die zich over de schouders rekken
van die voor hen staan, ijverig godsdienstigen die in dit plechtig moment de gebeden
der stervenden uit hun perkamenten getijboeken meelezen met den voorlezer
(Petrus), de meer zakelijk handelende Apostel(?) die der stervende de kaars helpt
vasthouden die aan haar niet meer gehoorzamende handen ontglipt, en de toch
altijd het diepst getroffen Jonger Johannes met zijn baardeloos gelaat, wiens hoofd
in weeklagen op zij zinkt. - Begin met Johannes gezicht, zijn haar, den vorm zijner
oogen, het ronde neusje, den zwellenden mond te vergelijken met die van den
zingenden engel uit de vorige groep, kijk naar de op 't voorhoofd gescheiden twee
krullen van Josef, die ook bij den Petrus (?) te vinden zijn. Volg den loop der
voorhoofdsrimpels bij de anderen, de factuur der haren, vooral ook de eenigszins
*)
gevulde handen met de sterke aderteekening, en ge moet toegeven, dat de
gelijkenis opmerkelijk is. Mogen we ook zoo lang er geen verbindende schakels zijn
nog niet aan één meester denken, we moeten toch ééne werkplaats aannemen.
Wáár die geweest kan zijn is niet uit te maken. De traditie - helaas altijd min of meer
een koopmans-traditie - verhaalt, dat het laatste stuk vroeger in den Bosch geweest
is, en met het oog op het eenigszins afwijkende der rijkere gewaadteekening in
vergelijking met andere Noord-Nederlandsche werken zou hier wellicht aan een
†)
Noord-Brabantsch centrum kunnen gedacht worden. De beide stukken
vertegenwoordigen echter, en dat is voorloopig het gewichtigste, buiten kwestie één
bepaalde richting binnen de Noord-Nederlandsche school.

*)
†)

Natuurlijk alleen zoover die handen aan het stuk vastzitten en oud zijn. De hand van den
wierookvat-zwaaienden Apostel is nieuw.
A. Pit over dezen samenhang in het Bulletin v.d. Oudheidkundigen Bond, 3e jaarg. blz. 11.
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FIG.

8. HET LAATSTE AVONDMAAL. NEDERLANDSCH MUSEUM. EIKENHOUT, HOOG 39 CM.

Aan het derde bijzonder goede werk uit de collectie: ‘Het bezoek van Maria aan
Elisabeth’, (Fig. 6) kunnen we eveneens een tweede exemplaar van dezelfde soort
toevoegen in een fragment van een grootere compositie, dat juist om die in 't oog
§)
springende verwantschap werd aangekocht. (Fig. 7) . En toen in het vorige jaar de
‘Dood van Maria’ in het museum werd tentoongesteld, was er reeds spoedig geen
twijfel meer, of

§)

Zelfde schrijver Bulletin v.d. Oudh.k. Bond. 1905. blz. 130.
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ook deze beide stukken, zoowel het stille ‘Bezoek van Maria aan Elisabeth’ als het
Heeswijksche fragment, behoorden tot hetzelfde atelier als de ‘Musiceerende
engelen’ en de ‘Dood van Maria.’ Vooral de stofbehandeling der draperieën van de
knielende Madonnafiguur - men lette op de plooien aan den hals - het haar,
behandeling van oogen, neus, wangen en handen, gaven het verband aan met de
musiceerende engelen, terwijl de gelijkenis der beide Mariafiguren reeds uit de
reproductie voldoende blijkt. (Fig. 6 en Fig. 7). Voor den samenhang met den ‘Dood
van Maria’ pleit verder in het ‘Bezoek’ vooral het profiel van Elisabeth, dat direct
herinnert aan het profiel van de stervende maagd.

FIG. 9. DEEL VAN EEN GESNEDEN ALTAAR. CHRISTUS IN DEN HOF VAN GETHSEMANE. NEDERL.
MUSEUM. EIKENHOUT, HOOG 38½ CM.

Bij de beide laatst behandelde werken is ondanks de verwantschap evenmin een
afdoende reden om ze aan denzelfden meester toe te schrijven als de hen in qualiteit
supérieure engelengroep. Ook zij behooren veeleer evenals het Sterfbed der Maagd
slechts tot dezelfde werkplaats en denzelfden tijd. Het is ook of er eenigszins andere
karakters uit spreken, of andere menschen van dezelfde school dus met dezelfde
uiterlijke manier er hun ziel in hebben gelegd. De meester van ‘Het bezoek’, die
daarentegen misschien tevens de meester van het ‘Sterfbed van Maria’ en de
‘knielende Madonna’ zou kunnen zijn, geeft minder dan dat in de musiceerende
engelen 't geval is, de weekheid der stoffen, het als laken en vleesch, haar en veeren
buigen en ronden, spannen en flauwen van het verwerkte materiaal. Het blijft bij
hem toch altijd meer hout en ook zijn gezichtsnuances zijn niet zoo fijn van
observatie, zoo subtiel van doen. Maar stemming geeft ook hij. Of is het niet vredig
in het kleine door een palissadenhek afgesloten tuintje waar Maria langs het smalle
pad tusschen rotsen is binnengetreden en waar heur Elisabeth uit haar ‘huusken’
als de middeleeuwsche dramaturg in zijn regie-aanwijzing zou zeggen, tegemoet
komt? - Weer datzelfde geheimzinnige fluïdum, om het zoo uit te drukken, tusschen
twee menschen wat ons al bij ‘Joachim en Anna’ als hoogste geestelijke eigenschap
interesseerde. Beiden spreken tot elkaar, begeleid door een eenvoudige
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handbeweging die de verhouding tusschen de Maagd en de oudere vrouw volmaakt
uitdrukt. Dezelfde qualiteit die later door onze binnenhuis-schilders zoo zeldzaam
hoog opgevoerd zal worden; men denke eens aan de eeuwig boeiende verhouding
van mensch tot mensch op de schilderijen van Vermeer en Terborch. Het ‘stille
spel’, 't beste wat de Hollanders in hun bloeitijd zoo meesterlijk hebben gegeven,
is hier reeds volkomen voorbereid.
Maar als alle tijden van hoogen kunstbloei
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is ook deze voortreffelijkste periode slechts kort geweest. Vóór 1460 is wel het beste
wat de Hollandsche beeldhouwers te zeggen hadden gezegd. De volgende halve
eeuw heeft meer het karakter van een voorbereiding tot nieuwe idealen, wier
verwezenlijking wij ten slotte der sculptuur eigenlijk minder dan der haar aflossende
e

schilder- en prentkunst danken. Vooral de tweede helft der 15 eeuw is de tijd
waarvan de heer Pit vroeger reeds kon zeggen, dat onze beeldhouwkunst vroeg
een sterk picturale tendens openbaarde. De beeldsnijder zelf gedraagt zich meer
en meer als een schilder. Zijn tweede plan wordt met opzet vager behandeld, zijn
omtrekken worden stomper gehouden, zijn modelés zijn vaak slechts aanduidend
als schaduwvlakken waarin de teekening geraden moet worden. Ook uit dezen
lateren tijd lust het mij nog eenige heel merkwaardige stukken te bespreken. Het
zijn: een ‘Avondmaal’ (fig. 8) en ‘Christus in Gethsemane’ (fig. 9). Reeds lang in het
Museum, had men er nog niet aan gedacht ze saam te brengen. Maar, zooals de
heer Pit in het Bulletin (1895 blz. 14) voorspelde, is het inderdaad geschied. Daar
lezen we:
‘Het is geenszins onmogelijk, dat bij voortgezet onderzoek, de houding onzer
oud-Vaderlandsche beeldhouwerschool met al haar nuances zich scherper zal gaan
afteekenen en dat hierdoor haar wezen en geschiedenis zich voor ons zullen gaan
ophelderen.’

FIG.

10. DE BIECHT. NEDERL. MUSEUM. GROEPJE IN EIKENHOUT, HOOG 16 CM.

Op het eerste stuk (fig. 8) is Christus te midden der Apostelen om een vierkante
tafel gezeten. Johannes heeft zijn hoofd in 's Heeren schoot gelegd, de andere
jongeren hebben bunne bankje en ‘stoelkens’ (krukken, zie over deze soort
zitmeubelen het artikel van J. Kalf in ‘Het Huis’, Jaarg. 1905). aan alle zijden
aangeschoven, enkelen zijn door een gebaar nader vereenigd, waardoor weer de
eentonigheid der onafgebroken rij wordt vermeden, anderen ook keeren hunne
gezichten, geheel van de tafel en den Heiland af. Zij spelen als 't ware ‘in het publiek’
wat latere artiesten zeker vermeden zouden hebben, evenals het latere tooneel het
tegenstrijdige van een dergelijke verhouding tot den toeschouwer besefte en er mee
brak. Juist die twee breede, onder en boven gelijke, gezichts-ovalen, met de even
ingezette oogenschaduw en het slechts door drie weinig geacheveerde steekjes
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aangeduide oogledenpaar, waren, saam met de duidelijke overeenkomst in de
hooggerugde, rechte, soms door driehoekige vormen afgewisselde plooien en het
gelijke, eenigszins schetsmatig-drukke aspect der beide stukken, de éérste aanleiding
waarom we meenden, dat ook deze stukken uit één atelier afkomstig moesten zijn.
Een nader onderzoek heeft geleerd, dat men wellicht nog verder kon gaan. Alle
onderdeelen zijn zoodanig gelijk, alle kleine foutjes en afwijkingen; b.v.: de steeds
te smalle aanhechting van den duim aan de hand, (vgl. de biddende hand van
Christus, fig. 8, met de hand van den
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rechtszittenden Apostel op zijns makkers schouder) de met denzelfden steek, met
dezelfde beweging, in dezelfde richting ingezette oogen, de behandeling van het
haar met de uitelkaarhangende krullen aan 't achterhoofd, waarin haast overal door
een gelijk aantal in bepaalden stand ingedrukte sporen van de holronde
steekbeitelpunt de haarstrengen waren aangeduid, en nog enkele dergelijke détails
meer kwamen zoodanig overeen, dat we hier niet alleen het gemeenschappelijk
atelier, maar gerust ook denzelfden maker kunnen aannemen.

FIG. 11. MAAGD MET KIND, OP EEN EZEL RIJDEND, FRAGMENT VAN EEN ‘VLUCHT NAAR EGYPTE’,
AANGEKOCHT TE WIJK BIJ DUURSTEDE. DE OOREN VAN DEN EZEL VERNIEUWD. NEDERL. MUSEUM,
EINDE 15E EEUW. EIKENHOUT, HOOG 107 CM.

Gemakkelijk gehakt en gestoken, bewegelijk van aanzien als kleischetsen, nergens
moe en suf en toch steeds eerzaam en serieus waar het er op aankomt een vorm
te verklaren, zijn deze stukken typisch voor een bepaald kunstenaar van gansch
anderen aard dan de vroeger genoemden. Ook het streven is een ander, het
uitdrukken der massa, der beweging, het suggereeren van den afstand, ja zelfs zoo
zou men kunnen meenen van de verlichting - zie den door de overhangende rots
donker-gehouden hof van Gethsemane - staat thans op het programma, en deze
meester, misschien een der eersten die zóó de consequenties van de nieuwere
richting heeft getrokken, voelt zich in dit zoeken op zijn plaats. De erfenis zijner
voorgangers heeft hij niet weggeworpen, het menschelijke staat nog steeds op den
voorgrond. Mooi in den zin van normaal gebouwd, goed gegroeid,
welgeproportioneerd als een Italiaan of een Griek dat begreep, zijn zijn mannekens
niet, maar hun doen is geheel en al verklaard. Zie de slaperigheid in houding en
gezicht van de rechtszittende Apostelen, den echt nog voortslapenden derde. Leven
en ademen is ook hier het ideaal, van rythme en schoon lijnenspel van gladheid en
edele spanning zijt ge hier ver, enkel de geest is levend en triumpheert. Naar het
uiterlijk aanzien der beide stukken die er uitzien als had één eik voor beide zijn hout
geleverd en naar de maten is het zeer wel mogelijk, dat ook deze twee voor één
zelfde altaar met voorstellingen uit ‘'s Heeren Passie’ zijn gesneden.
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Waar eenmaal zulk een zifting en groepeering tot stand komen, daar is het geluk
dikwijls verder dienstig, dat heeft de ervaring bij het onderscheiden der Vlaamsche
gothieke schìlders in de laatste 20 jaren ruimschoots geleerd en het is dan ook hier
weer zoo gegaan. Eenige weken geleden kocht het Museum een klein groepje aan,
fragment van een grooter geheel naar men dacht, (fig. 10), maar het bleek ons al
spoedig, dat we hier een tamelijk zeldzame, maar toch in zekeren
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zin op zichzelf staande voorstelling in moesten zien, n.l. ‘de biecht’. De door velen
voor een vrouw gehouden figuur in wijden mantel en capuchon draagt, naar
nauwkeuriger onderzoek leert, een scapulier en blijkt een dominikaan te zijn die
zich naar zijn biechteling toewendend, met eenigszins bedenkelijk gezicht diens
bekentenissen aanhoort. De andere figuur, van achteren gezien - een gezicht is er
blijkbaar nooit aangeweest - moet men zich als den eerstvolgenden biechteling
denken die zich thans nog voorbereidt. Dadelijk worden we herinnerd aan het groote
‘Sacramentsaltaar’ in het Antwerpsch Museum, dat vroeger op Rogier v.d. Weyden's
naam stond (Catal. Antw. No. 393. Afgeb. bij Kleinman Rogier v.d. Weyden. Plaat
1), en waarop in den linker hoek, in den zijbeuk, de biecht - een der 7 sacramenten
- op dergelijke wijze wordt voorgesteld. Ook bij deze laatste aanwinst behooren dus
vermoedelijk nog meer dergelijke stukken met de voorstelling der overige
sacramenten. Wellicht waren zij in een lage predella van een der groote gesneden
altaarkasten geplaatst. Wie ons betoog over de verwantschap der beide vorige
groepen volgde behoeft thans zeker over de laatste acquisitie geen herhaling meer
aan te hooren. Een scherp bekijken van de plooien, oogen- en gezichtsbehandeling
en der handen, zeggen hem genoeg. Naar het costuum van den krijgsman die den
verrader Judas binnenleidt, zoowel als van de losovergehangen kappen met
uitgeschulpten kraag der Apostelen zullen we deze werken niet vroeger dan de
de

de

allerlaatste jaren der 15 , éér nog reeds met 't begin der 16 eeuw moeten dateeren.
en

We zeiden het boven reeds, ook kunstenaars van den 2

rang, ook provincialen,

e

leverden in de 15 eeuw nog dikwijls werk, dat wanneer het dan ook minder fijn van
uitvoering was, toch om zijn frissche oorspronkelijkheid en zijn absolute
menschelijkheid onze waardeering en onze liefde verdient. Een bewijs daarvan
geeft de enkele jaren geleden aangekochte en helaas herhaaldelijk opnieuw
gepolychromeerde ‘Madonna met kind op een ezel’ (fig. 11). (Een fragment uit een
groote ‘vlucht naar Egypte’) een werk dat wellicht in de buurt van Wijk bij Duurstede,
waar het gekocht werd, is vervaardigd, en dat trots alle boerschheid van houding de geweldig logge voet der Maagd, de weinig geanimeerde lang niet fraaie ezel toch nog om de zeer vaardig gemodelleerde draperie, zoowel als in de geestelijke
verhouding van de Moeder tot het Kind, een echte boerenzuigeling, deelt in die
heerlijk gezonde, diepe eigenschappen welke wij boven uit de schoonste voorbeelden
hebben kunnen afleiden en die het geestelijk eigendom, de magische schat van
de

onze 15 eeuwsche beeldhouwerschool zijn geweest.
Wat toch kunnen ons deze voorbeelden - in plaats van meer - reeds voldoende
leeren? Dat de hoogste eigenschappen der Noord-Nederlandsche beeldhouwkunst
in dien bloeitijd bestaan in: de geestelijke diepte, de verdieptheid der uitdrukkingen
in gebaar en mimiek, in een ongekende gevoeligheid voor de verschillende
hoedanigheden der materie en een verregaand begrip van die schoonheid die voor
ons menschen woont in het wezensverschil aller dingen, in de optische aanduiding
van door andere zintuigen dan onze oogen waar te nemen sensaties, die ieder op
zichzelf in staat zijn lange herinneringsreeksen te wekken, in oprechte getrouwheid
aan het geziene, in een door picturale wetten en regelen sterk beïnvloed
compositie-talent welks hoofdverdienste concentratie mag heeten en eindelijk in
een aan het willen evenredige techniek.
En verder, dat de Nederlandsche sculptuur - dit wordt duidelijker als men haar
met de Italiaansche van den zelfden tijd vergelijkt - mist en men versta mij wel om
de bovengenoemde voordeelen tot zekere hoogte missen mag -: de zinnelijke gratie
voor zoover die berust op strenger rythme van lijn of op schoonheid van gekozen
modellen en eveneens de zekerheid der juiste verhoudingen en ten laatste de
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geestelijke vrijheid die de banden van traditie en bestelling, waar zuiver artistieke
eischen dit wettigen, weet te slaken, die vrijheid, die den kunstenaar veroorlooft
slechts dat voor te stellen wat hij voor het belichamen van een of ander onderwerp
met het oog op hetgeen hij daarvoor voelt, en rekening houdende met zijn werktuigen
en materiaal, noodig acht.
Amsterdam, Mei 1906.
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Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
II. Twickel. (Slot).
Toen Joseph Nash, omstreeks 1840 zijn kostbaar plaatwerk samenstelde over
Engelsche landhuizen, zal hij weinig vermoed hebben dat nog eenmaal, en wel nu
onlangs, zijn litho's waardig zouden gekeurd worden in herdruk te worden opgenomen
in een modern kunsttijdschrift: The Studio.
Evenmin had men toen ter tijde kunnen voorspellen dat een der meest naar voren
*)
tredende architecten van de hedendaagsche Engelsche school, Nash's arbeid
opnieuw zou inleiden.
Als thans, trots alle modern zoeken, ten spijt van allerlei moderne vormen en
schoonheids-begrippen, een werk - in een kortzichtige mode-roes eenige jaren
geleden als verouderd beschouwd - nog van een zoo opwekkende frischheid is,
dan ligt ook hierin opnieuw een bewijs dat mode-vormen van voorbijgaanden aard
zijn, maar ware schoonheid blijvend is!

DE HAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Want beter dan alle photographische afbeeldingen - hoe perfect ook in haar soort
- zijn de gevoelige, doorwerkte steendrukken, waarin de droomerige toon de ware
stemming weergeelt van de halfduistere zalen en statie-vertrekken, terwijl de stoffage
- in eenigszins romantischen geest weliswaar - die historische interieurs op de beste
wijze completeert.
Welk een waardigheid, een distinctie, en een goede smaak komt ons uit die
ruimten te gemoet.
Noch een museum waarin de kostbaarste en zeldzaamste voorwerpen en
meubelen zijn ondergebracht, noch het atelier met zijn keur van preciosa, hebben
die éénheid van het bewoonde vertrek.
Of de voorwerpen staan zonder innig onderling verband gerangschikt
bestemmingloos, ongebruikt, òf hoe zorgvuldig ook ge†)

*)
†)

C. Harrison Townsend.
Een uitstekend werk over Engelsche interieurs is: Ch. Lathams' In English Homes, uitgegeven
door Country Life.
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schikt en verlicht, valt te veel in het oog wat afzonderlijk werd bijeengegaard.
Èn museum, èn atelier hebben iets verbrokkelds.
Die interieurs echter, welke op een lange geschiedenis kunnen wijzen, waar èn
omgeving, èn meubels steeds samen waren, als het waren samengegroeid zijn,
hebben eenheid en een zeker karakter.
Dat in zulk een sfeer, gewoond, geleefd werd, door lange tijden heen, door
opvolgende geslachten van hetzelfde Huis, geeft daaraan zeker zoo'n geheel
bizondere bekoring.
Die bekoring heeft het inwendige van Twickel in hooge mate.
Ook hier veel dat aan vorige eeuwen herinnert, namen en feiten voor den geest
roept, nauw met onze vaderlandsche historie verbonden.
En waar dit alles met kennis geschikt werd herkent men den fijnen smaak van
den tegenwoordigen bewoner.
Ware ik een Fransch reporter, ik schetste u het portret van Twickel's Heer.

DE TRAP IN DE HAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De gemakkelijke gastvrijheid waarmede wij werden ontvangen, en de
voorkomendheid waarmede ons alles getoond werd, leggen ons den plicht op der
bescheidenheid en wij willen dan ook meer gewagen van de smaakvolle inrichting,
van de kostbare verzameling, ter onzer bezichtiging gesteld niet alleen, maar waarvan
ook bijgaande afbeeldingen mochten gemaakt, waarmede Baron Van Heeckeren
den lezer van Elsevier's zeer aan zich verplicht heeft.
Aan de zuidzijde van het Kasteel strekt zich de lange H a l uit, welke door een
breede, monumentaal aangelegde eikenhouten trap in verbinding staat met de
daarboven gelegen galerij, waarop de bovenvertrekken uitkomen.
Een rij hooge boogvensters aan de lange zijde biedt het uitzicht op het park, het
middelste venster is tevens toegangsdeur naar de brug.
Een flauw gewelfd plafond, de kruispunten met eenig stuc-ornament versierd,
dekt deze ruimte welke naar schatting ongeveer twintig meters lang zal wezen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Aan den korten wand ten oosten, bevindt zich een monumentale schouw van
natuurlijken steen, door marmeren kolommen gedragen, den breeden
schoorsteenboezem gebeeldhouwd met het groote familiewapen, het schild
gehouden door twee griffioenen, rustend op een geplooid lint met dewapenspreuk:
MUTANDO. NON. MUTOR. En tegen een sierlijke ijzeren vuurplaat brandt op forsche
haardijzers, met blinkende koperen bollen en leeuwenmaskers versierd, een heerlijk
blokkenvuur.
Een kloek geprofileerde rand van gevlamd marmer omsluit den haard.
In de compositie herinnerend aan de monumentale schouwen der Renaissance...
die van Brugge en Kampen bijv., maakt
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deze ongeveer vier meter hooge schoorsteen een imposanten indruk.
Aan den tegenovergestelden wand de straks genoemde hoofdtrap; tot aan het
bordes in volle breedte, en dáár zich-in-tweeën buigend.
Op het trapbordes een bronzen beeld van den Admiraal van Wassenaer - Obdam,
zinrijk omgeven door allerlei krijgs-tuig: kunstig bewerkte vuurwapenen en lansen,
een paar antieke trommels, en een tiental kleine modellen van bronzen kanonnen
- geschenk van de Staten van Holland - een miniatuur mortier, en naast het beeld
e

een paar groote 17 -eeuwsche laarzen... de laarzen van den Admiraal?

HET TRAPBORDES. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
e

Tegen de wanden terzijde van het middenraam staan wapenrustingen uit de 16
eeuw en een glazenkast met verschillende reliquieën uit de geschiedenis der
Wassenaers en der Heeckerens. In zwarte lijsten prachtig uitkomend tegen den
witten wand, ziet men de trap opgaande, ter weerszijden de rij van familieportretten
aanvangen: schilderijen van Caspar Netscher, Gerard Honthorst, P. Nason of Govert
Flink.
In het midden boven de trap een magistrale koperen kaarsenkroon vol verrassende
glimlichtjes en kleurige flikkeringen het roosvenster in gebrand glas weêrkaatsend.
*)
En boven op de galerij zetten zich de lange rijen van portretten voort , afgewisseld
door keur van kostbare kasten - ingelegd en gesneden - of oude gebeeldhouwde
*)

I. Jacob Baron van Wassenaer, Baanderheer van Wassenaer, Heer van Obdam, Wogmeer,
Hensbroek, Spierdijk, Zuidwijk, Luit.-Admiraal van Holland en West-Friesland, geb. 1610,
gesneuveld 1665. (Gerard Honthorst).
gehuwd met:
II. Agnes Baronesse van Wassenaer Obdam, geb. Baronesse van Renesse van der Aa,
Vrouw tot Schonouwen, Kernhem etc. overl. 1662.
(Gerard Honthorst).
III. Adolph Hendrik Baron van Raesfeld, Vrijheer van Lage. Heer van Twickel, Drost van
Twente, Lid van den Raad van State en van de Ridderschap van Overijsel, overl. 1682.
(P. Nason).
Hij was gehuwd in 1650 met:
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archiefkisten, met gedreven koper beslag; nevens tal van zeldzame wapenen:
voetbogen en knodsen en fijnbewerkte muziekinstrumenten, ingelegd met paarlmoer
en ivoor, en fraaie staande klokken met speelwerk, en rijkgeciseleerde cartels.
Wij waren juist daar boven toen het twaalf uur was... zachtkens begon een der
klokken haar vroolijk wijsje... twaalf sloeg het... toen klonk in een anderen hoek de
melodie van het oude Wilhelmus,... in de Hal beneden begon een derde pendule
te slaan... een meer verwijderd uurwerk in een der vertrekken liet zijn klanken
hooren... zoo elk op hun beurt, rustig hun deuntje uitspelend.
Het klonk zoo lief, zoo fijn, door dat groote stille huis, al die teêre carillons. Het
was zoo ècht middag; de zonnestralen gleden langs den gladden parketvloer,
schitterend even in volle kleurenpracht op de oostersche vloerkleedjes, verguldend
vervolgens den te-

IV. Amadea Gravin van Flodroff tot Dorth. overl. 1691.
(P. Nason).
V. Jacob Baron van Wassenaer Obdam, in 1711 tot Rijksgraaf verheven, Baenderheer van
Wassenaer. Heer van Obdam, Kernhem etc., geb. 1646, overl. 1714.
(zoon van I en II) gehuwd in 1676 met:
VI. Adriana Sophia Baronesse van Raesfeld, (dochter van III en IV) Vrouw van Twickel en
Lage, overl. 1694.
hun zoon:
VII. Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer, Baender heer van Wassenaer, Heer van Twickel,
Lage, Obdam, Kernhem etc., Ambassadeur aan het Hof van Frankrijk. geb. 1692, overl. 1766,
in 1723 gehuwd met Dodenea Lucia van Goslinga.
hun zoon:
VIII. Carel George Graaf van Wassenaer. Heer van Wassenaer, Twickel, Lage, Weldam, geb.
1733. overl. 1800. in 1767 gehuwd met Jacoba Elisabeth van Strijen.
hun zoon:
IX. Jacob Unico Willem Graaf van Wassenaer. geb. 1769, overl. 1812. Heer van Wassenaer.
Obdam, Twickel, Lage. Kernhem etc., gehuwd 1798 met Margarethe Helena Alewijn.
hun dochter:
X. Maria Cornelia, geb. 21 Sept. 1799. Vrouw van Wassenaer, Obdam, Twickel, Lage, Kernhem
etc.
in 1831 gehuwd met:
XI. Mr. Jacob Dirk Carel Baron van Heeckeren, geb. te Ruurlo 1809. overl. 1875. universeel
erfgenaam van de nalatenschap van voorn. Gravin.
in 1852 gehuwd met:
XII. Isabelle Antoinette Baronesse Sloet van Toutenburg, geb. 1823. overl. 1872.
(de Keiser).
XIII. Adriaan Balthasar Graaf van Flodroff, Vrijheer van Leuth Rickholt, Filt, Marsdorf, Betford,
Erf baanderheer des lands van Luxemburg, Pandheer van Erspach, vader van Amadea,
genoemd sub. IV.
(Caspar Netscher).
XIV. Jacob Jan Graaf van Wassenaer, oudste zoon van Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer,
genoemd sub. VII.
XV. Isabella Gravin van Flodroff, geb. Baronesse van Dorth, Vrouw van Dorth, echtgenoote
van Graaf van Flodroff, genoemd sub. XIII.
(Caspar Netcher)
XVI. Sophia Wilhelmina Gravin van Wassenaer, geb. Baronesse van Heeckeren van Kell,
e

geb. 1772, 3 Vrouw van Jacob Unico Willem Graaf van Wassenaer, genoemd sub. IX.
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DE BIBLIOTHEEK. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

genoverliggenden wand waarop de portretten straalden in den echten gloed van
hun oud coloriet..., die deftige edellieden in hun fulpen gewaden, die aanzienlijke
vrouwen met heur blanke boezems en de laag uitgesneden sneeuwwitte kanten
kragen.
En mèt de meubels, mèt het kostbaar aardewerk, mèt het uitgezochtste lakwerk,
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DE EETZAAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

mèt heel die keur van schoone voorwerpen was de gansche galerij één accoord
van weelderige kleurenpracht.
Het was de triomf van het mooie oude, niet door toeval bijeengebracht, maar door
de historie vereend tot één innig, harmonisch geheel!
Van de trap af heeft men het beste gezicht op de ruime Hal.
Op den voorgrond een groote schrijftafel met brons gemonteerd; een goed type
van een meubel uit den besten tijd der Rococo.
Een groen lederen schrijfmap, knap stukje oud bindwerk met goedgestempelde
heraldieke versiering, een paar antieke zilveren kandelaars, wat bibelots en daarvoor
een marmeren bak met bloeiende cyclamen, vormen het garnituur.
Een groot Perzisch kleed en meerdere kleinere oostersche tapijten bedekken den
steenen vloer en allerlei stoelen en fauteuils: Empire, Chippendale, en ook een
moderne Engelsche club-sofa, prettig verspreid, vormen het verdere ameublement,
met oude portretten, zeldzame wapens en kostbare chineesche vazen langs de
wanden voltooid.
In het midden van de zaal hangt een groote verguld koperen lantaarn, een type
de

welbekend van de 18 -eeuwsche gravures of van de schilderijen van David Bles.
Met wat bloemen hier en daar neergezet, een aantal van de nieuwste tijdschriften
op verschillende tafels verspreid, is deze Hal - zonder in 't allerminst op een
woonvertrek te gelijken en zonder het meer deftige gekleede van de overige kamers,
- een centrum van losse, gemakkelijke gezelligheid.
Een deur naast de groote schouw geeft van uit de Hal toegang tot de
O n t v a n g k a m e r , waarin voornamelijk een marmeren schoorsteenmantel - rijk
de

gebeeldhouwd in de volle vormen van het begin der 18
Bijzonder knap van uitvoering is de alle-

eeuw - de aandacht trekt.
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gorie, het wit-marmeren relief van den schoorsteenboezem, vervaardigd door den
beeldhouwer van Baurscheit Ao. 1737.
Links grenst aan de ontvangkamer de groote eetzaal, terwijl aan den
tegenoverliggenden wand de ingang naar d e B i b l i o t h e e k is.
Dit laatste vertrek ligt langs den oostelijken vleugel van het gebouw en is door
het ochtendzonnetje verlicht, van een kalmen, maar opwekkenden toon, geheel in
overeenstemming met de bestemming van deze kamer, en geheel passend bij de
rustige kleur van de oude banden welke in lange rijen de kasten vullen aan den over
het venster gelegen langen wanden de beide overige vakken.
Een hoog open haard met eenvoudig betimmerden boezem, waarvan het
middenpaneel sober met wat arabesken beschilderd. Midden op het fries boven de
de

haard-opening hangt een sierlijk cartel, uit het laatst van de 18 eeuw, welks rustig
tikken geheel alleen even de stilte breekt in deze stemmige omgeving.
Het vertrek achter de bibliotheek gelegen draagt den naam van: K o n i n g s k a m e r ,
en wel naar aanleiding van het feit, dat Koning George I van Engeland op zijne
doorreis naar Hannover hier meermalen vertoefde.

SCHOUW IN DE ONTVANGKAMER. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De E e t z a a l is van het kasteel verreweg het fraaiste vertrek, al moet gezegd
worden dat deze zaal het minst van alle een Hollandsch karakter draagt.
Een Engelsch architect was de ontwerper, en de tot de zoldering reikende
eikenhouten betimmering, het eigenaardige vlakke geometrische stuc - ornament
van het plafond zelf, de diepe raamnissen of uitgebouwde erkers, de Chippendale
en Sheraton meubels, dit alles geeft aan deze kamer een onmiskenbaar Engelsch
cachet en doet sterk herinneren aan de zalen in de Engelsche kasteelen.
‘Was er geen Hollandsch bouwmeester te vinden geweest’, vraagt gij, lezer, ‘die
ook aan dit vertrek een nationaal stempel had kunnen geven in overeenstemming
met het typisch Hollandsche van het kasteel?...’
De reden moge geweest zijn, dat de eigenaar van Twickel, vaak in Engeland ver-
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toevend, dáár die smaakvolle, wonderschoone interieurs heeft leeren kennen, welke
in het bovengenoemde werk van Nash zijn afgebeeld, en zoodoende als het ware
onwillekeurig de uitvoering van zijn eetzaal aan vreemde handen heeft toevertrouwd.
de

De enkele H o l l a n d s c h e meubelen echter: groote 17 -eeuwsche tafels met
bol-pooten, de glazen wand-kabinetten vol van schitterend porcelein en Delftsch
blauw, de pullen op den schoorsteen, het familie-portret daarboven, de verrukkelijke
tinnen gildebekers, dit alles maakt intusschen in deze omgeving het beste figuur!
En laat ik er bijvoegen dat de onlangs verbouwde trap in de Hal daarentegen
weer door Nederlandsche werklieden en op keurige wijze is uitgevoerd.
Als wij straks de tafel aangericht zien met keur van schotels, bereid door den
vaardigen Parijzenaar, die in de zwaar gewelfde benedenverdieping van het kasteel,
over ‘up-to-date’ ingerichte fornuizen den scepter zwaait, dan stemt ons dit tot milder
oordeelen en bij het F r a n s c h e M e n u , opgediend in d e E n g e l s c h e
D i n i n g r o o m blijft de echt H o l l a n d s c h e g a s t v r i j h e i d den boventoon
houden.
Naast de groote eetzaal ligt in den oostelijken toren een S a l o n : de ‘drawingroom’,
naam herinnerend aan de tijden toen men zich, in het aan de algemeene spijszaal
grenzend vertrek: ‘withdrawingroom’ na den maaltijd terugtrok.
Vroeger had deze ruime koepelkamer - in de slotgracht uitgebouwd en aan drie
zijden over park en voorplein uitziende - slechts toegang van uit de eetzaal.
De heer Van Heeckeren liet evenwel een uitbouw maken aan den toren, waardoor
men deze kamer afzonderlijk bereiken kan.

SCHOUW IN DE HAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De westelijke vleugel van Twickel, particuliere vertrekken, slaapkamers en
dienstvertrekken bevattend, met den kleineren toren, dateerend van omstreeks
1847, is van een minder belangrijk type dan de overige deelen van het gebouw,
maar biedt daarentegen een kostelijk uitzicht op de tegenoverliggende Oranjerie
en de bloemgroepen in de keurig verzorgde parterres.
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Lezer, ik heb u thans door de voornaamste vertrekken rondgevoerd, en noode
verlaten wij dit vorstelijk verblijf dat zooveel schoons bevattend, ook met zooveel
smaak
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bewoond wordt, en voor welks bezichtiging wij den eigenaar dankbaar blijven.
Trotsch moge deze zijn op zijn bezitting, maar bovenal trotsch dààrop dat dit
interessante kasteel zoo intact mocht blijven, een waardig voorbeeld van nationalen
schoonheidszin.

SCHOUW IN DE EETZAAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Maar de heer Van Heeckeren wil ons niet laten gaan, zonder dat wij nog een
laatsten indruk medenemen van de verder dan zijn park gelegen bosschen en
landerijen en zonder dat wij een der echte Twentsche boerenwoningen gezien
hebben, welke om haar schilderachtige binnenhuizen zoo bekend zijn.
En weldra draven wij in een licht rijtuigje met een vluggen pony bespannen langs
kronkelende boschpaden diep het woud in, stil, geheimzinnig op dit uur van den
vallenden herfstavond.
Na een vrij langen rit bereikten wij het doel van onzen tocht: een woning welke
in het wazig half-duister, met het rossig schijnsel dat door de kleine ruitjes straalt,
aan de hutten uit Grimm's sprookjes herinnert. En de ‘deel’, van binnen... een Ostade
gelijk!
In het midden een groot rond gevaarte waarin een reusachtig houtvuur hoog
opvlamt, de rook eenvoudig door een opening midden in het dak verdwijnend; en
*)
boven dit vuur zwaait aan een massieve draaibare galg een voor-ouderlijke koperen
pot van buitensporige afmetingen, waarin het voeder hangt te koken voor het vee:
een dozijn koeien die door hun gesnuif onze aandacht trekkend eerst door ons
ontdekt worden als wij eenigzins gewend zijn aan de fantastische verlichting en de
grillige, spookachtige vormen der slagschaduwen.
Dan zien wij ook, hoe achter het groote vuur het gezin huist, broederlijk dit
merkwaardig vertrek gemeenschappelijk met koeien en kippen bewonend... maar
laat ik mij haasten erbij te voegen dat een rij wèlingerichte slaapvertrekjes, en een
kraakzindelijke pronkkamer dit eigenaardige huis voltooien.

*)

Wenderoel = wenderuil.
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Waren niet een naaimachine, een petroleumlamp een paar moderne dingen in
deze omgeving, men zou zich tusschen die wanden, leuk behangen met oud-tin en
de

Delftsch, gemakkelijk in de 15 eeuw verplaatst kunnen wanen.
Meen niet dat de bewoners klachten hebben over hun verblijf, zoo afwijkend met
wat
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men - vaak ten onrechte - meent meer moderne comfort te zijn. O neen.

TUINMANSWONING. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Geheel hierin opgegroeid door lange generaties heen, met de zekerheid van een
vast bestaan en... lage pacht - die sinds eeuwen onveranderd gebleven som,
waarover ik in den aanvang van mijn opstel sprak - maakten zij op ons den indruk
van onverstoorde tevredenheid....
Voor hoe lang nog misschien? bij de huidige sociale toestanden, en waarmede
zij op zoo korten afstand van de fabriekplaatsen vroeg of laat wel in contact zullen
komen... om te ontdekken hoe bevoorrecht zij zijn in hun isolement, door hun
patriarchaal bestaan, hun rustig leven in de gezonde natuur....
Met een levendigen indruk van deze boschwoningen, nemen wij den terugweg
aan, in het versnelde tempo van den naar stal terugverlangenden pony.

WONING IN DE BOSSCHEN VAN TWICKEL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Bij het overgaan van de Oëlerbeek, waar een schilderachtige oude watermolen
werkt, valt het ons op, hoe het water thans in deze buurt zoo schaarsch is, hoewel
men 's winters van hoogen watervloeden weet te verhalen.
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In ouden tijd schijnt dit nog erger geweest te zijn; want voor eene betere afwatering
liet Graaf Carel George van Wassenaer in 1770 de Twickelsche vaart graven, tevens
met het doel om eene betere verbinding te krijgen van Delden met de Regge en
naar Zwolle. Die vaart, ofschoon tot vóór den aanleg der spoorwegen zeer veel
gebruikt, is sedert 40 jaar niet meer bevaarbaar.
Het onderhoud van de sluizen loonde de kosten niet voldoende en van de vaart
is nog slechts de herinnering bewaard in den naam van: Carels-haven, waar thans
op de plaats van de vroegere schippersherberg een modern Hotel-Pension is
verrezen.
Boringen in de terreinen van Twickel gedaan leidden evenmin tot eenig resultaat,
en na op verschillende plekken, met groote moeite en kosten, diepe putboringen te
hebben verricht - tot zelfs op 545 meter - A.P. - heeft men al sedert geruimen tijd
deze proefnemingen gestaakt.

DE WATERTOREN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Het water komt door een buisleiding van Almeloo, en een speciale watertoren,
door Baron van Heeckeren in 1894 gebouwd, voorziet thans Twickel van het noodige
water, terwijl Delden daar tegen een billijk tarief mede van profiteert.
Een aantal stadspompen voor gratis-gebruik en de noodige in zônes oordeelkundig
geplaatste brandkranen, zijn over het stedeke verspreid.
De rechtgeaarde Deldenaar, met een sierlijke hoffelijkheid, als bood hij u den
kostbaarsten nectar, schenkt u gaarne een glas... van dat zuivere water, ter eere
van... Twickel.
Februari 1906.
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Agnano, door Hugo Cool.
Gaan wij thans over tot de beschrijving der opgegraven beeldhouwwerken.
De Venus van Agnano is eene vrouwefiguur van levensgroote gestalte. Het hoofd
draagt een diadeem, het haar is gescheiden in twee lokken, die over de schouders
liggen. Met haar linkerhand houdt zij een kleed vast, dat beneden de lendenen
achter om haar heen en over den beneden rechterarm geslagen is. Dit kleed vertoont
bij de rechterhand en beneden eenige franje. Aan hare linkerzijde als attribuut een
dolfijn, wegduikend in eenige golven. Het linkerbeen is iets meer naar voren geplaatst
en licht gebogen. De geheele figuur heeft een houding alsof zij op het punt is het
water in te gaan en haar kleed laat glippen. De bovenste zwarte lijn in den hals en
die beneden de borsten zijn geen breuken, zooals men eerst uit de photografie
geneigd is te meenen, maar dan zouden toch ook allicht de armen de voortzetting
ervan vertoonen, 't zijn onderdeelen eener touwconstructie om de wel gebroken
deelen bij elkaar te houden.
Een volkomen overeenkomstig beeld werd tot dusver nergens door ons gevonden,
een tweetal nabijkomende willen wij vermelden.
Eenigszins het spiegelbeeld van deze Venus, wat de gestalte betreft is de Venere
Anadiomene, te Syracuse. Daaraan ontbreekt helaas het hoofd en bij de schouders
zijn geen lokkenresten, zoodat het kapsel anders geweest moet zijn dan dat van
de Venus van Agnano. Hier, te Syracuse, komt het rechterbeen meer vooruit aan
de knie en is meer gebogen, terwijl de linkerhand het kleed vasthoudt, evenwel de
vingers gestrekt, zoodat zij het kleed slechts zacht door drukking tegenhouden. Het
is dan ook iets verder afgezakt dan dat van de Venus van Agnano, die het hare
krachtiger vasthoudt.
Het kleed bolt bij de Venus van Syracuse naar achteren, alsof de wind erin blaast.
Franje zagen wij er niet aan. De vrouwfiguur zelf schijnt ons een iets rijpere
schoonheid. Verder is er overeenkomst van attribuut, de dolfijn; die te Syracuse is
iets beter bewaard gebleven dan die te Agnano, maar de golven ontbreken, zij
kunnen er echter wel geweest zijn, daar een moderne aanvulling voor steun hier
blijkbaar iets ontbrekends vervangt.
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VENUS VAN AGNANO

.

Den dolfijn als Venusattribuut heeft ook de beroemde Venus der Medici in de
Uffici galerij te Florence. Hier spelen nog een paar kleine cupido's met vin en staart
op den dolfijn, terwijl ook eenige golfaanduiding aanwezig is en zonderling genoeg
achter den dolfijn nog een boomstam staat. Dergelijken dolfijn met cupidootjes gaf
men ook

*)

Ten gerieve onzer lezers werd deze illustratie nogmaals geplaatst.
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den Augustus uit 't Braccio nuovo (Vat.) als attribuut! Verder komt de dolfijn
herhaaldelijk als Venusattribuut voor, ook zelfstandig met een cupidootje erop, en
ook in latere eeuwen.

MERCURIUS VAN AGNANO.

Zooals wij reeds zeiden wordt de Venus van Syracuse een ‘Venere Anadiomene’
genoemd en zou men dus ook de Venus van Agnano zoo kunnen noemen, evenwel
lijkt Anadiomene (oprijzend), dus uit de golven rijzend ons niet erg gelukkig gekozen.
Wij zouden dan n.l. kunnen meenen eene voorstelling te hebben van de geboorte
van Venus, uit het schuim der golven, een gedachte schoon genoeg om in marmer
uitgedrukt te worden, maar dat zij dan zoo spoedig dien mantel gevonden zou
hebben lijkt twijfelachtig, waarom wij meer de opvatting deelen, dat zij op het punt
is te water te gaan.
Een derde Venus, die echter in schoonheid verre bij de beide genoemde achter
staat, maar om een bijzondere overeenkomst in het dragen van het kleed hier
vermeld moet worden, bevindt zich in het museum van het Vatikaan te Rome, in
den achtzijdigen hof, voor een nis, midden tusschen het kabinet van den Perseus
van Canova en den Antonius (Mercurius) van Belvédère. Zij kon behoudens haar
attribuut eene copie zijn van de Venus van Agnano. Het hoofd is aanwezig, maar
mist bijzonder schoone trekken, misschien is de herstelling hier niet gelukkig geweest,
althans wat den neus betreft. Het hoofdhaar is gescheiden en draagt evenzeer een
diadeem, maar de lokken liggen niet op, maar vallen vóór over de schouders. Het
kleed wordt bijna evenzoo opgehouden als door de Venus van Agnano en over den
linkerarm geslagen; het is iets verder gezakt, zoodat wij hier een stadium hebben,
gelegen tusschen die van de kleeden der beide eerste Venusbeelden.
Merkwaardigerwijze komt hiermee overeen, dat de vingers der hand, die het kleed
vasthoudt, uitgestrekt zijn, maar de duim nog achter het kleed ligt, terwijl te Syracuse
ook de duim te voorschijn komt en de vingers vrij gestrekt zijn, te Agnano de duim
achter het kleed ligt en de vier overige vingers op de pink na gekromd zijn.
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Bovendien spreekt ook het iets verder gezakt zijn van het kleed te Rome uit den
meer uitwaarts gebogen linkerarm. Deze is op dezelfde plaats voor de hand
afgebroken. De franje van het kleed is aan deze zijde aanwezig. Een klein verschil
bestaat nog hierin, dat het kleed bij de Venus van Agnano het rechterbeen onbedekt
laat, terwijl dit bij die van het Vatikaan bedekt is en alleen de voet er onder te
voorschijn treedt. Als attribuut heeft zij een amor, die op een kleine verhevenheid
staat. Het geheel mist de gratie die het beeld van Agnano zoo aantrekkelijk maakt.
Zij draagt het onderschrift: ‘Veneri Felici Sacrum, Saliuslia Hedpedus D.D.’
De musea te Rome bevatten nog verscheidene beelden, die aan genoemde
Venusbeelden herinneren, de meeste aan die van Syracuse, wat het kleed betreft.
Ten slotte vermelden wij nog een Venus uit den tuin der Medicisvilla te Rome, die
het kleed ophoudt
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als die te Agnano en als die van het Vatikaan, maar met de linkerhand en over de
rechterarm geslagen. Het minder fraaie van de figuur zelf heeft men blijkbaar getracht
te vergoeden door wat meer franje aan het kleed.
Het beeld dat na de Venus in de eerste plaats beschouwing waard is, is een
Mercurius met een kleinen Bacchus en een ram als attribuut. Mercurius mist helaas
het hoofd; vleugels aan de voeten zijn nooit aanwezig geweest (ofschoon er, zooals
juister is, verschillende Mercuriusbeelden bestaan waar de vleugels aan de sandalen
zitten, zijn er toch ook met de vleugels direkt aan de voeten). Daarentegen heeft hij
zijn staf met de beide slangen in de linkerhand en zijn mantel behoorlijk vastgeknoopt
als iedere andere Mercurius. De rechterhand steunt op een boomstam, geen
ongewoon verschijnsel, en draagt een kleinen Bacchus, die de rechterhand naar
hem uitstrekt en er Hermes' schouder mede raakt, terwijl Bacchus met de linkerhand
een druiventros vastgeklemd houdt. Als attribuut is genoemde ram aanwezig, die
nieuwsgierig opkijkt, wat er gaande is. Ofschoon wij ook een nauwkeurig op dit
*)
gelijkend beeld nergens zagen , hebben wij hier toch een geliefkoosd onderwerp,
n.l. eene grootere figuur spelend met een kleinere.

VENUS MET DEN WAPENROK VAN MARS.

Ieder zal zich wel een dergelijk beeld kunnen herinneren. Noemen wij de Venus
o

o

en Amor uit het Museum Borghèse N . CLXXVII in zaal V en N . 29 in het Braccio
Nuovo van het Vatikaansche Museum Chiarmonti, waar een kleine Bacchus zit op
den schouder en naar een druiventros grijpt, nu niet door een Hermes, maar door
een Satyr afgehouden.
Dan komen een paar beelden, die bij elkaar behooren, een Venus en een Mars,
die, naar men mij opmerkte, een spel spelen. Zij hebben nl. de attributen verwisseld.
De beelden zijn niet levensgroot, beide zijn van dezelfde afmetingen, hetgeen niet
uit de photo's op te maken is, maar die moesten van verschillende afstanden
*)

Zeer komt het nabij de reconstructie van den Hermes van Praxiteles (Olympia). Hier heeft
Mercurius den tros afgenomen en Bacchusje grijpt er naar. Zie fig. 89 uit Dr. J.H. Holwerda's
‘Hellas en Rome’ 1903.
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genomen worden, niet met de gunstigste belichting, terwijl wij door de lokale
omstandigheden ook niet in staat waren voor een behoorlijken donkeren achtergrond
te zorgen.
Venus heeft, zooals wij zeiden, de attributen van Mars, wij zien nl. den wapenrok,
die haar toch te zwaar viel om aan te trekken, maar wel nam zij zijn pijlenkoker; zoo
iets kende zij reeds. Haar lokken vallen over de schouders, de linker bovenarm
draagt een armband, niets ongewoons. En Mars? Misschien is 't het Venuskleed,
dat hij luchtig over den linkerschouder geworpen heeft, terwijl hij zelf poseert als
fluitspeler uit een idylle met Amor aan zijn linkerzijde.
Arme Amor, hem resten nog slechts een paar armstompjes en de gebroken
vleugeltjes zullen hem niet meer naar Venus terug kunnen doen vliegen, waardoor
een ook elders meermalen afgebeeld lieflijk tafereeltje zou ontstaan. Jammer ook
dat de hoofden ontbreken.
De tot dusver genoemde beelden bevinden zich in het oude Bourbonsche jacht-
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huisje te Agnano. In de particuliere woning van Dr. Schneer te Napels zijn nog een
tweetal bij de opgraving genoemde koppen, de vrouwenkop en een kleinen satyrkop.
De vrouwenkop is waarschijnlijk een portret; dit schijnt zelfs wel zeker, daar, zooals
men mij opmerkte, de beide gelaatshelften niet volkomen symmetrisch zijn. De
gelaatsuitdrukking is streng. Het feit dat hier een portret gevonden is, duidt min of
meer op het bestaan van het gebouw in den keizertijd, daar toen eerst het portret
als uiting van Romeinsche kunst ontstond.

VROUWEPORTRET.

Behalve de beelden werden nog een waschkom gevonden, op de Venus-photo
gedeeltelijk zichtbaar. Wij achten het ook mogelijk, dat het een bak is om meel in
te malen. Dan het in zaal II geplaatste Venusaltaar met aan eene zijde in relief een
kruik, een altaar zooals er zooveel staan in het Palentijnsche museum te Rome.
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MARS MET HET KLEED VAN VENUS.

Behalve de voorwerpen uit marmer werden te voorschijn gebracht, uit terracotta:
kruikjes en platte olielampjes, glaswerk, nl. glazen muurbedekkingen en overblijfselen
van een zeer merkwaardige glazen vaas; de mondopening staat nl. in verbinding
met het lichaam door een hals, die uit 5 tegen elkaar liggende pijpen bestaat. Zoo'n
vaas werd nergens meer gezien; nabij komt een zalfflesch (gevonden te Hagen a/d.
Mosel) uit het Germ. Museum te Nürnberg en een ‘quadruple vase for holding
antimony’ uit Palestina (Br. Museum). Het glaswerk irriseert fraai, maar heeft deze
eigenschap waarschijnlijk eerst in den loop der eeuwen verkregen. Dergelijk glaswerk
ziet men in de musea te Palermo, Napels Rome e.a. Ook heeft men een massa
kleine mozaïeksteentjes gevonden, kleiner dan die van het gewone vloermozaïek,
maar zooals ze tegenwoordig nog in de Turksche moskeeën gebezigd worden, en
die waarschijnlijk afkomstig zijn van wandmozaïeken.

SATYRKOP.

Verder zijn gevonden een in steen gesneden ruiterbeeldje, een ring, koperen
krammen, een spiraalveer, een naald, een waarschijnlijk tandheelkundig instrument
en een menigte munten, die door professor Patroni gedetermineerd werden als te
zijn uit het Byzantijnsche Keizerrijk, van Justinus I en Justinianus, van Augustus
onder Tiberius geslagen, van Massenzio en uit latere tijden. Deze voorwerpen
bewaart Dr. Schneer in zijne woning te Napels.
Wij spraken reeds uitvoerig bij het geschiedkundig overzicht over de zgn. Stufe di
S. Germano. Deze bestaan tegenwoordig nog. Aan de aarde ontstroomen warme,
vrij droge dampen, omtrent welker samen-
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stelling wel enkele opgaven bestaan en waaruit blijkt dat zij ook in mindere of
meerdere mate koolzuur en zwavelwaterstof bevatten. Over de uitstroomingspunten
nu zijn deze zgn. ‘stufen’ gebouwd, een reeks in elkaar loopende kamertjes, waarin
men dan achtereenvolgens de temperaturen van 38°, 42°, 54°, 65° en 73° C. kan
genieten en de weldadige gevolgen, als reeds door Da Eboli bezongen.
Tegenwoordig is men bezig deze stufen, die in den laatsten tijd niet gebruikt werden,
te herstellen en uit te breiden, ten einde ze weer te benutten. Niet alle warme dampen
zijn zoo gevangen, ook buiten de stufen laat de aarde ze los, en als men er in den
bodem graaft vindt men er zwavelkristallen en andere zouten zooals er ook in de
stufen zelf worden afgescheiden.
Bovendien kan men op den straatweg eene plek opmerken, nabij de stufen, die
altijd droog is. Ook na de zwaarste regens, als de geheele weg nog nat is, ziet men
deze witte droge vlek, een bewijs dat ook daaronder de aarde zooveel warmer is.
Bovendien zagen wij reeds hoe de Romeinen de warme dampen ook in hun
bouwwerken benutten.
Ook ontstroomt de aarde op twee punten bijzonder veel koolzuur, waar men een
kleine ingraving gemaakt heeft en huisjes over gebouwd. Dit zijn dan de Grotta del
Cane of Hondsgrot en de Grotta del Morto, de laatste vroeger ook Ammoniakgrot
genoemd. Daar het zwaarder is dan de lucht vult het koolzuur het beneden gedeelte
der beide grotten en kan men een paar treden omlaag gaan, zonder iets ervan
gewaar te worden.
Een fakkel verraadt dadelijk de grens van lucht en koolzuur doordat zij onmiddellijk
uitdooft, wanneer zij in de lucht aangestoken, zoover naar beneden gebracht wordt,
dat zij in de koolzuurlaag komt, eene proef, die even duidelijk en minder gruwzaam
is dan het laten bezwijmen van een hond in het koòlzuur van welk experiment de
naam ‘hondsgrot’ afkomstig is.

IN DE RUÏNEN VAN AGNANO; DE NIS (D) OP DEN ACHTERGROND DRAAGT NOG EEN GEDEELTE VAN
HARE BEKLEEDING.
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Wanneer men zelf met het hoofd een oogenblik in het koolzuur onderduikt, bemerkt
men de prikkeling in den neus, maar niet zoo sterk als die van ammoniakgas zou
zijn.
Waarschijnlijk heeft men toch om deze gewaarwording de grotta del Morto lang
ammoniakgrot genoemd, want, ofschoon het altijd mogelijk is, dat hier in vroegeren
tijd ammoniak inplaats van koolzuur gestroomd heeft, er bestaat geen bewijs van.
Wanneer de hoeveelheid voldoende blijkt, ware dit koolzuur ook te verdichten.
Behalve de genoemde gas- en dampbronnen komen in het terrein van Agnano
een groote menigte mineraalwaterbronnen te voorschijn, die te zamen bijna 7 millioen
liter per dag moeten leveren. Vooral aan de zuidelijke zijde zijn deze bronnen het
overvloedigst en wanneer men 's avonds, als alle geluiden van den dag gaan zwijgen,
zulk een avond, waarin men bij ons de koeien hoort grazen, staat te midden van
deze bronnen, ziet men aan alle zijden witte nevels omhoog stijgen en hoort men
de murmelend borrelende geluiden, die het beste zijn te vergelijken bij de geluiden,
die de kinderen maken bij het zeepbellen blazen, wanneer zij den kop van
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de pijp onder het sop houden en dan de lucht door het water blazen; inderdaad
vormen de ontwijkende bellen soms ook heele schuimmassaas.

JACHTHUISJE DER BOURBONS, BINNEN AGNANO, WAAR DE BEELDEN BEWAARD WORDEN.

Omtrent de samenstelling en de therapeutische waarde van deze bronnen zijn
velerlei onderzoekingen gedaan. In een ‘Programma per la creazione e l'esercizio
di un grande Stabilimento Termo-Balneare invernale ed estivo in Agnano presso
Napoli’ vinden wij het voornaamste wat door die onderzoekingen omtrent de wateren
bekend is, en waaruit wij navertellen, dat de verschillende bronnen een zoodanig
verscheidene samenstelling hebben, dat op het terrein van Agnano de wateren van
Franzensbad, Wiesbaden, Ems, Aken, Vichy, Marienbad en vele andere
vertegenwoordigd moeten zijn. Op een relief van Agnano, dat zich in het bureau
van de Vereeniging ‘Pro Napoli’ op het Piazza Vittorio te Napels bevindt, is de ligging
der bronnen aangegeven, die volgens genoemd boekje op verschillende manier te
rangschikken zijn.
Men heeft er van zeer warme (64-72° C.) tot koude (18-28° C.) toe, zwavelige en
alkalische wateren, warme en koude koolzuurhoudende bronnen en voor bepaalde
ziektegevallen aangewezene.
Interessant is een ijzer- en koolzuurhoudend water, dat met een temperatuur van
36° te voorschijn treedt; eene uitzondering op den regel, daar deze wateren meest
koud zijn.
Geven wij het oordeel van den meest bevoegde, n.l. professor dr. Arnoldo Piutti:
‘De conclusie is, dat in het bekken van Agnano zich gelukkigerwijze op onderling
korten afstand vereenigd bevinden talrijke en overvloedige minerale wateren, koude
en warme, zoowel om te drinken als om in te baden, mineraal slijk van hooge
temperatuur, natuurlijke stufen met droge warmte en heilkrachtige gas-uitvloeiingen,
en dit samenstel van natuurlijke produkten, die Agnano rijk maken, is in zoo groote
hoeveelheid en zoo verscheiden aanwezig, dat het te wenschen is, dat zij zoo
spoedig mogelijk ruimschoots aangewend worden voor een therapeutisch doel.’
Dit oordeel werd geschreven in December 1902, en wij kunnen ons afvragen, in
hoever is men dan werkelijk bezig geweest om deze milde gaven der natuur tot heil
der zieken onder de menschen aan te wenden?
Dan moeten wij in de eerste plaats een proef vermelden, die reeds vroeger, n.l.
in den zomer van 1889, door dr. Schneer, met medewerking van een 77-tal
geneesheeren, genomen werd, en waarbij ieder dezer doktoren zijn behoeftige
patiënten naar Agnano zond om de nog zeer primitief ingerichte baden te gebruiken,
onder toezicht van de doktoren Schneer en Gauthier. Iedere 10 dagen werden de
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patiënten door hun respektieve geneesheeren onderzocht en later, in den winter,
werd nog om eene opgave verzocht omtrent den toestand van de belangwekkendste
der patiënten. De resultaten zijn in een tabel vereenigd, die men vindt in ‘Primo
rendiconto statistico Medico-Chirurgico-Balneare delle Acque e fanghi minerotermali
di Agnano’.
Wat het water als drinkwater betreft, verscheiden bronnen zijn eenvoudig in een
buis gevat, terwijl aan een enkele meer zorg
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is besteed; een huisje is er over gebouwd: ‘Sorgente Apollo’ (vertaald: ‘Apollo-bron’)
luidt het opschrift en het water hiervan wordt in flesschen gedaan en zal binnenkort
als Apollo-water verschijnen.

APOLLOBRON, LINKS DR. G. SCHNEER.

***
Zooals reeds vermeld werd, worden de stufen verbouwd.
De plannen voor een groot winter- en zomer-kurort zijn nog niet ten uitvoer
gebracht. Als deze eenmaal uitgevoerd zullen zijn, zal Agnano een gansch ander
aanzien hebben gekregen.
Dan zal het zijn geworden, als zoo menig andere badplaats, verre en nabij,
dragend éénzelfden stempel van lijden en van mondainiteit.
De bronnen, die thans bruisend te voorschijn treden, zullen zwijgen als menschen
haar kluisterden.
Dan zult gij nuttig zijn, Agnano, nuttig, een woord, waarbij de wildste bloemen in
uw hart, als door een nachtvorst zouden verdorren, maar wanneer gij er de diepere
beteekenis van verstaat, zult gij er vrede mee hebben.

Najaar
a
door Joh . W. Kerkmeijer-Bakker.
Roerloos in den droeven middag
staan de moêgeleefde boomen;
dicht en dichter spint de nevel
stille, witte winterdroomen.
Dicht en dichter spint de nevel...
stiller, stiller worden de⁀uren.
't Zachte wachten naar den winter
zal niet lang - niet lang meer duren.
Stille witte winterdroomen
hebben 't slapend woud bevangen.
Levende⁀in die doome⁀alleen is
't wondervredig doodsverlangen.
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MAGNOLIA TAK. (FOTO MARIE BIJL, ASSEN).

r

Magnolia's, door D . A.J.M. Garjeanne.
Heel eigenaardig van een aantal sierheesters en boomen, die in de lente bloeien,
is 't verschijnen der bloemen vóór de bladeren. Ook onder onze wilde planten zijn
er vele; wilgen katjes, katjes van els en hazelaar zijn genoeg bekend en ieder weet
tegenwoordig, hoe mooi ze 't tusschen bouquetten doen. In denzelfden tijd, dat onze
wilde boomen en heesters bloeien, verschijnen ook de roode en witte trosjes van
Ribes, wel niet vóór, maar ook zeker niet na de bladeren, de gele, frissche
klokbloempjes van Forsythia, 't ‘Chineesche klokje’, kortgesteeld aan heldergroene
takjes hangend; de vreemde, op spinnen gelijkende bloemen van Hamamelis, de
bloemen van eschdoorns, van peren, kersen, sleedoorns en nog zooveel anderen,
alle voor zich het loof ontwikkeld heeft.
Velen hiervan zijn afkomstig uit subtropische of zelfs tropische landen, doch ze
worden reeds zóó lang gekweekt en we zijn zóó aan hen gewend geworden, dat
ons niets exotisch in hunne verschijning meer opvalt. Geheel anders is dat met de
magnolia's, waarvan ten minste één soort (gewoonlijk Magnolia Yulan) een eerste
plaats verdient in de rij van voorjaarsbloemhout.
Bij 't zien der witroze reuzenbloemen op gewrongen takken voelt men onmiddellijk,
dat deze plant niet ontstaan kan zijn in ons koel West-Europa. 't Vaak voorkomen
van magnolia-bloemen en bladeren op Japansche teekeningen wijst ons op haar
vaderland, waar ze uitmuntend past in de omgeving van donkergroene Cryptomeria's
en rose kersenbloemen.
Toch heeft de magnolia zich uitstekend geschikt in haar nieuwe woonplaats. Ze
verdraagt onzen winter, brengt rijpe vruchten
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voort en prijkt telkens weer met overvloedige bloemen.
Uit de groote knoppen ontwikkelen zich later de vrij groote, groene bladeren, doch
in niet-bloeienden toestand verliest de heester het imposant vreemde van haar
lentetooi. Tijdens haar bloei bezoeken talrijke insekten, vliegen, kevers,
vliesvleugelingen de van verre zichtbare en geurende bloemen en bezorgen zoo
de bestuiving. Voor bijen schijnt echter de geur der magnolia's schadelijk, soms
zelfs doodelijk te zijn.

OUDE MAGNOLIA-BOOM TE MIDDACHTEN.

De vruchten zijn op lange, gebogen, aarachtige vruchtdragers vereenigd, bij ieder
vruchtje springt de wand open en 't groote zaad hangt er aan een fijn draadvormig
deel uit.
Niet alleen de genoemde Japansche soort wordt bij ons gekweekt, ook Magnolia
obovata, eveneens uit Japan, met aan den voet purperen binnenkroonbladen, is
een vrij gewone sierheester. Verder zijn een aantal soorten uit Noord-Amerika
geïmporteerd, die zich van hun Aziatische verwanten onderscheiden door 't
verschijnen der bladeren vóór de bloemen benevens eenige minder in 't oog vallende
kenmerken. Deze soorten worden veel grooter dan de Aziatische, hun bloemen zijn
meest zéér welriekend. Dit is weer een der bij ons zoo zelden voorkomende
eigenaardigheden: groote boomen met groote bloemen! Al onze werkelijk inlandsche
boomen hebben onoogelijke bloemen en kunnen zich in dat opzicht niet meten met
die uit warmer landen.
Een zeer bekende verwant der echte magnolia's is de tulpenboom Liriodendron
tulipifera. Bij ons blijft hij gewoonlijk klein, doch hij kàn uitgroeien tot een grooten
boom, waarvan 't hout, evenals trouwens dat van de echte magnolia's, technisch
van veel waarde is. Zijn bladeren zijn niet, zooals die der magnola's, elliptisch, doch
in vier breede lobben gesplitst.
Noemen we ten slotte nog 't geslacht Illicium. Een Chineesche soort, I. anisatum,
levert in hare vruchten de bekende steranijs, een verwante, Japansche soort, I.
religiosum, wordt in tempels gekweekt, doch heeft vergiftige vruchten en zaden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Doch al deze botanische bijzonderheden vergeet men weer bij 't zien van bloeiende
magnolia's, alleen de indruk van 't schoone blijft, groot en machtig.
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‘LANDVERHUIZERS’, NAAR DE SCHILDERIJ VAN PIERRE DAWANT IN HET ‘METROPOLITAN MUSEUM
OF ART’ TE NEW-YORK

Landverhuizers, door Theo de Veer.
Eindelijk waren zij er dan...., eindelijk hadden zij dan het land van vrijheid bereikt....
Amerika, 't reusachtige land van belofte, ach hoe dikwijls hadden zij er zich in
moeilijke- of bange oogenblikken niet gewenscht, wat illusies zich thuis al niet
gemaakt. Hoe vaak hadden zij er in hun droomen al niet in rondgewaard! Nóg
mochten ze wel niet van boord, hadden nog één nacht door te brengen in hun
bedompte tusschendeksruimte, alvorens voet te zetten op Amerika's gastvrijen
bodem, maar het idée alleen al dat ze 'r nu waren, maakte hen gelukkig. Wat hadden
ze als overdonderd staan kijken toen hun boot de haven naderde. Dicht op elkaar
gedrongen hadden ze op het voorschip gestaan, half beduusd door al dat vreemde.
Eerst dat vrijheidsbeeld, machtig silhouet tegen een, door de reeds gezonken zon,
rood-purperen hemel. En verderop die met duizenden, zich in het gerimpelde water
weerspiegelende, lichtjes bezaaide haven, die woelige baai van waaruit schel gefluit,
loeiende sirenes en diep gebrom der honderden vaartuigen hun tegemoet kwam;
en dan die zwoegende enorme stad, New-York, met haar hooge gebouwen, van
waaraf telkens verschijnende en dan weer verdwijnende lichtreclames, voor hen
hieroglyphen, als zooveel lachende gezichten hun toelonkten.
Vroeg, dien volgenden dag, mochten ze dan de groote boot verlaten om met hun
hebben en houwen overgescheept te worden, op kleine bootjes, naar Ellis-eiland,
- een eilandje onge-
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veer anderhalve mijl van New-York, ingericht als gouvernements landingsplaats
voor emigranten. Want niettegenstaande zij bij het verlaten van Europa en bij
aankomst der boot in New-York aan een geneeskundig onderzoek zijn onderworpen
geweest, heeft het grondig onderzoek eerst op Ellis-eiland plaats.
Nadat hun boeltje, - bij de meesten alles wat ze aan aardsche goederen bezaten,
- door de Custom-House-beambten was onderzocht, konden zij naar het eiland
afvaren. Vooraf waren ze allen met een groote witte kaart behangen, waarop een
groot nummer, aanduidende de scheepslijst waarop ze voorkwamen en een klein
cijfer, het rangnummer op die lijst, benevens hun naam en plaats van bestemming.
Dit om het onderzoek spoediger te doen plaats hebben; onnoodig nasnuf felen van
ellenlange lijsten wordt daardoor vermeden. Wat die tijdbesparing zeggen wil wordt
eerst recht duidelijk wanneer wij weten dat gemiddeld per dag 6000 à 7000 -, er zijn
zelfs dagen van 12000, ofschoon niet meer dan 7000 per dag gecontroleerd kunnen
worden -, emigranten landen.
Van bijna elke nationaliteit vond je ze er bij. Daar had je Russen en Polen met
hun hooge kaplaarzen en jassen met gordelriem, de typisch platte pet voorover op
het vlasblonde hoofd; lange plompe kerels, die angstigvragend-nog om zich heen
keken, de vrouwen en meisjes, grof en stevig gebouwd, met witte- of kleurige
hoofddoeken en gebloemde jakken, hun rommeltje in grauw linnen zakken op den
rug, achter hen aansjouwend; Duitschers, meestal flinke pootige lui met groote
snorrebaarden, en hun kinderen met zware ulstertjes aan en Tyroler hoedjes op.
Syriërs, Hongaren, Roumeniërs, Italianen, Spanjaarden, vlug, vief, bewegelijke
gezichten, waarin pittige donkere oogen, overschaduwd door den breeden rand van
een flambard; hun vrouwen tenger en afgewerkt, omringd door hun kroost, waarvan
de jongste soms nog geen twee maanden oud. Grieken, nog half in nationale dracht.
Belgen en Vlamingen, luidruchtige menschen die het gezellig-druk onder elkaar
hadden en zich direct bizonder thuis voelden. Een speciaal type was de Poolsche
jood, het meest gekleede mensch onder de groep. In een lange gekleede jas, met
een zwart strikdasje, een boord -, wit was nu niet direct meer de kleur van dat laatste
kleedingstuk -, en een fluweelen kalotje op, had hij wel het minst van een
landverhuizer. Ook Hollanders kwamen er onder voor, ofschoon zoo ik hoorde hun
aantal in vergelijking altijd zeer gering is.
Wat mij het meest opviel was het groot aantal kleine kinderen dat ik zag. Zich
schuchter vastklemmend aan hun moeders' rokken liepen ze mee de gangplank af.
Van allerlei handbagage sleepten die menschen met zich mee, zakken, kisten,
doozen, ouwerwetsche spoormanden, moderne valiezen; meer zuidelijke types
hadden hun rommeltje in matten gepakt, anderen weer hadden manden op de rug
zooals in Holland de Zandvoortsche visschersvrouwen. En allemaal hielden ze
gekleurde papieren en kaarten krampachtig in hun hand; 't waren hun
passagebewijzen, hun spoorwegbewijzen en het adres hunner bestemming.
Voorgegaan door de vriendelijke- en altijd hulpvaardige beambten der
United-States-Immigrant-Service trok de cosmopolitische stoet nu naar den
hoofdingang van het kolossale in rood- en wit steen opgetrokken emigrantengebouw.
Door een frisch naar carbol ruikende hall, bestegen ze de breede trappen die leidden
naar de groote onderzoekingszaal. Deze zaal, enorm van afmeting, verlicht door
flinke hooge ramen, en aan beide zijden gedecoreerd met een groote Amerikaansche
vlag, was in een groot aantal, - minstens dertig -, afdeelingen verdeeld, die allen
door hoog metaalgaaswerk van elkaar gescheiden waren. Sommigen van die
afdeelingen liepen uit in een aantal lange- en smalle ruimten, in ieder waarvan aan
het eind een beambte achter een lessenaar zat. Andere afdeelingen waren geheel
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gesloten en bevatten banken; weer anderen waren ingericht voor het geneeskundig
onderzoek, voor administratie, voor vrouwelijke beambten e.a.
En zoo waren in een oogwenk de afdeelingen met banken, - soort
wachtafdeelingen dus -, door de emigranten gevuld. De gouvernements
marine-doktoren, geassisteerd door een vrouwelijke beambte, hadden zich
intusschen voor inspectie opgesteld en het onderzoek begon.
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Eén voor één moesten ze nu hun wachtafdeeling verlaten en de dokters passeeren.
En ongelukkig degene die er maar eenigszins verdacht uitzag; - met blauw krijt werd
deze met een letter -, K, B of M, al naar de ziekte waarvan hij of zij verdacht werd
-, op zijn of haar kleeren geschreven, gemerkt, en in een aparte afdeeling gehouden
voor nauwkeuriger observatie. Vooral op oogziekten wordt scherp gelet, vandaar
dat een ieder de oogleden even het binnenste buiten werden gekeerd om de minste
infectie te kunnen constateeren. En zoo ging dat maar constant door; een ieder
kwam voor, oogen en haren werden bekeken..., òf met krijt gemerkt en gehouden
voor zorgvuldige inspectie, òf doorgelaten naar één der afdeelingen die in verbinding
stond met een aantal dier lange smalle gangetjes. Zoo worden nog dikwijls 2 à 3
pCt. der landverhuizers teruggewezen en op kosten der stoomvaartmaatschappij
waarmede ze aankwamen, weer naar hun land teruggebracht - vandaar een
voorloopige keuring reeds in Europa door die maatschappijen. Enorme teleurstelling
voor iemand die z'n doel al zoo nabij was!
Allen waren ze nu den dokter gepasseerd en stonden ze achter elkaar in de smalle
ruimten, waar de beurt aan de beambten achter de lessenaars was, om hun een
aantal vragen te stellen. En weer viel het mij op, hoe vriendelijk en met tact deze
daarbij te werk gingen.
Waar bijna geen dier inkomenden een woord Engelsch spreekt of verstaat, is het
voor ieder der beambten noodig, minstens twee talen te spreken. Dientengevolge
is er ook bijna geen Europeesche taal of zij wordt hier op Ellis-eiland verstaan en
gesproken, en mijn oor ving dan ook de grootste verscheidenheid op. Zoo sprak
bijvoorbeeld de beambte die mij daar rondleidde: Roemeensch, Duitsch,
Duitsch-Jidisch en Engelsch Ook trof ik er een type van een stoeren Hollander, die
er als Hollandsche en Vlaamsche tolk werkzaam was.
Dat de meesten dier beambten zelf indertijd als emigrant het land binnenkwamen,
zelf alles eens hebben doorgemaakt en daardoor zoo goed de stemming begrijpen
waarin die nieuwkomers, - niet gewend zoo scherp gekeurd en ondervraagd te
worden -, op zoo'n oogenblik verkeeren, dàt verklaart m.i. de bijzondere
vriendelijkheid en tact die zij bij het ondervragen aan den dag leggen.
Lange lijsten lagen op de lessenaars vóór hen, waarop, - behalve naam,
nationaliteit, datum en jaar, van geboorte, getrouwd of ongetrouwd, aantal kinderen,
naam en leeftijd daarvan en geloof -, onder anderen de volgende vragen werden
ingevuld: ‘Of ze zelf hun overtocht hadden betaald, zoo niet, wie dat dan voor hen
gedaan had;’ ‘of ze bloedverwanten in de United-States hadden, zoo ja waar of
dezen woonden en of deze wisten dat hij of zij was aangekomen;’ ‘of die
bloedverwanten hen kwamen halen, zoo neen, of zij aan hen getelegrapheerd wilden
hebben;’ ‘waar of ze naar toe gingen, of ze in New-York of in het Oosten bleven of
naar het Westen gingen; ‘of zij hun spoorwegbiljet al hadden;’ ‘of ze nog geld bij
zich hadden en hoeveel;’ ‘wat hun ambacht was en voor wien ze gingen werken.’
Had nu een emigrant bloedverwanten in de States, die aanwezig waren om hem
of haar af te halen, dan was natuurlijk alles in orde. Waren ze niet aanwezig, doch
hadden ze kennis gegeven, dat ze den nieuwkomer zouden afhalen, dan kon deze
laatste zoolang in het gebouw blijven totdat die bloedverwanten, of hun goede
kennissen kwamen. Daartoe waren, op de tweede verdieping van het gebouw, frisch
onderhouden zalen ingericht.
Ook waren slaapzalen ingericht voor hen, die langer dan één dag moesten
wachten, slaapzalen zoo netjes, zindelijk en luchtig als ik ze ooit gezien heb. Op
elke krib lag de deken -, die elken keer na gebruikt te zijn wordt uitgestoomd en
ontsmet -, regelmatig opgevouwen, en naast iedere slaapzaal was een zeer moderne
badkamer met witte badkuip en dito fontein met stroomend warm- en koud water.
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Ook hun eetzalen - één voor mannen en één voor vrouwen en kinderen -, op
diezelfde verdieping, bleken modellen van netheid en properheid.
Een gele kaart waarop ‘telegraph’, werd den emigrant aan z'n kleeren gespeld
die z'n wensch, om voor hem te telegrapheeren,
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bij het ondervragen, had te kennen gegeven. Ook voor zijn bestemming, - Oost of
West werd hem een gekleurde kaart aangehangen, zoodat ieder ander beambte
direct wist in welke vestibule die emigrant moest wezen om z'n, of haar,
spoorwegbiljet in ontvangst te nemen of het telegram te verzenden. Met alles werden
zij bijgestaan en alles konden zij in het gebouw zelve vinden. Met opzet is dit alles
zoo ingericht, om hen uit de handen te houden van lui, die je bij hoopjes in New-York
vind, wier eenig doel is, de emigranten 't weinige geld dat ze bezitten uit de handen
te troggelen. Ook ‘tehuizen’, meest alle op ‘godsdienstige basis’, hadden hunne
mannelijke of vrouwelijke vertegenwoordigers hier, om degenen, die alleen stonden
en niemand kenden, voor een gering bedrag een onderdak te bezorgen.
Wilde iemand absoluut voor zich zelven zorgen en op z'n eigen houtje het land
intrekken, ‘all right’, maar dan hield ook alle verantwoording op, doch voor zoover
ik kon zien, nam elkeen de van alle kanten aangeboden hulp met graagte aan.
Wat de som gelds betreft, die ieder emigrant bij zich dient te hebben om in de
United-States toegelaten te worden, daarvoor bestaat geen vast bedrag. Een flinke,
gezond uitziende kerel, die bijna geen sou met zich méébrengt, wordt toegelaten,
daar toch zoo iemand zelden ten koste van den Staat komt, doordat hij door werken
altijd in z'n onderhoud kan voorzien. Daarentegen heeft een oude- of gebrekkige
man die wel wat bij zich heeft soms kans van afwijzing....

HET ‘EMIGRANTEN-GEBOUW’ OP ELLIS-EILAND. U.S.A.

En zoo vond ik ze nu allen beneden in de vestibules. Je had daar de
spoorwegbureaux, de kantoren om geld te wisselen, 't telegraafbureau en een
postkantoor. Ook voor hun groote bagage konden ze daar zorgen en alles op laten
sturen. En in haast gingen ze nu naar de gereedliggende boot die hen van het eiland
zou voeren naar het groote vasteland.
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WATERDRAGERS (PASTEL).
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Reizen, door Jac. van Looy.
VIII. (Vervolg).
Met muurvaste bovenlijn massaalden weêr bergen voor de richting en weldra
klommen ze hooger, in roepen en kreten hooger, tot plotseling het land leek onder
hen neêrgeploft. Het spoor verkronkelde langs afgronddiepe dalen en werd zoo
smal of reden ze op de nok van een kerkdak. ‘Het is alsof zijn pooten teekens zetten
langs een regel,’ bewonderde Theobald het strikte gaan der muil. In vele paadjes
dan verdeelde zich het pad, ezel-gangetjes, berg-òp, berg-òm en lustig nam zijn
dier de hoogste paadjes, heerlijk hem heffende de purperen dellingen te boven.
Toen langs een paadje lager, verborgen in een rooden wild-groei en aangetreden
uit verstoppingen van doornstruik en palm, verscheen, vastgehouden op een ezel
door een waakzaam man, een dwerg in gele zijde.
‘Miel, een nar,’ riep Theobald.
Maar niemand hoorde dan het mannetje, dat enkel hoofd gelijkend, de stekende
oogjes naar den vreemdeling richtte uit zijn oudachtig kinder-gezicht. Het beeldje
daalde; lager naderden de helle parasols en de starre koppen der muilen.
‘Alle wegen leiden wel naar Fez,’ soesde Theobald terwijl zijn muil getrouw trad
in het spoor en 't bijna niet meer steeg... ‘de schellenkap ontbrak: 't waarschuwen
van het kwetsende vernuft, wie weet of niet dit groot-gezichtige mannetje 't opbeurend
gezelschap is van een machtig heer. Dat kan hier nog als in de goede dagen der
koningen.... Koningen en narren, de narren gingen voor.... De verhevensten, de bij
Gratie Gods geplaatsten op de toppen der samenleving en de laagsten, de
lachwekkensten... Wan-groei, monsters liefst, vol van gal en geest... ongelukkigen
in wie de ziel is als wijn in een grappig geknoeide zak.... De wijze dwaas, de dwaas
wijs... demos, aristos... Aristofanés.... Van de werkelijke middeleeuwsche nar naar
Shakespeare's heerlijke dichtingen is een lijn te volgen..’ de waarheid met een lach,
't bannen der rimpels van zorg en toorn... Molière, onze Brêero... narrenmacht,
humor; er is een lijn te volgen....
Clarin in Calderon's La vida es sueno is uit een ander oogpunt geschreven dan
Shakespeare's clowns. Clarin is de nobele verbeelding van het begrip ‘nar’ sufte
Theobald.... In een schrikking had zijn hand den teugel getrokken, Roosevelt was
komen opdagen van onder.
‘Hebt u ons roepen niet gehoord?’ zei hij, ‘u rijdt niet goed.’
‘Die muil, die muil,’ lachte Theobald.
Hij reed met hem mede en zag werkelijk het weggetje vereenzamen in een berg.
Roosevelt kommandeerde dat de tentknechts vooruit moesten gaan, het ging zoo
te slowly, hij wou ze houden in het oog.
Bezijen een rand als een duin vereenigden zich weêr de sporen. Ze trokken nu
over een hoogvlak. En omziend naar Emilia overzag toen Theobald het wijdsche
land in eens. Luisterlijk lag het verslonken tot de randen der uiterste kruinen; alle
bulten leken geplet; de schulpen der dalen verwischt; alle de lavende korengloeden
saâmgesmolten onder de ontzaggelijke stilte van het licht.
‘Wat een voedsel,’ mompelde hij telkens kijkend naar het visioen van koren.
De hemel leek dichterbij. Hij merkte een broederlijk gevoel in zich voor Roosevelt
die daar naast hem reed met zijn onverschrokken gezicht dat al rijper en rijper van
kleur werd. Achter elkander trokken twee ooievaars hen over, klepten eenige malen
de zwartgetopte vlerken rechtstandig door den ether en zeilden dan weêr stil.
‘Dat mogt ik gaarne kennen,’ zei Roosevelt in 't Duitsch.
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In Theobalds baardje teekende de glimlach zich duidelijker; als een oude kennis
verrees andermaal de piek door een inham in het duin. ‘Het moet hetzelfde gebergte
zijn
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dat wij bij El Ksar al begonnen te zien, nu in 't verkort,’ dwaalde door zijn hoofd; hij
hoorde de kwartels roepen. Koelte of was er ijs nabij doorzoog de hitte en alles
versçheen zoo fijn: het gewaaier der palm op den grond, koetjes die graasden en
een dorp dat daar hing aan een flank als de horst van een arend. Nu naderden ook
menschen, druk in de korte witte hemden door de donkere beenen geschud; ezeltjes
tripten er tusschen. Vreedzame groetende menschen, reizend met huis en have:
tentstokken opgetast op de ezels, kookpotten aan palmkoord gedragen; met stok
en staf en oude geweren trokken ze, makend een stofje op de bloemen als een
adem zichtbaar. Een vrouw die heel de plooien-vracht van haar geschorte kleed
droeg aan haar hoofd en raafzwarte haar-hangers toonde, liep, houdend een rokke
vlas en spon een draad; een zuigeling zat bij een moeder in de plooien, het kopje
gedrukt aan den tepel; een man met groene en roode tressen om zijn schedel,
leidde een knaapje. Sommigen kraakten de schokken van peulen en aten de boonen,
strooiend het loof achter zich als Klein-Duimpje zijn kruimels. Ze namen die mêe
als mondkost, vertelde Hasj.
‘Bij ons verhuizen ze ook veel op de eerste Mei en trouwen ook,’ babbelde Emilia.
Een oogenblik zagen ze de tentmuilen in de verte staan dralen voor leegte en blauw.
Het plat hield op.
‘O Theo!’ zei Emilia, toen ze stonden aan den rand,
Onder hen opende zich een dwars, geweldig dal, een nevellicht ravijn, eindloos
te loorgaande, naar links, naar rechts, in ros en lila tumult van bergen. En opgestuwd
boven de bedding van keien en kiezels, straalde de overkant, droom-hel, belegd
met ruiten van akkers als met een arbeid van cyclopen.
‘Wat vloed die dit heeft geslagen.’
‘Wonderbaar.’
‘Bab Tschiouka.’ knorde Zaïlaschi.
‘Kijk Mustapha klein zijn.’
‘Het Sjeik-huis,’ wees Hasj naar de diepte.
‘Een rooversnest.’
Vanaf hun vogel-hooge plaats was 't stippelwitte middeleeuwsch kasteel, nietig
op den bodem van het dal; muren met kanteel-tanden omsloten het en daarbinnen
somberde het loof van tuinen; ze zagen de vurige kogeltjes tintelen van oranjes.
Maar de daling begon: het bijna moeten staan in de beugels boven een halsrekkend
beest, het stappen van trede op trede; de achterhoeven gleden en ketsten als staal
op vuursteen. ‘Mucho trabajo,’ hurriede Zaïlaschi en in warrig gebaren met Hasj
beduidde hij: afstijgen was noodig.
‘Loopen is wel eens prettig, maar niet zoo.’
‘'t Is hier gladder dan op een dansvloer.’
Zoetjes, om de aarzelingen, trok Theobald zijn dier over de glissende zout-witte
terrassen die door zijn schoenzolen gloeiden Hij liet de muil betijen. De oogleên als
altijd stijf-stil in zijn slaap-kop, plaatste het zijn ijzers op de krassige plekken of in
groeven waar 't stof in grauwde en liet zijn gespannen leven enkel door de gebaartjes
van zijn ooren zien. In zijn neusranden glommen vliegen. Gelijk een mierenpad dof
is in zand, had karavaan na karavaan den weg gemerkt door dit heete delivium, dus
lagen er ontzettend vele knekels. ‘Memento-mori's, al dezen hebben gedaald en
gestegen,’ sufte Theobald, geleidelijk trekkend door de schelle diepte, door de
gruizeling der oogen-pijnigende kiezels....
‘Sinaasappels,’ riep Emilia, nauwelijks nog boven op het andere plat, ‘sinaasappels
van de Sjeik.’ Een koopmannetje zat er te slapen met geknikten hals boven zijn
welkome waar en Mohammed schopte hem aan. Emilia kocht een dozijn en deelde
uit.
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‘Ik dank je... ik blijf nog wat loopen,’ zei Evangeline.
‘Bill!’ krijtte ze vurig.
Maar Roosevelt keek niet om, hij was zijn aandrijvend drafje al begonnen. Ook
Emilia liet zich helpen op haar pak en trok met Hasj. En dadelijk was Mrs Dartle op
den grond gaan zitten; zat daar als voor goed; de appel lag in haar schoot.
‘Ik kan niet meer,’ klaagde ze naar Theobald, ‘laat me maar, laat me maar.’
‘Courage, madam.’
Hun muilen hadden zich van de zon gewend en Mohammed stond tusschen de
koppen, de kruin gestoofd, het eene been
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vooruit geplant op gekantelden voet. Hij loensde naar de Amerikaansche die haar
hoofd met de handen omgreep.
‘I am very tired,’ uitte Mrs Dartle, ‘wat wòr-den we oud.’
‘Niets is hier oud dan de bergen,’ bemoedigde Theobald.
‘Nò, nò,’ schudde ze zonder opzien....
‘Waar is Zaïlaschi?’ kwam ze eindelijk rechtzitten; ze schikte haar kleêren en stak
den appel in haar zak.
‘Mag ik u mijn schouders leenen?’
‘Ik zal uw jas vuil maken.’
Maar Theobald had zich al neêrgekromd voor de muilpooten zoo hij dit deed voor
zijn vrouw.
‘Goddori!’ ontsnapte hem, toen zij stapte op zijn rug. Met alle inspanning zijner
krachten gelukte het hem de groote vrouw op te werken tot zij haar knie op het zaâl
had.
‘Gij zijt zeer vriendelijk voor mij,’ fluisterde Mrs Dartle toen ze zat, in een
vèr-gaande glimlach.
‘Vak-kennis,’ brommelde Theobald.
De anderen hadden hen opgewacht, gezamenlijk trokken ze verder. Een dorp
werd gezien; ‘Zoekoet,’ zei Hasj. Hasj gaf graag antwoord op dergelijke vragen.
Roosevelt galopte hardnekkig en raakte uit 't gezicht; dat hield geen muil toch vol;
een heel eind verder zagen zij hem afgestegen, zitten op een hoogte in de schaduw
van een boom, ‘een beeld der eenzaamheid.’ Hij rekende wat na in zijn boekje. En
't pad verheuvelde op nieuw, koren en koren langs; over hillen die blaakten van gele
plekken, langs anderen die bepoot waren met regels, met kogelronde, wilg-grijze
olijfjes terwijl er langen tijd de rood-dooraderde opstand van een rots somberde
onder de zon. ‘Beni-Hassan,’ verstond Theobald toen Hasj den naam zei van het
plaatsje dat schaduwig lag gelegerd in een kloof en als een nest was inzichtbaar;
door de groote uitspreiding van de witte huisblokjes leek het wel een stad. Dat was
dus Beni-Hassan waar de Amerikaansche consul telkens van gewaagd had, met
zijn befaamde briganten.
Over den heeten grond gleden hunne schaduwen weêr herkenbaar, er kwam al
‘stemming’ in het licht. Plechtiger omzonk de oostelijke hemeling de palm-groene
rompen van de heuvels, dan galmde het I-o van een ezel en even leefde in Theobald
de heldere herinnering op aan Cervantes verhaal van den wedstrijd in het balken.
Hij glimlachte voor zich heen. ‘Het is misschien dat grappig-smartelijke stamelgeluid,’
dwaalde door zijn hoofd, ‘wat Apulejus een betooverd mensch deed huizen in de
huid van zijn langoor... de “gouden ezel,”... de verhalen van den langen weg’....
Menschen kwamen weêr aangeloopen: bronzige berglui en doffe negers, heftig
stappende kerels met grove litteekens in hun tronies, vraagoogend: ‘wat doen die
hier?’ Kraak-witte vrouwtjes dribbelden achteraan; ze hadden kleurige vlechtinkjes
boven hun enkels.
‘Mooi,’ bewonderde Theobald.
‘Mooi... toen ze jong waren misschien,’ bromde Roosevelt.
Aan de dames voorbijgaande bleef een vrouwtje staan en wees met een vingertje
opwaarts uit de borstkier van haar kleed en vroeg wat aan Hasj in allerlei koele
klankjes.... Wat vraagt ze? haastte Emilia. ‘Ze vraagt,’ vertaalde Hasj, ‘waarom heeft
die vrouw een zeef op haar hoofd?’ ‘Kritiek op mijn hoedje,’ lachte Emilia, ‘kon je
maar verstaan, kon je toch maar verstaan.’
‘Hear, the cannons!’
Hasj zette zich rechter, had groote luisteroogen. ‘Yes, de kanonnen van Fez,’
herhaalde hij, nu weêr een doffe donder plofte in de verte.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

‘Wij naderen.’
Het was al over vijf toen na een scherpe daling door een gang in rotsen 't
gezelschap halt hield op een plek verstijfd moeras. Hoe hoog waren ze geweest.
Gevaarte achter gevaarte stapelden zich de bergen ringsom en in de strekkende
schaduwen honkte er een dorpje, wezenloos als een weggeworpen dsjelaab.
Evangeline wou rusten en in eens gaf toen Roosevelt bevel het kamp hier op te
slaan. ‘In dit drukkende oord,’ mokte Emilia, ‘dat vindt jij toch niet goed, Theo, hebben
we daarom zoo gejaagd, 't is hier bepaald ongezond.’
Verlegen met hun beenen waakten de
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knechts bij de muilen die onverwacht soms liggen gaan met pak en zak en niet meer
kunnen rijzen. Hasj wikte met zijn hoofd. ‘Het dorp wàs een nzala, màar, Mekess
was beter.’ ‘Yes,’ zei Mrs. Dartle over hem heen.... ‘Nonsens,’ bauwde Roosevelt's
stem, ‘leuteren, zeg me kort en goed, is hier wat te krijgen?’ ‘Ik weet het niet,’ ging
Hasj' geluid over in de hooge tonen.... ‘Hier zal het zijn,’ besliste Roosevelt. ‘Het zal
zijn als u wilt,’ zei Hasj.
Maar Zaïlaschi was komen aanhompelen uit het spokige dorp, wanhopig
gebarende en beduidend in het Spaansch en in 't Arabisch: er was geen brood geen
boter, geen melk, geen koe, geen geit.... ‘Te arm, denk ik,’ meende Theobald....
‘Juist heer,’ beaamde Hasj. Roosevelt knipte zijn asch weg.
‘Zijn er kippen?’
‘Zijn er kippen? Absalom Zaïlaschi?’ vroeg Hasj en hij ging meteen.
‘Ze moeten toch brood hebben, de kerels,’ bracht Theobald te berde.
‘Wat maakt mij dat, laat ze doodhongeren voor mijn part,’ voer Roosevelt uit; zijn
oogen waren prachtig geworden als onix; het zoompje van zijn pet omsloot precies
de inplanting van zijn haar. Theobald zag hem zoo manhaftig, hij moest denken aan
al de tatouages op zijn lijf.
‘Mij maakt het ook niets,’ gaf hij bedeesd ten antwoord, ‘ik ben maar een mensch
en denk, menschen die loopen hebben eten noodig.’
‘Kruipen, meent u.’
‘Hasj zegt’....
‘Der Hasj weisst nichts,’ viel Roosevelt in de rede, ‘ik stuur 'm weg in Fez.’
‘Hasj of een ander,’ eindigde Theobald, hij was Hollandsch gaan praten.
Maar 't duurde toch niet lang of ze draafden naar Mekess, stil voor elkander en
in koppigen gang. Met stuipig geransel joegen hen de knechten door het wilde oord,
terwijl al hooger en hooger de schaduwen om hen klommen, vallend van berg op
berg.
En toen de zon wegdeinsde gloeiden alle koppen en late voetgangers liepen hen
voorbij, ontstoken tot de voeten. Vademen duister sloegen over den baaierd en de
glenstering der lucht verslommerde in de dalen. ‘Arra! arra!’ Barbaarsch geworden
reisden hunne schaduwen daar henen, over opstaande steenen tafelen; op
sprankeling van rots als gepurperd goud; over lila-zwarte scheur-lijnen als een
mateloos schrift in het geronnen licht. ‘Arra, si, si!’ De zonnedag was om, de bergen
werden koud. Vulkanisch violet en incarnaat, al gloed wat smeult in onzichtbare
kroezen; wat in hoofden de verbeelding opschrikt als een vogel, als een vogel
herboren in het vuur, vergloeide en zinderde rond hen; alle gelijkenis aan wat de
harten jaagt en uit de wonden vloeit, verstolde en werd stiller, stiller....
De hoeven tappelden op een harden vloer en bloem-zwaar van flonker en donker
waren toen de hellingen open gegaan, doomende blauw naar den opgetrokkenen
hemel. ‘A moorish bridge,’ herleefde de stem van Mrs. Dartle. In de omzwaai van
het heirpad-breede spoor schemerde een viaduct, staande met zijn bleeke poorten
in 't diepe gulpen van een stroom. ‘De Seboe,’ sprak Hasj of bootste hij 't geluid na
van een uil.... 'n Mooi bouwwerk; een sterke brug; ja, ja, gebouwd door den vader
van den sultan: Moulai Abderrhaman.... Kil brieschte het in den afgrond en
kronkelbosschen van oleanders benachtten het zeulende water; struik boven struik
wasemde zijn bloem-paarsch naar de groen-goudene geheimzinnigheid van den
avond. Plotseling ontsteeg aan de bermende oevers een vogeltoon, hoog,
aangehouden als de fluit van een orkest.
Altijd trok het sidderende zingen van de krekels meê; Hasj deed geen moeite om
het kaarsje aan te steken. Het spoor bleef kaal, als op een geestenpad reden ze
voort.... 't Was wel de nacht der tijden, de oude nacht, de nacht die holend zijn kaken
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spert, warrige verdichtsels ademt, grimmigheên, schrikken, angsten. ‘Bill!’ galmde
uit een kuil de stem van Mrs. Dartle, ‘is er nog niets te zien dat lijkt op een dorp?’
‘No!’ bauwde het van voren. Theobald hield zijn muildier in, beluisterend het
klimmende gerucht. Achter de bergen van het stroomgebied scheen een innige
klaarte op, waar scherp een ster uit staarde.
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‘Nu rijdt Emilia met haar oogen dicht,’ soesde hij weêr.
Zijn zadel knierpte en sjierpte als een krekel; klop-klop liep 't brave beest, hoe
lang? hoe laat? Soms in de trechters tusschen heuvels leek het aan Theobald of
was de stolp van den hemel een ontzaggelijk uurglas waar al de tredjes als korreltjes
zand in vielen....
‘Mekèss!’ had Mohammed geschreeuwd.
Opgeschrokken honden waren gaan blaffen en huilden lang en schor toen ze
eindlijk een platform opdraafden. Ooievaars snaterden uit de diepte en als een brand
nog smeulend achter staan-gebleven wanden, dreef er, bevlamd van onderen, een
bleeke takkenbossenrook weg onder de sterren. Het dorp lag aan den flank. Witte
mannen stegen met groote lantarens aan, en groetten kalm, neigende hun statigheid,
de hand-donkers op de borsten; de grond was rul en riekte zeer sterk naar paarden.
Theobald liep zijn beenen te vertreden; de sterren wichelden; hij voelde de stilte
op zijn voorhoofd wegen. Hij zag zijn muil wegschimmeren, leiden naar de
drinkplaats, getrokken als een circuspaard naar stal.
Fijn in den schijn van een lantaren op den grond verscheen het troepje Europeërs
daar als opgetild. De rook dreef om; Roosevelt wikkelde de dames in hun sjaals;
Theobald hoorde zijn gemoedelijke bromstem aan en 't zekere praten weêr van Mrs.
Dartle naar Emilia... ‘Strong schreef... Strong heeft geraden’... terwijl de hamerslagen
op de pinnen dreunden. En waarom was hij toen de keuken ingegaan en had hij
het blaasbalgje genomen, was hij Hasj' vuurtje aan gaan blazen? Hasj raakte in
verval, zijn boeltje stond onordelijk geschaard. Waarom bleef hij in die droge mest
daar, die bij elken voetstap zwermen vliegjes op deed warrelen, was hij gebleven
tot Hasj' gezicht vereffende en hij zijn tulband netter wond. Al gevoelens waar hij
zich geen rekenschap van gaf, maar die hij in hun eigen tent, bijschrijvend zijn
boekje, zich zelf waar maakte, hier weêr eens te hebben toegegeven aan 'n
eenigszins triestig ervaringsgeloof: aan de macht van het kleine.

IX.
‘Misschien heeft een schorpioen hem geprikt, hij ziet bont en blauw,’ zei Emilia.
‘'t Is mogelijk.’
Theobald hield het zonneschermpje boven haar, zoo ze daar zat op een
stoepachtig randje en Zaïlaschi's voet op haar knie had. Het potje met boorzalf waar
't celloiede dekseltje was afgenomen en de anti-sceptische watten en het doosje
met veiligheidsspeldjes waren daar ook onder den reik van haar hand. Ze besmeerde
een pluksel watten met de dunne vaseline, omwikkelde den gruwelijk ontstoken
teen er mede, maakte een verbandje van zakdoek-repen die ze dan hechtte met
een speldje. Hasj, aandachtig als 't Moorvolk zijn kan en juist voor zulke kleine,
vernuftige uitvindingen onzer beschaving als veiligheidsspeldjes zijn, schouwde toe,
terwijl Zaïlaschi er hittig en vermagerd-krijgshaftig zijn kwaden teen meê bekeek en
wel eens wat zei dat klonk als een ingehouden niezing.
‘Very quick, madam,’ prees Hasj. De drijver stampte zijn voet tegen den grond
om te zien of het hield.
‘Bueno.’
‘Wat die menschen hard zijn,’ kwam Emilia overeind. ‘Deze zakdoek moet jij om
je hand doen.’
‘Dùs hebben ze me in Tetuaan niet voor niemendal aangesproken als een
doktores,’ lachte ze na.
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Toen Theobald de ‘gansche apotheek’ weêr opborg in de tasch, waar gewacht
op werd voor de lading, had hij een likje der zalf genomen en ging er meê naar zijn
muil. Kwansuis, of onderzocht hij den zadel bewreef hij zijn palmbladen beugelstreng
ter dege met het vet. Vervolgens liep hij het plat af en op een plek waar de aarde
was rossigpaarsch schraapte hij wat stof. Emilia's jongen zat daar ook op een
stoepachtig randje, bewerkte den oranje-appel van gisteren met de punt van zijn
dolkmes, gelijk vele Arabieren dat kunstig verstaan. Ze bekerven de schil zonder
het vrucht-vleesch te raken, enkel ontblootend 't ivoor-witte weefsel er onder,
beginnende met een ster-figuurtje en ringelings snijden ze er rijen van blokjes in als
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astragaaltjes, afgewisseld door eurithmische driehoekjes, om te enden weêr met
een ster. Theobald had er wel eens eentje zien maken met reeksen van motiefjes
die aan palmblad deden denken, hij had er een muildier-drijver wel drie dagen aan
bezig gezien en ook Mohammed draaide den zonnigen bal in zijn vingers om en
leefde voor niets anders. Terug bij zijn zadel bepoederde Theobald zijn beugelstreng
met het melige stof, hij strooide het vooral in de vlechtinkjes tot zijn tuigje gekleurd
en minder opvallend was geworden. Tevreden floot hij tusschen de tanden: ‘l'Amour
est enfant de Bohème’ en wreef zijn hand schoon aan den fluweelgen en rasperigen
neus der muil.
‘Chérie!’
Roosevelt's groote sport-gestalte stapte achter Evangeline aan die driftig in haar
zeilende stofjas naar Mustapha's ezeltje zich repte.
‘O me lieve, kleine, grappige beest,’ paaide ze, leggend haar arm om den harigen
kop, ‘wil het dan nog wat haver?... Zaïlaschi,’ schreeuwde ze.... ‘Za-i-la-schi.... Hasj,
zeg hem, ik wil nog wat haver.’
‘Fez, Fez,’ hoorde Theobald telkens terugkomen in de babbels van de drijvers.
Mekess lag daar nu nietig in zijn wattige omwalling op een lager platform en van
ooievaars bebroed. Mannen stonden te zingzangen op het pleintje; een hield een
lam in zijn arm. Schaapjes begraasden de glooiïngen, liepen als langs de wanden
van een ketel en daar groeide ook hun graan.... ‘De draden gaan zich weêr winden
tot een kluwen,’ soesde Theobald, uitziende naar de route; wreede rotsen zag hij
bukken onder het zon-vuur; krooken woest zand schichten her èn der en ommedom
tot de bulten der Seboe, de palm-vachten geschakeerd met rosse plekken aarde.
Mohammed had den appel in zijn kap gestopt, lei zijn djelaab zorgvuldig
samengevouwen op Emilia's pak en ontstak zijn pijpje. Lenig in de korte kniehemden
en van hun onafscheidelijke tasschen behangen, werkten de drijvers en deden het
mest-kaf om hun voeten leven. Langachtige vliegen zakten uit de opgejaagde
zwermen en fonkelden in 't kaf, met oogen bol en goud-groen als avond. Theobald,
frisch opgezeten dan, in 't altijd opwekkende voorgevoelen van 't vlottend zich laten
gaan, wanneer de muil zoo droomerig zijn dagtaak begint, keek nog eens om naar
Mekess en plotseling trof hem toen het edele staan van een bleek-roode waterkruik,
in een vlakzwart deurgat, op een hellen drempel.
De wachters raakten uit hun dralen op éen plek en oogden hen na toen ze oostelijk
trokken uit. En gedaald in de rotsstreek reden ze langs vele, gleuvende
paddestoelgrauwe gevaarten die dikwijls als besmeurd waren met oud bloed. Een
lage bloei, groenige vergeet-mij-nietjes lijkend, metaal-blauw doorschampt van zon,
bekroop de strooking van het pad langen tijd; toen weken de steenmassa's henen,
latend den grond beklonterd. Roosevelt bleef getrouwelijk Evangeline terzijde, en
't was nu Theobald die telkens vóor was; zijn muil rook Fez, beweerde Emilia.
Onder hen kletterde het van steenen en beenderen, bikkels en ribben en naarmate
de zon klom hooger in het donkere firmament ontmoetten ze meer vertier. Karavanen,
in de vroegte uit Fez gegaan, torsende kameelen, gangelden onder den lichtval. De
bruine kolossen zwoegden moeizaam voort, soms naderend in breede falanks en
met hun schaduwen steeds recht voor zich uit. Dan groende het licht op de deksels
van hun oogen, op de halshouten en op de toegevouwen neuzen; flodderige
lichtrafels waren om de nekken, doorkronkeld van den strot en weêrschijnen in 't
geflos der omsnoerde buiken; kleinere liepen er die vet-zwartig glommen en hun
naakte halzen giraffig opstieten in den fellen gloed. ‘Kom, kom, niet bang zijn,’ suste
dan Theobald, hij liet de muil zijn omweg maar maken, was niet de weg wijd genoeg?
Kabylen gingen voorbij, wiegend in de figuraties hunner plooien, met lachlooze
gelaten en oogen droomend van verten; soldaten troepten langs en deden hunne
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kakelingen zwermen, enkelen sloegen aan als Europeërs, een neger kwam bedelen
om een sigaret en terwijl hij het rolletje aanstak, kaatste hem het hemelblauw van
zijn naakte armen. En 't was wel al half elf eer het oord werd milder, ze een dorp
wêer gelegerd zagen aan een versch groen duin en hemel-
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hoog een bergpegel, azurend in de diepte van het land.
Toen op een hoogte met olijven, gelijk een vochtige oase na de blinding en de
zenging, bemerkte Theobald een beschaduwd ruitertje, dat hij oogenblikkelijk
herkende de schatmeester te zijn van den sultan. De euneuch reed hem tegemoet,
hij groette diep en begon allerlei onbegrijpelijks te spreken, vleiig en klankend,
zoodat Theobald wel denken moest aan Evangeline's wijsje, aan: ‘Loe-loe-loe’. Hasj
zag het van uit de verte en zette zijn ezeltje aan en vertaalde de bede toen: of niet
de vreemdeling het uurwerk gelijk wilde zetten van den Muzelmanschen heer.
Theobald zag achter de boomen het karavaantje wachten, het knaapje wêer en ook
als iets hartelijks, opzij aan de pakkage bevestigd, het laddertje waarmede de
vrouwen en de grijsaard hun muildieren beklommen. Onderwijl bleef de Tresorier
zijn blauwe borst doorwoelen en bracht dan eindelijk een wekker-lompe klok van
nikkel voor den dag, die vastgestropt bleef aan een zijden koord.
Het was een vreemd horloge; het werkte met twee tikkelende seconde-rondetjes;
alle vier-en-twintig uren waren er op aangegeven en bovendien de XII wàs niet waar
gewoonlijk de twaalf zich bevindt. ‘Dat ziet symbolisch uit,’ grommelde Theobald,
terwijl hij zijn eigen klokje uit zijn vestzak trok en er den tijd aflas. ‘wis even raadselig
voor mij als 't is voor u, groote bewaarder veler schatten.... O muil, kunt gij niet een
oogenblikje staan’. Maar 't beest bleef trantelen en daardoor spande het halskoord;
‘ik ga hem uit den zadel lichten, als ik niet loslaat,’ overlegde onze dichter snel. Hasj
zag gelukkig wat gevaar er dreigde en kwam zich posten voor den muilkop, buigend
eerst ten voetkus naar den heer. De schatmeester liet het onvermijdelijke gebeuren
zoo dichtebij zijn lijf, hij tooverde nu het sleuteltje te voorschijn dat eveneens bewaard
werd aan zoo'n prachtigzware, geel-zwarte koordstreng en zelfderwijs vereenigd
met hem bleef. ‘Zoo is dan toch de kemel of de kabel door het oog eener naald
gegaan,’ aanvaardde Theobald het dingetje, makende daartoe een gracelijke buiging.
Eindelijk had hij 't sleuteltje in het gaatje en door de ongedurigheid beneden
aangezet, draaide hij het om en even gauw terug weêr, leek toen te kijken naar den
stand der zon die overal toch schijnt, op 't kwaad zoowel als 't goede, en liet de
wijzers wijzen naar zijn beste weten. ‘Ik zal het ook maar even voor u opwinden,’
dacht hij en reikte het toen weder aan den moor.
Deze zag hem aan gelijk een wichelaar zou kijken naar een verre ster, latend het
bedanken aan zijn huismeester over, die schielijk, gelijk een kogel waar een bloem
oppronkt, zijn hoofd aanboog en toen de hand aanroerde om een vingerkus te
rooven van den ‘beheerscher des Tijds.’
‘Ik vrees, ik heb die klok op half-drie gezet,’ meesmuilde Theobald nadat hij zijn
gezelschap weêr had ingehaald.
‘Als hij te laat aan 't hof verschijnt, zal 't jouw schuld wezen.’
‘Ja.’
‘Wat dan?’
‘Had het maar stuk gedraaid,’ brommelde Roosevelt.
‘Ze hebben willen weten wie wij waren.’
‘Zie je nu wel, William,’ blaakte Evangeline, ‘er wàs een korter weg; de consul zei
het wel, we hadden over Beni-Hassan kunnen gaan.’
‘My dear, Beni-Hassan is gevaarlijk.’
‘Strong schreef het ook, you know.’
‘We zijn ze immers toch weêr voor,’ meende Emilia.
‘They have travelled to-night, sir.’ verdedigde zich Hasj....
‘'t Is stupid, stupid, I say,’ toornde Mrs Dartle, slaand op haar dij. ‘O die fellow
bederft me heele reis.’
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Meégenomen door zijn dier had Theobald 't gezicht van den gids nog in zijn hoofd,
donker geworden als oud eikenhout en afgemagerd door het jachten dat zijn deel
was. Hoe anders had de man het zich wel voorgesteld... hij zag hem weêr terug
zooals hij bij de conferentie was gezeten in Granger's patio, wrijvend zijn reine
handen.
‘Wie dood blijft op een dubbeltje, moet maar blijven zitten aan den haard,’
mopperde Theobald.
Ze leken nu te trekken, rechtaan op een klaar-blauwen, kristallijnen kegel. Al
minder
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lieden liepen hen tegen, met 't barre licht op voorhoofden en neuzen, al starrer
vuurde het zonnen. Rul lag het spoor, kalkig van beenderen, overal verspreid; een
ribbegraat stak uit de vlakte op; zeker van een beest dat nog geloopen had tot daar.
Theobald tuurde naar de stille stippen in den afgrond van het blauw en toen er weêr
een laffe lijklucht walmde, keek hij de vlucht der raven na, het nederstrijken van de
sombere vogels; ze vouwden hun wieken als panden van een rokjas, schuurden
hunne snavels aan het zand of staarden vinnig naar hun jagers. Nu lagen telkens
donkere hoopen van kadavers aan den kant, van ezel, kameel of muil, gave soms,
vliegen-beglinsterd; ze lagen er gestrekt als krijgers, gevallen en gelaten op een
veld van oorlog.
‘A picture, William!’ riep Mrs. Dartle al voor de tweede maal.
Bij een muildier-lijk steeg Roosevelt af, liet Hasj zijn teugel houden en naderde
met de codax voor zich uit. Theobald ook stopte en reed dichterbij. Het beest lag in
vernietiging, afgeknaagd tot aan de peesscheden der schenkels, met gapenden
buik; de kassen waren leêg, de mummellip lag scheef als een verschrompeld napje.
Roosevelt die nog maar een beginneling was in het maken van kiekjes, moest lang
de visie zoeken in het glaasje, hij draaide, kantelde zijn toestel, terwijl de drijvers
schuwig in de zieding wachtten, vreezende den duivel die in dat kastje stak en
Theobald daar onder zich betrachten bleef 't verganend beeld der muil.
‘Most interesting,’ zei Roosevelt toen hij klaar was, kijkende met een vage vraging
in zijn oogen.
‘Ongetwijfeld.’
Roosevelt die ook den bandelier te dragen had, liet het duistere kastje vastmaken
aan een pakzaal en 't ging weêr voort. Heuvels kwamen zwijmelen in de horizon en
dorpen als droomelijke stadjes verschimden in de verte. Theobald trottelde in zijn
stofje, hij liet zijn hand maar pijn doen en voelde frisch het zweeten van zijn lijf.
Soms, al wachtend het gezelschap, leunde hij over op de punt van 't zaâl en luisterde
naar het sjirpen en naar de staâge staartzwiep van zijn beest en joeg de horzels en
de kevers met zijn stokje.
‘Denk je dat er hoofden van rebellen hangen aan de poort van Fez... horrible,’ zei
dan Mrs. Dartle in éen adem.
‘Niemand hoeft er naar te kijken die niet wil.’
‘'n Mooi kiekje,’ meende Roosevelt.
‘Ik kijk niet, 'k weet zeker dat 'k niet kijk,’ zei Emilia heftig.
‘Het is de vraag, wáarvoor een mensch zijn leven heeft gelaten,’ wou Theobald
zeggen, maar hij zei niets; ‘het is de warmte,’ moest hij denken, ziende naar zijn
vrouw.
‘Er is geen gevaar,’ berustigde de gids, de laatste trofeeën van hoofden hadden
er gehangen; de Sultan had het afgeschaft; vierentwintig hadden er gehangen nog,
tijdens zijn regeering.
‘Civilisation,’ filosofeerde Roosevelt.
Het was omtrent al middag toen 't hoogvlak eindigde en ze dalende over glissen
en over gleuven trokken, een andere, oven-heete vlakte in, maar waar dezelfde
pyramide boven heerschte, gansch van steen. Plotseling schreeuwde Mohammed
een ander woord uit dan zijn schaarsch geworden kreet.
‘Sneeuw,’ sprak Hasj, ‘dat zijn de Atlas-mountains.’
Naar waar hij staarde, spiegelde zich in den ijselijken ether, scherp als geziggezag
van bliksem en milder, als bevrozen zomerwolkjes, het ijle getop der bergen. Het
had de scherpe waarheid van een droom. De krookjes leken zwevend; het blauw
was rein er onder en even blauw en diep gelijk het blauw er boven.
‘Hé-é’ zei Emilia, genietende denkbeeldig van de frischte in haar mond.
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‘Marekesh ligt dáar’ wist Roosevelt, ‘hoe lang, Hasj l'arabe?’
‘Zes andere dagen, sir.’
‘Arra! Uit witter zenging bouwde zich de hemel op en om; Theobald volgde de
reke in de lucht... ‘Marèkesh,’ zwierven zijn gedachten... ‘Timboektoe... Soedan
door; Kameroen... Guinea... al donkere namen... gansch het Ethiopië en dan...
zooals een banneling na jaren... hoor je je aanspreken in het Hollandsch’.... Hij
soesde
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voor zich heen. Deinend in de doffing van het hoeven-stof naderde een karavaan
en daarna was de ruimte weêr overmachtig open. Stillig draafde het stoetje en
sterker werd het hopen op een boom voor schaduw; wat geel, wat andere kleurigheid
vervloeide in de wijdte en waar het pad verzwartte voor een wijl, was het of duisterde
een oogenblik de zon. Toen hing een roetig bruinsel op de kim te zweven, ‘de rook
van Fez,’ zei Hasj.
‘Fabrieken?’
‘Pottebakkerijen.’
‘Boomen,’ klonk het.
‘Cactussen,’ meende Emilia, ‘die hebben heete schaduw.’
‘Links,’ beduidde mrs. Dartle, wijzend naar blauwerige schimmen, ‘dàar is
boscage.’
‘Madam, dat ligt niet aan het spoor.’
‘Dáárheen!’ kommandeerde ze met een stem als een steenworp.
In 't aanzicht van de piek stuurden zij ontwend aan groen, een kruidig weitje binnen
en op het boschje aan. ‘De 's Gravelandsche plassen,’ lachte Emilia de belovende
schaduw tegen. Voor 'n duisterblauw meertje, dat beplekt was met kroos of wier als
najaarsbladen rood en waar vogels in dreven, koeten lijkend, school een huizing in
een boomgaard. Koeien druilden knie-hoog in het natte en uit de toeë hoeve vedelden
de tonen van een kinderlijk viooltje. ‘Graven!’ bromde Roosevelt terwijl de beesten
tusschen steenen riggels gelijk randen van doozen draafden om eindelijk in de
schaduw te treden van de doornboomen.
En machtig op haar breeë heupen zat toen mrs. Dartle uit te blazen, ze schoof
de mouwen van haar polsen weg, en ving weêr aan te drillen en te zorgen, al uitende
haar ergernis om Hasj; zoo dichtebij het doel der reis besomde zij haar grieven;
Hasj liet haar niet met rust. Dit was verdwenen en dat was zoek geraakt, messen,
vorken, het moest maar worden vergoed. ‘In elke gemeenschap raakt wel eens iets
verloren,’ wijsgeerde Theobald. ‘Ja, heer van Horen,’ zei ze, ‘maar geen badkuipen,’
een van de gummibaden was verloren onderweg. ‘Ik dacht,’ opperde Emilia ‘wij
hadden er maar een, ik sla 't tapijt maar 's morgens om en wasch me zoo.’ ‘Oh,’
versprak zich mrs. Dartle, je hebt 't niet willen hebben.’
Lummelig op zijn zij lag Roosevelt te eten; haar woorden prikkelden als vliegen
om hem heen; ze liet de Hollanders los. Fez... Strong... mr. Wilson... mr. Pel... ze
zag zich al omringd, picnickend met de Engelschen van Fez.
Emilia had al gauw naar 't water toe gewild en toen het onbereikbaar was gebleken
door den drassen bodem, verkozen zij het rusten daar, zoo lekker met de voeten
op het koele. Ze zaten er niet lang.
‘Een slang,’ schreeuwde mrs. Dartle.
‘Daar is hij ingekropen,’ ijverde ze, liggende op haar knieën bij de kribbe van een
graf.... No William.... William, let go.’
‘Was hij groot?’ haastte Emilia te vragen.
Evangelina's oogen keken frank naar boven.
‘Ik denk zoo groot als jij.’
‘Dat 's een meter, zevenenvijftig, als je 't weten wilt,’ zei Emilia uit de hoogte....
‘Laat maar je ooren wijzen ons naar Fez,’ dreef Theobald zijn muil door 't
oogenstekend licht... ‘al wat in je rythme komt is goed.’ Het spoor geleek verstoven.
Kudden schapen, droog op staakge pootjes, in strakken graaslijn loopend, bevolkten
de vlakte met hun duistertjes. Een herder waakte, stijf van zon en groette kordaat:
‘bonjour.’
Zuidwaarts, waar de sneeuw nog als een rij van tentjes gloeide, drongen nieuwe
heuvels uit de harde ijlte op. En 't werd al steen, al beenderen en sprieten. Ze
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achterhaalden ezels met kletterende kluiten mergel in hun manden, bengelend met
de koppen in een oppoefing van stof. ‘Dobbe, dobbe, arme beesten,’ zei mrs. Dartle.
Theobald, plotseling getroffen door een bleekte in Emilia's wangen, toomde de
groote rij-drift van zijn dier en schoon zij wenkte: ‘laat me, het is niets,’ bleef hij bij
't gezelschap. Weêr trokken zij een stapel keien langs en weêr nam de oude
Mohammed een steen op en wierp die bij den hoop. Daar was een mensch gebleven;
van Tanger naar Tetuaan hadden zij wel twintig van die hoopen kunnen tellen.
‘Hoe eigen wordt toch alles,’ sufte hij, kijkend naar het sloffen van den drijver met
z'n dorstig getrokken lip en Zaïlaschi aan,
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die wreed hitste, den pijnbrand had in zijn oogen. Hasj Mustapha dreef nu Emilia's
dier; het mannetje wiens aangezicht als altijd ergens-anders leek te leven, liet haar
jongen op zijn ezel zitten.
‘Komaan,’ dreef Theobald rustig, ‘stadig, mula, dan krijg je een sonnet.’
De hoeven kantelden hun glinsterende schaakling uit het stof; 't werd drie uur,
vier uur zóo; de zon werd dragelijker en teekende alweêr hun beeldjes langs den
vloer. Dikker wolkte het rooken van de pottebakkerijen en walmde als aanslag op
metaal en recht ook voor hen spande zich rood-aardig het terrein nu uit. Toen, zoo
een schipromp opduikt uit de kim, doemde op, iets bleeker dan de weg, met
donkering er boven, en werd al langer: Fez.
‘Hio, hi-o... hi-e, hi-e-o’ balkte eensklaps de muil van Theobald uit een geheven
kop.
‘Bravo!’
‘Hij is van Fez.’
‘Hij zingt.’
‘Mohammed, Fez.’
‘Mesjaam,’ lispelde de jongen, gansch verheerlijkt.
Hasj, uit zijn slensing opgericht, glunderde; had hij niet, ondanks dit en dat, zijn
volk gebracht naar Fez. ‘Look’ wees hij naar 't kadaver van een schimmel, ‘die
mankeert een oor.’ 't Oor moest de ruiter kunnen toonen aan zijn chef, ten teeken
dat zijn ros was overleden. En 'n groote spraakzaamheid werd in het stoetje gaande.
Zou Strong hen tegenrijden? Hoe kon dat nu? en Hasj beweerde en Zaïlaschi ook,
kampeeren buitengaats dat was verboden.... Een tuin? konden zij er krijgen een...
een tuin, hè ja.... Languit rees de stad met korte en gedrongen blokkingen, terwijl
er links een plan vol kegeltjes verscheen als mieren-eieren wit....
‘Het sultans-leger,’ onderrichtte Hasj.
Ze reden, reden en de roode en blauwe uniformpjes krielden dichterbij; Theobald
hield zijn kijken op den okeren muur van Fez. ‘Saul's leger,’ riep Emilia.... ‘Fez ziet
goed uit,’ keerde hij zich om. Als een stad voor een stad, schaarden zich de tenten;
rechts lag de vlakte braak en spiegelde de muurgloed in moeras.
Ze reden door de rotlucht van het aas dat overal lag uit het kamp gesleept: honden,
ezels, paarden; groote vogels ook. De laatste tenten weken uit 't gelid, en rezen tot
de heuvels op, bepruikt van geel en oranje-stippelig loof. Daar hoekte de kanteelmuur
in de vlaging van het licht, zonder schaduw aan de bulten der rondeelen, enkel
doordonkerd van een kleine, spits-geboogde poort.
Een woest geroezemoes ontzwermde het kamp; in 't plotseling
verwilderings-gevoel van menigte draafden ze te midden van het volk der soldaten,
maar rustig trottelden de muilen, het hurriën van Tangers markt gewend. ‘Al half
vereuropeescht,’ dacht Theobald. Hij zag een foot-bal opgeschopt worden uit een
dol gestoei en witte draperie-gestalten er bij kijkend staan; zoetelaars gezeten bij
hun oude plank met suikerplaat belegd; moderne geweren in rotten; rijen paarden,
huidgloeiend in de zon. 't Volk in roode pofbroek en blauw gebuist of enkel rood als
hanekam of rood gebuist en wit gebroekt, omgroepte een slangenbezweerder hier,
een sproke-spreker daar; de galm verklonk; hij hoorde tjingen en rombommen;
schellen, deunen van schalmei; 't studeeren op trompet. Trouwzielig wandelde een
zwarte waterdrager en liet het water voor de drijvers stralen in 't geincrusteerde
bakje.
Vrouwen waren gaande op het pad. Een deed haar doeken, kleurig als
meloen-vleesch voor hen open en stond zoo sluierig en op kostbre tripjes, de bocht
der buik omgordeld met saffrane zij, ring-schitterig te kijken. Haar oogen knepen
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als steentjes in een beeld; haar nagels waren bruin gekleurd; haar brauwen en
wimpers met 't penseel verscherpt; haar mond karmin van verf.
‘Hé, Mohammed,’ snaakte Roosevelt.
De jongen lachte liefelijk; de bayadère wiegde. In vele tenten honkten de gefezte
kerels, aapachtig samen en nipten heete thee. Weêr anderen waren zorgend voor
den nacht, stopten de kieren van de tent met distels dicht en biezen; trommels,
tambourijnen stapelden bij elkaâr; zilt-groene zadels glansden van belegsels op de
roode aarde.
‘Daar hebben ze gehangen,’ wees 't hoofd van Hasj onverschillig naar boven toen
zij
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als popjes stonden bij de steilte der citadel.
‘Gezouten,’ bromde Roosevelt. De roestige haakjes volgden 't vierkant van de
lijsting die 't booggat omraamde en een brokkelig mozaiek. Monden van kanonnen
gaapten naast de poort.
‘A beautiful picture,’ bewonderde Mrs. Dartle.
‘No dear,’ zei Roosevelt, ‘we komen hier terug.’
Tusschen kamp en muring ging het naar den hoek, voorbij der hoofdliên tenten,
omhuifde carousels gelijk, zwart besterd of blauw en wit bestreept. Zij klommen er
de terrasseering op, naast 't opgaan ook van muur en bastionnen; rat-vale krengen
schrompelden in het onkruid aan de voeting. En in de stilte van het schampende
blauw der schaduw wachtte het troepje in overleg en bauwden de stemmen, terwijl
er Theobald het blinde muur-gevaarte tegen keek, vol blussen als belitteekend door
kogels zag, of volgde het honderdvoudig zwerven van rappe, rosse valkjes om de
transing: het ijdele vliegen voor het groenend firmament.
‘Allemaal Nieuw-Fez, sir.’ kwam Hasj hem zoeken.
Roosevelt had niets geen aandacht meer voor Hasj; innerlijk zeer bezig, knipte
hij telkens aan zijn sigaret, houdend Zaïlaschi bij zich die naast zijn beugel hinkte.
Andermaal zij hoekten om de baarlijke doos van steen. Daar, in de doodsche koelte
van den muur, ontstegen zij hun beesten, gaf Hasj bevel twee stoelen voor de dames
te ontladen. De Sidi liet zich door Absalom Zaïlaschi naar den consul brengen.
Ieder was toen voor zich-zelf gaan loopen; in vreemd verwachten, voelend nog
het lange klemmen van de zon. Blank schoof de schaduw van Nieuw-Fez over een
rotsgrond als een wijdsch versleten plein en krinkelig, rijgende kanteeling aan
kanteeling, lag achter in het oude Fez te stralen, weggezakt, languit als een leeuw
ligt in een kuil. In 't halflicht op den voorgrond blokte het grafhuis van een heilige,
zwijmelend, gelijk een hoop van sneeuw die dooit en toonend van het dak niets dan
de witte punting. De hemel trok zich in een bleeker strengheid om; een wierook-kervel
groeide op het graf.
Als op een kerkvloer geruchtte er hun schreedjes; ze drentelden en keerden in
een gevoel van vrees. Theobald zag de vlieding van de heuvels wel en bergsneeuw
vèr en eenzaam, maar zag niets duidelijk. Starend naar het woeste, goudene visioen,
drangden al hooge woorden in zijn brein... klanken van oude schoonheid....
Van-uit het purperen kokertje der poort zag hij een wit paard naderen, aanloopen
stappen op het blonde arduin en onderlangs geleid, smetloos tot de hoeven, met
hangend maanhaar als het los haar van een vrouw.
‘Sultans-geschenk,’ zei achter hem de gids. Hasj liep meê en lachelde vreemd.
‘Gracias.’
Werktuigelijk had Theobald het pakje sigaretten uit zijn borstzak genomen, hij
lichtte twee rolletjes er uit en bood ze aan den gids er eentje van te nemen. Hasj
nam ze allebei en liep meteen of liep hij in een waaiing. Een splinterig gekraak was
van den muur gekomen; een van de beesten was gaan liggen met de stelling op
zijn rug, zóo was een sport geknakt. De knechten schopten, sjorden....
Hoe stil stond daar zijn muil....
‘Si señor, een muildier is zeer moe als hij het vreten laat,’ kwam Hasj pratend
terug; doch voor het antwoordlooze kijken van den andere, schouderde hij om en
stapte naar de drijvers weêr terug....
Zingende mannen, hand in hand, liepen in gulden gloed; het licht zonk weg in 't
murw gesteent van den muur en wijder schoof de koelte er op aan, met wijzende
schaduwen van torens. Vaal-blauw en grauw trok er een groepje langs: een dicht
gesluierd figuur dat krachteloos op een ezel hing voorover, de zwakke beenen
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klemmend weêrszijds van het zaâl. Een jonkman steunde haar en stuurde tevens
teeder; neigende het zorgvol wezen naar zijn last.
‘De Barmhartige Samaritaan,’ praatte Emilia, roerloos voor zich uit.
‘Juist,’ zei Theobald.
En als hij dat gezegd had hurkte hij op een steenbrok en mrs. Dartle tilde haar
stoel tot aan den rand van den voorgrond om Roosevelt's terugkomst gauw te zien.
Theobald
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had zijn zakboekje dat zoo klein was dat 't kon geborgen worden in de palm der
hand, genomen uit zijn zak, bedaardjes treuzelde hij het potloodje uit den lus en
zette zich tot schrijven:
‘Muur van Fez,’ begon hij aan te teekenen; drie à vier manslengten hoog; geel
mergel; roode oerplekken en regengrijs; rondeel-tanden vierkant; muurtanden
palissade-achtig, botte bladvorm; er loopt een sier-lijn door den muur.
‘Lucht globaal; leeuweriken, musschen, duiven, blonde valken; snelle, goudkleurige
vlindertjes, zwart-gerand; een dooie ooievaar; geringelde kikkers....’
‘Ik ben oneindig triest’ schreef hij, schrappende de woordjes in éen snellen
doorhaal en zat dan stipt weêr uit te kijken, te punten in zijn boekje.
‘Madam,’ riep Hasj in 't Engelsch, ‘mr. Strong is gegaan naar 't paleis.’
‘Naar Parijs,’ schrok hevig mrs. Dartle.
‘Naar 't paleis,’ klapte Hasj, den mond wijd open.
Hij liep weêr naar een ruitertje in 't paarsch gekleed, dat driftig was gezeten op
een zweetnat muildier en een lange en bebloede naald hield in zijn hand.... ‘Hoe
weet die onze komst zoo gauw,’ moest Theobald even denken, ‘is Fez dan niet zoo
groot?’ Nauwlijks had de boodschapper begrepen dat Roosevelt naar binnen was
of bukkend naar zijn beugel, stak hij de priem den buik in van het dier, zoodat het
rende, rende.
De verste torenschaduw lag al op den muur geschoven, toen eindelijk Roosevelt
kwam aangedraafd en als verwilderd bij hen stond, met schuwheid in zijn oogen....
‘Wij gingen door een ratte-gat,’ fluisterde hij hakkelend... ‘we hebben het onmogelijke
verkregen... we hebben een tuin.’
‘De kerel is zeer goed,’ prees hij Zaïlaschi, drogend zijn hals en voorhoofd van
zweet.
Over de dallen en zerken trokken zij ter poorte; de zon vlaagde in, besloeg als
met een vliezing van rood goud, de weggedraaide zwaarte van de deuren. Ze
kwamen in een hal van purperen schaduwen vervuld; opale glanzen boogden in 't
verwulfsel. Theobald merkte gedaantetjes van witte wachts of schrijvers; hij zag niet
klaar. ‘Tanger, Tetuaan, El Ksar, klein, klein’ joeg hem door het hoofd. En 't klankende
poorthuis uit, waren zij gekomen in een wijde straat en tusschen hevighooge muren
als verzoorde korsten ging het dóor en daar zat wederzijds een rij geschorenen aan
den knik van muur en grond, kereltje naast kereltje, naakt-armig en wijdbeensch,
lange, ijzeren staven stootende in zaâl-matrassen, die stoppend met hooi en strooi
en schaterende roepen naar elkander uit te joelen, of hapten ze naar het goudstof
dat als een nevel hing.
‘Kwaad volk?’
‘Goed en kwaad,’ zei Hasj.
De keien rommel-hobbelden en langs een inkijk ging het van een laanachtige
straat, vol kleerenblank en donkere ovaaltjes van gezichten als onder koele boomen.
Geringelbaarde heeren bleven staan, hand-op-heup, of bij den schouder aangedrukt,
makende schoone plooien. Een had er een olijftak in zijn vingers; een reikte een
sachet tot aan zijn neus en snoof 't parfum. Een lucht van sandelhout en wierook
wolkte; er geurde kruizemunt.
‘'t Zocco,’ zei Hasj, ‘hier, sir, màg niet worden gerookt.’ Roosevelt gehoorzaam,
verborg zijn sigaret.
‘Balek, balek! hou je aandacht bij jezelf,’ schreeuwde Mohammed,
schouderzwaaiend, jagende zijn pakdier door de volte. Stratenmakers wurmden in
den grond en een riool lag bloot. ‘Gemeentewerk als in Amsterdam,’ verwonderde
zich even Theobald, dadelijk overmachtigd.
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Achter den strompelenden Zaïlaschi die liep of was hij thuis, waren zij een straatgat
ingereden en 't was als in een mijn, het donker sloeg hen maskerend voor de oogen.
Vreeselijke muren drongen dichtebij, raakten soms de punten van de voeten. Lange
glimmeringen gleeën weg, waterig, sulferig of fonkelden als erts. Pal-stil hielden
zich gestalten aan den wand, drukkende hun ruggen aan de glimmering, hernamen
dan hun loop met tijgerachtig treden. ‘De hoofden,’ galmde Zaïlaschi in het Spaansch
en ieder bukte voor het dwarsend hout dat in den tunnel kwam.
‘Waar gaan wij henen?’ riep Emilia.
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Het straatpad rees; de vloer werd zonder keien, de hoeven ploften dof en Fez werd
licht. Schragen als katafalken van eeuwendonker hout balkten hen over, huis-hooge
doozen dragend, die blokten met de blinde vlakken tot elkaâr en lieten van den
hemel niets dan eene filterende kiering. Dan zeeg het licht als in portaling en deed
voor 't schimmelige zwart van weêr een gang die sperde, de sombere hoofddoek
van een kerel als granaat-schil gloeien, of 't duister lijf eens negers in een jas van
blauwe vijgenkleur deinde naar hen aan, met open kijklippen, met kerfjes als
brandmerken in zijn jukbeen-vel, met Abyssinisch krul-haar op zijn stil-beschenen
kop. Een wit figuur ontging een raadselige trap in een spelonk, op een gerucht van
sloffen.
‘Arra, arra!’ de muil trapte als in slaap; voort ging het door het steen-stijf labyrinth
en Theobald, klemmende de vloertjes van zijn beugels, liet zich dragen en de kou
gaan om zijn hoofd. En toen een violette schijn het stoetje zichtbaar maakte, zag
hij de huizenblokken in het licht staan òpgerezen, met roode, wreede grassen op
hun randen en 'n ooievaar er zeilen als een vlam die vlot. Het duisterde alweêr; de
balken sarcophaagden en door den drogen wand, vijzelbonkte een inwendig kloppen
nu; weenerig verliep er een lang, riezelend geluid.
‘De rivier.’
‘Fez is groot, Fez is zeer groot,’ murmelde Theobald.
‘Hear the prayer,’ schreeuwde Evangeline den achtersten tegen, haastig bij het
omgaan van een hoek.
Buiten, boven al de fabuleuze bouwsels, riep het roepen van een bidder, op een
toren.
‘Wàakt en bidt... wà-ken is bé-ter dan slapen.’
't Bazuinen van de stem zonk tot de krochten in en Theobald hoorde binnen in
zich de woorden opstaan als uit graven, de woorden die hij wist.... Nu riep de bidder
bij een anderen trans, beheerschte een andere windstreek.
Hoor, een andere... neen... 't was het water... arrà, arrà... het water deunde weg.
Schrijn-fijne deurtjes bibberden in den wand, breed spalkte een zijslop open, vervuld
van doezig vallicht. En daar liep kleum en moedernaakt een rossig en athletisch
man, naar andere poort-geraamten, andere hangen tegen van nacht; het glansde
op de kammen van zijn schoeren, hij drentelde of deed de vloer hem pijn. 'n Heilige.
Eensklaps ratelden de muilen over keien en klinkklaar vallend met een klank van
koper, weêrklonk een lachen uit onnoozele keelen; vette negerinnen groepten op
een huisplat, terwijl de kolossale vlakte van een muur recht voor hen uit verrees,
bekroond door een rand van groene azulejos. Takken en stammetjes wriemelden
omlaag; Zaïlaschi keek om.
‘Daar is 't,’ zei Hasj.
‘Si, Señor, 't sultans-paleis, 't kwartier der slaven.
Ze draafden door de bres heen van een muurtje, een geultje overstappende
waarin het water als een beekje spoelde; ze waren in hun tuin en stegen af.
‘Fez,’ zei Roosevelt.
‘Fez,’ zei Theobald.
Als een die zonder letsel van een trap is afgesuld, zich plotseling voelt beneden,
stond hij daar zonderling te kijken, met een groote en een wijde koelte in zijn hoofd.
Schitterblauwe vogels zag hij overvliegen, gauw een spiegat van den muur inschieten
en duidelijk bemerkte hij in een lager gat, gelijk de holte door een steigerpaal gelaten,
het loeren van een oog. Toen keek hij naar zijn muil, altijd dezelfde muil en hij moest
glimlachen om zijn beugel.... De tuin was lang, juist even lang gelijk de stomme
muur en Mrs Dartle roerde zich daar bij de boomen al, zoekend met Zaïlaschi naar
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een goede plek, waar zij háar tent wou hebben. Heet van winzucht viel de drijver
waar zij wees, dadelijk aan het hakken van de brandenetels. Emilia kwam aanloopen.
‘Er is een put, hèerlijk je te wasschen.’
‘'t Is lang niet allemaal oranjebloesem wat er geurt,’ snufte ze even.
‘The smell of the horse is aristocratisch,’ zei Roosevelt, in hoffelijk verontschuldigen
om de mest der paarden.
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‘Ik maak u wel mijn compliment,’ zei Theobald.
Mooren lagen kijkend, de armen en handen in een vierkant op het muurtje waar
het heel nog was. Achterom het lang verloop er van reden witte muzelmannen door
den fijnen avond, hoog op paarden en muilen; twee soms op éen zadel.
‘Ze komen van 't paleis,’ zei Hasj, en hij wiebelde onstadig.
‘Hasj moet naar een badplaats,’ spotte Theobald.
Hasj liep weg, radbeens door den tuin en door een andere bres was hij gedaald
in 't straatje. ‘Wat moet hij innerlijk ons haten,’ dacht Theobald, zich meer en meer
verwerkelijkend, ziende hoe de gids daar aan den beugel meêliep van een vetten
heer, hartstochtelijke zoenen drukte op diens stevel. De zwartgebaarde machtige
had in 't voorbijgaan het gezelschap wel gezien en schier onmerkbaar het zwaar
gelaat bewogen.
‘De Pacha,’ zei Mrs Dartle, die 't wist van Zaïlaschi.
‘Het is in orde, wij mogen hier blijven,’ had Roosevelt gebromd.
De sterren wichelden en er heerschte eene stilte of lag Marokko's hoofdstad in een
urenwijde sneeuw. De tuin geleek nu aan een woest bivak, omschenen van lantaarns;
er waren vele wachten hen gestuurd. De keuken straalde middenin en in de
ver-uiteengezette tenten waren de kaarsen brandend. Strong was gekomen na het
supper. Het was een minzaam man, wiens handdruk als fluweel was, met 'n dikke,
ronde snor en een haakschen neus; hij sprak zeer zoetelijk en keek bestendig Mrs
Dartle aan of zag hij eene fee. En later nog kwam weêr een paard den tuinmuur
ingestapt en bukte een ruiter onder de takken dóor, roepend al zijn welkom uit het
donker. Nu stond zijn paard daar bij het andere aan een stammetje getoomd, groot,
en met zijn kleinen, netten zadel vreemd en deed zijn bit-stang knerpen en zijn adem
stoomen ook gelijk een roode rook; de nacht was koud. 't Was Mr. Wilson, een jonge
kerel, rijzig als Roosevelt en hooggesteveld; zijn voorhoofd echter was veel nietiger
en zijn uitkijk blauw en struw; hij had een hazelip en praatte daardoor strompel,
maar blijkbaar vond hij toch dat niets zoo helder klonk als wat hij zelve uitbracht, hij
stak zijn meeningen staafrecht naar de ooren van zijn hoorders en keek gereedelijk
de kleinen over het hoofd. ‘Wis schrijft hij correspondenties voor een krant,’ dacht
Theobald. Nauwelijks was hij bij 't gezelschap of 't praten was begonnen om den
oorlog, om d'eindeloozen oorlog in Transvaal, hunkerziek naar nieuws en 't bleek
dat Strong was met Lord Roberts in Pretoria geweest. Spoedig hadden onze
Hollanders toen ‘good-night’ gewenscht, voorwendend rust.
‘Absalom, shut el bab,’ riep Emilia om de tent te sluiten.
't Was Hasj die zelf de touwtjes strikken kwam; zeker was het manvolk naar de
heerlijkheên van Fez, zat thee te lebberen ergens in een kit. Buiten klonken de
Engelsche stemmen en 't kille aanstooten der kroezen....
‘Ben-je nogal in je knolletuin,’ vischte Emilia, ontpakkende den koffer onder 't zeil.
‘Ik heb,’ hervatte ze, beginnend reeds haar haren voor den nacht te schikken,
‘weêr net 't gevoel als toen in Tetuaan, alsof wij ballingen zijn.’
Theobald leî allebei zijn handen op haar schouders.
‘Ballingen hier, of ballingen in Holland,’ zei hij, ‘wij zijn toch samen.’

(Einde van het Eerste Deel).
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Zevende hoofdstuk. (Vervolg).
Ru was al meer in Parijs geweest, maar hij had er nog nooit zóó intens genoten als
dezen keer, met Piet Baatz....
Wat een luxe! Dáár had-je nou wat aan je geld!... Wat 'n vrouwen! Zóó zag je ze
nergens anders!... Die élegance, die echte sjiek, die verlijdelijkheid!... Féést was
het, overal, wáár je kwam, in de opéra, in de nacht-restauraties, de bals, één
schitterend, opwindend feest, vond Ru.... En die Piet..., nou, een vent om mee uit
te zijn, hoor,... 'n beste!...
Wat hadden ze samen gefuifd!...
Ja! - 't Was zooals Antink ook altijd zei, - die had er een paar jaar gewoond, in
Parijs - 't was het dúrven leven, vól, vrij-uit leven, en in 't openbaar!... In Holland
bestond zoo iets niet. Daar hokken ze maar in hun saaie huizen, de stijve menschen.
De rijken, ze weten er amper zelf hoe rijk ze wel zijn, wat je doen kunt met geld!
Durven er nooit royaal van genieten.... De sukkels!... Parijs! O! Ze strooien er 't goud
om zich heen.... Maar ze hebben er dan ook genot van, ze léven!...
En waarom zouden ze niet!... Je bent toch maar ééns op de wereld!... Het
altruïsme, het socialisme, haha! Ach, nonsens, nonsens!... Schijnheiligheid!... Maar...
laat ze maar doen waar ze lust in hebben!... Ru was dan niet in de wereld geschopt
om voor vreemden te zorgen!... Er was zooveel armoe..., nou ja!... beroerd!... maar
kon hij dat soms helpen?... Chacun pour soi....
Rijk zijn, en veel naar Parijs kunnen gaan - naar Parijs, de Riviera, of Londen,
New-York - veel reizen!... Rijk-zijn.... Je thuis ook weelderig in kunnen richten vergoeding, voor als je niet reizen kon, moest werken.... Werken wou hij wel..., als
je 'r maar rijk mee werd.... Rijk-worden, dat was 't voornaamste, het eerste, ja 't
eerste zéker! Want zonder geld had je niks aan je leven, was alles grauw, vervelend
en duf.... Mooi, o ja prachtig, in een gedicht, een roman!... Die artiesten! Ze doen
het om zelf te verdienen!... En, als er geen rijke menschen waren, wie kocht dan
hun werk?
Niek had gelijk. 't Is maar heel verstandig op geld te schelden, wanneer je 't niet
hebt.... Haha!... Maar iedereen wou 't wel hebben, hoor!... De eenige kunst is: er
aan te komen!...
Effecten!... Dát was tenminste het vak.... O hij had 't wel geweten!... Om in korten
tijd veel bij elkaar te krijgen, was dat de manier.... Als je durfde natuurlijk.... Toch
niet te roekeloos deed.... En... als je iets had om mee te beginnen.
Een kapitaaltje....
Daar wrong de schoen!... Zijn vader zou hem wel willen helpen, maar... och, de
man had een groot gezin, véél kón hij niet doen.... Wat dan?...
Ja, trouwen... geld..., 'n rijk meisje!...
Hij was nog zoo jong.... Vier-en-twintig....
Ongetrouwd van je leven genieten was wel zoo verkieslijk!...
't Leven genieten... jà, maar juist!.... hoe daarvoor aan 't geld te komen?...
Sommige vrouwen zijn niet veeleischend....
Want..., zóó te leven als Pa, bijvoorbeeld, zóó braaf, zóó soliede, altijd maar
werkend, nee, dat zou hij nooit kunnen....
'n Effecten-handelaar moet gerangeerd zijn, gevestigd man.... Had vertrouwen
noodig.... En voorspraak, aanbeveling, klandisie....
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Ja!...
... Een deftig meisje, van oude familie, veel goede connecties.... En rijk.... Dat
was wel het allerverstandigste.... Ja.... Och ja.... Hij wist er wel een zoo.... Louise
Heugens.... Ja.... Hij wist het wel.... Telkens weer dacht hij aan haar.... Had hij niet,
instinctmatig bijna, doordat hij voor rijke, gedistingeerde meisjes altijd iets voelde,
- ja vóélde, bepaald, geen berekening toen nog - 't vorige jaar, haar gecourtiseerd...
nu en dan ten minste, zoo'n beetje?... Louise Heugens.... Ze was wat dik.... Niet
ongracelijk toch..., niet onknap.... Wat
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verlegen en schuchter.... O, maar dát zijn juist de beste.... Zoo onergdenkend,
eenvoudig en goedig.... 'n Eenige dochter.... De ouders vrij rijk.... Niet zoo erg....
Maar... van een voorname familie....
Toch... terwijl Rudolf Croes... dat alles zoo liep te bedenken, op straat, op de
Beurs..., of, onder zijn werk op kantoor, te piekeren zat..., schrok hij soms, plotsling
verward, terug, van zijn stille gedachten, voelde zich warm worden, warm in zijn
hoofd, dat de haarwortels prikten.... Hij was immers niet verliefd op Louise.... Hoe
moest dat dan gaan?... Was 't niet beter die plannen te laten varen?... Ten minste
voorloopig.... Eens af te wachten....
Hij sprak het zich tegen. Verliefd was je immers op alle meisjes... een beetje...,
die niet te leelijk waren.... Verliefdheid, och!... 't Was maar een opwinding.... 't Zou
wel gaan.... En... als ze van hem ging houden!... Kom, kom, het kind zou gelukkig
worden.... Ja zeker.... Hij zou toch veel bij haar zijn.... Het koffiehuisleven in
Amsterdam, nou, dat was toch niet dát!... Ze zouden veel uit dineeren gaan, zelf
menschen ontvangen..., rijke, voorname... Dat worden dan allemaal klanten, haha!...
Zoo kwam het, dat, toen er een plan werd gemaakt, voor vertooningen, op de
zilveren bruiloft - een stukje, door Theo, naar fransch model, in elkaar geflansd,
kleinere voordracht-scènes - toen Theo en Jeanne er hem over spraken, hem
vroegen of hij ook mee wou doen, met hun en Frans, en Louise, en Gonne, nog
ánderen..., dat Ru toen... wat langzaam, loom lusteloos kwasi... als deed hij 't om
hun een plezier te doen,... licht blozend intusschen..., zei: ‘Ja.... Och ja... dat is
goed... 'k wil wel meedoen....’
De laatste weken, vóór 't groot festijn, waren aangebroken.
Een roezige tijd!
Al wat er gesproken werd en gebeurde, het scheen nu gericht op die beide dagen
- de werklijke trouwdag, de dag der receptie, cadeaux en bloemen... en die van het
gróóte diner.
De repetities der bruiloftsvertooningen waren aan huis bij de medespelers, om
beurten; de een wou niet onderdoen voor den ander in gulle belangstelling; 't werden
partijtjes, feestlijke avondjes; juist door het doel, door de plannen, verwachtingen...,
't comedie-spelen..., door 't mal moeten doen van elk in een rol.., door de pret-muziek
en het deuntjes zingen..., ging 't lustiger, doller, jong-joliger toe dan anders, op hun
gewone soireetjes....
Dirk van der Zwaag met zijn lange figuur, toch zoo log en zwaar, met zijn plompe
bewegingen, Anton, die zich gedurig versprak - en dan telkens weer ánders -, Adam,
die haastte, hakkelde, struikelde over zijn woorden, Kees met zijn mooie, sonore
geluid kromme dingen zeggend, of 't wijsheden waren, zoo langzaam, gedragen het was dan ook dikwijls om 't uit te proesten, - te gieren!...
En Jeanne, Theo, Noortje vooral, maar ook Gonne en Ada, ze wonden zich op.
Ze láchten, stik-lachten..., wisten soms zelf niet waarom.... 't Was alsof 't in de lucht
zat..., of vage verwachting van hevig genot, en succes, hen soms allen wat koortsig
maakte.
De meest bedaarde was Ru altijd. Hij deed wel zijn best, trachtte los te komen,
los en vrij, zich te laten gaan.... Maar - vreemd!, hij verbaasde zich zelf er over,
zoo'n toer hij daar meestal aan had, juist hier thuis, in den eigen kring van familie
en vrienden, terwijl in Parijs..., onder allerlei vreemden..., met meisjes die hij niet
eens precies kon verstaan..., zonderling!... Maar..., zoo uitgelaten, als toen, zou hij
hier ook niet graag willen zijn. Tegenover Louise!... Zijn houding moest vroolijk en
vriendelijk zijn, blij, hoffelijk..., maar bedaard en waardig. In grappigheid wonnen
het toch de studenten, of Dirk met zijn mal-enorme figuur. Hij, Ru, moest het daarin
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liever niet zoeken. Degelijk, ernstig, een diepe natuur, moest hij schijnen, een mán...,
al van ondervinding.... Zoo jong als hij was, ze moest tegen hem óp zien. Dát, voelde
hij, was de manier met zoo'n meisje....
Maar Frans was het lustigst van allemaal, dol jolig, vol grappen. Hij gloorde en
straalde van frissche gezondheid, jong-manlijke kracht, overmoedige spotlust vaak.
Dat hij de grootste
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en dankbaarste rol in het stukje speelde 't was aanstonds besloten; het sprak haast
van zelf! Maar hij maakte er spelend nog moppen bij, en toepasselijkheden, laschte
ondeugende zinnetjes in, plagerijtjes van 't bruidspaar.... Zoo zelfs, dat het Theo ofschoon hij eerst mee had gelachen, gejuicht - eindelijk wat begon te vervelen...
Wat duivel, hij was toch de maker van 't stuk..., het was aardig genoeg zoo... En
Ada, die er zoo gillend om lachte.... Ja, letterlijk altijd als Frans iets zei, lachte ze...
gillend... Onnoozel!..., hij zou 't haar eens goed vertellen.... Hij nam 't zich ten minste
voor, maar... hij dorst niet... en was er te trotsch voor tevens.
Doch Jeanne had innig plezier in haar Frans - want zóó voelde ze 't, Frans was
van haar een beetje..., van haar..., ofschoon hij nog niets had gezegd, en...
misschien... ook wel nóóit iets.... God, neen, dáár niet aan denken! -; ze láchte...,
o! lang niet zoo luid als Ada..., maar 't was haar of niemand als zij hem begreep,
zijn geest, doorproefde den klank van zijn woorden, de intonaties van leuke pret,
voor-de-mal-houderij, toch ook warm gevoel, in zijn prachtige stem -, die zoo diep
in haar dóórzong.... Het was haar ook aldoor, en meer en meer, alsof er al iets,
tusschen Frans en haar... bestond, iets afzonderlijks, groots en innigs, dat geen van
de anderen merken kon, onder al de malligheid door -, nee, begrijpen kon niemand
het ooit! - net of al, wat hij losweg zei, toch voor haar iets extra's, iets fijns en
bizonders, bevatte..., of hij 't eigenlijk enkel maar zei... voor haar.... Ze werd nog
wel licht verontrust, als hij lief-deed met Gonne, Louise, plaag-flirtte met Ada, maar
't was toch alsof dat geen zorg meer kon geven, of dat tusschen hen iets veel
machtigers was, iets veel sterkers, dat aldoor nog groeide, groeide, en eindelijk
zeker zóó groot zou worden, dat ze 't niet langer in konden houden.... Ze wachtte
daarop, het kon allen dag komen, ze wachtte in spanning.... Dikwijls klopte haar 't
hart in de keel, ging haar adem jagend, wanneer ze, in-eens, daaraan hevig dacht....
't Zou gebeuren!.... Wanneer zou het zijn?.... Morgen avond misschien?.... Of op
die partij, die partij van haar ouders.... Hij zou dan naast haar zitten aan tafel....
Hij kon soms in-eens zoo gewoon iets zeggen, maar fluisterend zacht tegen haar
alleen, op een toon van zoo diepe vertrouwelijkheid, dat ze schrok: zou het komen?....
Eens, dat ze weer hadden gerepeteerd, bij Heugens - 't was een van de laatste
keeren, de jool had bijna haar toppunt bereikt, overmorgen de trouwdag, dán 't
groote feest, een paar dagen nog maar! -, liep het vroolijke troepje, luid lachende,
joelende, opgewonden, naar huis. De leege, al nachtlijke straten door en langs stille
grachten. 't Was laat geworden. Er woei een scherpe, kil-vriesige wind; stof schuurde
de steenen; beet fel in de ooghoeken. ‘Hu! - wat is 't guur!’ riep er telkens een....
Maar Frans en Jeanne, wat achter geraakt, schenen 't niet te voelen; ze lachten,
neurieden liedjes na, praatten luid, en met hooge stemmen, recht-op gaand in den
wind. Tot Jeanne, in-eens, bij een hoek van een straat, sterk huiverde: Brr!..., zich
vooroverboog, in halsbont en mof trachtte weg te kruipen...
‘Koud?!’ riep Frans. ‘Och, maar kindlief!... Laat ik je warmen! Kom hier!’ En hij
had zijn arm om haar heen geslagen, met driftig gebaar. Plotsling trok hij haar dicht
naar zich toe, bracht zijn hoofd voorover, bij 't hare, alsof hij haar zoenen wou...
Jeanne, verschrikt, gaf een schreeuw... Maar éven... Dan keek ze hem lachend,
met glansoogen aan. ‘Nou, Frans, ben je mal, zeg!’ Haar stem klonk gesmoord...
't Was verrukking!... Ze voelde 't... én... dat ook hij 't moest merken...
Zijn oogen glanslachten brutaal-groot terug, met een spottende glinstring....
‘Wil je loslaten?... Toe nou!’, drift-smeekte het meisje.
De anderen waren dien hoek om geslagen. Een man, alleen, op een kleinen
afstand - wat wankelig scheen hij - bleef staan en keek toe...
‘Eerst een zoen!’... En hij dééd het...
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‘Frans!... Ben je dwaas, zeg!... Midden op straat!... Toe, laat nou!...’
Dan had ze zich losgerukt. Even ver-
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ward, stond ze stil; en hij voor haar.... Hij lachte...
Toen, plots op een draf, liep ze 'm vlug voorbij, achterhaalde de anderen, hijgerig,
warm in eens, deed of ze Gonne iets vragen moest;... hij volgde lachend, met groote
stappen...
Ze sprak niet meer tegen hem, tot aan het afscheid; en ook daarbij dorst ze 'm
niet aan te kijken. De anderen hadden er niets van gezien, en ze liet ook niets
merken. Toch hoorde ze zelf de ontroering, sterk, in in haar heesch-hooge stem.
Wist, dat ook hij dat moest kunnen hooren. Maar blank, en blij-lachend, zei Frans
goeden nacht....
In een doffen roes, onbewust van gevoel, zonder klare gedachten, ging Jeanne
direct naar bed. Ze verlangde naar slapen. Ze haastte zich, zwijgend, gaf bijna geen
antwoord aan Noortje, die nog wat na wou praten. ‘Ja!... hoofdpijn!...’, zei ze, toen
't zusje vroeg of haar iets mankeerde...
Maar toen ze recht-uit lag - 't warm hoofd in het kussen, het tintelend lijf in
gedwongen rust, ál te plotseling -, te staren lag naar de schemerplekjes in zwarte
kamertjes-duisternis..., beving haar een kloppende, sterke gejaagdheid, angst... Ze
zag aldoor dien glanzenden spotblik. Dat kijken van Frans, even voor hij haar
zoende... Dat lachende kijken!...
't Was voor het eerst weer sinds langen tijd. Hij was anders voortdurend de laatste
maanden zoo zacht en trouw geweest tegen haar, zoo eerbiedig, zoo prettig intiem
en vertrouwelijk. Dien spotblik had ze niet van hem gezien sinds het tennis-spelen.
Wat was dat dan nu?....
O!... Hij was zoo'n spotter!..
Maar... had hij dan, óók voor haar, geen respect..., geen achting..., was 't alles
maar malligheid?....
In-eens snikte ze..., 't hoofd gedrukt in het kussen, dat ze met krampige handen
omklemd hield.
Als ze 'm weer missen moest!... God nee, dat kón niet!... Ze hield zoo
verschrikkelijk veel van Frans... Zoo diep, zoo diep... Zoo oneindig veel!....
Hij had haar wel nooit bepaald, vleierig prijzend, het hof gemaakt!... Dat was ook
niets voor hem!... Daar was hij te trotsch voor, te eerlijk, ronduit!... Te natuurlijk!...
Hij deed en zei wat-ie wou... Maar daarom juist!... Hij had haar toch altijd gezócht,
en altijd notitie van haar genomen, gepraat over allerlei ernstige dingen, zoo echt,
zoo aandachtig..., bewogen soms... Waar was dat dan voor?... Als hij niet van haar
hield... O... maar, hij moest van haar houden!... Ze zou toch zoo goed voor hem
willen zijn, zich volkomen, ja gansch-en-al aan hem wijden... hem géven... Ze voelde
haar warme hoofd in het zachte kussen noch gloeiender worden..., haar keel
benauwd,... en haar polsen branden...
Wat was hij, van avond nog, lief geweest, o, een schat!... Wat had hij dat, snoezig
bezorgd, gezeid: ‘Zeg, pak je goed in, hoor, 't is koud!...’
En.... hij had haar dan toch willen zoenen!...
O zeker!, hij hield van haar.... Dat je dat zoo kunt voelen!... Als hij haar vroeg...,
't was om gek te worden! Ze schreeuwde 't haast uit, moest in 't kussen bijten!...
En Jeanne kon bijna dien heelen nacht niet in slaap komen.... Een paar maal
kwam ze uit bed, om te drinken, koud water....
Zachtjes!... ze hoorde het zusje slapen..., zoo rustig.
O God, ze verlangde zoo....
Op den morgen dan van den grooten dag, den trouwdag, verwachtten de kinderen
Croes, in de zaal, waarvan een der hoeken gevuld was met palmen en ander groen
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- sofa er voor geschoven - terwijl hier en daar, op den schoorsteen, de kastjes, al
bloemen gloorden - boeketten en mandjes -, hun ouders, het zilveren bruidspaar....
't Was afgesproken, papa en mama zouden wat later beneden komen dan anders...
Want vóór dien tijd was er zoo'n boel te doen. Ze waren voor dag en dauw op
geweest Zelfs Theo....
Ze stonden te wachten nu, zenuwachtig, kibbelend telkens, en dan weer lacherig,
't groote, gezamenlijke cadeau - een zilveren theeservies - tusschen hen in, op een
tafeltje, zóó, dat het dadelijk opviel -, de groote
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tafel was weggezet uit de kamer, er moest daar receptie zijn....
Natuurlijk hadden ze eerst ook elkander een hand gegeven, gefeliciteerd, gelijk
ze het immers ook altijd deden wanneer er een jarig was.... Maar ditmaal toch met
een ander gevoel, met meer ernst,... elkaar even in de oogen kijkend.... De zilveren
bruiloft!... Iets groots en gewichtigs, iets éénigs was dat... Misschien wel het mooiste,
gelukkigste... familiefeest, dat bestond.... Ze hadden er wel eens wat van gezien,
bij anderen, uiterlijk enkel, 't nooit bijgewoond... En nu gold het hen zelf in-eens...;
pa en ma...; allemaal....
Vreemd en nieuw, iets onwezenlijks vonden ze.... Vreemd,... ofschoon ze 'r toch
maandenlang naar verlangd, naar uitgezien hadden....
Maar, ze merkten, ze hadden zich eigenlijk... niet zoozeer op het feit verheugd,
maar op al wat er bijkwam: het feest, de pret, het succes voor hen zelven. Nu voelden
ze 't pas.... Dat er ook iets was in den dág, den datum, het uur..., iets plechtigs; ze
waren er vól van; konden zich pa-en-ma niet goed meer denken als allen dag; ze
zagen hen nu..., zooals ze daar straks zouden binnen komen..., heel anders dan
anders..., als in een sfeer, in een wijding....
Toch dwaalde hun denken wel telkens weer af naar al 't feestlijke, dat zoo dicht
bij was thans, al dat volle en drukke. Ze voelden niet enkel papa en mama de
hoofdpersonen maar ook zichzelven. En ieder dacht, met tersluiksch egoïsme, aan
eigen hoop en verlangens daarbij.
Behalve dan kleine Bas natuurlijk, die alleen maar vond, dat de kamer leuk leeg
was, zoo lekker om over den grond te rollen. Telkens moest hij verboden worden.
Hij schopte Henk, of hij juichte en stampte, of stootte tegen het tafeltje waar het
servies op stond.
Daar ging boven een deur dicht.... En stappen bonsden, de gang langs.... Dáár
kwamen ze!...
En Jeanne sloeg met haar zenuwvingers de Hochzeitmarsch op de piano aan.
Tot ze binnen waren....
Vreemd stil werd het toen.
Pa lachte kort, en Ru feliciteerde, met stokkende stem..., bood het theeservies
aan.... Dan werd er een poosje alleen maar gezoend en gehanddrukt, gefluisterd...,
neuzen gesnoten. Ma lachte en huilde, zoende haar kinderen, keek naar hun prachtig
cadeau, de bloemen..., naar alles tegelijk... kon niet praten....
Croes was de eerste, die zijn stem weer kreeg: ‘God, maar jongens, zeg..., wát
een cadeau.... Dat had'jelie nou toch niet moeten doen!’
En dan, nadat hij zijn neus nog eens flink onder handen genomen had: ‘Ja, hè?...
Ja!... Vijf en twintig jaar!... 't Is een heele tijd!... En we houen nóg van mekaar, hè,
wijf?... Maar... als ik jelie zoo allemaal zie.... God-nog-toe!...
‘Geef me nog 'is een poot, Ru’. Dan zachter, tegen zijn oudsten jongen: ‘Dat 's
zeker voornamelijk jouw werk, hè?... Maar kèreltje.... Zeg!... Hoe kom je 'an de
centen?’
‘Kijk toch 'is, Jan’, begon Ma te praten, met piepende stem, ‘wát 'n bloemen al!...
Kijk 'is, van Baatz, en van Herman en Fie, hoe prachtig!... D'r zal nog wel meer
komen, hè?... Wat 'n heerlijke dag!...
En er kwám nog meer, nog véél meer!...
'n Weelde van bloemen!...
Buiten was 't koud en donker dien ochtend, 'n grauwe dag.... Tegen tienen werd
het nog valer, killer..., begon het te sneeuwen.... De sneeuw lag, als smet van straat,
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op de bloemen, die later kwamen.... Verscheidene nog.... Magnifieke stukken!... En
ondanks de guurte, bleven er menschen, op straat, naar staan te kijken....
‘Kaak 'is vader!’, riep een jochie. ‘Watte blomme!... Kaak nou is!... Sie je dat?...
Jees, wat een boel!...’
‘Nou jong’, schorde de aangesprokene, ‘kè-je van op 'an, daar hebben ze lol
vedaag, daar is de jeneverflesch niet van de tafel!...’
Croes, die juist thuis kwam, hoorde 't hem zeggen; hij lachte, tastte spontaan in
z'n zak: ‘Hier, vader!... Ga jij d'r dan ook maar 'is eentje pakken!... 't Is d'r net wêer
voor vandaag, hè?... Nie-waar?’
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En hij lachte nog luider, vlug binnenstappend, liep achter de bloemen.
Hij was in een blij-triomfante stemming, zoo fier, zoo gelukkig!...
Zijn zorgen konden geen vat op hem krijgen, voorloopig, hij voelde 'r zich boven
leven....
Hij kwam van kantoor.... Ja!... En, god-nog-toe, 't was zoo meegevallen, zoo
prettig geweest!...
Wat waren ze hartelijk!...
Eerst de bedienden... Ieder een hand... Die ontroerde stemmen!... Toen Van den
Brugge, de meesterknecht, met een paar van de werklui, een zetter, een drukker,
een stereotypeur, en een linieerder!... Ja, zeker, ook een commissie!... Haha!... Ze
hadden er zelf om gelachen!...
Goed was het geweest, zoo eenvoudig en goed.... Ouderwetsch!... Geen cadeau....
Had hij niet willen hebben.... Dat gaf maar geschrijf in hun blaadjes.... Och!...
Zanikkerij!... Nou enfin!... Maar die stemmen..., die oogen..., die stevige handen....
Een persoonlijke band... was er toch nog wél...
Nu, Croes had hun ook een verrassing bezorgd... Ieder kreeg voortaan z'n
zomervacantie... Vijf dagen!... En... met behoud van het volle loon..., natuurlijk!...
Tenzij dat ze zelf al vacantie genomen, gestaakt zouden hebben!... Haha, haha!...
O! Toen dat gelach en dat leuke kijken!... Je hádt toch nog aardige kerels,
waarachtig!...
Aan den koffiemaaltijd was 't jolig, gezellig dien dag; het gansche gezin kompleet;
onder elkaar, en zoo hartelijk samen.... Papa vertelde nog aldoor meer van kantoor,
en hij lachte, voortdurend bijna.... Emma was stiller, 'n beetje beduusd..., maar
stralende toch.., en telkens keek ze haar bruigom aan, met plezier in zijn vroolijkheid.
Tot hij haar toeknikte, riep: ‘Dag bruid!... Heb-je 't goed vandaag?... Dat 's een
feestdag, hè?... Och! 't Leven is nog zoo kwaad niet!... Nee!... Wat zeg jij, Theo,
hè?... Al leven we dan in een overgangstijd, zonder houding, en zoo..., wát?’ Hij
knipoogde oolijk, en allemaal lachten ze, keken papa en dan Theo aan..., zelfs Ru....
Er was even een stilte, van innigheid....
Maar 's middags receptie!...
Het leek wel een bloemen-tentoonstelling nu, daar op zaal!
Boeketten op schoorsteen, grootere stukken op tafeltjes, mandjes en takken op
kastjes, 't buffet, de piano...; rozen, lelies, seringen, anjers op al wat maar vazen of
mandjes dragen kon..., azalea's, tulpen, rozen, rozen... tot op den grond!... La France
en theerozen, tot in de gang, langs de muur, op den grond...
En 't zilveren-paar voor den groenen-hoek, voor de sofa staande....
Hun kinderen bij hen, alle zes, door de kamer verspreid....
Zoo wachtten ze af hun familie en vrienden.
Die kwamen bij drommen.
Herman en Sophie met hun heele gezin, vooraan; dan Dirk, Albertien, Keetje
Dabbelman, Baatzen en Teldersen; Jan's commissarissen, allen, en met hun
vrouwen; confraters; medebestuursleden; vrinden, vrindinnen; ook die van de
kinderen;... véél jongelui; 't werd 'n volte, 'n drukte; soms bijna gedrang..., en zoo
donker - 't bleef buiten maar aldoor grauw - en zóó roezig, benauwd - want er konden
geen ramen opengezet met dat booze weer! - en de bloemen geurden zoo sterk,
zoo bedwelmend....
De Croezen merkten dat nauwelijks.... Staande, of gaande de kamer door,
pratende, onvermoeid vroolijk, deelden ze uit blijvrindlijke woorden, drukten ze
handen, bedankten, vertelden, met trotsche voldoening, van al de attentie, de
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vrindschap, die ze vandaag ondervonden. - Leentje ging rond met een blad vol
glazen, port en madera. - Er werd al gespeecht. Er werden al staande toosten
gedronken. Zoo zelfs dat Croes riep: ‘Verspil toch je kruit niet!... We zien mekaar
nog!... Denk er Zondag om!...’ Een drukte, een zwoelte, een praat-gegons!... 't Was
soms of je stond op de Beurs, vond Ru....
Ook hij en Theo, Jeanne en Noor amuseerden zich, waren opgewonden, van
voorpret, vreugde-verwachting, en trots, op hún feest.... Ze praatten en lachten,
druk malligheid makend met kennisjes, die zouden komen
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Zondag, vooral met wie in de geheimen waren....
Van de ochtend-ontroering - dat blanke denken, weemoedig - was niets meer
overgebleven....
Elk was nu weer met zich-zelven alleen vervuld, met de eigen rol in de viering,
het eigen deel in de glorie van 't feest....
Jeanne had hoofdpijn. Natuurlijk! Ze had het vooraf wel geweten. 't Was eenmaal
zoo, zei ze tegen Gonne, schouderschokkend, altijd op zoo'n dag!... En ze lachte,
nerveus.... Kon er zich niet aan storen!... Ze wilde zich frisch houden, opgewekt,
monter..., tegen dat Frans kwam.... Maar hij was laat. Hij had nog een receptie
bezocht, zei hij lacherig, ook een receptie. Ja, ander soort! haha!; hij zag rood,
veegde 't zweet van z'n voorhoofd, en fluisterde, giechelig, Theo en Ru, om beurten,
iets in 't oor, tot ze allebei schaterden.... Jeanne had niets aan zijn kort bezoek....
Zijn nonchalance gaf angst en twijfel, opnieuw.... Maar zij hoopte, hóópte op
Zondag!...
Ook Ru had zijn hoop op het feest gevestigd. Hij meende wel vorderingen te
maken. Louise was vriendelijk, aardig met hem..., soms een beetje verlegen,...
wanneer hij met glanzende, stralende oogen haar aankeek.... Maar toch, - 't was
zoo'n ernstig meisje, - 't moest heel voorzichtig behandeld, dat zaakje!... Hij zou
voor geen geld bij de eerste poging échec willen lijden.... Dien middag deed hij
intiem met haar, maakte zacht gefluisterde complimentjes, tot aan de voordeur liet
hij haar uit, en hij vroeg, in de gang, of ze 't akelig vond, dat ze naast hem aan tafel
zou zitten Zondag. Ze bloosde: ‘Hè... Akelig?... Gunst, wel nee!’ Hij bekende toen
dat hij er om had gevraagd, 't zoo prettig zou vinden, vooral nu hij wist dat het haar...
ten minste... niet onaangenaam zijn zou....
Theo en Adaatje zagen weer kans, even samen naar boven te vluchten, naar
Jeanne en Noortje's kamer. Thé stuurde het meisje vooruit, glipte zelf een minuut
of wat later heimlijk de trap op.... Maar 't was niet genoeglijk. Ada was weer te vroolijk
geweest, met Frans en Kees, in de laatste dagen.... Niet aardig van haar!... Ze zag
toch ook wel, dat Jeanne.... Ze proestte! ‘Hoor nou zoo'n jongen toch!... Och! toe,
zeg, wat verbeel jij je wel? En 't hoofdje wat trotsch achterover, vertrok ze.... Maar
hij ook, Theo ook, rekende op Zondag; ja, zeker; Zondag kwam alles te recht; 't was
immers zijn feest; zijn stukje, dat er vertoond zou worden.... En ze zou naast hem
zitten aan tafel.... Hij kon wel een keer of drie, vier, met haar dansen!... Wel ja, dat
kon best.... Och, en al viel 't nou wat op!... Kon 't 'm eigenlijk schelen?... Dat kind!...
hij werd dol op 'r, meer en meer....
Zijn weggaan had niemand gemerkt, beneden.... 't Was juist weer zoo vol, zoo
druk.... Van Noortje werd aldoor notitie genomen, ze zag er ook frisscher, aardiger
uit dan ooit, ze werd allen dag mooier vond Karel.... Henk stond maar handjes te
geven, heel zoet, wat te lachen - het was hem vandaag pas gezegd: hij mocht
mee-eten, Zondag; en Bas lekker niet! Hij had pret....
Maar het jongste ventje verveelde zich, drensde.... Het duurde zoo lang....
Croes alleen had soms oogenblikken, te midden der drukte, de roezigheid..., dat hij
abstract en stil almaar zijn langen baard stond te strijken. Dan dacht hij in-eens aan
den datum, het feit, drong tot hem door.... Vijf en twintig jaren!... Die lagen nu achter
hem, afgesloten..., begraven, voor goed. Toch was 't dan soms of ze in 'n snellen
roes nóg eens door zijn hoofd wilden komen stormen.... En schrok hij terug, werd
wat zenuwachtig, gejaagd.... Totdat weer een nieuwe bezoeker, lief-lachende,
toetrad, en feliciteerde, en vroeg: ‘Wèl, en hoe heb je 't vandaag, jubilaris?...’
‘Prachtig!’ jubelde Croes dan, ‘Prachtig!’
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Op Zondagmorgen, den ochtend vóór 't feest, had Croes nog een lastig en gek geval
in orde te maken. 't Gold het menu van 't diner. Dat was op de ‘Amstel’ gedrukt,
natuurlijk. Je kan zoo iets niet aan een kok overlaten, als je zelf aan het hoofd staat
van een der voornaamste drukkerijen van Amsterdam....
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En gisteren, in die gejaagde soesa van Zaterdags-altijd, tusschen bezoeken,
betalingen, briefjes, getelefoneer,... had hij de proef moeten corrigeeren, zoo even
gauw, in een uilenvluchtje.... Trouwens,... hij wist het nog niet,... had hij werkelijk
die fout over 't hoofd gezien, òf... was er later misschien een stukje uit het zetsel
gevallen?... Maar, zóóveel was zeker, toen hij het pakje, gisterenavond, had thuis
gekregen, 't menu nog eens op z'n gemak bekeek - 't zag er netjes uit! - was hij
opgeschrokken in-eens: wel verdomd, er stond Soupe à la Riene, in plaats van
Soupe à la Reine!...
Het kón zoo niet! 't Gaf een te mal effect! Allemaal zouden ze aan Riene denken,
aan Riene den drukker, van Aschvelt Riene, Croes' grootsten vijand, en concurrent....
Want dat wist iedereen!... Baatz zou er stellig een mop op maken!... O! dadelijk!...
't Ging niet.... Het móést nog veranderd worden, overgedrukt!... Maar op Zondag,
't was Zondag!... Er werd niet gewerkt!... Toch móést het!... Kon hij het zelf niet
zetten?... Hij zou 't nog wel kunnen!... Maar niet zonder hulp.... Hij wist niet precies
waar de boel werd geborgen tegenwoordig. En drukken... dat ging in 't geheel niet
alleen.
Wist nu een van z'n beide jongens maar iets van het vak!... Ru of Theo!... Maar,
jawel!... Net de rechte!... Trouwens, ze zouden er vandaag toch geen tijd voor
hebben.... 't Was me 'n sousa! Ze liepen elkaar haast omver in huis!... En
zenuwachtig dat ze allemaal waren!... Gelukkig: morgen zou 't achter de rug zijn,
voorbij alweer.... Op het betalen na!...
En dus?... Aan een van z'n zetters vragen om even te helpen?...
In Godsnaam!... Maar wie?... Jan Visser? Och nee... liever niet.... Die was toen
zoo uitgevallen, brutaal!... Van Epe, Jan-Kees?... Dat was mogelijk beter... Een
ernstige man, zoo goedmoedig en vrindelijk doorgaans.... Een van z'n oudjes al!...
Toch ook lid van den bond.... Och nou ja!... 't Zijn de kwaadste nog niet soms!...
Van Epe... ja!... Croes wist precies waar die woonde.... Dat hielp ten minste....
Dadelijk dan maar!... Een vigelant!... Naar de Goudbloemdwarsstraat, in de
Jordaan....
De menschen keken verbaasd toen hij uitstapte, kinderen bleven bij 't rijtuig staan.
Zoo'n glimmende koets bij hun in de straat... dat was iets zeldzaams!...
Een dokter zeker!...
En buurvrouwen schoven hun ramen open, staken hun schonkige hoofden en
halzen naar buiten, schreeuwende, gillerig, tegen elkaar: wat er was...?
Intusschen had Croes al naar boven geroepen, de duisternis van het trapgat in:
‘Van Epe?!’... Jawèl!...’; was hij doorgestrompeld, voettastend....
Hij stootte een paar maal z'n hoogen hoed.
Wat maakte die trap dan ook malle draaien!... Een akelige trap, ja... zoo
uitgesleten!... zoo stijl!...
En, ba!... wat 'n lamme stank!... Dat 's toch altijd eender!... De frissche lucht...
daar schijnen ze 'n broertje aan dood te hebben, die menschen!...
God, wat 'n donkerte!...
Nog maar eens roepen: ‘Ben jij daar Van Epe?’
‘Va!... 'n Meheer!...’
Gestommel!... Croes, in het kleine, schemerlichte portaaltje gekomen, bleef
aarzelend staan. Het stonk daar ook al, zurig, benauwd.... Hoe houden ze 't uit!...
Ah!... daar had-je Van Epe!...
‘Zóó!... Goeiemorgen Jan Kees!’
‘Hé!... Meheer!... Gut, bent u 'et?...
‘Ja!... Ik mot je 'r is even hebben!...’
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‘Tot uws dienst.... Wacht, komt u binnen.... Hiersoo!...’ Hij stootte de kamerdeur
open. ‘Gaan daar is weg, sus?... Ga jij maar na' moeder!’
‘Och, zeg, laat ze maar! 'k Heb geen geheimen!... Dag kleine meid?
‘U begrijpt, met de Sondag,’ lachte Van Epe, moe-vrindelijk, ‘hei-je se thuis..., is
't nie waàr?... Gaat u sitten!...’
Croes deed het. Hij liet zich, wat langzaam, onzeker, neer, in de ritselend krakende
rietenstoel, aan de glimmende tafel.... Wat rook het hier muf! 't Was blijkbaar 't
vertrek, dat aan kant werd gehouden.... Wat glom
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hier alles, zoo stil en bleek, in het schemerig licht, wat een kaalte en kilte!... Er hingen
gordijntjes met franje voor 't raam..., dat uitzicht gaf op een binnenplaatsje...,
vuil-grauwe muren..., met andere raampjes daarin..., en gore gordijntjes....
‘Zoo, zoo!’, lachte Croes, ‘ben je altijd thuis, 's Zondagsochtends?... Zoo!... Ik
dacht nogal: zouen ze niet naar de kerk zijn?’ Hij knipoogde schalks.... Maar 't bleeke
gezicht van den langen zetter, die over hem stond, in aandachtig afwachtende
houding, bleef strak. Hij legde z'n groezelig-magere handen op tafel, wijd uit, er op
leunende.
Croes stak dan de zijne met breed gebaar in z'n zijzakken, gooide z'n lijf
achterover.... Hij wou joviaal doen en familjaar, maar het ging niet goed.... Er was
hier iets dat hem benauwde....
Hij vertelde nu wat er gebeurd was, lachend, maar toch... met de noodige klem.
‘Een blikslagers lastig geval, hè, op Zondag’ - hij reikte Van Epe 't menu - ‘je ziet, 't
mot vanavond dienen!...’ De zetter stond met het ding in z'n hand, stond er leuk
naar te kijken, met stillen, bijna onmerkbaren glimlach, begreep, naar het scheen,
toch nog niet precies... het gewicht van de zaak....
‘Je snapt toch, Jan-Kees, dat het zóó niet kan!... Wat?... Dat vat je toch?... 'k Zou
worden uitgelachen!...’
‘Jawèl, meheer!...’ Nu keek hij aandachtiger, wenkbrauwgefronsd, boven goedige
denk-oogen. Zijn ingevallen, zwak pareltjes zweetend gezicht, met de dunnige
bakkebaardjes, verstrakte. Toen keek hij weer al te ernstig haast, of er
menschenlevens mee waren gemoeid.... Ja, hij begreep wel, het kon zoo niet goed....
As 't nou nie net meheer Riene se naam was.... Daar soue se gebbetjes over
maken.... Dat snapte-n-ie ook.... En hij staarde zoo lang en zoo strak aandachtig
op 't lange menu..., 't was alsof-ie het las - al die fransche spijzen -, of-ie 't
gansch-en-al in zich op nemen wou....
Croes voelde zich meer-en-meer kriebelig worden, niet op z'n gemak. Het was
hem net of hij, onwillekeurig, zat op te snijden, hij met z'n diner! En dat tegenover
zoo'n man, zoo'n zetter, die zelf... nou ja!... 'n behoorlijk loon heeft, och ja..., nou
ja!... Had-ie 't maar overgelaten toch liever, dat ding..., dat menu... aan den kok....
Wat hadden z'n lui er ten slotte mee noodig!... Kwaad bloed, voor niets.... Had-ie
niet om gedacht!...
‘Nou, wat vin-je, Van Epe?... zèg!... Wat zullen we 'r 'an doen?... Kan jij even
helpen?’
‘Séker, meheer!... 'k Sel 't effe gaan doen..., met Van Swane.... Die woont hier
krek over, siet u.... Piet Swane, u weet wel, de drukker..., die kleine ja.... Die ken
me best effe helpe, wè-ja!... Laat u 't mijn maar over!...’
‘Zal 'k even meegaan... met jelie?...’
‘Wél nee, meheer.... 't Het niet noodig!... Waa-foor?...’
Een minuut of wat later reed Croes weer naar huis, zat hij, bij 't kletterend
raampjes-gerammel, in 't schokkende rijtuig, z'n best te doen zich wat blijer te maken.
Hèhè, dat was weer in orde gelukkig!.., 'n Opluchting!... Hè!... Maar het wou niet
goed lukken.... Er dreinde een lamme landerigheid in z'n denken na.... Hij verlangde
naar morgen.... Dat al die soesa weer goed-en-wel..., behoorlijk en wèl..., zou zijn
overgekomen!... De gewone orde, de regel, de eenvoud, teruggekeerd.... Al dat
gefuif.., 't verveelde zoo gauw!... 't Kostte maar hoopen geld, en wat heb je 'r an?...
Op zijn leeftijd.... Croes was niet jong meer!... Nou, of ie 't voelde!...
Gedurig zag hij Jan-Kees nog voor zich, dat stille, groezelig-bleeke gelaat, zoo
strak, met die ernstige, peinzende oogen, die ongezond-dunne bakkebaardjes, 't
glanzige zweet om de smalle neus.... Die stille ernst... met iets wonderlijk-waardigs....
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En zag er dan, in gedachten, al naast... die fuifgezichten... van straks..., van dien
avond....
Al dat helle, rijke, vergulde.., dat drukke en dure....

(Wordt vervolgd).
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Hoe zachtlijk wuiven....
Door Richard de Cneudt.
Hoe zachtlijk wuiven in den lichten wind
tallooze blaren, teere engelen-handen,
zeegnend gespreid over de stille landen,
waar Droomer Nacht zijn lieflijk werk begint....
Hoor, 't is éen roerend ruischen, dat zich windt
van al de stille, klare hemelranden
naar 't gouden Westen, waar de wolken branden,
en licht aan duister vredig-schoon verbindt....
Zie - in het Westen sterven alle kleuren
vredig in avonds moederlijken schoot...
Hoor, - 't ruischen wordt een zacht-weemoedig neuren
en Stilte, uitzeilend, in droef-kalmen dagedood,
op sterbevlagde gouden droomenvloot,
wekt overal Nachts wonderlijk Gebeuren....
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Boekbespreking.
J. Eigenhuis, Ergernissen, Amsterdam, van Holkema en Warendorf
(zonder jaartal).
Laat u niet afschrikken door dezen... niet bepaald aantrekkelijken titel, lezer. Zeg
niet: er zijn al ergernissen genoeg in de wereld. Want deze moet ge er nog bij
hebben. Ze zullen u vermaken, 'k beloof 't u!
‘Ergernissen’ is een roman. Het leven van Bernardus Theophilus Bleekers wordt
er in verhaald. Hoe deze Bernardus - genaamd Nard - gesjeesd theologisch student
uit Leiden zich te Waterkerk verhuurt als bakkersknecht, en hoe hij er, na eenige
mislukte pogingen, carrière maakt als koopman in eieren, kippen, konijnen, en als
ouderling en gemeenteraadslid; hoe deze Nard met z'n ijdele, bemoei-allige, plagerige
natuur heel Waterkerk op stelten zet, wat 'n goeie kerel hij eigenlijk is, in d e n
g r o n d ..., maar wat 'n akeligheid in het dagelijksch leven, en wel in de eerste plaats
voor zijn lieve, vroolijke vrouw, voor Guurtje, die zijn narrigheden zoo goedsmoeds,
ja opgeruimd weet te verdragen, toch altijd van hem blijft houden, ook al krijgt ze
ten slotte een ongeluk door zijn onmiddellijke schuld en een uitgeput zenuwgestel
ten gevolge van 't eeuwige afjakkeren dat hij haar doet....
Het slot is dat Nard tot bekeering komt, dat hij inziet ‘'n beest voor zijn vrouw...’
gewéést te zijn, want ja, dan is het te laat, dan is het lustig trippelend vogeltje - een
vergelijking van dominee Staverden - gestorven en 't helpt niet meer, of Nard al huilt
en jammert, en zoent haar lijk....
Een treurige geschiedenis zult ge zeggen.
Zeker, het is niet alles vroolijkheid ook in dit boek. En toch is het zoo innig
vermakelijk door de voortreflijke typeering van dien nieuwen Robertus Nurks, Nard
Bleekers, den theologiseerenden kippenkoopman, door het echt humoristisch verhaal
van de godsdiensttroebelen in het be-narde Waterkerk.
Het is weer vooral de tóón! De heer Eigenhuis - met hoeveel recht denken velen
aan een pseudoniem - moet dunkt me regelrecht en zonder ‘vreemd bloed’, ook
van moederszij, uit een stevig en ou-bollig zeventiende-eeuwsch hollandsch geslacht
stammen. Een verre neef van Breeroo! Wat heeft hij een schaterend plezier in z'n
Waterkerkers gehad, ook als ze elkaar in 't vaarwater zaten, afrosten zelfs, of in de
sloot trokken! Men denkt meermalen aan Ostade en Jan Steen, al wordt er nu
blijkbaar niet meer zoo enorm gedronken als in de ‘gouden eeuw.’
Intusschen, het eerste gedeelte van het boek schijnt mij beter te zijn dan het
laatste. Mij dunkt er is verslapping waar te nemen. En Nards bekeering doet een
beetje... ‘eind-goed, al goed’, al te blijspel-achtig aan. Ook stuit men nu en dan op
moppigheden die Breeroo stellig versmaad zou hebben, die 'n beetje te jong, te
jongensachtig klinken. ‘Steunend en zuchtend als een stervende neushoorn’ (bl.
110) - mij dunkt het vervallen tot zulke ‘bas-comique’ vergelijkingen is wel een gevaar
van dit aardig genre. Maar hoe leuk waargenomen en echt comisch is b v. (bl. 117):
‘De gebalde vuist sloeg hij zoo geweldig neer, dat het huis er van gedreund zou
hebben als ze niet toevallig op het veerenbed was terecht gekomen.’
Mij dunkt - het zij gezegd zonder ondankbaarheid voor vroegere goede gaven! de heer Eigenhuis heeft zich in dit boek op zijn allerbest gegeven. Ook zijn stijl is
krachtiger, pittiger dan anders. Typeeringen als die van Nard zijn er nog niet heel
veel, en nooit genoeg in onze litteratuur. ‘Ergernissen’ is een aardig boek, dat verdient
populair te worden.
H.R.
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Frans Hulleman, Stadsmenschen, Amsterdam, van Holkema en
Warendorf (zonder jaartal).
De heer Gerard van Eckeren, de talentvolle prozaschrijver, heeft onlangs (in 't
maandblad ‘Den Gulden Winckel’) een artikel over een paar pas verschenen bundels
prozastukken ingeleid met een afkeurend woord over de benaming ‘klein werk’,
waarmede, zooals hij
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zich uitdrukte, ‘het meer en meer gewoonte geworden is het novellen- en schetswerk
onzer auteurs te onderscheiden van datgene waarvoor de schrijvers het meer
uitgewerkt procédé van den roman gekozen hebben, ‘gekozen’ wel te verstaan niet
uit willekeur, maar uit den dwang, van het gegeven zelf. En Van Eckeren gaat voort:
‘Klein werk - toch een m.i. vaak onjuiste betiteling voor zoover zij meer dan een
soort-verschil bedoelt uit te drukken, zoodra zij n.l. bovendien een qualitatief
waarde-oordeel inhoudt. Evenwel een onjuistheid welke daarom zoo gemakkelijk
kon ontstaan en dáárom zoo vergeeflijk, wijl - nu het woord “novelle” om 't romantisch
geurtje dat het omzweeft meer en meer in miscrediet is geraakt en ook werkelijk op
het meeste van de hedendaagsche litteraire voortbrengselen niet meer is toe te
passen - het woord “schets” een passepartout geworden is ter aanduiding van de
ongelijksoortigste producten, mits een zekeren (welken?) omvang niet
overschrijdend’.
Inderdaad - hoe begrijpelijk en dus ‘vergeeflijk’ dan ook - de benaming ‘klein werk’
wordt tegenwoordig zeer dikwijls geheel verkeerd toegepast, op het proza n.l. van
schrijvers, die, i e t s a n d e r s willende geven d a n d e n r o m a n (het
lang-ademige, in den breede doorgezette verhaal), natuurlijk ook absoluut niet
gebonden zijn aan den omvang, dien een werk dient te hebben om door het publiek
voor een roman versleten te worden, maar daarom in eenigszins hoogeren zin (een
qualitatief waarde-oordeel inhoudend) nog volstrekt geen ‘klein werk’ behoeven te
leveren. Immers dat wat de waarde van een litterair kunstwerk bepaalt: de grootte
(d.i. breedte en diepte) van levensvisie en gevoel, van psychologische en
uitbeeldingskracht, zich uitende in conceptie, compositie, stijl, toon en woordenkeus,
dat eigenlijke is in vele korte prozastukken even goed te vinden als in sommige der
allerlangste, en zelfs leert de ervaring dat, om maar een voorbeeld te noemen, vele
Engelsche, (wellicht ook Hollandsche) dame-schrijfsters wier kijk op het leven en
de wereld nu juist niet bijster diep of breed te noemen is, verscheidene der
lang-ademigste boeken in twee of meer deelen geschreven hebben. Wie nu zal in
zijn hoofd krijgen zulke, meerendeels suffe of kinderachtige, lectuur ‘groot werk’ te
noemen? Het is integendeel dikwijls in 't geheel geen ‘werk’ geweest, niets dan...
‘spielerei’, tijdverdrijf, hóógstens de vrucht van vlijt, energie, volstrekt niet van zoeken
naar schoonheid. Daartegenover staat het proza van een Jac. van Looy, een Ary
Prins, een Frans Erens, of, om de ouderen niet te miskennen, dat van Potgieter en
Hildebrand, alles grootendeels bestaand uit kortere opstellen, welke niemand, die
met eenig besef van litteratuur is bedeeld, ‘klein werk’ zal willen betitelen.
Bij de uitdrukking ‘klein werk’ denk ik aan klein kunstwerk, en versta er onder den
litterairen arbeid, voorkomende in alle graden van volkomenheid, die tot onderwerp
of gegeven heeft een klein geval of klein gevoel, een kijkje, meer dan een breede
visie, en waarvan ook de psychologie n i e t d e b e d o e l i n g had door te dringen
tot het diepstmogelijke, of zich uit te breiden tot het universeele. Het boek
‘Stadsmenschen’ van Frans Hulleman acht ik een goed voorbeeld om mijn bedoeling
te verduidelijken. Het verhaalt op zeer onderhoudende wijze van een Amsterdamsch
jongmensch, die dobbelt op de Beurs, aanvankelijk niet zonder succes, doch met
ten slotte zeer funesten afloop. Door van de uiterste wanhoop en de zelfmoord van
dit jonge mensch aan 't slot slechts even melding te maken, zonder een poging te
doen die meer intense levensmomenten te pijlen, en op het papier te be-schrijven,
is het den schrijver gelukt zijn boek zuiver-van-toon, recht-in één lijn, te houden.
Het is zooals het daar nu ligt volkomen eerlijk, gaaf en respectabel werk, voortreflijk
i n z i j n s o o r t , maar die soort is klein. Daarmede is niet gezegd dat deze auteur
niet tot het grootere in staat kan zijn. Daarmede is alleen gezegd dat dit boek van
hem klein werk is, en als zoodanig zeer goed.
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Dat echter de schrijver Hulleman wél in staat blijken zal aan dieper gevoel en
visie uiting te geven, acht ik (die nog niet veel anders van hem las) waarschijnlijk,
daar op sommige plaatsen in zijn boek ‘Stadsmen-
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schen’ de toon zeer merkbaar in de hoogte is gegaan, zoodat zelfs eenige regels
zijn ontstaan, die in ‘grooter’ werk volstrekt niet misplaatst zouden zijn. Zulke regels
zijn te vinden in het gesprek van het jongemensch met zijn vader en in de laatste
bladzijden van het boek (de spanning en de onrust die aan de wanhoop voorafgaan
zijn met kracht en fijnheid gegeven), maar ik zal ze hier niet citeeren, die regels, om
dat ze gerukt uit het organisme waarin zij hun door mij bedoelde beteekenis bezitten,
dat ‘hoogere’, dat zwaarder kloppende leven, waarschijnlijk zouden blijken te missen.
De heer Hulleman, althans wanneer hij, zooals in dit boek, geen krachtige
sentimenten te uiten heeft, zet, waar zijn gevoel hem in den steek laat, zijn helder
denkend verstand aan 't werk. Hij moest dit misschien liever n i e t doen..., doch tot
zijn eer zij hier vermeld dat hij er beter mee slaagt dan vele Nederlandsche schrijvers,
wanneer zij in dezelfde positie verkeeren. Dat komt doordat hij wat men noemt een
origineele kerel, een geestig opmerker en typeerder is Met deze opmerking wil ik
alweer niet te veel gezegd hebben. Sommige van zijn studentikooze woordvondsten
acht ik slechts kwasi-geestig en vergeeflijk alleen wegens jeugdigheid van den
delinquent.
De heer Hulleman is misschien het sterkst in de dialoog. Maar hij schijnt dat zelf
ook te bevroeden en verlustigt zich wat al te veel in zijn kracht. Zijn boek
‘Stadsmenschen,’ overigens, is amusant en belangwekkend, niet alleen voor den
‘general reader,’ maar óók voor hen, die het littteraire zoeken.
H.R.

J. Everts Jr., Catastrophen, Bussum. C.A.J. van Dishoeck, 1905.
Een bundel van..., ja, hoe zullen wij ze nu noemen?... Laat ons maar ‘prozastukken’
zeggen. Nietwaar, wat is daar eigenlijk tegen? Het woord schets - de heer van
Eckeren heeft ook daarin gelijk - het is een passepartout geworden voor werken
waarvan er meer dan twee of drie in een boekdeel verzameld zijn, en dikwijls is het,
door z'n beteekenis van vlug neergezette, voorloopige noteering, geenszins op die
werken van toepassing. Zoo ook in dit geval. Zeker, er zijn misschien wel een paar
schetsen te vinden in dezen bundel van negentien, maar de meeste schijnen toch
gemaakt om zich zelf, het zijn kleine, maar volledig afgemaakte werkjes. Wat zij
gemeen hebben is iets innerlijks, iets dat niet te maken heeft met hun min-of-meer
áf zijn, het is door den schrijver met juistheid aangegeven in zijn titel: Catastrophen.
Inderdaad, wat Everts altijd opnieuw interesseerde en tot schrijven bracht, het
schijnen die plotselinge veranderingen in toestanden, keerpunten in menschenlevens
te zijn, welke wij catastrophen plegen te noemen.
De heer Herman Teirlinck, de voortreflijke woord-kunstenaar, die zich ook met
het teekenen van boekomslagen pleegt bezig te houden, heeft gemeend dat deze
geestesrichting des schrijvers ook door het uiterlijk van zijn boek moest worden
gesymboliseerd, en hij heeft een soort vampyrachtige noodlotsfiguur in pijnlijk
duivelslijden zwevend boven vreedzame daken onder het titelwoord geplaatst. Ik
vind deze teekening als decoratie lang niet mooi, maar geloof bovendien dat het
zinnebeeld niet geheel juist is. De omkeeringen toch, in dit werk van Everts, komen
bijna altijd voort uit den aard van menschen en dingen zelven; slechts in een paar
gevallen (op ‘Zaal 25’, Hooi-Tijd) grijpt het blinde toeval in om de catastrophen tot
stand te brengen, - en Everts was dan niet op z'n best, die ‘gevallen’ werden dan
ook niet méér dan gevallen.... Doch zelfs daar, ofschoon het toeval er in 't spel is,
denken wij toch eigenlijk niet aan het grimmig noodlot, daarvoor is Everts' werk veel
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te trouw-realistisch, te berustend sceptisch, te weinig opstandig en theatraal van
gebaar. Ik geloof dus, dat de heer Teirlinck ongelijk had dezen bundel met zulk een
romantische drakenfiguur te versieren, en zou, in 't algemeen gesproken, wel willen,
dat ons op omslagen en banden van boeken nimmer eenig, de bedoelingen van
het werk samenvattend, symbool als 't ware werd opgedrongen nog voor wij tot de
lezing konden overgaan. Ik meen, dat velen met mij verkiezen zulllen onze conclusies
omtrent de levens-beschouwing des schrijvers
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zelven te trekken. De ornementatie van een boekomslag zij... ornementatie, niets
meer, zooals de lijst van een schilderij het zijn kan; dat wat een kunstenaar te zeggen
heeft zal hij zelf wel zeggen, en niemand kan het ook zoo zuiver als hij, in zijn eigen
woord....
Ik dwaal af..., maar heb ook eigenlijk niet veel meer te zeggen over mijn onderwerp:
het boek van Everts. Werk als dit spreekt voor zich zelf, het is zuiver menschelijk,
het ontroert, het pákt, om eens een ouderwetsche term te gebruiken die het in zijn
onversleten dagen goed dééd.... En toch is het altijd litterair, wist des schrijvers
kracht zich in te houden, zich te stileeren. Dat de negentien stukjes van dezen bundel
niet álle even goed zijn, het is uit het bovengezegde ook al duidelijk genoeg. ‘Pieter
Krum’ lijkt inderdaad slechts een armzalig krummeltje na de voortreffelijke
middelmoot: ‘Een Afscheid’, ‘Christine Detmers’, en ‘Rijkdom’, zoo doordringend
van psychologie, zoo vast van beelding.
H.R.

Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons: G. van Hulzen's
Getrouwd, Albert Verwey's Inleiding tot de Nieuwe Nederl. Dichtkunst
(1880-1900), enz.
De Wereld-Bibliotheek... ís nu nog geen bibliotheek; vijf en twintig deeltjes vullen
amper een boekenplankje; maar - wij zijn er van overtuigd - eenmaal zullen er
honderden, wellicht duizenden deelen zijn, en dan... o dan zal er, naar wij hopen
en verwachten, niet één, maar zullen er duizenden Wereld-Bibliotheken zijn, in de
werkkamers en huiskamers van duizenden Nederlanders. En dan zal een nationale
weldaad werkelijk voltooid, zal er reden zijn den heer Simons grooten dank en
algemeene hulde te brengen voor zijn initiatief en zijn volharding.
Niet dat wij den energieken ‘leider’ van deze onderneming onze hulde voorloopig
geheel zouden wenschen te onthouden. Dat zou in hooge mate onbillijk zijn. C'est
le premier pas qui coûte, en de heer Simons begon flink, energiek, ruim. Maar is
het wel altijd waar in zaken als deze, dat de eerste stap de moeilijkste is? Blijkt niet
volhouden, voltooien, een fraai en duurzaam gebouw tot stand brengen, dikwijls
héél wat lastiger dan de aanvang was, de ‘eerste-steenlegging’?... Neen, zegt ge,
deze vergelijking met huizenbouw gaat niet op, want een goed architect heeft zijn
vaststaand bestek, waarnaar hij werkt. Juist! maar... ja, ik zal het maar zeggen:
dient een bibliotheekbouwer daar eigenlijk ook niet mee te beginnen?
Nog eens: de eerste stappen van den heer L. Simons waren flink, veerkrachtig.
Maar waren ze niet 'n klein weinig te... wild?....
Nu reeds, nadat pas een twintigtal nummers zijn verschenen, zegt de heer S. in
o

zijn Correspondentieblad (April/Mei, n . 1906): ‘Wij hebben in dezen eersten jaargang
nogal veel oorspronkelijk werk gegeven. Dit had het nadeel, dat er weer te weinig
ruimte overbleef voor de wereld-literatuur, terwijl we toch niet konden voldoen aan
onzen wensch, om veel meer oorspronkelijks te geven.’ Daarom gaat hij nu, naast
de Wereld-Bibliotheek, de N.B., oftewel Nederlandsche Bibliotheek, stichten, een
nieuwe zeer goedkoope serie van louter oorspronkelijke werken. Uitstekend! Wij
juichen van harte toe! Maar, wij zouden toch geneigd zijn te vragen: hoe nu, behooren
dan de oorspronkelijke boeken, die gij gaaft, eigenlijk niet tot de wereldliteratuur?
Of is dat zoo niet bedoeld? Dan blijft het toch jammer dat het zóó werd gezegd;
want al veel te veel bestaat de overtuiging in ons land, dat wij met de overige wereld,
wat literatuur betreft, niet meepraten mogen.... En dan... is daar de twijfel die opkomt:
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deze spoedige verandering, duidt zij niet op eenige onvastheid in de ‘leiding’? Heeft
de heer Simons zich wel klaar voor oogen weten te stellen, wat hij wilde vóór hij
begon? Heeft hij zich niet te veel gesteld op het standpunt, van te moeten geven...
‘elck wat wils’, een aanvechtbaar en wankel ‘standpunt’, zou ik meenen, uit een
volks-paedagogisch ‘oogpunt’. Het doet er misschien niet veel toe..., maar als ge
nu de lijstjes der W.B. doorkijkt, ziet ge wel vele goede namen, maar zij dwarrelen
u 'n weinig voor de oogen; ge krijgt den indruk van een veel-
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vervig mozaïek, waaraan gewerkt wordt door de kleurige steentjes met lossen greep
over de vlakte te zaaien. Het doet er misschien niet veel toe, zeg ik nogmaals, áls
het mozaïek maar tot stand komt, niet waar, en een schoon mozaïek wordt... En
daarom, laat ons afwachten en vertrouwen....
Vastheid van leiding lijkt mij zoo iets noodzakelijks bij een ondernemen als dit.
Men komt voor zooveel moeilijkheden te staan. De heer Simons vertelt er ons zelf
van. Hij deelt mee, dat eenigen zijner abonnés hun bevreemding hebben geuit over
de keus van Van Hulzen's ‘Getrouwd’. Dat is toch geen lectuur voor de huiskamer
- geen boek voor het gezin!, heeft men gezegd. En de heer Simons antwoordt:
‘Mogen we daar nog eens over praten?’ En hij tracht de mopperaars te overtuigen,
op deugdelijke gronden zeer zeker, dat ‘Getrouwd’ wel degelijk lectuur voor de
huiskamer is, dat men goed doet zelfs, het ‘voor te lezen’ aan jongens en meisjes
van 15 tot 21 jaar (dit ‘tot 21’ moet men bepaald ook niet al te letterlijk opvatten; of
beteekent 't, dat ‘meerderjarigen’ - de nieuwe wet! - niet meer voorgelezen behoeven
te worden?) Maar, eilieve, geachte leider, zult ge dan morgen niet een deeltje in uw
‘Wereld-Bibliotheek’ geven, dat niet geschikt is voor het bekende ‘slinger’-proces
op de huiskamer-tafel?, dat niet in aanmerking komt om te worden voorgelezen aan
zoo jeugdige personen? Bedoelt gij, met uw W.B., niet principiëel iets heel anders
dan... de Gartenlaube?.. Gij hebt immers een afdeeling: voor de jeugd? Welnu, mij
dunkt, het ware mogelijk geweest uw bevreemde abonnés dáárheen te verwijzen....
Ik geloof eigenwel wel, dat ik bezig ben de uitingen van den heer S. in zijn
Correspondentieblad wat al te zeer au sérieux te nemen. Dat moet hem in elk geval
aangenamer zijn dan het tegenovergestelde. Maar hij zal mij wellicht in zijn hart
beschuldigen van muggenzifterij, en zeggen: wees nu maar blij met wat ge krijgt
aan goede lectuur en laat het Correspondentieblad buiten uwe critische bemoeiing.
Inderdaad is dan toch uit de feiten gebleken, dat de heer Simons Van Hulzen's
voortreflijken roman ‘Getrouwd’ - dat trouwhartig-eerlijke, gansch-en-al van een
innig leven doortrilde boek - wel degelijk een passend deel acht in een
Wereld-Bibliotheek, en blijkt verder uit 's leiders mededeelingen over
toekomstplannen, dat het wel zeer bepaald in zijn bedoeling ligt werken te geven,
die nu niet juist voor de jeugd zijn geschreven, en ook tot de voor kinderen
ongeschikte lectuur dienen gerekend te worden. Ik lees daar dat ‘Faust’ zal worden
vertaald (door onzen dichter Adama van Scheltema; - zijn de in dicht-maat vertelde
‘bedrijven van den booze’ niet zoo erg als het proza over dergelijke onderwerpen?)...
Dan zie ik ook dat ‘De Veroveraar’ van mevrouw J.A. Simons - Mees in de N.B. zal
worden opgenomen. Heel goed! Maar dat zou ik dan toch heusch liever niet
voorlezen aan meisjes onder de 18 jaar, geachte leider. Zij zouden zich misschien
wel amuseeren, ja, ja!... de majeur-toon!..., maar... als ze nu eens gingen denken,
dat wat hún ontbrak ook was... ‘le mâle’!....
Ik hoop dat men voldoende zal kunnen merken dat al deze opmerkingen van mij
blijken van groote belangstelling zijn. Want daarop heeft de W.B. en heeft haar
‘veelzijdige’ leider zeker in de eerste plaats recht. De W.B. is ontegenzeglijk iets om
heel blij mee te zijn (niet het minst voor Nederlandsche auteurs, die daar lezen: ‘En
gaan we tot 20.000 ex., dan behoeft geen honorarium vraag ons te bekommeren.’
Papperlepap! Dat is nog eens, wat men noemt, mannentaal!) En wat zijn er al 'n
kostelijke deeltjes. Dickens, Tolstoï, Molière, Shakespeare, Hebbel, Ibsen..., Prof.
Hugo de Vries. Ook een boekje als Verwey's Inleiding kan veel goed doen, dunkt
me, kan althans onze bloeiende nieuwe nederlandsche dichtkunst weer vele nieuwe
bewonderaars toevoeren. Dat zullen dan wel in de eerste plaats zijn de velen, die,
als de heer Verwey, in een gedicht voor alles zoeken naar de waardevolle,
wereld-beschouwende gedachten, die het met hem eens zijn dat ‘wat wij poëzie
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noemen’ ís ‘het geloof dat de wereld onwankelbaar dezelfde’ blijft, trots al ‘hare
verandering.’ Dat er velen zoo zijn acht ik zeker; onze volksaard is ernstig, degelijk,
bedaard en be-
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spiegelend.... Intusschen zou het misschien wel interessant zijn het schrijven van
zoo'n inleiding ook eens op te dragen aan een dichter of criticus, in zijn soort even
hoog staand als de heer Albert Verwey, die het vers een meer
bloedrijk-hartstochtelijke, zeggen wij desnoods: meer zinnelijke liefde toedraagt.
Dat zou zelfs wel nuttig kunnen zijn, de lezers zouden dan de verschillende
opvattingen kunnen vergelijken. Want wat de heer Verwey over poëzie en litteratuur
in 't algemeen pleegt te zeggen, met nadruk, met het volle gewicht van zijn autoriteit,
het schijnt mij - en dat komt natuurlijk juist omdat de heer Verwey zulk een krachtige,
hoekige persoonlijkheid is, nogal erg eenzijdig...
Onder de meest belangwekkende dingen, die de W.B. voor de naaste toekomst
belooft behooren een Ilias-vertaling door Karel van de Woestijne en een bloemlezing
uit Vlaamsch proza door Emm. de Bom. Inderdaad, de heer Simons zoekt zijn
medewerkers zonder litterair-theoretische... vooringenomenheid, en hij slaagt dikwijls
voortreflijk.
Eindigen wij met een toost: het ga hem wel met zijne onderneming, die wij met
de gróótste belangstelling zullen blijven volgen. Indertijd hebben we vernomen van
de tegenwerking eeniger, meer ‘gewone’, Nederlandsche uitgevers, die o.a.
exorbitante sommen zouden hebben gevraagd voor het opnemen in de W.B. van
boeken uit hun ‘fonds.’ Mogen die uitgevers toch inzien, hoe kortzichtig en
onverstandig zij handelden. Niets moedigt meer aan tot het koopen van boeken dan
het bezit van boeken; het bezit van een mooi, geliefd boek in eenvoudige, goedkoope
editie doet verlangen naar de mooiere, duurdere uitgaaf. Het ‘debiet’ van goede
boeken stijgt dikwijls met een meetkundige reeks, ieder verkocht ex. maakt reclame.
Dat weten b.v. sommige Engelsche uitgevers heel goed en zij geven vaak van hun
zes-shilling-romans six-pence edities om ze eens flink algemeen bekend te maken.
Deze maatregel, zeggen zij, werkt dan als een reclame voor de duurder en fraaier,
duurzamer edities. Ten minste... als het boek een goed boek is.
H.R.

Boekkunst.
Emm. de Bom. William Morris en zijn invloed op het boek.
De tijden zijn geweest, dat zij, die hun ambacht volkomen meester waren hier werken
in uitvoerden, van hooger kunstgevoel dikwerf getuigend dan de arbeid van hen die
als kunstenaars aangeduid werden. Of men toen zijn vak beter verstond, en er meer
genoegen in vond, zoodat het vanzelf sprak dat men steeds trachtte iets moois te
maken, of dat de persoonlijke eischen geringer waren en de waardeering grooter;
wellicht het een en het ander, maar zeker is, dat de kunst uitgaande van het ambacht
nagenoeg verloren is, tenminste als men enkele hier en daar voortlevende tradities
uit vroeger dagen uitzondert, waarop de schoonheid waarschijnlijk onbewust nog
haren stempel drukt. Kunst en Ambacht zijn vreemd aan elkaar geworden, en zij
die zich tot de eerste aangetrokken voelen staan vaak zeer verre van het tweede,
en de man van het ambacht, voor hem is kunst doorgaans een klank geworden, die
in zijne omgeving niet meer thuis hoort.
Als men nu in de laatste jaren de beweging, die men herleving der klein-kunsten
wel eens noemt, nagaat, dan hoort men spreken van ambachtskunst, van
kunstambacht, van nijverheidskunst enz., enz. en als men dan onderzoekt, wie het
zijn, die zich met de naam van kunstnijvenaar, of ambachtskunstenaar noemen,
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dan zijn het zelden mannen uit het ambacht, uit de nijverheid voortgekomen, maar
meestal lieden die van buitenaf, soms bespiegelend, soms daadwerkelijk zich
eenigszins met een of vele ambachten vertrouwd gemaakt hebben en nu trachten
hierin weer iets te brengen van de schoonheid, die ieder ambacht kan kenmerken.
Dat deze gang van zaken hoewel verklaarbaar, eenigszins vreemd is, en zeer
waarschijnlijk geen ambachtskunst in het leven zal roepen, is duidelijk wanneer men
het uitgangspunt maar eens goed beschouwt. Iets anders daar-
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entegen is, dat de mensch van intellect, en schoonheidszin, zich aangetrokken
gevoelende tot een of ander ambachtsuiting, in samenwerking en overleg met hem
wiens dagelijksche werk het is, iets kan maken, dat boven het gewone niveau zich
verheft, dat worden kan een kunstwerk in zijn soort. Noodig is natuurlijk, dat hij de
eischen van het métier kent, en hoe beter hij die meester is, des te zekerder kan hij
op zijn doel afgaan, wetende wat de moeilijk te omzeilen klippen zijn, en op welke
wijze hij de beste resultaten bereiken kan, zonder de techniek noodeloos geweld
aan te doen; want o men kan zoo gemakkelijk beweren dat iets zus of zoo beter
zou zijn, wat bij grondige kennis van het vak blijkt op technische moeilijkheden af
te stuiten.
Als men zich dan ook maar niet inbeeldt, of voorstelt, door zijn bemoeiingen het
ambacht en de waarde hiervan weer in eere te herstellen; dan kan uit de
samenwerking van kunstenaar en vakman wel iets voortkomen dat ons doet zien,
wat het handwerk vermag te geven, wanneer het door smaak en kunstgevoel geleid
wordt. En zoo wij hopen, kunnen die voorbeelden dan weder dienen, om den
ambachtsman zelf weer wat liefde voor zijn vak te schenken, om hem de mogelijkheid
voor oogen te stellen, dat er ook betere dingen dan het alledaagsche te maken zijn.
Maar een waarlijke herleving van het ambacht zal noodzakelijk van hem zelf moeten
uitgaan, door meerdere kennis, meerdere ontwikkeling, gepaard aan zijne praktische
ervaringen. Nu zijn heden ten dage deze laatste wel niet altijd even groot en is de
geest van oppervlakkigheid uit den tegenwoordigen tijd den ambachtsman ook niet
vreemd, maar deze zwakke broeders blijven buiten rekening, van hen is toch in
geen enkel opzicht iets te verwachten. Wij moeten evenmin de mannen hebben,
die alleen hun werk doen, omdat het geldelijk voordeel geeft, en hun ambacht dra
vaarwel zeggen, zoo spoedig zij in een ander, een lucratiever of aangenamer
werkkring vinden, maar hen, die er iets voor voelen, er een eer in stellen hun werk
zoo goed en zoo mooi mogelijk te doen. Wij zoeken hen, die vóór alles een ambacht
uitoefenen, omdat ze er pleizier in hebben; al missen zij dan een gevoel voor schoone
vormen en lijnen, toch zal dan de liefde voor hun vak hen drijven tot meerdere kennis
en zullen zij leeren waardeeren de meesterstukken, in vroeger dagen door hunne
vakgenooten gemaakt en hierin een aansporing vinden om aan hunne praktische
kennis door vormenschoonheid een beschaving te geven, waardoor hun werk dan
weer de bekoring krijgt, die van ware ambachtskunst uitgaat! Ik geloof, dat het noodig
is, beide richtingen goed van elkander gescheiden te houden, juist nu de
begripsverwarring hierover bij velen nog al groot is.
Dit doet echter niets af aan de waarde en belangrijkheid van hen, die de décadence
van het ambacht voelden en naar iets beters, iets schooners wilden trachten en
Morris, de baanbreker, vermindert daarom dan ook in geen enkel opzicht. Hij is de
man geweest die o.m. heeft doen zien, dat een boek een genoegelijker, smakelijker,
fraaier uiterlijk kon hebben dan men langen tijd meende, maar al had hij zich dan
ook nog zoo met het métier vertrouwd gemaakt, om te kunnen weten, waarin hij
verbeteringen kon aanbrengen, toch valt, wat hij gedaan heeft o.i., buiten het terrein
der ambachtskunst, en zal zijn werk den ambachtsman ten slotte iets onbereikbaars
toeschijnen.
Morris' streven en pogen heeft echter zeer zeker zijn nut gehad; het heeft velen
eens doen zien dat er van het boek wel degelijk iets te maken was, en dat de
schoonheid uit vroeger dagen niet louter beschouwd behoefde te worden als een
herinnering uit tijden die voorbij waren en niet weer terugkeeren. Hij heeft ze wakker
geschud de mannen, die gevoelig voor schoonheid in boekkunst, hieraan mede
hunne krachten gingen wijden, die voort gingen bouwen op zijne denkbeelden vooral
en die ons geven zouden de resultaten van hun eigen streven, verschillend naar
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hun persoonlijken aard, maar in zich dragend de beginselen van den grooten
voorganger.
Zoo moeten we hem aanzien geloof ik; ‘als een kamper,’ zegt Emm. de Bom,
maar dan toch een kamper die niet alleen gevochten heeft tegen vastgeroeste
tradities, tegen onwil en onmacht, tegen wansmaak en
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onkunde, maar ook als een kamper die ten slotte door den strijd iets verkregen
heeft, waarop hij trotsch kan zijn, dat hij als een zegeteeken kan toonen. En van de
vele zijden aan dezen merkwaardigen mensch wil de heer De Bom slechts op zijn
streven tot boekverbetering het licht doen schijnen.
Het boekske: ‘William Morris en zijn invloed op het boek’ J. B Madou-Cop
Antwerpen, Joh. J. Lodewijk Amsterdam, is reeds van 1905 en de lezing van den
Antwerpschen schrijver, dagteekent van nog vroeger, van de tentoonstelling van
het Moderne-Boek in het Plantijnhuis, en als zoodanig is dan een bespreking,
beschouwing, aankondiging of hoe ook, in deze kolommen wel wat als mosterd na
den maaltijd; maar de strooming voor boekkunst is goddank niet van tijdelijken aard,
en daarom zal alles wat daarmede samenhangt hen die er iets voor voelen nog wel
belang inboezemen, en hen die er onverschillig voor zijn, misschien eens tot
nadenken brengen, en van de meening afhelpen, als ware een boek alleen een
aantal zwart bedrukte vellen, waarvan de inhoud het eenige belangrijke vormt.
In einde 1890 begon Morris zich geheel aan het boek te wijden en stichtte hij de
Kelmscott-Press, waarvan de naam in later jaren nog herinneringen zal wekken aan
een onwankelbaar streven om het boek te maken tot een uiting van schoonheid.
‘Eerst,’ schrijft De Bom, ‘bekommerde hem het papier. Het machinaal vervaardigde
papier deugt niet: er wordt te veel geknoeid in de manufactuur.’ Is hij eindelijk hierin
geslaagd, dan worden proeven genomen met de drukinkt en zijn ten slotte deze
beide technische factoren in orde dan komt de meerdere zorg voor het lettertype.
‘Men weet dat Morris drie letters teekende, die dan onder zijne leiding door Mr.
Prince gegraveerd werden en dan gegoten. De eerste letter was de golden type,
zoo genoemd naar The Golden Legend van Caxton, het eerste boek dat er mede
gedrukt moest worden.’
Dat hij zijn steun zocht bij het werk der groote voormannen in de boekkunst,
bewijst dat: ‘Die letter was gebaseerd op een type van Nickolas Jenson, de Duitsche
te Venetië gevestigde boekdrukker wiens Plinius van 1476 dagteekent, alsmede op
de letter van Leonardo van Arezzo's geschiedenis van Florence, door Jacobus
Rubeus, ook in 1476 te Venetië verschenen, en die wel op de Jenson-letter geleek.’
‘Maar Morris noemde men in Engeland niet voor niet al schertsend “The Gothic,”’
en zijn liefde en vereering voor dien tijd zou hij ook uitspreken in een tweetal andere
door hem ontworpen lettertypen.
‘En zoo ontstond de letter waarvan hij 't meeste hield: de Troy type. Die letter
werd speciaal uitgedacht voor: “The Recuyell of the Historyes of Troye,” dat 24
November 1892 verscheen. De invloed der schoone lettertypen van Peter Schoeffer
van Mainz, Gunther Zainer van Augsburg en Anthonius Koburger van Neurenberg
was er in te voelen.’
En van de derde letter, de Chaucer-Type, die alleen in grootte van de Troy
verschilt, deelt de heer De Bom ons mede: Ze werd eerst gebezigd voor den inhoud
en woordenlijst van The Recuyell of the Historyes of Troye, maar zou haar naam
danken aan de heerlijke Chaucer-uitgave: Tales of Geoffrey Chaucer. En zoo vertelt
de heer De Bom verder genoegelijk en eenvoudig van Morris en van zijn invloed
op zijn geestverwanten, waaraan de Vale Press, de Doves Press, de Ashendene
Press, de Essex Press, de Dun Emer Press en meer andere hun ontstaan danken.
Het is een aardig boekje, dat van De Bom, geschreven met het enthousiasme van
den Vlaming die gloeit van sympathie voor den baanbreker, die het boek hare
vroegere schoonheid weder wou hergeven, en al is de datum van verschijnen dan
ook reeds lang verstreken, daarom is een aankondiging hier toch nog wel
gerechtvaardigd en wij hopen dat het tevens een aansporing zij tot kennismaking.
R.W.P. JR.
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[Deel XXXII]
Inhoud van Deel XXXII.
Bladz.
AANKOMST IN 'T KOSTSCHOOL, door 412
A.M.P.
ARTISTIEK EIGENDOM, door R.W. P, 287
JR
BAZEL, K.P.C. DE, door H.P. BERLAGE 73
NZN., met een portret naar litho van
Georg Rueter en 15 andere illustratiën
BEDE, door RICHARD DE CNEUDT

309

BELGISCHE SCHILDERKUNST, door
R.W.P. JR., met 2 illustratiën

421

BOEKBESPREKING, door H.R., F.MN. 65, 138, 209, 281, 345
en R.W.P. JR., met 1 illustratie
BIJ VREEMDE MENSCHEN: De Groote 276
Partij, door HENRI VAN BOOVEN
CORSICA, een Reisverhaal, door THEO 371
DE VEER, met 13 illustratiën
DAGBOEKEN, door H.R.

416

DE ERFENIS, door SAMUEL GOUDSMIT

402

DE GELUKKIGE FAMILIE, Roman van 55, 118, 201, 257, 321, 393
een Gezin, door HERMAN ROBBERS,
Hoofdstuk VII tot XII
DERKINDEREN, A.J., door M.W. VAN
289
DER VALK, met 14 illustratiën naar werken
van den meester
DUNCAN, MISS ISADORA, EN HAAR 89
SCHOOL TE GRUNEWALD BIJ
BERLIJN, door L.W., met 13 illustratiën
EEN HUWELIJK, dramatische studie in 127
één bedrijf, door FRANS MIJNSSEN
GEDICHTEN, door ADOLF HERCKENRATH 186
HET MODERNE BELEG, door S.
383
SCHILDERMAN, Luit. Art., met 7 illustratiën
HET IJLE LEVEN, door JAN WALCH

392

HUWELIJKS- EN DOODSPENNINGEN 230
IN DE 17DE EN 18DE EEUW, door H.J.
DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, met 18
illustratiën
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INDISCHE KUNST (Nieuwenkamp's Bali 69
en Lombok), door R.W.P. JR., met 5
illustratiën
IN SPANJE, door HENRI VAN BOOVEN,
met 4 illustratiën

107

JAN STUYT, ARCHITECT, door JAN
219
BROM, met een portret naar teekening
van HUIB LUNS en 12 andere illustratiën
KLEINE-STADSLUCHT, door JAN WALCH 331
LAND VAN WEDERGEBOORTE, door 103
F.M. KNOBEL, met 3 illustratiën
LEVENS DIE ELKAAR VOORBIJ GAAN, 42
door SARA BOUTERSE
LUCHTVOEDING EN
176
LICHAAMSHOUDING, door G. POLVLIET,
met 15 illustratiën
MOEDER, door JOHa. W.
KERKMEIJER-BAKKER

320

MUSEUM-GEBRUIK, door R.W.P. JR.

143

NAZOMER, door E. MOLHUYZEN

117

ONTGOOCHELING, door GEORGE FECH 338
OPGRAVINGEN TE ARGOS, door Dr.
C.W. VOLLGRAFF, met 14 illustratiën

9

REGEN-ZONDAG, door ADR.
ZOETMULDER

267

REISHERINNERINGEN, door JO DE VOS 188
REMBRANDT VAN RIJN 1606 - 15 Juli 3
- 1906, door Dr. A. BREDIUS, met een
fotogravure (buiten tekst) en 3 andere
illustratiën naar schilderijen van den
meester
REPRODUCTIEVE KUNST, door R.W.P. 423
JR.
RIJWIEL BIJ DE VERDEDIGING VAN
NEDERLAND, HET, door G. POLVLIET,
met 11 illustratiën

18

SANGIREESCHE KOFO-WEEFSELS, 164
door MARTINE TONNET, met 11 illustratiën
SIERMOTIEVEN VAN DE
GEELVINCKBAAI, door JOH. F.
SNELLEMAN, met 6 illustratiën

252

STILLE STOET, door LOUIS CARBIN

132
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SUZE BISSCHOP-ROBERTSON, door 355
H. DE BOER, met portret en 13 andere
illustratiën naar werken van de schilderes
TINACRIA, door G.B. HOOIJER, met 8
illustratiën naar teekeningen van den
Schrijver

242

TOLEDO, door HENRI VAN BOOVEN, met 301
3 illustratiën
VAN EEN SCHILDERSLEVEN, door
THEO DE VEER, met 15 illustratiën

147

VAN HEI EN BOUWLAND, door H. VAN 30
LOON, met 12 foto's uit IDZERDA's Album
VERZEN, door RICHARD DE CNEUDT

61

WANDBESCHILDERING, DE, IN HET
PROTESTANTSCHE KERKGEBOUW
TE ROSENDAAL IN GELDERLAND,
door Dr. J.D. BIERENS DE HAAN, met 3
illustratiën

368

WAT ZIJN DE STERREN? door Dr. C.
EASTON, met 6 illustratiën

311
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REMBRANDTS MOEDER

(1639). KEIZERLIJK MUSEUM, WEENEN.
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Rembrandt van Ryn
1606 - 15 juli - 1906
r
door d . A. Bredius.
en

Waarom maakt zich de geheele wereld op om eerstdaags - den 15 Juli 1906 den dag te herdenken, waarop de zoon van een molenaar te Leiden geboren werd?
Waarom wordt die zoon van Harmen Gerritsz gevierd, geëerd, als geen vorst ooit
te voren; waarom is zijn naam de meest bekende geworden van ons land, zóó, dat
het voor een schande zou gelden hem niet te kennen?
Niet, omdat Rembrandt een groot schilder, een beroemd kunstenaar is alleen;
want zoo zijn er meerderen gevierd, gehuldigd. Ik herinner aan de feesten ter eere
van Rafaël, Rubens, Van Dyck.
Maar Rembrandts kunst staat daarom boven die van al die beroemde meesters,
omdat zij tegelijk zoo b o v e n m e n s c h e l i j k en toch zoo i n n i g m e n s c h e l i j k
is!
B o v e n m e n s c h e l i j k , want wie onder onze kunstenaars, die niet zijn onmacht
gevoelt bij de meesterstukken van dit genie; die niet vraagt door wat wonder
Rembrandt het licht kon mengen onder de verwen op zijn palet, zóó dat zijne
schilderijen nu nog, na bijkans driehonderd jaren, een gloed uitstralen waarbij alle
andere kunst dood, dof, kleurloos wordt!
Maar i n n i g m e n s c h e l i j k tevens. Wie heeft als Rembrandt de diepste
roerselen van het menschelijk gemoed bespied, en wie wist ze weêr te geven als
hij? Hij, de man vol passie en kracht, die zelf het leven geleefd heeft, lief had, en
leed, hij had ook de éénige gave al wat een menschenhart gevoelde met penseel,
etsnaald of pen uit te drukken, zóó, dat wij het mee kunnen voelen. En dat brengt
ons dezen kunstenaar zooveel nader dan alle anderen: zijn innig-menschelijke
kunst.
De Bijbel was het boek waaruit hij bij voorkeur, bijna altoos, de onderwerpen koos,
die hij, hetzij in doorwrochte schilderijen of etsen, nog veel meer in vluchtig op het
papier geworpen teekeningen, schijnbaar slechts krabbels, altijd tot grootsche
kunstuitingen verwerkte.
Reeds aan de knieën zijner eerbiedwaardige moeder, die hij meer dan eens
afbeeldde met het Boek der Boeken op den schoot, leerde hij dien Bijbel kennen.
Geen geschiedverhaal haast, of hij gaf er ons een visie van, zóó als hij het opvatte:
altijd innigmenschelijk. Hij kleedde zijne bijbelsche figuren niet in historisch-getrouwe
gewaden; hij laat den Zaligmaker zijn Evangelie verkondigen aan zijn, Rembrandts
volk, aan de armen en ellendigen van z i j n tijd. Als hij de ‘geboorte’ schildert, zien
wij in Jozef een timmerman van z i j n e omgeving, eene gewone moeder, met een
niet geïdealiseerd kind aan de borst. Niemand heeft wellicht den Bijbel aan het volk
nader gebracht dan Rembrandt in zijne dagen. Maar door zijn tooveren met het licht
en donker, door zijn heerlijke kleurenharmonieën gaf hij wijding aan zijne schijnbaar
zoo alledaagsche voorstellingen van de bijbelsche verhalen. Slechts nu en dan grijpt
hij naar een voorwerp uit zijn rijke verzamelingen; wordt er een Oostersch vorst
aangeduid, dan is het een veelkleurige turban, die dienen moet hem aan te duiden,
een kostbare stof, die in een vorstelijken mantel herschapen wordt.
Naast zijn bijbelsche onderwerpen, was de mensch, het menschelijk gelaat, voor
Rembrandt een onuitputtelijke bron van studie. Wat heeft hij in den blik van een
oog, in de rimpels van een voorhoofd gelezen, en hoe doet hij ons de ziel van zijne
modellen ontdekken in de beeltenissen die wij vol stille bewondering beschouwen!
Er is maar één schilder geweest, dien wij op d i t gebied Rembrandts evenknie
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kunnen noemen: Velazquez! Maar Rembrandt gaf nog meer dan hij. Door het
meesterlijk spel met licht en schaduw wist hij zijn portretten zóó te belichten, dat zij
als levend voor ons staan; daar is lucht, ruimte om hen heen, de gedachte aan doek
en verf verdwijnt, h e t l e v e n spreekt tot ons.
Maar alles is bij hem de uitdrukking van het zieleleven. Geen heerlijker voorbeeld
dan die kostbare ets, bekend onder den naam
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van: de honderd guldens prent. Hoe meesterlijk zijn daarop al de verschillende
zieken gekarakteriseerd, die den grooten Geneesmeester omringen! Die eenvoudige
oude man, met vrome uitdrukking luisterend, terwijl naast hem een groep
schriftgeleerden half spottend, half verbaasd over Jezus schijnt te redekavelen.
Vóór hem de ‘rijke jongeling’, de hand voor neus en mond houdend bij al die zieken
en dat armoedige volkje. En is er iets treffenders dan die oude, afgemagerde vrouw,
met haar handgebaar den Wonderdoener smeekend haar niet te vergeten? Geen
afbeelding van den Zaligmaker kon een dieper indruk op het volk maken dan zulk
een kunstwerk.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat Rembrandt gedurende een tijdperk van
zijn leven in zijn land voor een zeer groot kunstenaar gehouden werd. Toen hij in
1649 een Acte voor een Amsterdamschen Notaris passeerde, schreef deze achter
zijn naam: w i j t v e r m a e r t s c h i l d e r , iets wat bij andere tijdgenooten nooit
voorkomt. Dat Rembrandt later meer op den achtergrond gesteld werd, ligt
waarschijnlijk meer aan zijne vrije levensopvatting, die in botsing kwam met de
bekrompen denkbeelden van zijn tijd, dan aan de waardeering zijner kunst; al valt
niet te ontkennen, dat de bijval, dien een gladder, kleingeestiger schildertrant tegen
het einde van zijn leven meer en meer vond, gelijken tred hield met een steeds
breeder, forscher worden van Rembrandts eigen kunst. Want deze steeds zoekende
geest streefde zijn leven lang steeds naar hooger; altijd trachtte hij ernaar op
grootscher wijze uitdrukking te geven aan wat hij voelde.
Waren in zijn eersten tijd (± 1627-1632) zijne schilderijen soms nog zeer uitvoerig
gepenseeld (men denke aan den Simeon in den tempel, 1631) - na dien tijd begon
Rembrandt met breederen toets te schilderen. Hij wist hoe langs zoo meer op
soberder wijze meer uit te drukken. Als ik zeg: soberder wijze, bedoel ik daarmede
niet zijn kleur; tegen het einde van zijn leven wist hij die tot ongekende kracht en
schittering op te voeren. De werken, die tusschen 1650-1660 ontstonden, hebben
een diepte en gloed van koloriet, die slechts door enkele meesters der Venetiaansche
School bereikt werd. En toch schaadde hij door die kleurenpracht den geestelijken
inhoud zijner onderwerpen niet. Als voorbeeld wijs ik op zijn Saul en David
(Mauritshuis). Kan men zich een grooter kleurenrijkdom voorstellen? Het diepe
karmozijnrood van den mantel des konings, het goud en zilverbrokaat van zijn
onderkleed, het vermillioenrood van Davids gewaad, de in alle kleuren schitterende
turban van Saul - zij beletten u niet, dadelijk aangegrepen te worden door dat van
wanhoop sprekende oog van den ongelukkigen vorst, door het aandachtig op zijn
spel letten van den jongen David.
Rembrandts werk biedt zulk eene verscheidenheid, dat hij wellicht de éénige
schilder is, wiens geheelen arbeid men ongestraft bij elkander kan hangen. De twee
Rembrandt-tentoonstellingen te Amsterdam en te Londen hebben het geleerd.
Terwijl de Rubenszalen te München, de van Dyck- en Jordaensten-toonstellingen
aantoonden, hoe spoedig het in zoo grooten getale bijeenhangen van het werk dier
schilders ééntonig wordt, was daarvan op de Rembrandt-tentoonstellingen niets te
bespeuren. Van Rembrandt was elke schilderij, elke ets die hij maakte, de oplossing
van een nieuw probleem, en hij was onuitputtelijk in het vinden van nieuwe,
verrassende oplossingen. Maar bij alles was het zijn schilderachtige lichtverdeeling,
die op al zijn werk haar eigenaardig stempel drukte. Het is niet voor niets, dat men
sedert Rembrandt van R e m b r a n d t i e k l i c h t spreekt. En hoe wist hij de
donkerste hoeken zijner schilderijen nog te doordringen met dat licht! Hoe knap zijn
beste leerlingen dit ook trachten na te volgen, zij schoten toch erbij te kort.
Daar is bijna geen schilder van zijn tijd - en het was d e groote bloeitijd van onze
schilderkunst! - die niet, bewust of onbewust, onder Rembrandts invloed geraakte.
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Ik wijs maar op een Wouwerman, een Ostade, die beiden een ets van Rembrandt
(De verkondiging aan de herders) in een schilderij trachtten om te zetten; en hoevelen
hebben iets van zijn licht en donker trachten over te nemen! Welk kunstenaar in
den loop der eeuwen ook zijn roem zag tanen, Rembrandts
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JAN SIX

1654. VERZAMELING SIX, AMSTERDAM.
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glorie bleef steeds stijgen, en thans is er geen wiens werk meer gezocht, duurder
betaald wordt. Eén enkel portret werd reeds met meer dan een half millioen gulden,
één enkele ets met f 35,000 - betaald.
In den eersten tijd van zijn kunstenaarsloopbaan werd Rembrandt goed betaald;
wij weten dat hij herhaaldelijk f 500. - voor een portret, f 1600. - voor ‘de Nachtwacht’
ontving: voor zijn tijd goede prijzen.
Nog zijn meer dan 600 schilderijen, een tal etsen en ruim 1500 teekeningen van
hem aanwezig, over heel de wereld verspreid.
Ten slotte een kort woord over zijn levensloop.
Rembrandt Harmensz. van Ryn werd 15 Juli 1606 uit gezeten burgers te Leiden
r

geboren. Zijn vader Harmen Gerritsz was molenaar, zijn moeder, Neeltgen Willemsd
van Zuytbrouck een niet onbemiddelde bakkersdochter. Zij hoopten van hun zoon
Rembrandt iets bizonders te maken en zonden hem in 1620, op veertienjarigen
leeftijd naar de Akademie. Maar reeds spoedig bleek het, dat er iets anders in hem
schuilde dan een geleerde. Zijn oudste biograaf, een stadgenoot, Orlers, zegt: ‘dat
zijne natuyrlicke beweginghen alleen streckten tot de Schilder ende Teycken Conste’,
waarom zijne ouders hem dan ook in de leer gaven aan Jacob van Swanenburch,
een nu vergeten schilder, die een langen tijd in Italië gewoond had, maar wiens
vader, Isaac van Swanenburch, een terecht te Leiden vermaard schilder was
geweest. Hij bleef er drie jaren (tot 1623) en had toen reeds de blijken van zijne
groote gaven gegeven, zoo ‘dat men genoechsaem konde sien dat hy metter tydt
een uytnemende Schilder soude werden.’ Hij kwam nu bij Pieter Lastman te
Amsterdam, ook al een schilder, die in Rome vertoefd had en zich daar onder den
invloed van Elsheimer ontwikkeld had. Deze Duitsche kunstenaar, voornamelijk
landschapschilder, was ten onzent reeds bekend door de etsen die zijn leerling
Goudt omstreeks 1610 naar zijn werk gemaakt had, en wellicht heeft dit een nog
grooter indruk op Rembrandt gemaakt dan de lessen van Lastman, wiens atelier
hij slechts zes maanden bezocht.
Misschien nog meer dan het onderricht van Lastman waren de meesterstukken
van de Amsterdamsche portretschilders eene openbaring voor den jongen
Rembrandt. De uitnemende portretten van Cornelis van der Voort en Thomas de
Keyser vooral moeten hem getroffen hebben - het werk van den laatste is tenminste
zeer verwant aan Rembrandts omstreeks 1632 geschilderde conterfeitsels. Dat jaar
was gewichtig voor hem. Hij was naar Leiden teruggekeerd, doch toen hij daar reeds
een zekere bekendheid gekregen had, en een Huygens zich zelfs vol lof over hem
uitliet, begon men in de Amstelstad Rembrandt bestelling op bestelling te geven,
zoodat hij het maar geraden vond, (in de tweede helft van 1631) daarheen te
verhuizen. Kort na zijne vestiging aldaar droeg Tulp hem op de thans zoo beroemde
‘Anatomie’ te schilderen. Dit werk, zooveel aantrekkelijker en als kunstwerk zooveel
hooger staande, bezorgde hem nu zoovele opdrachten, dat hij weldra een schilder
van naam geworden was. Als zoodanig waagde hij het de hand te vragen van de
liefelijke Saskia van Ulenborch, die hij ten huize van den kunsthandelaar Hendrik
van Ulenborch, bij wien hij eerst inwoonde, had leeren kennen. In 1634 werd hij met
de vermogende jonge dochter in den echt verbonden. Haar vader was burgemeester
van Leeuwarden geweest en had nog aan den disch van den Grooten Zwijger
gezeten, even vóór dat deze door het lood van een gehuurd moordenaar zijn leven
moest laten. Geen wonder, dat nu eerst recht de aanzienlijke burgers van Amsterdam
trachtten hun beeltenis door Rembrandt te doen malen. Frederik Hendrik, de
kunstlievende Stadhouder, door Huygens op den genialen jongen schilder gewezen,
deed almede eenige bestellingen, zoodat nu alles voor den wind ging. Reeds kort
na zijn komst in Amsterdam begon onze schilder zich te omringen met kunstwerken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

van allerlei aard: schilderijen van beroemde meesters, ook uit de Italiaansche school,
antieke beelden, merkwaardige zeegewassen, medailles, teekeningen en etsen en
wat niet al. En hij, die behalve een niet onaanzienlijk inkomen, met schilderen
verkregen - nog door het opnemen van talrijke leerlingen vergroot - een aardig
vermogen met zijne Saskia had ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

7

SASKIA. VERZAMELING VAN GRAAF LUCKNER. ALTFRANKEN BIJ DRESDEN.
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worven, betaalde hooge prijzen; zóó zelfs, dat men er zich over verbaasde. Maar
dan zeide hij: ik doe dat, omdat de kunst hoog moet worden gehouden!
Geen wonder, dat de Amsterdamsche schutters zich omstreeks 1641 ook tot
Rembrandt wendden, om een groot doek, dat het Uittrekken van het Korporaalschap
van Frans Banning Cocq moest voorstellen - de schilderij die later en nu nog als
‘de Nachtwacht’ bekend staat.
Dit werk, hoezeer thans bewonderd, viel niet in den smaak der bestellers. En
tegelijk met deze teleurstelling ondervond de schilder eene nog grootere: zijne
geliefde Saskia ontviel hem, kort na het leven geschonken te hebben aan een zoon,
Titus (1642). Drie andere kinderen waren kort na de geboorte overleden.
Een min, die trouw op het kind paste, bleef Rembrandts huishouden zoo goed
het ging waarnemen, totdat een jonge dienstmaagd hare intrede in zijn huis deed,
die weldra zijne tweede levensgezellin zou worden, en hem met trouwe zorg onder
lief en leed zou bijstaan. En het leed bleef niet uit! Rembrandt dorst geen tweede
huwelijk aangaan, daar hij dan verplicht geweest zou zijn de helft van Saskia's
vermogen, dat f 40.000. - bedroeg, aan zijn zoon Titus uit te keeren. En daar hij dat
geld niet meer bezat, alles in zijne rijke verzamelingen had gestoken, leefde hij met
Hendrickje Stoffels ‘buyten echt’. Zijne preutsche tijdgenooten lieten het hem maar
al te zeer gevoelen, dat hun dit ‘sans gêne’ niet aanstond. Men trok zich terug, de
portret-bestellingen bleven uit, Rembrandts schuldeischers werden ongeduldig, en
hij een slecht financier, bekommerde zich eerst niet om die geldelijke zorgen, totdat
ze hem over het hoofd groeiden en alles ineenstortte. Rembrandt werd insolvent bankroet - verklaard. Hij moest de mooie en ruime woning in de Jodenbreestraat,
die hij in 1639 gekocht had, verlaten, en al zijne schatten, die hij met zooveel liefde
bijeengebracht had, werden publiek verkocht. Dit geschiedde in den loop van het
jaar 1657. Moeielijke politieke omstandigheden, een tijdelijke stilstand in den
kunsthandel, misschien allerlei knoeierijen, werkten mede bij den verkoop. Een
verzameling, die nu millioenen zou opbrengen, werd voor vijfduizend gulden
weggesmeten. En ondanks deze vreeselijke ramp, ondanks die ellende - want wie
gevoelt niet, wat dat voor den Meester geweest is, zijn huis te moeten verlaten, zijne
artistieke omgeving te moeten missen - Rembrandts werkkracht bleef onaangetast,
zijn scheppingsvermogen onverzwakt, ja zijn werk uit deze periode is haast het
allerschoonste, het allerrijpste. Ontstonden niet een paar jaren later de Staalmeesters
(1661/2) dat wonder van kleur en samenstelling, het laatste woord van
portretschildering? Steeds door geldzorgen gekweld, trachtten zijne getrouwe
Hendrickje, geholpen door zijn zoon Titus, ook schilder geworden, doch wiens werk
niet tot ons gekomen is, den grijzenden meester, zooveel mogelijk te ondersteunen.
Zij richtten een kunsthandel op, waarvan Rembrandt de de ‘directeur’ was. Daarvoor
ontving hij inwoning, ‘de kost en dranck, en (hij zoude) vrij van de huishoudinge en
huyr syn’. Zoo kon hij tenminste ongestoord doorwerken. Helaas, Hendrickje ontviel
hem, (omstreeks 1663) en nog vóór zijn dood zou ook Titus (1668) ten grave
gedragen worden. Alleen zijn dochtertje Cornelia, kind bij Hendrickje verwekt,
overleefde den zwaarbeproefden kunstenaar.
Waarschijnlijk reeds ziekelijk, kon de eertijds zoo krachtige man aan al deze
slagen geen weerstand meer bieden. 4 October 1669 blies hij den laatsten adem
uit, nadat hij de huishouding met geld uit het spaarpotje der 15-jarige Cornelia had
moeten ophouden!
sten

Toch waren er zestien dragers, om de baar den 8
October grafwaarts te
geleiden naar de Westerkerk, dicht bij zijne laatste woning aan de Rozengracht.
Zijne nabestaanden wilden hem tenminste een waardige begrafenis geven.
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Dat was het einde van Rembrandts aardsche loopbaan. Maar zijn kunst leeft voort
en zal voortleven, zoo lang een menschelijk oog nog vatbaar is voor de eeuwige
schoonheid, en zij zal bezielen en gelukkig maken zoo lang nog een hart klopt voor
het edelste, het beste.
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DE STAD ARGOS EN HET ZUIDELIJK GEDEELTE VAN DE VLAKTE ARGOLIS.

De opgravingen te Argos
door Dr. C.W. Vollgraff.
De vlakte van Argolis, in de dagen van Homerus zoo rijk aan koren en paarden,
levert thans voor wie haar uit het Noorden met den spoorweg bereikt een schouwspel
op van verlatenheid en verwaarloozing. Ten gevolge van gebrek aan water blijven
uitgestrekte velden onontgonnen, terwijl van andere de jaarlijksche opbrengst
uitermate gering is. Het is het dorstige, door de felle zon verschroeide land, zooals
het in d'Annunzio's Doode Stad geschilderd is. In een uithoek verscholen ligt de
grijze burchtheuvel van Mykene, doodsch en indrukwekkend gelijk het omringende
landschap. Meer zuidelijk gekomen ziet men echter dat de omtrek van Argos en de
streek tusschen deze plaats en Nauplia een uitzondering maken op de algemeene
onvruchtbaarheid. Dáár is water voorhanden. Op twee plaatsen, te Kephalari en te
Myli, komen aan den voet van het westelijk gebergte krachtige beken, in de oudheid
de Erasinus en de Waterslang van Lerna, te voorschijn. Elders is de grond zelfs
moerassig. Niet het minst dienstig voor de besproeiing van velden en tuinen zijn
verder de diepe putten, waardoor het onder den grond van de bergen naar zee
stroomend water aan de oppervlakte wordt gebracht; immers Argolis is als het ware
een diepe kom, aan alle kanten behalve aan de zeezijde omsloten door hooge
bergketens Waar slechts water is, daar vertoont zich onmiddellijk de oude
vruchtbaarheid van den bodem. Gebrek aan kennis, aan nauwlettende zorg, aan
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DE LARISSA.

gemeen overleg voor de onmisbare besproeiing en welke andere gebreken
bovendien de ijverige landbouwende bevolking nog mogen aankleven, verhinderen
niet dat hier jaarlijks een ruime oogst van graan, wijndruiven, tabak, olijven, ooft en
tafelgroenten wordt binnengehaald. Van de opbrengst van dit steeds beter bebouwd
wordend gedeelte der vlakte leeft de bevolking van Argos, thans een kleine stad
van tien tot twaalfduizend zielen, en van het naburige Nauplia, dat zes duizend
zielen telt. Nauplia heeft buitendien nog andere bronnen van inkomsten: het is
zeehaven en zetel van het provinciaal bestuur, en door dit alles te zamen een van
de meest welvarende en vooruitstrevende kleine steden in Griekenland; Argos
daarentegen draagt met zijn schamele huizen en ongeplaveide straten geheel het
karakter van een stad met plattelandsbevolking. Wijd uiteen gebouwd, aan den
westelijken rand van de vlakte, beslaat het ongeveer juist de plek, waarop ook de
antieke stad Argos gebouwd was. In zekeren zin kan men zeggen, dat het nog het
oude Argos is, want naar alle waarschijnlijkheid heeft de plaats nooit opgehouden
bewoond te zijn. Na in de derde en vierde eeuw na Chr. de verwoestingen der
Gothen te hebben doorstaan, is de stad in het byzantijnsche tijdperk weder
opgebloeid en ook onder de heerschappij van Franken, Venetianen en Turken
steeds een plaats van eenige beteekenis gebleven. Zichtbare sporen van gebouwen
uit de oudheid zijn er, allicht juist ten gevolge van die voortdurende bewoning, slechts
weinig overgebleven. De zware muren van de burcht op den top van de Larissa en
het in de rots gehouwen theater aan den voet daarvan waren langen tijd nagenoeg
de eenige bezienswaardigheden, die vreemdelingen hierheen trokken.
Wel mag het bevreemding wekken, dat nog nooit iemand het besluit genomen
had den bodem van de stad Argos te doorvorschen
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om weder aan het licht te brengen wat daarin bedolven moest liggen, te meer, omdat
in haar nabijheid Mykene en Tiryns nu sedert dertig jaren weder bekend zijn en den
ijver der onderzoekers met zulke schitterende vondsten beloond hebben. Over het
algemeen schijnt men huiverig te zijn geweest om opgravingen van groote grieksche
steden te ondernemen, waarschijnlijk uit hoofde van het niet te vermijden gevaar
van aanvankelijk mis te tasten en den licht verklaarbaren schroom aan de geleerde
wereld geen onmiddellijk zichtbare resultaten te kunnen toonen. Terwijl aan de kust
van Klein-Azië de opgraving van Pergamon, Priene, Milete begonnen werd, waren
het in Griekenland steeds vooral de groote heiligdommen, die men wenschte te
ontdekken: na Olympia Delphi, na Delphi Delos. Een uitzondering maken Athene
natuurlijk, omdat het de hoofdstad is en de zetel van alle archaeologische instituten,
en Corinthe, waarvan de Amerikaansche School de ontgraving met prijzenswaardige
volharding, maar helaas tot nog toe slechts gedeeltelijk goeden uitslag ondernomen
heeft en voortzet. Maar Sparta, Thebe, Megara, Chalchis en zoovele andere kleinere
steden wachten nog steeds op de spade van den archaeoloog. Ook toen nog niet
lang geleden de Amerikanen in de vlakte van Argolis een opgraving ondernamen,
gold deze niet het eigenlijke Argos, maar den op zich zelf ver buiten de stad gelegen
tempel der Argivische Hera. Hetgeen bij dat al Argos tot een uitermate geschikt punt
voor onderzoekingen maakte, was de rol, die deze overoude en wijdvermaarde stad
in de grieksche geschiedenis heeft gespeeld; archaeologische vondsten toch plegen
een groot deel van haar belangrijkheid te ontleenen aan de plaats waar zij gedaan
zijn.
Op het toppunt van zijn macht schijnt Argos te hebben gestaan in de eerste
eeuwen der grieksche geschiedenis, waarover bij ge-
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brek aan authentieke geschiedbronnen nog een duistere sluier hangt. Homerus
althans gebruikt het woord Argos veelal in uitgestrekte

VÓÓRMYKEENSCHE VAAS VAN DE ASPIS.

beteekenis, somtijds overeenkomend met het rijk van Agamemnon in den
Peloponnesus, somtijds met geheel Griekenland, gelijk hij ook alle Grieken wel
Argiven noemt. Een onwedersprekelijk bewijs van Argos' oppermacht!
Tegen het einde van de zesde eeuw vóór Chr. moest de trotsche stad echter na
lange, verbitterde oorlogen bukken voor Sparta, en bleef van dat tijdstip af slechts
een mogendheid van den tweeden rang, begeerd als bondgenoot en gevreesd als
vijand, maar zonder de kracht om gelijk Athene en Sparta andere staten voor te
gaan en op hun vereenigde macht te steunen. Gedurende den tijd van zijn hoogsten
bloei had Argos echter zeker op de grieksche cultuur een diepgaanden invloed
uitgeoefend. Ten bewijze daarvan strekken de argivische legenden, die overal
ingang gevonden en b.v. aan de attische dichters stof tot zoo menig drama hebben
opgeleverd. De beeldhouwkunst bereikte te Argos in de vijfde eeuw vóór Chr. met
Polycletus een hoogte, welke misschien alleen voor die der attische school onder
moet doen. Dit zijn in het kort de historische redenen, die de ontgraving van Argos
wenschelijk maakten.
Dat de gesteldheid van den bodem er

VÓÓRMYKEENSCHE VAAS VAN DE ASPIS.

zoodanig is dat de sporen der geschiedenis er niet zijn uitgewischt - iets waarvoor
wel eens gevreesd was - dat is door de werkzaamheden der drie afgeloopen jaren
reeds voldoende bewezen.
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MYKEENSCHE VAAS.

Een opgraving behoort te worden op touw gezet volgens een vooraf wèloverwogen
vast plan. Maar de geregelde uitvoering van zulk een plan kan door allerlei
hinderpalen worden belemmerd; om tijd- en geldverlies te voorkomen moet men
dan niet aarzelen er van af te wijken en b.v. nu reeds iets te doen waarmede men
onder andere omstandigheden eerst veel later zou zijn begonnen. In Griekenland
bestaan er wettelijke bepalingen, volgens welke landeigenaars zoo noodig
gedwongen kunnen worden op hun grond tegen eenvoudige vergoeding der
eventueel aan te richten schade proefgravingen te laten plaats hebben. Maar de
toepassing der dwangmaatregelen vereischt in geval van verzet van de zijde der
eigenaars zeer veel tijd. Ook onteigening van land, waar men weet of vermoedt,
dat oudheden aanwezig zijn, staat de grieksche wet toe; maar bij
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de bestaande toestanden in het koninkrijk kan een onteigening, waartoe van hooger
hand besloten is, toch nog jaren lang onuitgevoerd blijven. Alleen op terreinen, die
aan het rijk behooren, kan men met de vereischte volmacht gewapend vrijelijk
graven; en bovendien zullen overal wel sommige particulieren de vergunning tot
proefgravingen op hun terrein gereedelijk verleenen. Te Argos was de toestand in
zooverre gunstig als de heuvel, waar de opgraving redelijkerwijze moest beginnen,
geheel rijksgrond was. De moeilijkheden konden echter niet uitblijven toen de
werkzaamheden later overgebracht moesten worden naar de vlakte, op het erf van
particulieren.

IVOREN MYKEENSCHE SPHINX.

De ligging van Argos is met weinig woorden te omschrijven. Ten Westen wordt
de stad beheerscht door de bijkans 300 M. hooge Larissa, ten Noorden door een
lageren, rotsachtigen heuvel, die zijn naam Aspis, d.w.z. Schild, aan zijn ronde,
bolle gedaante te danken heeft. Tusschen beide heuvels dóór loopt de weg, die
Argos met Mantinea in Arcadië verbindt. Aan de Oost- en Zuidzijde heeft de stad
geen natuurlijke verdedigingsmiddelen. Het is dus duidelijk hoe Argos in het klassieke
tijdperk versterkt moet zijn geweest: de stadsmuur verbond de vestingen op de twee
burchtheuvels met elkander en omsloot voorts in de vlakte de zoo dicht mogelijk
aan den voet daarvan gebouwde stad. Hetgeen er van de stadsmuren hier en daar
nog zichtbaar was of bij de opgravingen voor den dag gekomen is, bevestigt deze
voorstelling ten volle.
Het gaat echter niet wel aan zich Argos reeds vóór de vijfde eeuw vóór Chr. als
een geheel ommuurde stad voor te stellen. Daarvóór moet er een tijd geweest zijn,
waarin de bewoners zich tevreden stelden met de vesting, waar zij in geval van
nood het lijf konden bergen. Sedert de komst der Doriërs zal de Larissa wel de
burcht van Argos geweest zijn. Maar wat vroegere tijdperken aangaat, spreken alle
analogieën er voor, dat de bevolking aan de lagere Aspis de voorkeur moet hebben
gegeven. Hier moest dus de spade het eerst in den grond worden gestoken. De
uitkomst leerde aldra, dat de gekoesterde verwachting niet ijdel was.
Op den top van de Aspis werden de overblijfselen eener versterkte praehistorische
nederzetting ontdekt, niet jonger dan het jaar 2000 vóór Chr. Betrekkelijk klein
natuurlijk, hoewel niet kleiner dan de burcht van Troje of de Acropolis van Athene,
was zij beschermd door een 2.60 M. dikken cyclopischen ringmuur, waarvan de
grondslagen hier en daar goed bewaard zijn gebleven. Daar binnen liggen de
fundamenten van de huizen. Behalve een bronzen mes en andere werktuigen is
vooral het hier gevonden aardewerk van belang, hetwelk te vergelijken is met het
gelijktijdige vaatwerk, dat bij de jongste opgravingen te
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Orchomenos, op Melos en op Creta te voorschijn is gekomen. Het vertoont reeds
duidelijk den invloed van de techniek der metalen vazen.

MYKEENSCHE VAAS.

Was hiermede dus bewezen dat Argos reeds in het vóór-mykeensche tijdperk
bestond, zoo was het zeer waarschijnlijk dat er ook sporen van de zoogenaamde
mykeensche beschaving (ongeveer 15 eeuwen vóór Chr.) aanwezig zouden zijn.
Inderdaad werd er kort daarop aan den voet van de Aspis een reeks mykeensche
rotsgraven ontdekt, die gedeeltelijk nog ongeschonden waren. Het zijn ruime, in de
rots uitgehouwen grafkamers, waartoe een lange, smalle gang toegang verleent.
Bij het grootste is de gang 19 M. lang. terwijl de grafkamer er 5 × 5 × 5 M. is. De
deurposten waren ter weerszijden versierd met kleurige fresco's. De graven bevatten
o.a. vele voorwerpen van goud en ivoor en een menigte kostbare vazen. De gouden
sieraden, waarvan hier een gedeelte is afgebeeld, behooren hoofdzakelijk tot twee
categorieën. Het zijn òf dunne plaatjes bladgoud met eenig ornament in relief,
waarschijnlijk bestemd tot versiering van kleederen of andere voorwerpen, òf
schakels van armbanden of halsketens. De decoratieve motieven, die het meest
voorkomen, zijn de roset en de argonaut, een klein zeedier met drie gekromde
polypenarmen. Iets zeldzamer zijn de met gekorrelde spiralen versierde nabootsingen
van kegelvormige zeeschelpen. Waartoe de ivoren plaatjes gediend hebben, die
men in de mykeensche graven vindt, is nog een raadsel. Werden zij eenvoudig op
den bodem van het graf en over het lijk heen uitgestrooid, dan moet men aan de er
op gegraveerde voorstellingen, dus b.v. aan den argonaut en aan den palmboom
wel een zinnebeeldige beteekenis hebben toegekend. Mogelijk zijn zij echter
eenvoudig als ornamenten in voorwerpen van hout ingelegd geweest. Van grooter
belang is nog een langwerpigivoren plaatje, waarop in relief een sphinx afgebeeld
is, neergehurkt voor een heiligen palmboom. De rechtervoorpoot van het dier rustte
op den wortel van den boom ten teeken dat het dezen te bewaken had. Onder het
beschilderde aardewerk munten door haar schoonheid uit twee 50 cM. hooge vazen
met smal toeloopenden voet, breeden romp, breeden horizontalen rand en drie
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kleine verticaal geplaatste ooren. Een daarvan is versierd om den hals met lineaire
motieven, in het midden met een rij groote spiralen, die aan drijfwerk doen denken
en om den voet met een krans van uitgetande bladeren. De versiering van de andere
vaas bestaat in
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watervogels, ganzen of eenden, met bont gevederte, waaromheen zich een prachtige
gestiliseerde bloemrank slingert. Beide vazen zijn eenig in haar soort. Zij zijn
beschilderd met zwartbruine, matglanzende verf op den natuurlijken zandkleurigen
achtergrond. De vaas met de vogels vooral is een uitstekend voorbeeld van den
lossen mykeenschen schildertrant, die haar geniale beoefenaars tot decorateurs
van den eersten rang maakte.
Zijn aldus de mykeensche graven te Argos reeds ten deele opgedolven en voor
het overige nu verder gemakkelijk te vinden, zoo is het aan den anderen kant nog
niet gelukt ook de daarbij behoorende nederzetting te ontdekken. De rijke inhoud
der graven wettigt het vermoeden, dat het mykeensche Argos niet onbelangrijk is
geweest, al deed het in macht en luister onder voor het goudrijke Mykene.

GOUDEN MYKEENSCHE SIERADEN.

Ten slotte kon er worden overgegaan tot het topographische onderzoek van de
eigenlijke grieksche stad. Bijna alle tempels en openbare gebouwen van Argos
lagen in de vlakte en zijn dus nu vrij diep bedolven, zoodat de ontgraving daarvan
zeker veel tijd zal eischen. Voorloopig zal men zich dus moeten tevreden stellen
met er door middel van proefgravingen de ligging van te bepalen; dit zal op zich zelf
reeds een langdurige arbeid zijn. Een uitzondering maakte de tempel van den
Pythischen Apollo, die halverwegen op de helling van de Aspis gelegen was. Nadat
de juiste ligging ervan bepaald was, is de opgraving van dit heiligdom onmiddelijk
begonnen en in Augustus 1904 voltooid.
De tempel van den Pythischen Apollo was misschien het oudste en in ieder geval
een der meest eerbiedwaardige heiligdommen van Argos. Aan den tempel was ook
een orakel verbonden, waar een priesteres eens in de maand na van het bloed van
een geofferd schaap te hebben gedronken de aan den god gestelde vragen
beantwoordde. In de vijfde of zesde eeuw van onze jaartelling is er echter op de
puinhoopen van het oude heiligdom een groote christelijke kerk verrezen, naar alle
waarschijnlijkheid toen de bisschoppelijke kerk van Argos. Bij die gelegenheid zijn
zelfs de fundamenten der oude gebouwen, voor zoover deze niet in de rots
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uitgehouwen waren, grootendeels verwoest, omdat men de steenen bij den bouw
opnieuw wilde gebruiken of er kalk van branden. Het een en ander is natuurlijk aan
de verwoesting ontgaan, o.a. eenig beeldhouwwerk en een groot gedeelte van de
terracotta-versieringen van het tempeldak; van het steenen bouwmateriaal van den
tempel daarentegen nage-
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noeg alleen wat in een paar naburige groote regenputten was neergestort.

OOSTELIJK STYLOBAAT VAN DE ZUILENHAL OP HET MARKTPLEIN.

Maar in een ander opzicht hebben de werkzaamheden hier, gelijk bijna altijd wanneer
een opgraving ondernomen wordt op een historische plek, de moeite ruimschoots
beloond, nl. door de ontdekking van in steen gehouwen inscripties, die licht
verspreiden over de inrichting van den tempel en het orakel, over de geschiedenis
van de oprichting van den tempel van Leto in de stad en eindelijk ook over de aloude
indeeling der burgerij van Argos in stammen en onderdeelen van stammen.

WEG VAN ARGOS NAAR MANTINEA.

Op den top van de Larissa stonden ook twee bekende tempels, een van Zeus en
een van Athena. Hoewel bij den bouw van het venetiaansche kasteel, dat hier later
verrees, veel verwoest is, is het toch stellig te verwachten, dat althans de
fundamenten der twee tempels en een aantal er bij behoorende opschriften terug
te vinden zullen zijn. De overige tempels lagen in het hart van de stad, voor het
meerendeel om het marktplein geschaard. Pausanias, de Klein-Aziatische geleerde,
die Griekenland in de tweede helft der tweede eeuw na Chr. bereisde, heeft ons
o.a. een beschrijving van Argos en zijn marktplein nagelaten, die nu de hoofdbron
is van onze topographische kennis. Het is waar, Pausanias schreef niet voor ons
maar voor tijdgenooten. Zijn doel was ook niet een handboek voor reizigers te
schrijven, dat tevens als wegwijzer dienst kon doen, gelijk onze Baedekers; hij wilde
alleen op iedere plaats al het zienswaardige vermelden en er over mededeelen wat
hij als wetenswaardig beschouwde, d.w.z. voornamelijk de werkelijke en
legendarische geschiedenis van de monumenten der oudheid. Ons echter, die geen
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anderen practischen gids hebben, moet hij nu toch ook als zoodanig diensten
bewijzen, een rol, die hij niet zelden in staat is vrij goed te vervullen; immers, wat
ook zijn eigenlijk oogmerk was, bij de beschrijving der zienswaardigheden was hij
onwillekeurig, al ware het slechts alleen door de noodzakelijkheid om geschikte
zinsovergangen te vinden, telkens gedwongen de ligging van het eene gebouw ten
opzichte van het andere aan te geven. In het algemeen kan men dus ook veilig
aannemen, dat de gebouwen werkelijk lagen in de volgorde, waarin zij bij Pausanias
voorkomen. Rondom het marktplein te Argos stonden volgens Pausanias zeventien
tempels, die hij alle met name noemt, daaronder het voornaamste en grootste
heiligdom van de
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stad, dat van Apollo Lyceus. Uit zijn beschrijving blijkt verder, dat de markt lag in
de nabijheid van het nog bewaard gebleven theater; want hij breekt de beschrijving
van de markt af om tot het theater over te gaan en keert dan weder tot de markt
terug. Gegevens genoeg om er met vrucht een topographische onderzoeking op te
bouwen! Maar ongelukkig ligt een aanzienlijk deel van het antieke marktplein onder
de huizen en tuinen van de moderne stad. Het overige gedeelte is bedekt door vrij
vruchtbaar akkerland. Nadat hier de noodige vergunning van de eigenaars verkregen
was, werden loopgraven gemaakt en aldra een zuilenhal gevonden, 105 M. lang bij
24 M. breed. De daarbinnen gevonden opschriften noemen o.a. de marktopzichters;
één heeft er betrekking op den verkoop van de olie, en ook de stedelijke
standaardmaten voor vloeistoffen zijn daar ontdekt. Het lijdt dus geen twijfel of wij
bevinden ons hier inderdaad op de markt van de stad. Verdere onderzoekingen van
beteekenis waren er nu op dit terrein niet wel mogelijk zonder voorafgaande
onteigening; deze is aangevraagd en zal ongetwijfeld mettertijd worden vergund.
Het blijkt, dat op het marktplein de bodem sedert de oudheid 2 à 3 M. opgehoogd
is, waartoe in tijden van gedeeltelijke verlatenheid en slecht bestuur overstroomingen
krachtig moeten hebben medegewerkt. Aan de beschuttende aardlaag heeft de nu
wederontdekte zuilenhal haar buitengewoon goede conservatie te danken. Op het
noordelijk stylobaat staan de zuilenstompen voor het grootste gedeelte nog overeind;
sommige zijn zelfs nog 2 M. hoog. Het is slechts te hopen, dat het blijken zal, dat
de tempels even goed bewaard zijn gebleven, en men ziet ook de reden niet, waarom
dit niet het geval zou zijn. Eveneens is te verwachten, dat het geheele benedenste
gedeelte van het theater, dat nu ook nog onder het puin bedolven ligt, in goeden
staat zal worden aangetroffen.

MARMEREN BEELDJE VOORSTELLENDE DE DRIELIJVIGE GODIN HEKATE.

***
Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam, dat Argos een voorloopig onuitputtelijk
veld voor archaeologische onderzoekingen is. Hetgeen tot nog toe is gevonden,
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beteekent in verhouding tot hetgeen te vinden is, weinig of niets. Wordt onze
onderneming gestadig voortgezet, dan kan zij voor de wetenschap tot de schoonste
uitkomsten leiden; iedere nieuwe vondst zal de waarde der vroegere verhoogen en
zoodoende zal langzamerhand steeds vollediger en duidelijker ons het beeld der
aloude stad Argos voor oogen rijzen.

IVOREN MYKEENSCHE PALMBOOM.
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Het rijwiel bij de verdediging van Nederland.
Door G. Polvliet.

DE GROOTE KEURVORST VOERT ZIJN LEGER OP SLEDEN OVER HET KOERSCHE HAFF.

De legerorganisator behoort een open oog te hebben voor de tijdsomstandigheden.
Hij moet tot richtig begrip daarvan vooral rekening houden met de geschiedenis,
zonder echter daarbij de toekomst en het heden te verwaarloozen. Gedurende lange
vredes-jaren vooral dient hij er voor te waken, dat oorspronkelijkheid en
scheppingskracht, een onbevangen oordeel en een gezonde kijk op menschen,
toestanden en zaken niet ten onder gaan in dogma's en vormen.
Door alle eeuwen heen waren een uitnemend heldere blik op de
tijdsomstandigheden en haar typische uitingen naast meer dan gewone
menschenkennis, scheppingskracht en oorspronkelijkheid, de kenmerkende en
noodzakelijke eigenschappen van het krijgsgenie.
Elk tijdperk der geschiedenis heeft zijn toon-aangevend krijgsoverste. Diens wijze
van oorlogvoering en legervorming vond in dat tijdperk algemeen ingang en
navolging, totdat een nieuwe meester van den oorlog opstond en met een modern
stelsel, practisch in den oorlog aantoonde, dat het voorgaande niet meer van zijn
tijd was.
Zwaar wordt steeds geboet door die natie, welke in gebreke is gebleven haar
weermacht met de evolutie der maatschappij te doen meêgaan Onherroepelijk blijkt
de nederlaag aan de zijde van dat legerbestuur, hetwelk in de vredesjaren met kunst
en dwang de evolutie tot stilstaan heeft trachten te brengen, in plaats van haar te
benutten.
Verschijnselen duiden aan, dat ook onze weermacht in evolutie is. Daar het groote
stimulans, dat oorlog heet, daarvoor niet aanwezig is, gaat het wel uiterst langzaam,
maar het gaàt en meerdere teekenen duiden onmiskenbaar op een hoopvolle
toekomst.
Het behoort niet tot ons onderwerp daarover verder uit te weiden. Maar zeker is,
dat die verschijnselen de aandacht en belangstelling verdienen van allen, wien 's
lands wel en wee ter harte gaat. Van de weerbaarheid van een land in ruimeren zin
toch hangt de toekomst van dat land af. Gaat men na, dat de toekomst van het land
tevens is de toekomst van onze kinderen, dan zal de belangstelling, die de zaak
der Nederlandsche Weerbaarheid bij een ieder moet wekken, duidelijk worden.
Gebrek aan belangstelling heeft de taak van hen, wien in Nederland de
voorbereiding der militaire verdediging was opgedragen, steeds buitengewoon
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verzwaard. Slechts als een ieder volgens zijn nationalen plicht naar krachten
medewerkt, zal die taak minder moeilijk worden.
Ja, minder moeilijk, want ook binnen onze landpalen is zelfoverschatting op dit
gebied niet onbekend en klinkt van tijd tot tijd de sirenenzang van weerloosheid en
ontwapening.
Wij juichen het streven naar vrede toe, verkondigen allerminst den lof van den
oorlog, maar wij blijven lofliederen ter eere van weerloosheid en ontwapening
sirenenliederen noemen, omdat de vredelievendheid, de deugd, de waarachtige
beschaving der menschheid nog niet het peil hebben bereikt, waarop militaire
maatregelen als van zelf overbodig worden.
Er zal wel eens een tijd aanbreken, dat
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men over oorlogen kan spreken als over de doodstraf of de inquisitoriale rechtspraak
en dat men in de musea naar kanonnen en vischtorpedo's gaat zien, zooals men
dit nu doet naar harnassen, ridder-zwaarden en stormhoeden.
Voorloopig echter is ontwapening voor een natie nog te beschouwen als zelfmoord
en in het bijzonder voor kleine landen blijft het oud-Nederlandsche woord ten volle
van kracht: ‘houdt God voor oogen en uw kruit droog.’
Nu is het drooghouden van het kruit in onze moderne tijden van langdurigen vrede
reeds letterlijk genomen niet gemakkelijk. Ook de moderne buskruit-soorten
vereischen bijzondere zorg en zonder toepassing van de hulpmiddelen der
wetenschap komt er niets van terecht. De bewaring van het modern kruit vraagt van
onze militaire technici alle aandacht. Aan boord van de tegenwoordige oorlogschepen
bouwt men er zelfs koelkamers voor.
Deze beschouwing echter is eveneens in figuurlijken zin toepasselijk

KAPITEIN VAN WAGTENDONK MET ZIJN UITVINDING.

Ook de moderne legerorganisator kan met de oude traditionneele vaatjes van
hoepels en duigen niet meer volstaan om een moderne weermacht in goeden staat
te houden. Om figuurlijk gesproken zijn kruit droog te houden, d.i. de weermacht
aan de moderne eíschen van den oorlog te doen beantwoorden, moet hij, ter
handhaving van een frisschen, opgewekten, flinken geest, alle middelen toepassen,
waarover de met reuzenschreden vooruitgaande maatschappij hem de beschikking
geeft. Dit nu is meer kostbaar dan moeilijk, zoodat hij, om met den Minister van
Financiën op goeden voet te blijven, bij de organisatie der levende strijdkrachten
een logische zuinigheid moet betrachten. Waarom hij zich zooveel mogelijk moet
beperken in het vormen van een eigen militair maatschappijtje en er integendeel
op uit moet zijn alle krachten te benutten, die hij telkens opnieuw in de samenleving
zal aantreffen.
De algemeene, de zoogenaamde maatschappelijke weerbaarheid, moet dus het
element worden, waaruit hij in de eerste plaats het instituut der militaire weerbaarheid
optrekt. Dit geldt zoowel personeel als materiëel.
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De militaire organisator moet dus, om het zoo eens uit te drukken, met het eene
been in de burgermaatschappij blijven staan. Hij moet zijn aandacht blijven gevestigd
houden op alles, wat in die groote samenleving voorvalt en bestudeeren welke
krachten, in die maatschappij aanwezig, voor militaire doeleinden kunnen worden
gebruikt, zonder hun ontwikkeling in die maatschappij in gewone tijden te schaden.
Niet langer dus de weermacht naàst de samenleving, maar de weermacht uìt en
doòr de samenleving.
Alles, wat tot nu toe in die weermacht op eigen houtje geknutseld werd, niettegen-
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EEN AFDEELING WIELRIJDERS DER NEDERLANDSCHE WEERBAARHEIDSVEREENIGING.

staande de groote maatschappij het even goed, zoo niet beter verschaft, moet als
overbodige weelde, als renteloos kapitaal aan personeel en materieel, daaruit worden
verwijderd.
Als afzonderlijk instituut in den Staat mag de weermacht in vredestijd slechts in
wezen zijn, om de algemeene weerbare elementen der natie voor mogelijke militaire
doeleinden te organiseeren, te oefenen of te voorzien.
Omgekeerd echter rust op den Staat nadrukkelijk de verplichting, zijn voortdurende
aandacht en zijn beste krachten te wijden aan alles wat voor de ontwikkeling van
de algemeene weerbaarheid der natie noodig is en zijn waakzaamheid te toonen
bij de beteugeling der invloeden, welke die algemeene weerbaarheid verzwakken.
Hier raken wij de opvoeding.
Nu vindt van militaire zijde het bovenstaande nog weinig instemming. Niet slechts
blijkt hier, dat het nieuwe zich steeds ontpoppen moet uit de windselen van
behoudendheid en vooroordeel, maar ook herhaalt zich het verschijnsel, dat het
leger aanvankelijk geen sympathie heeft voor datgene, wat niet uit het leger zelf is
voortgekomen.
Toen Moltke nog jong staf-officier was, vestigde hij in een kortschrift de aandacht
op het gebruik der zich ontwikkelende spoorwegen voor militaire doeleinden in
oorlogstijd. Maar van verschillende zijden werd hij daarover heftig aangevallen: ‘Sie
(die Eisenbahnen) sind einmal friedlicher Natur’, zoo klonk de conservatief-militaire
dooddoener. Zelfs tot in Frankrijk verhieven mannen als Thiers hun stem daartegen.
Toch zien wij reeds in de oorlogen van 1859 en 1866 de spoorwegen een belangrijke
rol spelen en Frankrijk heeft in 1870 zijn nederlagen zelfs voor een deel te wijten
aan het treffelijk gebruik, dat de Duitschers van de spoorwegen maakten.
Sedert die jaren bereidt men in vredestijd stelselmatig het gebruik der spoorwegen
in oorlogstijd voor. Spoorwegtroepen zijn een onontbeerlijk deel der moderne legers
geworden.
Nederland is, helaas, nooit tot een geheele
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EEN AFDEELING WIELRIJDERS VAN HET

7E REGIMENT INFANTERIE.

doorvoering van dit stelsel kunnen geraken
Er is tegenwoordig een goed ingerichte militaire spoorweg-commissie, er zijn
spoorweg-troepen, maar er zijn spoorwegen in ons vaderland aangelegd op een
wijze, die haast de vraag doet opperen, of men dit in overleg met den vijand heeft
gedaan. Strategische belangen hebben bij sommige in negatieven zin gegolden.
Terwijl men, terecht op bijna alle spoorwagens in Europa duidelijk het aantal mannen
en paarden vermeld heeft, dat daarin geladen kan worden, zoekt men die, voor een
ordelijk en snel militair vervoer noodzakelijke, aanwijzing op Nederlandsche
goederenwagens tevergeefs.
Ook op ander gebied ziet men, zelfs in ‘militairistische’ rijken, het militair gebruik
van verschillende hulpmiddelen van nijverheid en handel in vredestijd georganiseerd
en voorbereid.
Zeevarende mogendheden b.v. benutten de snelvarende booten der
stoomvaartmaatschappijen bij hun militaire voorbereiding. Bij oorlogsgevaar komen
deze met hun talrijk en goed geoefend personeel als hulp kruiserster beschikking.
De kanonnen, waarmede die schepen bewapend zullen worden, liggen gereed
en aan boord der betrokken vaartuigen zijn de noodige inrichtingen aangebracht,
om ze dadelijk te kunnen opstellen.
Omgekeerd, worden bijvoorbeeld in Frankrijk jonge zee-officieren aan boord der
groote mailbooten werkzaam gesteld in het belang van hun practisch zeemanschap.
Ook het zeevarende Nederland heeft dit stelsel op beperkte schaal toegepast,
door officieren der handels-marine op te leiden en werkzaam te stellen als
reserve-officier bij de oorlogsvloot. De talrijke krachten bij onze koopvaardij- en
visschersvloot worden echter slechts ten deele gebruikt bij de zwakke zee-militie.
Wat de landmacht aangaat, lijdt het reservekader een kwijnend bestaan. Over
het jeugdig instituut der landweer-officieren en onderofficieren is nog geen oordeel
te vellen. Overigens beschikt men in geval van oorlog
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over eenige burger-geneeskundigen als reserve-officieren van gezondheid, terwijl
er ten slotte een verplichte keuring van paarden voor den krijgsdienst bestaat.

EEN SECTIE WIELRIJDERS UIT HET KAMP BIJ LAREN VOOR LEERLINGEN VAN HOOGERE
BURGERSCHOLEN EN GYMNASIA.

Verder is men nog niet gegaan. Tallooze krachten, die met weinig moeite in
oorlogstijd, vooral voor ons klein land, van onberekenbare waarde zouden zijn,
blijven onbenut. Ons ditmaal beperkende tot het materiëel, wijzen wij op de
stoombooten der buiten- en binnenvaarten en vooral op het vruchtbaar gebruik, dat
in oorlogstijd in onze stellingen gemaakt zou kunnen worden van het ontzaglijk
aantal motorvaartuigen als gewapende uitleggers of tot vervoer van troepen en
materiëel, verder op de electrische opstellingen voor licht en kracht en ten slotte op
de automobielen en rijwielen.
Met voldoening kunnen wij echter vermelden, dat bij het legerbestuur een
organisatie in overweging is, betreffende het gebruik van auto's en motor-rijwielen
in bezit van militie- en landweerplichtigen. Moge dit het begin zijn van belangrijke
maatregelen op dit gebied!
Want al kennen wij niet het aantal automobielen en motor-rijwielen in Nederland,
door onze stoffige buitenwegen weten wij bij ondervinding, dat dit levensgevaarlijk
en genotvergallend groot is; zoo groot, dat deze knallende, sissende, bulderende
en gillende gevaarten de aandacht getrokken hebben van de autoriteiten, die onze
belastingwetten samenstellen.
Bij de jongste spoorwegstaking werd met vrucht van automobielen, ook voor
militaire doeleinden, gebruikt gemaakt.
Op het laatste Natuur- en Geneeskundig Congres was een veertigtal automobielen
te Arnhem beschikbaar voor een bezoek aan een herstellingsoord op de Veluwe.
Het Duitsche legerbestuur heeft zich een groot aantal auto's aangeschaft en heeft
de beschikking over een vrijwillig automobielkorps, dat reeds door belangwekkende
oefeningen zijn practische bruikbaarheid bewezen heeft. Frankrijk en nagenoeg alle
legers hebben dit voorbeeld gevolgd. Ook bij de Nederlandsche militaire manoeuvres
hebben ter beschikking gestelde automobielen, naar wij vernamen, goed voldaan.
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HET RIJWIEL VAN WAGTENDONK GEVOUWEN.

De qualiteit van ons wegenstelsel leent zich voor automobielvoertuigen bijzonder.
Voor de verdediging van ons klein wegenrijk land is de beschikking over middelen
tot snel troepen-transport een levens-quaestie.
Zoo kan in Nederland een bestudeering van het vraagstuk van den dienstplicht
van automobielen en motor-fietsen, haar organisatie en gebruik in oorlogstijd, geacht
worden een eisch des tijds te zijn.
Doch wij zullen ons ditmaal beperken tot een meer uitvoerige bespreking van een
ander-
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kind der industrie, het rijwiel, omdat we ook daarin een element der algemeene
weerbaarheid begroeten, waarvan een gebruik voor oorlogsdoeleinden vooral in
Nederland van nog grooter gewicht moet worden geacht dan dat der
automobielvoertuigen.
Van een partijtrekken van het groot aantal rijwielen en geoefende wielrijders hier
te lande is geen sprake. Wel is het rijwiel bij het leger in gebruik. Elk korps heeft
zijn militaire wielrijders, maar dit alles beteekent nog in de verte niet een logisch
gebruik maken van de groote militaire kracht, welke het wielrijdende Nederland, in
het bijzonder voor ons land, zou kunnen beschikbaar stellen.

EEN SECTIE WIELRIJDERS UIT HET KAMP BIJ LAREN IN RIJ EN GELID.

Ook deze quaestie is niet nieuw.
Reeds tijdens het beleg van Parijs stelde een inwoner van deze stad voor om in
de provincie een wielrijders-korps van 10.000 man te vormen en daarmede naar
Berlijn op te rukken, aldus den ‘Prussiens’ noodzakende het beleg op te breken. Dit
plan, vrij kinderlijk, bleef gelukkig plan.

HET RIJWIEL VAN WAGTENDONK TOT GEBRUIK GEREED.

Voor militaire doeleinden werd voor het eerst van het rijwiel gebruik gemaakt
gedurende het ook in andere opzichten merkwaardig en voor Nederlandsche
militairen zoo leerzaam beleg van Belfort in dien zelfden oorlog.
Het heeft echter ook in Nederland nog lang geduurd eer men aan het rijwiel waarde
toekende voor militaire doeleinden. Nu waren de eerste proeven op dit gebied alles
behalve geschikt om deze meening te ontzenuwen. Voornamelijk werd zij teweeg
gebracht door de dwaling, dat van iemand die wielrijden kan, maar één, twee, drie
een militair wielrijder te maken is. Of, dat zelfs persoonlijk voortreffelijk geoefende
militaire wielrijders eenvoudig door hen bijeen te voegen een goede afdeeling
wielrijdende infanterie vormen. Goede voorschriften, goede voorbereiding, langdurige
samenwerking zijn hier, evenmin als bij elk ander onderdeel van militaire organisatie,
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overbodige weelde. Op deze dwaling, die nog bij velen bestaat, dient hier met nadruk
te worden gewezen.
Een goed militair-wielrijder moet niet slechts uitstekend rijden, maar daarin ook
grondig geoefend zijn in afdeelingen. Hij moet zijn rijwiel kennen als de infanterist
zijn geweer en de kanonnier zijn kanon en ten slotte zal hij, behalve zijn persoonlijk
grondige militaire geoefendheid, aan hooge lichamelijke en geestelijke eischen
moeten voldoen.
Het eerste gebruik van rijwielen in het Nederlandsche leger dagteekent van een
15 jaar geleden. Eenige jongelieden, leden van den Algemeenen Nederlandschen
Wielrijders-Bond, boden hunne diensten aan om bij manoeuvres op te treden als
militaire wielrijders en spoedig kregen de namen der toenmalige luitenants Sommer,
van Wagten-
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donk en Bakker door de verdienstelijke, oorspronkelijke wijze, waarop zij deze
nieuwe vrijwilligers oefenden, een welverdiende vermaardheid.
Die diensten der militaire wielrijders bepaalden zich tot het overbrengen van
mondelinge en schriftelijke berichten. Hun standpunt dat aanvankelijk niet zeer
aangenaam was, werd behoorlijk geregeld bij Koninklijk Besluit. Een aantal van ten
hoogste 75 leden van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond werd tot
eene vrijwillige verbintenis als militair wielrijder toegelaten, wanneer aan eenige
voorwaarden betreffende geschiktheid enz. werd voldaan. De adspiranten werden
in de verschillende garnizoenen vooral door de genoemde officieren opgeleid en
later bij de oefeningen ingedeeld.
Terecht verklaarde de kapitein-ingenieur Scheffer later van hen, in een lezing
voor de leden der Vereeniging tot Beoefening der Krijgswetenschap, dat deze
burger-militaire wielrijders met boven allen lof verheven ijver hun diensten aan het
legerbestuur hebben bewezen, dat zij met stalen volharding de hun gegeven
opdrachten hebben vervuld; nooit was hun iets te veel, zij vroegen steeds om meer
werk. Hun moet de groote verdienste worden toegekend, dat zij onder ongunstige
omstandigheden op schitterende wijze hebben getoond, dat de wielrijdende
rapport-rijder voor het leger van onschatbare waarde is. Gaarne zouden zij ook
bewezen hebben, dat hij voor andere oorlogsdiensten geschikt is, zij werden daartoe,
helaas, niet in de gelegenheid gesteld. Hun ijver en hun geestelijke ontwikkeling
hadden ook in deze richting ontwijfelbaar succes verzekerd.
Wij moeten hier ook noemen de oefeningen van de wielrijders der Nederlandsche
Weerbaarheids-Vereeniging, eerst onder leiding van den heer Jan de Flines later
onder die van den heer Geert de Jonge. Wat door die afdeelingen bereikt is, was
van groote beteekenis. Het aanvoeren en leiden van sterke afdeelingen wielrijdende
infanterie toch is zeer moeilijk. Maar beiden slaagden er in, na voldoende
voorbereiding, met afdeelingen ter sterkte van zeventig rijwielen niet gemakkelijke
opdrachten op voortreffelijke wijze uit te voeren, zelfs gedurende zeer donkere
nachten. Schrijver dezes heeft daarvan sterke staaltjes bijgewoond in het Gooi. Nu
beschikken beide heeren over een eigenschap, die vele Nederlanders hebben en
die wij in het belang van het brandend kadervraagstuk in Nederland zoo gaarne
algemeen en practisch benut zouden zien: de aangeboren geschiktheid tot het
voeren van een militair commando.
Eerst later, onder geheel andere omstandigheden werd de groote waarde van
wielrijdende infanterie als vecht-afdeeling in het leger practisch aangetoond. Dit
geschiedde bij de groote manvoeuvres op de Veluwe onder leiding van den Generaal
Snijders. Deze opper-officier, voorstander van het gebruik van vechtende
wielrijders-afdeelingen, stelde een compagnie wielrijders samen, onder bevel van
den bekenden luitenant Van Wagtendonk. Bij de voorhoede ingedeeld had deze
o.a. bij Terlet goede resultaten. Deze proef werd herhaald bij de groote manoeuvres
van verleden jaar in het Zuiden van Limburg, waaraan door een compagnie wielrijders
onder commando van den kapitein Bakker werd deelgenomen.
Als een heuglijk feit kunnen wij vermelden, dat op last van den Minister van Oorlog
een compagnie militaire wielrijders onder bevel van dien kapitein van 16-23 Augustus
a.s. zal deelnemen aan de cavalerie-manoeuvres.
Helaas werd niet tevens de proef met de vrijwillige militaire wielrijders voortgezet.
Het korps, samengesteld uit Bondsleden, is sedert zelfs verdwenen. Het zooeven
genoemde optreden bij de manoeuvres van vechtende wielrijders, had nl. plaats
met de miliciens-wielrijders der verschillende regimenten, die daartoe tijdelijk waren
bijeengevoegd. Dit zijn gewone dienstplichtigen, die tot de compagnie behooren,
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maar een bijzondere opleiding ontvangen. Zij komen dus niet boven de sterkte van
het eigenlijke legeren hun diensten zijn niet vrijwillig.
Met dit stelsel is dus de aanvankelijk ingeslagen weg verlaten, wat te betreuren
is. Het was een logisch stelsel: aanwenden van de krachten, die op dit gebied buiten
het leger aanwezig zijn: nl. geoefende, geestelijk en lichamelijk ontwikkelde
jongelieden-wiel-
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rijders met ijver, goeden wil, en een eigen rijwiel. Breidt men nu volgens het bestaand
stelsel het aantal wielrijders uit, dan wordt de sterkte der troepenafdeelingen minder,
wat bij de minimum-sterkte, die het Nederlandsche leger reeds heeft, niet wenschelijk
is. Bovendien berijden de milicien-wielrijders 's rijks rijwielen. Van de rijwielen, die
in grooten getale in de burgermaatschappij aanwezig zijn, wordt dus geen partij
getrokken. Wil men de op dit gebied aanwezige krachten op logische en doeltreffende
wijze aanwenden, dan moet een afzonderlijk korps militaire wielrijders in het leven
geroepen worden, boven de sterkte en buiten het organiek verband van het eigenlijk
leger.
Onder aannemelijke voorwaarden moeten, op den grondslag van algemeenen
dienstplicht, de dienstplichtigen daarbij met hun rijwiel vrijwillig worden ingedeeld
en in de eerste plaats geoefend worden als wielrijdende vecht-infanterie en, voor
zooveel noodig, als rapportrijders. Aan een dergelijk korps worden zulke hooge en
bijzondere eischen gesteld, ook wat de wijze van oefenen betreft, dat de
wielrijders-afdeeling onder afzonderlijke, vast daarbij ingedeelde, officieren en
onderofficieren zou behooren te worden georganiseerd. Zij zou dus los moeten zijn
van de korpsen en een afzonderlijk wapen vormen.
Bovendien worden nu de militaire wielrijders, uit meerdere regimenten afkomstig,
kort voor de manoeuvres vereenigd. Zij zijn elkaar en hun commandant vreemd,
niet geoefend bij optreden in groot verband. Men kan op die manier geen juist beeld
krijgen van hetgeen waartoe die afdeelingen in staat zijn.
De Generale Staf zou de sterkte van een dergelijk korps gemakkelijk kunnen
bepalen op grond van de strategische eischen daaraan te stellen met het oog op
de verdediging van Nederland. Voor de methode van oefening, alsmede voor de
tactische organisatie, bezit het Nederlandsche leger in de bovengenoemde officieren,
mannen, die op dit gebied hun sporen hebben verdiend.
Het dienstplichtig maken der rijwielen (en automobielen) is een beginsel van
gezond verstand. Er zijn weliswaar bezwaren, maar die zijn niet onoverkomelijk als
wij eenerzijds een beetje durven aanpakken en goeden wil toonen, anderszijds wat
behoudendheid en vooroordeel af weten te schudden.
Het medebrengen van halfsleetsche rijwielen en het doen herstellen van deze in
dienst, op kosten van het Rijk, zou te voorkomen zijn door een stelsel van geregelde
inspectie. De bezwaren voortvloeiende uit een herstellen te velde van zoo
uiteenloopende fabrikaten, alsmede een beschikking over de vele verschillende
verwissel- en reserve-stukken, zouden op te heffen zijn door van de wielrijders, die
als zoodanig hun dienstplicht wenschen te vervullen, een rijwiel te eischen van
Nederlandsch fabrikaat of, althans wat onderdeelen betreft, aan zekere eischen
voldoende.
In navolging van Engelsche Yeomanry brengen ten onzent de vrijwilligers bij het
reservekader der cavalerie wel een paard mede, dat aan zekere eischen moet
voldoen, waarom zou dit niet mogelijk zijn bij het zooveel goedkooper en meer
algemeen in gebruik zijnde rijwiel? Men zal hier tegen aanvoeren: men heeft
Rijks-geweren, Rijks-kanonnen, waarom geen Rijks-rijwielen? Maar deze vergelijking
gaat niet op, daar, naar ik zeker meen te weten, de eerzame Nederlander voor zijn
genoegen of dagelijksch gebruik zelden kanonnen en militaire geweren in huis heeft,
zooals dit met de rijwielen wèl het geval is. Neen, in het buitengewoon groot aantal
rijwielen in ons land aanwezig schuilt een kracht, die niet ongebruikt mag blijven.
Dit geldt ook het toenemend aantal automobielen; motor-fietsen te gebruiken
komt ons niet gewenscht voor zoolang deze zooveel lawaai maken als dit
tegenwoordig nog veelal het geval is. Niet slechts onzichtbaarheid, ook
onhoorbaarheid is eisch in den modernen oorlog.
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De automobiel stelt ons in staat het aanvallend en verdedigend vermogen van
wielrijders-afdeelingen aanzienlijk te verhoogen. Toevoeging van artillerie aan
dergelijke afdeelingen toch is daarvoor noodzakelijk. Gebruikt men echter paarden
als trekkracht, dan is de snelheid onvoldoende. Slechts automobielen kunnen
wielrijders-afdeelingen onder alle omstandigheden bijhouden. Wat de rijdende
artillerie is voor de cavalerie, moet de automobiel-artillerie dus worden voor de
wielrijdende
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infanterie. De automobiel dient hier natuurlijk uitsluitend als transportmiddel voor
licht snelvuur-geschut met bediening en munitie. Een gepantserd fortje op wielen
staat ons hier allerminst voor den geest.

GEREED OM TE VUREN IN KNIELENDE HOUDING MET HET GEVOUWEN RIJWIEL OP DEN RUG.

De tactische eenheid der wielrijdende infanterie zou de compagnie moeten zijn
ter sterkte van niet meer dan ± 100 man. Voor de automobiel-artillerie wordt dit de
batterij van vier vuurmonden. Men zou dan, per batterij, met zes automobielen
kunnen volstaan.
Ook in verband met de oprichting van deze eenheden is afschaffing van de
onzedelijke loting voor de nationale militie noodzakelijk. Wat het aantal
dienstplichtigen betreft, dat jaarlijks wordt ingelijfd, daarvoor dienen andere
bepalingen gemaakt te worden om over de in de natie aan wezige krachten ook
hier steeds op logische wijze te kunnen beschikken. Een vijf of zesmaandsche
eerste oefeningstijd met groote jaarlijksche of halfjaarlijksche lichtingen is, wat ons,
ook in dit verband, als mogelijk, noodzakelijk en derhalve als wenschelijk voor oogen
zweeft. Zèker, mèt vooroefening doch uitgezonderd rijden en schieten, zònder
militaire excercitie. Voor den wielrijder en den automobilist bestaat deze, behalve
natuurlijk uit de meesterschap over hun vehikel, bovendien uit terrein-kennis
(practisch en van de kaart). Wielrijders- en automobiel-korpsen moeten, wat het
personeel betreft, geestelijk en lichamelijk keurkorpsen zijn. Geestelijk, van wege
de moeilijke opdrachten, welke hun te beurt vallen, lichamelijk, van wege de groote
krachtsinspanning, die onmiddellijk bij het uitbreken van vijandelijkheden reeds van
hen gevergd wordt.
Er komen dus slechts voor in aanmerking:
o

1 . zij, die met goeden uitslag de vooroefeningen voor dat wapen hebben
bijgewoond;
o

2 . zij, die aan een strenge keuring voldoen;
o

3 . zij, die genegen zijn hun automobiel of rijwiel onder zekere voorwaarden mede
te brengen en onder behoorlijke vergoeding en toezicht van Rijkswege na hun
vertrek met groot verlof ter beschikking te houden.
Wat het rijwiel betreft, moesten hieraan geleidelijk twee eischen worden
toegevoegd.
In de eerste plaats, zooals reeds werd aangestipt, eenvormigheid, wat de
versnelling en eenige onderdeelen betreft. De ondervinding leert toch, dat in een
afdeeling wielrijders met verschillende versnellingen geen voldoende innige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

samenhang mogelijk is. Evenzoo is bij het gebruik van militair materieël te velde
steeds de beschikking over een zeker aantal verwissel-stukken noodzakelijk. Dit
geldt zeker in hooge mate ook het rijwiel in militair gebruik. Ieder wielrijder voor zijn
merk de noodige verwisselstukken te doen medevoeren is practisch onuitvoerbaar.
Verschillende modellen verwisselstukken bijeen mede te voeren van het reusachtig
aantal fabrikaten, is dit eveneens. Zoo komen we tot den noodzakelijken eisch, dat
elk wielrijder in dienst een rijwiel medebrengt, dat, wat de verwisselstukken betreft,
aan een zeker model moet voldoen, opdat de verwisselstukken, waarvan elk korps
bij zijn gevechts- of bagagetrein organiek te velde voorzien is, steeds zullen passen
op de bij dat korps ingedeelde rijwielen.
Een tweede eisch is de opvouwbaarheid. Zoodra men toch de zekerheid wil
hebben

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

27
onder alle omstandigheden over het aanvallend en verdedigend vermogen der
wielrijderskorpsen te kunnen beschikken, mag het vervoermiddel nimmer daarvoor
een beletsel kunnen worden. Dit nu zijn bij gevechten te voet - en deze zijn regel zoowel het paard als het onvouwbaar rijwiel. Zij dienen zoodra het tot vechten komt
achtergelaten te kunnen worden. Er moeten bewakers bij blijven, die in mindering
komen der gevechts-sterkte, en toch is de kans groot, dat de berijder er op een
gewenscht oogenblik niet de beschikking over heeft. Dit geeft allicht aanleiding tot
een min of meer blijven hangen aan of nabij de plek, waar de rijwielen of paarden
zich bevinden. Nu echter is geen krachtig aanvallend of verdedigend optreden in
het modern gevecht denkbaar zonder groote mate van plooi- en beweegbaarheid
in terrein of stelling: vooral wat betreft infanterie.

RUSTENDE ENGELSCHE MILITAIRE WIELRIJDERS IN HYDEPARK.

Hier is derhalve het woord toepasselijk van den schepper der Fransche
wielrijdende infanterie, den majoor Gérard: ‘Faisons porter le cycle par le cycliste,
là où le cycliste ne peut être porté par le cycle, et le problème de l'infanterie montée
sera résolu.’
Het vouwbaar rijwiel neemt inderdaad die bezwaren weg. Het kan door den als
tirailleur optredenden wielrijder op den rug medegevoerd worden, zoodat beide
handen vrij blijven, en de persoonlijke gevechtswaarde of die van de afdeeling,
*)
waartoe hij behoort, niet in het minst geschaad wordt. Waar men met het gebruik
van vechtende-wielrijders wat minder lang gewacht heeft dan in Nederland, wordt
dit beginsel erkend en toegepast.
In Frankrijk heeft het vouwbaar rijwiel Gérard zich, ondanks de ongunstige
beoordeelingen daarvan, vooral buiten Frankrijk, in het Fransche leger gehandhaafd.
Ook in België is voor de wielrijder-compagnie het vouwbaar systeem Belgica
aangenomen. In Italië zijn op uitgebreide schaal vergelijkende proeven genomen,
welke tot aanneming van het vouwbaar type Roselli hebben gevoerd. Het leger der
Vereenigde-Staten heeft model Cleveland, Zwitserland de Costa, Oostenrijk het
Styria-Klapprad en de Waffen-Räder uit de bekende wapenfabriek te Steyr,
Duitschland het Adler-Klaprad, alle vouwbaar èn, wat van evenveel gewicht is,
nationaal fabrikaat.
Ook Nederland kent zijn vouwbaar rijwiel, dat tot een van de beste stelsels moet
worden geacht. Maar.... wij zijn in Nederland, hoe weinigen weten dus, dat dit stelsel
door een Nederlandsch officier is uitgevonden en door een bekende Nederlandsche
fabriek van rijwielen is vervaardigd? De toenmalige luitenant der Nederlandsche
infanterie, Van Wagtendonk, deed de uitvinding en bood haar het Nederlandsch
*)

Dit geldt dus niet den wielrijders-ordonnancen, waarvoor een gewoon rijwiel voldoende is.
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gouvernement aan, maar men oordeelde het niet noodzakelijk op eenigszins
uitgebreide schaal proeven te nemen en er daartoe bijvoorbeeld eens een twintigtal
door een Nederlandsche fabriek te laten maken. Toch slaagden de aanvankelijke
proeven volkomen. De luitenant van Wagtendonk toonde zijn systeem met goeden
uitslag aan het ministerie van oorlog in den Haag, in de Vereeniging ter beoefening
van Krijgswetenschap, verder te Parijs, te Kopenhagen, te Berlijn, aan de Ecole
Militaire d'Alexandre te Moscou en in meerdere groote garnizoensplaatsen van het
binnen- en buitenland.
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De vorige Inspecteur der Infanterie, luitenant-generaal Snijders, was van het stelsel
Van Wagtendonk een bekend voorstander. De goede Nederlandsche rijwielfabriek
van Burgers heeft de rijwielen van dat stelsel samengesteld, beproefd en deugdelijk
bevonden. Men zou dus zeggen... Maar neen. In Nederland is nog steeds geen
proef van eenige beteekenis daarmede genomen.
Dat het buitenland zijn eigen stelsels de voorkeur geeft is natuurlijk. Maar
Nederland!
Het groote voordeel van het rijwiel Van Wagtendonk, in òns kader van
rijwiel-dienstplicht is, dat bestaande gewone rijwielen er gemakkelijk door in sterke
vouwbare te te wijzigen zijn. Dit toch zou noodzakelijk zijn om het stelsel, dat den
militairen wielrijder zijn wiel in dienst laat medebrengen, logisch door te voeren. Het
vouwbaar rijwiel Van Wagtendonk is vervaardigd volgens het zoogenaamd
scharnierstelsel. Men heeft het voordeel hier twee sterke ramen te hebben en niet
de gebogen lijn met het zwak manchet-stelsel, dat b.v. het stelsel Gérard te zien
geeft. Maar aangenomen, dat ook het stelsel van Wagtendonk voor verbeteringen
vatbaar is, dan verdient een vergelijkende proef bijv.: met de ‘Gérard’, eerst recht
aanbeveling.

AANTREDEN DER ENGELSCHE WIELRIJDERS.

Daar de firma Burgers de vouwbare rijwielen uitsluitend maakte voor militaire
doeleinden, werden ze bijzonder stevig, waardoor ze zwaarder uitvielen dan de
gewone rijwielen.
Doch wat maakt dit kleine verschil uit, tegenover het loodzwaar gewicht van meer
dan 25 K.g. modelbepakking, dat de infanterist op zijn eindelooze marschen te
torschen heeft?
De handgrepen voor het opvouwen en dragen zijn hoogst eenvoudig. Men maakt
het riempje bij de voorbuis los, haakt met de ‘mousqueton’-haak den rechter- of
linkerriem (al naar gemak) in het oog, stelt de rem, opent het scharnierstelsel, vouwt
het wiel op, steekt den arm door den draagriem en bevestigt den anderen. In
boschachtig terrein kan ook de stuurstang gedraaid worden na het stellen van de
rem.
Dit alles gaat zeer gemakkelijk en vereischt minder tijd dan noodig is om deze
*)
beschrijving te lezen, enkele seconden zijn voldoende.
*)

Hier springt tevens het nut in het oog, dat wielrijdende bewoners van één, twee of drie-hoog
van het vouwbaar stelsel zouden hebben. Alle bovenhuis-bewoners weten bij ondervinding
de bezwaren voor hen aan het bezit van een rijwiel verbonden. Het naar boven hijschen of
naar beneden sjouwen is uiterst lastig en inspannend. Men heeft kans muren, loopers of zich
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Waarom wielrijdende infanterie voor ons land zoo bijzonder noodzakelijk is?
Omdat wij een klein land vormen en omdat ons stelsel van verdediging, terecht
gegrondvest op de groote sterkte der polderterreinen, voor een goed deel neerkomt
op het ‘actief’ verdedigen van langgerekte stellingen.
Wij zullen bij een oorlog vooral geoefend moeten zijn in het polderland en de
Hemel geve, dat dan elk Nederlandsch officier en onderofficier daar den weg weet
als in de plaats zijner inwoning, dat hij er dikwijls en op alle punten manoeuvres zal
hebben medegemaakt en op dit gebied niet alleen bekend is in Gelderland, Brabant
of Limburg, deelen van Nederland, waar hij in 99 van de 100 gevallen niet zal moeten

zelf vuil te maken, vooral bij onze niet zeldzaam bemodderde straten. Deze bezwaren zijn bij
het vouwbaar rijwiel niet aanwezig, daar het gevouwen gemakkelijk te dragen is en ook bij
het bergen zeer weinig plaats inneemt.
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vechten. Komt de Nederlandsche aanvoerder echter, onverwachts, voor het feit dat
hij den steeds overmachtigen vijand zal hebben te staan in onze polderterreinen,
weet hij er dan niet beter den weg dan zijn vijand, die ook daar nimmer geoefend
heeft, dan....
Dus veelvuldig oefenen elk jaar opnieuw in verschillende deelen van ons
polderterrein, manoeuvres vooral ook bij Amsterdam en Utrecht of Gorcum en niet
alleen bij Maasticht of Arnhem!
Ook wat de wielrijdende infanterie betreft.
De talrijke, goede wegen en dwarswegen toch in onze polderterreinen werken
een verassend optreden van wielrijders-korpsen buitengewoon in de hand. Met
afdeelingen van eenige sterkte, (een honderd geweren en eenige vuurmonden) die
in staat zijn zich snel naar een bedreigd punt te verplaatsen of over een goeden
afstand een omtrekkende beweging kunnen uitvoeren, zal men hier zeer groote
uitkomsten kunnen verkrijgen. Dit zal zoowel het geval zijn tegen een aanvallend
optreden van overmachtige afdeelingen als om de gevolgen te voorkomen van een
plaatselijke verrassing bij nacht of mistig weer. Zelfs een reeds aldus
binnengedrongen vijandelijke afdeeling zal dan, dank zij onze talrijke wegen en
dwarswegen op dijken en kaden, door wielrijdende infanterie ‘geïsoleerd’ kunnen
worden.
Een dergelijk verrassend optreden is bij de verdediging van langgerekte liniën
een blijvend gevaar en dit gevaar is slechts voldoende te keeren, indien de
linie-commandant een korps wielrijdende infanterie en automobiel-artillerie steeds
tot zijn beschikking heeft.
De noodzakelijkheid daarvan is in beginsel reeds ingezien door Prins Willem III
bij de verdediging van ons Vaderland in 1672/73. Hij richtte een afzonderlijk korps
op dat achter het midden der Hollandsche Waterlinie was opgesteld, om bij een
onverwacht optreden van de Franschen zich snel naar het bedreigde punt te kunnen
verplaatsen. Gedurende den winter deden afdeelingen op schaatsen met sleden,
waarop licht geschut, daarvoor dienst.
De langzame ‘methodieke’ oorlogvoering dier dagen deed het gebrek aan
voldoende snelle middelen van vervoer tot snel samentrekken op een bedreigd punt
minder gevoelen. Nu echter mag men op de gunstige omstandigheden van 1672/73
niet meer rekenen. Snelheid en verrassing zijn elementen van den hedendaagschen
oorlog, onze spooren tramwegen zijn voor het doel onvoldoende en het zou
onverantwoordelijk zijn de krachten, die de samenleving biedt: het rijwiel en de
automobiel, onbenut te laten.
Alle veldheeren van beteekenis hebben steeds getracht de snelheid van beweging
van afdeelingen infanterie onder bepaalde omstandigheden te vergrooten.
Men kent het voorstel van Luxembourg om in 1672 door een deel zijner infanterie,
opgezeten achter cavaleristen, spoorslags Amsterdam te vermeesteren. Indien het
plan uitgevoerd ware, zou het bij den heerschenden toestand waarschijnlijk gelukt
zijn. De Groote Keurvorst voerde zijn troepen op sleden snel over het Koersche
Haff. In 1830 is hier te lande van wagens gebruik gemaakt om een deel der
Nederlandsche infanterie snel op de Zuid-grens samen te trekken. In 1870 plaatsten
de Duitschers daartoe infanteristen op hun kanonnen en voorwagens. De practische
bezwaren zijn echter steeds groot. Zelfs bij de algemeene beschikking over spooren tramwegen blijft het zeldzaam, dat men de troepen zal kunnen vervoeren tot op
het gevechtsveld.
Het vraagstuk der bereden infanterie is nog altijd niet opgelost. Zelfs na de ruime
toepassing daarvan in den Zuid-Afrikaanschen oorlog blijft de bewering nog altijd
van kracht, dat bereden infanterie gewoonlijk spoedig slechte cavalerie en nog
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slechter infanterie wordt. De cavalerie is voor het gevecht te voet door allerlei
onvermijdelijke bijkomende omstandigheden minder geschikt; een deel der
manschappen moet bij de paarden blijven als de overigen voor het gevecht zijn
afgestegen; vooral in ons vlak land zijn die paarden moeilijk voldoende gedekt op
te stellen en blijven zij een zeer kwetsbare plek van aldus strijdende ruiterij. De
wielrijdende infanterie maakt de oplossing van dit voor Nederland uiterst gewichtig
vraagstuk mogelijk.
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Van hei en bouwland
door H. v. Loon.
Als je in Groningen uit den trein stapt, ben-je blij, na vijf uur schokken in een volle,
zon-gestoofde coupé, je stramme, loome beenen weer eens te kunnen bewegen.
Het was er stoffig en heet, en het duurde zoo lang en alle menschen waren bedrijvig
met spoorboekjes en vettige papieren, of dreinende, huilende kinderen in de weer.
En de trein ratelde voort, stampte in eentonigen rhythmus geregeld, één, twee, drie,
één, twee drie. De houten banken waren vol menschen, allemaal roode, glimmende
gezichten. Ze veegden zich gejaagd met groote zakdoeken af, vanochtend in de
plooi nog opgestoken; een juffrouw diepte, schuw-voorzichtig, een plat gedrukt
kadetje met kaas uit veel ritselend vloei, en kleurde van schaamte, toen alle blikken
naar dien kant neerschuinden. En wie alleen zat, staarde doelloos het raampje uit,
de verte in, keek dan weer naar binnen, in de oogen van zijn overburen, brutaal
zonder het zelf te weten. Maar als de ander hem nijdig aanzag, in zijn rhythmische
soezing gestoord, blikte de zondaar, verschrikt, overrompeld, neer, kuchte eens,
snoot zijn neus en tuurde naar zijn ongepoetste schoenen, zòò ingespannen, of
voor het eerst het rossige leer hem verraste.
Tot eindelijk de portieren openklepten voor Groningen. Dan in-eens in de rumoerige
volte, die, nerveus, gejaagd, zooals altijd aan een station, je dringt naar den uitgang.

BEEK BIJ PATERSWOLDE (UIT IDSERDA'S ALBUM).

Hier voelden we ons prettig, heelemaal vrij, twee vagebonden, ver van onze
woonstad. Onbekende gezichten waren om ons heen. Dan kun-je voor een mooien
gevel gerust blijven staan, en je denkt er niet aan, hoe anderen je wel moeten
aanzien voor polderjongens uit het land, waar geen land meer achter is. Je loopt
daar met stoffige pakken en zonderlinge ransels op straat, precies als het je zelf
het makkelijkst is.
Mooi is al dadelijk dat Groningsche station, degelijk en breed, van rood gebakken
steen. Breed en degelijk lijkt op het eerste gezicht de heele plaats, maar een
stemmige, zwierige degelijkheid. Je ziet er veel bloemen tusschen het groen van
tuinen. Een stil-voorname elegantie van welvarende provincieplaats. Zoo ook de
oude stad met de oude, grijze gevels om de groote, wel heel uitgestrekte markt
heen. Maar juist in die markt is het typisch karakter van rustige provincieplaats
bewaard, aan den eenen kant begrensd door het massieve, ernstige Raadhuis, dat
je aan het Mauritshuis doet denken, daartegenover door den hoogen toren, den
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ouden, grijzen, prachtigen Martini-toren, beneden als uit reuzenblokken gestapeld,
met de rag-gekroonde spits. En daaronder, o zoo kinderachtig bij dien trotschen,
waakzamen reus, als popperig speelgoed, wat witte huisjes met hel roode daken.
Een circus-directeur had in die dagen daar zijn tenten opgeslagen; dat brak heel
leelijk het zon-open plein. Het leek wel, of een grijze, onheilspellende vleer-
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muis met uitgespannen vlerken er was neergestreken. En als je dan Groningen
eens doorloopt, en uit een winkelstraat afslaat, sta-je plotseling in een nauw, bochtig
steegje met hobbelige keiën, dat uitmondt op een kaal, stronkerig veld vol vunzen
afval tusschen allemaal gore, uitgezakte huisjes. Net, zooals je je een Italiaansche
achterbuurt voorstelt, met vieze, spelende kinderen in den zwarten modder....

DRENTSCHE HOFSTEDE (UIT IDSERDA'S ALBUM).

Ondertusschen was de lucht verdonkerd, regen-grauwe wolken schoven over
elkaar. De hemel was vol saamgestapelde wolken, als sneeuwgerande blokken,
die dreigden te kantelen. Er vielen groote, zwaar klokkende druppels. De veldflesch
om, het ransel op den rug, begonnen we den tocht naar Paterswolde. Aan beide
kanten eiken, zooals alle wegen hier, door stoppelvelden, waar de schoven
saamgebonden naast elkander reiden, en korenlanden, waar de boeren met de
roodbaaien hemden als bloedspatten diep in de geelwazige wuiving stonden te
maaien, en de zeisen flikkerden in breede zwieren.
Daartusschen plekte donker-groen bossig akkermaalshout, en nu en dan stonden
we onverwacht, bij een bocht van den weg, midden in een sparrenbosch, met de
rossige, paal-rechte stammen, grijs-blauw van korsterig mos. En een oogenblik
waren we verwonderd, uit het stadsgeratel van een paar uur terug, plots in deze
suizende stilte, somber en donker-koel nu onder de kruivende, samenbotsende
wolken. De scherpe harslucht hing boven tusschen de boomen en met al maar
grooter blijdschap ademden we die geuren-zware zwoelte in. Dat herinnert je hoe
je vroeger, toen je nog klein was, verlangde in een bosch te dwalen, je had er van
gelezen in sprookjesboeken, van nimfen, die opduiken als de avond valt, in ritselende,
maan-lichte sluiers, en in den langen sterrennacht dansen, hand aan hand, en hoe
de kabouters, met neus-wijze punthoeden en grijze baarden, klauteren uit de holle
boomstammen, de kaarsjes opsteken, en huppelen door het geheim-donker bosch.
Maar toen je was in het bosch, was je even bang: het was er zoo duister en
spookachtig-stil, tusschen de gonzende, zwermende muggen en boven je hoofd
het ritselend gekreun van den wind. Net als bij Roodkapje en den wolf. Dan wordt
je hoofd in-eens zoo wonderlijk licht, dat je wel heel hard zou willen loopen, ver weg
willen loopen, en lachen, schaterlachen. Of neen, je zal stil zijn, in je zelf bewaren
die huivering van hevig verheugen, die te broos haast schijnt, om echt gebeurd te
zijn, en vol geheimzinnige angst. Want is dit alles niet heel mooi en heel gelukkig,
en toch zoo heel gewoon? Zoo wordt je wakker uit een zoeten droom, als in je
slaap-zwoel hoofd de dof verwarde beelden breken, en het besef begint te helderen,
dat achter de glinster-koele ruiten de klare, wijde dag weer openstaat. Dan weifel
je, en in den lichten weekwarmen na-dommel vlotten de droomen vager, tot je
begrijpt, dat het nu alles voorbij is.
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Het regende niet meer. De wolken dreven langzaam uiteen in breede,
parel-glinsterende strooken, met blinkende schuimkoppen hier en daar. Ze hingen
laag en druilig, maar de wind woei ze weg, en door de grijze brokkeling kwam even,
bedeesd, wat luchtblauw monkelen. De onderranden werden zilver als randen van
sneeuw en in eens glansde de zon in een mat-witte vochtplek daartusschen. Maar
zware wolken zeilden langs, en er onder
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TUSSCHEN GRONINGEN EN PATERSWOLDE (UIT IDZERDA'S ALBUM, UITGEGEVEN DOOR J.R.A.
SCHOUTEN, NIET IN DEN HANDEL).

waaierden de breede lichtscheuten verblindend uit over het verre, wijde land,
ontzaglijk en verrassend-prachtig als een Rembrandtiek lichteffekt. Een reuzenkrans
van zilveren stralen onder de dreigende, onheilspellende, samentoornende wolken.
En tegelijk stond de eikenlaan in bleeke tinteling van regenzon, op alle bladen
glinsterde een kristal, en over de groote kwadraten van bruin en geel en grijs en
zwart zeilden telkens wisselende slagschaduwen. En telkens schoof, in de verte,
plots dichtbij verschietend, een helle schitterplek over de haver en boekweit en
rogge. Die vloeiing van licht onder de rustelooze kruiende lucht, was overstelpend
tusschen de verre kimmen. Maar de wolken verijlden, vlokten samen tot dunne,
grauwe plekken in een vocht-dampige, violette mist. En die nevel verwaasde, aan
alle kanten begon het te helderen.
Bij Paterswolde bemerk-je in eens, in de verte, de plassen, met een enkele zeilstip
licht-wit tegen het kruivige groen, dat het vlak-gladde water in een grillige heuvellijn
omkartelt. En het meer blinkt wijd-open in de zon, zoo fel, dat je oogen steken van
te zien in dat vloeiende, schitterende zilver. En toen we een boertje vroegen, waar
nu eigenlijk het dorp was, knipte hij eens meelijdend met zijn kleine, oolijke oogjes,
van och-och-wat-ben-je-toch-onnoozel. Toen kringde hij zijn arm rondom, en vertelde,
leuk-weg, met iets verwijtends,-dat-we-dàt-niet-wisten, dat al die landen tot de
gemeente hoorden. Maar een dorpskom moest je er niet zoeken.
Na het eten liepen we het veld in, zoo maar blootshoofds, in de popelende
blijdschap van het ongestoorde buiten-zijn. De avond viel en de boomen geurden
na de korte bui. Alle dingen waren vreemd nu en heel ijl. De heele lucht was vol
wemeling van rossig stofgoud. De schaduwen waren blauwige strepen op den
gouden grond, en tusschen het even rillend groen vlamde een enkel, brutaal-rood
dak. En de wolken, die in de
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TUSSCHEN VRIES EN ASSEN (UIT IDZERDA'S ALBUM).

avondlucht dreven, gloeiden teer-rose en bleekgoud. We liepen over de
mul-verpoeierde stoppellanden, waar het korte riet dor kraakt onder je voeten. Daar
stond een man onder een breedgeranden, strooien hoed de schooven tot hokken
saam te binden. Hij keek even op, groette vriendelijk, kort-af, ruggekromd over 't
werk. 't Moest voor den donker klaar. En ondertusschen floot hij tusschen zijn tanden
een helder, leutig wijsje. Het koren viel om van de droogte, vertelde hij, al weken
wachtten ze op regen. En hij sloeg zijn stevigen arm om de schoven heen, rukte
een paar aren uit de winding los en trok ze forsch, dat het striemde, om alle acht
heen, tot ze weer braaf tegen elkander stonden geleund, als geweren in rotten.
Onderwijl praatte hij maar door, vertelde van den oogst, van de streek, en het
landleven. Och, hier was het nog zoo slim niet, maar als je verder opkwam, in
Drenthe, daar zag je niets dan hei en nog eens hei. Neen, dan was het in Holland
beter, hij was wel eens in Rotterdam geweest; wat zag-je daar om de stad heen
een mooie beesten loopen in de wei, en het land glom er van de vettigheid. Dat
moesten de heeren toch eens gaan zien. En bij de herinnering likte hij nog zijn baard
af van al de boter en kaas, die hij toen gesmuld had. Vreemd zingt dat Groningsche
accent in je ooren, als je uit Holland komt, zoo zacht als de klanken vloeien, veel
leuker en rijper en hartelijker dan in het Zuiden. Zoo kinder-eenvoudig en
openhartig-opgewekt, dat het je kietelt met een stil-prettige voldoening; je moet er
even om lachen. Er wiegt een aardig vroolijk deuntje door, alsof ze allemaal zingen.
En deze menschen praten hun taaltje zoo maar als het hun voor den mond komt,
en toch zoo veel juister en mooier dan menigeen, die van zijn hoofd een grammatica
maakt. Wat een ruige, rijke, ongeschonden schat voor iedereen, die zich in
taalvergelijking wil verdiepen, de tongval van dit volkje aan de oevers van de zee,
bij de eindelooze vlakten van Duitschland.
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Aan allebei de talen, die het omringen, doet het Groningsch je denken, telkens
herken-je een Engelsche uitspraak, een Duitsche zinswending of klank-nuance. En
tusschen het radde babbelpraten wondert in eens, gracielijk in het zangerig rhytme,
zoo'n enkel, doodgewoon zinnetje in je hoofd, en blijft hangen in je herinnering.

PATERSWOLDSCHE PLASSEN (UIT IDZERDA'S ALBUM).

De schoven stonden alle overeind. En hij vertelde van zijn leven, hier ver van de
groote stad van zonsop- tot zonsondergang in de onoverzienbare verten. ‘Als het
toeval had 'etroffen, dat 'k bie het peertvolk dienen moste, had 'k vor twee jaor moete
staon,’ verhaalde hij, twee schoven stevig tegen elkander klemmend. ‘En dat is me
de dienst niet weert.’ En hij knipoogde nog van tevredenheid, dat hij het toch zoo
best 'etroffen had. We vroegen hem allerlei, ook van de veenplassen, hoe diep die
wel zijn. En hij richte zich op, de sterke beenen wijd-uit, en tuurde in de verte, zijn
gezicht in peinzing gegroefd, toen, nadenkend, triomfantelijk, woord voor woord.
‘Ja, bie den oever kun-die den kop wel boven water houden, maar da sien steeden,
waar de Martini-toren wel recht-op-in kan staon.’ En wij dachten aan den
schaapherder bij het Uddeler Meer, die iets dergelijks wist te vertellen. Zou dan
deze jonge, stoere kerel met zijn bruin-gebrand gezicht en trouwe, eerlijke,
blauw-glanzende oogen Oltmans hebben gelezen? Maar 't werk was klaar, we
gingen heen.
Vreemd toch, hoe zoo'n oogenblik praten met dien blonden, stevigen man je
bijblijft, die, in zijn rood-baaien hemd, stond gekromd over het glanzige, omgetuimelde
koren, schonkig verdonkerd tegen den horizon. Die leek wel een hoogoven, vol
rood-gouden, smeulende brokken. De hemel was prachtig doorvloeid van vlietende
tinten, zoo veel en regenboog-verscheiden, als je het zelden ziet. En als hij zich
omkeerde en zijn oogen opsloeg, oogen als van een hond zoo trouw en oprecht,
leek zijn jonge, al verweerde gezicht wel van brons in den koperigen gloed, die
laaide in de wolkenspelonk. Achter de verre, schimmige boomen stond, op de kimme,
de zon, grootopen vlam-bloem, rood als bloed. Uit een huisje dreef de zeurige
weemoed van een harmonica aan, en het scheen een oude herinnering, die je doet
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peinzen, net of je dit alles meer zoo hebt beleefd, in den vallenden avond tusschen
de wijde, koren-ruischende velden.
En toen het heel-en-al gedonkerd was rondom, werd het een wuivend spel van
boomensilhouetten tegen de wemelende nachtlucht. Witte driften van wolken dreven
over de wenkende toppen en daartusschen priemden
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telkens ster-vonken door, zoodat het een stil, geheimvol wiegelen werd van
schaduw-netten op maanlicht overspoelden weg. In den avond ruikt het hout zoo
sterk en frisch, en als je tusschen de dennen en eiken en beuken loopt, is het een
lust te luisteren naar het fluister-lispelen der blaren, of elke boom zijn buurman een
geheim verklapt. De krekels snerpen schril-hoog in het gras, een gestadig concert,
maar je kunt ze nooit vinden. Als je op het geluid afgaat, en voorzichtig nabijkomt,
zwijgt plotseling het ijl en eentonig gekners. En een paar stappen verder begint het.
In den avond is het bosch zoo sprookjes-achtig-intiem met het ritselend stronken
van je voet langs warrige struiken, en in de lucht het verlangende mijmeren van
wind door de willoos neigende kruinen. Dan sta-je ineens, in de nacht-verloren
vlakte, aan het koele, donkerdiepe, staal-glanzende meer met de zilverig-kabbelende
maanvlek in het midden. En in de wijde nachtstilte staan de populieren te suizen,
altijd-door, zooals een beekje van de rotsen valt. In de verte sterrelt een enkel
huislichtje. En de olmen ratelen. Anders niets dan de eigen, krakende stappen op
het grint. De stilte is ontzaglijk onder de vluchtende wolkenstoeten, maar niet angstig,
een stilte, die je heelemaal doordringt, doorheldert, je hoofd rustig en je lijf moedig
en veerkrachtig maakt. Zoo lagen de Paterswoldsche plassen te blinken tusschen
de nacht'lijke landen als vloeren van staal.
En toen wij teruggingen, den langen tuin door, schampte uit de gelagkamer de
koelgele glans van een olielamp, bevlekte het korrelig kiezel in een fellen lichtplas,
en bewasemde de saamgedonkerde struiken met rossig-fantastischen gloed. Daar
binnen, tusschen de houten wanden, was het leeg en schemer-hol, de ronde tafel
glansde in den bleeken, walmenden schijn, en, onder de breed huivende kap,
fonkelde de lamp in kristal van glazen en rood-en-gele karaffen op het glinsterend
buffet. Maar in de hoeken was het duister en huiver-kil.
En den volgenden morgen zonnigde de blauwe lucht over de kastanjes en dennen,
die vlak voor het open raam stonden te deinen, vogels tierelierden hun lustigste
lied, en heel de kamer, met de blank-bespannen wanden, was vol geur van frisch,
nog vochtig groen. Een van die ochtenden, dat met het wakker worden een blij en
sterk verlangen naar zon en groen en bloemen je doorsiddert. Dan lijken alle dingen
veel mooier dan ooit. Want voor het open raam ruischt het groen en de vogels fluiten
en over het behang schuifelt schaduw van wuivende boomen.
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WEG BIJ ROLDE (UIT IDZERDA'S ALBUM).

Het was vroeg. Overal, aan het gras en de struiken, hingen dauwdruppels te
parelen, in de morgenzon, die al warm neerblaakte
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ACHTER ROLDE (UIT IDZERDA'S ALBUM).

op de onbeschaduwde plekken. Dat werd een open, heete zonnedag. En alle wolken,
waren weggedreven: strak, diepblauw fonkelde de hemel. Wij togen op pad naar
Eelde, het eerste dorp over de grenzen van Drenthe. Langs oude, roestig-rood
verweerde hofsteden, met aan beide zijden van de deur twee ramen, loopt de weg.
En naast ieder raam zie-je de wit doorschuinde luiken, groen of blauw of zwart, al
naar de kleur van het wapen. Voor de vensters stonden bloemen saamgedrongen,
rood en geel en wit, maar meest geraniums en fuchsia's. En tusschen den weg en
het huis is de bloementuin, die weer met een groen-houten hekje van den moestuin
is gescheiden. En het voortuintje staat vol bloemen, zoo een bonte, warrel-wilde
weelderigheid van kleuren, dat het een wonder voor je oogen is, hoe al dat rood en
groen en geel en blauw en nog veel meer daar naast elkander tiert en toch niet
vloekt. Zoo onverzorgd en toevallig naast elkaar gevlekt, dat het uit de verte wel het
palet van een schilder lijkt. Dit is in de trillende hitte, onder de witte, zengende lucht,
tusschen de zonnige huizen en velden en bosschen, een prachtig-dolle, schaterende
harmonie, een exotische droom, een visioen, dat je aan Manzini doet denken, zoo
vol van hartstochtelijke kleur, maar zonder zijn decoratief gedoe. Want dit is zoo
daar gegroeid uit het zaad, dat de boer in het voorjaar daar strooide, en het werd
een woekering van velerlei kleurige bloemen, en toch heelemaal één met het
landschap. En boven het felle mozaiek stengelen neuswijze zonnebloemen omhoog
en wiegelen in den wind. En het huis zelf is overgroeid met wingerd of klimop, die
opkruipt langs de vensters en ze omrandt, zoodat uit de verte de woning een groen
prieël met zwarte raamgaten lijkt. En achter het woonhuis is de deel, hoog en ruim
en schemerlicht, met de hooizolders onder het dak, waar kippen gulzig loopen te
kokkelen over den brokkeligen steenvloer, en aan de kanten de donkere
winterhokken voor de beesten zijn. Er hangt altijd een muffe, droge stallucht, en in
de duistere webbige hoeken hoor-je geritsel en klagend getsjilp van vogelnestjes.
Op het erf ligt de mesthoop bij den omgewoelden modderpoel, waar je zoo veel
mooie tinten in zien kunt van geel en bruin en zwart, en daarop staat de haan te
kraaien met den driftigen scharlaken kam, gespreiden halskraag en groen
glanzenden, wapperenden staart. Van alle kanten komen op dien schellen roep
kakelende kippen aandribbelen en een vette, zorgzame hen met, onder de
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vlerken, veel gele, schuwe, pikkende kuikentjes. Tusschen de houten omrastering
loopt een log varken, de puntige ooren in den wind, tevreden te knorren, zijn snoet
lebber-schuifelt langs den grond en zijn vale, borstelige huid zit vol korsterig slijk.
En rose biggetjes waggelen in de vette, klonterige aarde en speuren, of er niets te
eten valt en grommen net zoo goedaardig als de moeder. En dan staat er de hooimijt,
die nu, als het gras weer gemaaid is, hoog-op zal worden volgestapeld onder het
rijzende, schuttende dak. En natuurlijk de pomp, waar de emmer aan den ratelenden
ketting zakt. Maar je moet hier lang pompen, wil-je goed drinkwater hebben. Want
de wellen zitten diep in den zandgrond. Maar dan is het ook zuiver en heerlijk-koel.

DRENTSCH HUIS (UIT IDZERDA'S ALBUM).

Dien weg van Paterswolde tot Eelde loop-je onder de fonkelende eiken al maar
door moestuinen, waar het vol staat van kruivige kool, allemaal met hetzelfde grove,
harige blad, rood en paars en helder, kroppig-groen in wisselende kwadraten, en
bloeiende boonenstruiken, die klimmend de gekruiste stokken omwinden, met de
witte en roode bloesems, en aardappelvelden, waar de planten geelbruin beginnen
te rotten, en uien, met de lange, spitse, wuivende blaren, en zware rhabarberplanten,
waar de dikke stelen rossig onder door schemeren, en daarboven kromme boomen
vol rijpe, roode morellen. Dat is één groote groententuin, zoo sappig en welvarend
en vol rijpen overvloed op den vol bebouwden, nooit uitgeputten grond. Daar
tusschen zijn de boomgaarden, waar de knoestige boomen met appels en peren
en pruimen staan, tegen de schuttingen perziken en abrikozen en druiven, en in de
struiken hangen vergeten aalbessen, rood gestoofd. Maar achter de boomgaarden
en moestuinen glooit het bouwland met de gele en witte graanvelden heen naar
den violetten, trillenden horizon.
En als je Eelde voorbij bent, - een stil, gemoedelijk en wijd-uitgebouwd dorp, als
alle dorpen hier, met de oude kerk, als alle kerken in deze streek, - zie-je in de verte,
als een uitgewasschen streep in een kantig neergezette aquarel, tegen de kim den
toren van Vries. En recht-uit, recht-aan zetten wij koers naar het dorp. Midden door
de hei, langs een droog, doorspleten pad, dat een wagen gegroefd had, tusschen
de diepe, zandige voren in de zengende hitte. De zon steeg, en de ochtendkoelte
was voorbij: het helder parelende, opwekkende licht, waarin alle dingen zoo warm
en lekker staan te glanzen. Rondom trilde
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de lucht, een droge, schroeiende atmospheer, en in de verte vernevelden de huisjes
en boomen in den witten, dampigen brand. De zon gloeide op onze hoofden en
ruggen, stak ons in de oogen, dat we haast niet zagen, waar we liepen, verblind
door de sterrelende schittering. Aan alle kanten begon de hei te bloeien, en zwijgend
sjokten we wel een uur lang achter elkaar langs het smalle, kronkelende zandspoor,
waar je voeten zwaar in wegzakken. En tot den horizon, voor, achter, om ons heen,
strekte de hei, uren ver, somber, verlaten. Alleen een herder weidde er zijn schapen,
die liepen te rukken aan de droge, geroosterde planten. De hei bij Vries is vlak,
roestigbruin, met licht-groene struiken hier en daar en paarse, bloeiende plekken.
Er zijn veel wiegende klokjes, blank en paars, en verderop zie je de witte,
onbegroeide zandbrokken fel glinsteren in de zon. En ook zwarte, glanzende kuilen,
waar het veen wordt gedolven, met laag boven laag van verschillende kleur in de
afgegraven steilte. Daarnaast liggen turfhoopen netjes opgestapeld.

AVOND OP DE HEI (UIT IDZERDA'S ALBUM).

Langzaam, dreinerig langzaam groeide de toren aan de kim; nu kon-je al als een
speldeknop zoo groot, de vlag zien, die uithing. Want het was de tweede Augustus.
En eindelijk begonnen de huizen samen te staan langs den weg, stapten onze
voeten op een klinkerpad. Dat was Vries. En voor het wijding-stille kerkje, in
Romaanschen stijl, dat zware beeren stutten, - diep steen rood vol prachtige tinten,
als een antiquiteit uit eeuwen van kinderlijke vroomheid ongeschonden en eerbiedig
bewaard, - daar op de brink, slaat de groote weg naar Assen af.
Dat is een lange, rechte, glad-harde grintweg, waarop je stappen dof en
prettig-stevig kloppen. Telkens priemde de zon tusschen de schuttende boomen
door. Aan beide kanten vlakte het bouwland tot aan de verre, zilvergrijze boomenrijen,
hier en daar afgebroken door kale, dorre, rood-bruine hei. Daar stond nog het koren
op het land, en de wind vloeide er in suizende golven over heen, telkens maar weer,
en daarnaast waren al mannen bezig de schoven te laden en schonkige paarden
trokken de zware, knarsende wagens over de stuivende stoppelvelden. Daar plekten
ook groote kwadraten vol blanke, ritselende haver en groene, paarsbebloemde
klaver, en rogge en gerst en melkwitte boekweit met de rossige stengels onder den
wuivenden vloed, zoo broos en luchtig en ijl, dat het geen stippeling meer van blanke
bloemen leek, maar kleur alleen: een wijde, golvende zee van sneeuw-wit, dons-wit,
zonnig-wit. Het was stil op den weg, boven de landen zag-je de hitte trillen. Zoo nu
en dan kwam een rij kinderen ons tegen, prachtig belicht in de warreling van schaduw
en hevig geflikker, dat telkens viel over hun blauw-witte kleeren en sluik-blonde
haren en bruine, verbrande gezichten, verrassend zoo een heldere kleurenschater
aan de bocht van den weg, onder de zware, zon-gouden boomen. En nog lang
hoorden we de hooge kinderstemmen, en het dof geklepper van klompjes.
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Zoo kwamen we in Assen, warm en bestoven en moe. De witte, uitgestorven
straten blakerden in de zon. De droog-heete keien kaatsten de hitte ons tegen.
Langs dat stevige blok van het gerechtshof kom-je op de brink, met de hooge,
forsche linden en de bloemenkleurige gazons tusschen veel zon-gevlekt gras. Daar
staat het gouvernementsgebouw, het stadhuis en het museum. We stonden
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verbaasd over die statige lanen, waar het zoo lekker koel is onder het looverdak,
dat hier een echt dak van loover is, en over die tuinen zoo maar in de stad met die
fleurige, zomersche weelde van bloemen, zoo rijk en afwisselend, als je het zelden
ziet. Assen is een groot, mooi dorp, wijd-uit en met milde hand ontworpen, een
prettig gemoedelijk plaatsje voor bezige ambtenaars en oud-officieren met een klein
kapitaal. Het heeft iets van mondaine luchtigheid, huiselijke intimiteit en stil-voorname
vroolijkheid. En die zwierige ingetogenheid staat dezen menschen goed. Het lijkt
zoo een kalm, eerlijk en opgewekt volkje, dat je daar ziet.

AAN DE BEEK (UIT IDZERDA'S ALBUM).

Dien dag was het parade. Over de hoofden heen zagen we onder de zonnige
boomen de opgeheven geweren met de glinsterende lichtplekken, een lange rij, en
daarvoor wat witte, dansende, wapperende pluimen en het Wilhelmus schalde,
kloek, opwekkend, ons tegen. En tusschen die rijen krijgshaftige en blinkend
gepoetste soldaten doolde een anti-militaristisch hondje en jankte erbarmelijk. Maar
langs coquet-gezellige en diep verscholen buitenhuizen, - de serres soms heelemaal
vol van paarse clematis tusschen rijk, zwaar groen of oranje van Oost-Indische kers,
en de balcons met floxen omslingerd, waaruit in eens een sterke, onbekende geur
je tegenwademt, - kwamen we in het bosch, het Asser Bosch. Het is daar stil en
innig-mooi, vlak bij de stad. Een warrelende kronkeling en kruising van smalle paden
onder en tusschen sparren en eiken en beuken door, nog echt een bosch, niet
gekweekt en weinig verzorgd. Het was er koel en eenzaam, een lekkere, vredigende
rust, ver van het zonnelaaien in de onrustige straten. Dan is het kalm en heerlijk,
lang uit te liggen op de glanzende dennenaalden en het groene, fluweelige mos,
op den stronkerigen grond met hier en daar plukken paarse hei, glinster-ritselende
struiken en bruine, pluimende, zijïge grassen, vol zonneplekken en wemeling van
schaduw, en naar boven te kijken, hoe, voor de drijvende luchten, de toppen der
dennen, van onder dor-doodsch vertakt, maar boven hel-groen van versche,
glanzende naalden, boven je hoofd staan te wiegen en dan te luisteren naar het
moe klagende kreunen, als het ruischen van de zee in de verte, altijd door, en te
ruiken de droge, zwoele, prikkelende geur, die je droomen doet van lang vergeten
dingen. Je ligt maar te kijken, hoe telkens de wind in de verte begint en zwelt en in
de takken ritselt, de rechte stammen buigen, één voor één, de twijgen warrelen
samen en kraken met kort, droog gesnik. Dan ruischt en woelt en wuift het in de
lucht. Maar de wind drijft voorbij, stil staan de boomen, als voor zich zelf, te suizen.
En weer wordt de verte vol geheimzinnige fluistering, als 's avonds de aanspoelende
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vloed op het strand, aarzelend eerst. De kruinen knakken, dieper en dieper, dichter
en dichter bij. De eene boom doet den anderen neigen, om je heen zwiepen de
boomen in een golving van wijden, kermenden angst, en een oogenblik is het bosch
vol zwaar-sonoor gedruisch van hoogen wind, die in de kruinen stoeit. Zoo komt en
gaat het telkens over je heen, boven je kijkende oogen en luisterende ooren. En in
je hoofd, dat doelloos-rustig ligt, komen kleine herinneringen van vroeger en ze zijn
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scherper dan ooit. De loom-sterke dennenlucht, de geurige warmte van het mos en
het gesuisel van den hoogen wind maken je rustig en je hoofd helder en zuiver stil
als een zilveren bel, die het minste geluid terugkaatst. Je denkt niet, je kunt niet
denken, het is nu leeg en kalm en licht in je hoofd. En je droomt met wijd-open
oogen, het lijken wel sprookjes, die de wind den boomen vertelt. En als je opziet
schijnt achter de rossige, diep wegdonkerende stammen teer, zonnig-groen, door
de gonzende donkerte heen, waar de beukenlaan het sombere pijnbosch snijdt. Dit
is de mijmer-stille blijdschap van het alleen voor je zelf genieten, en je gedachten
drijven met den wind, die in de boomen zingt: een luilekker toegeven aan de dingen
van buiten, die mooi zijn en licht en behagelijk.
Maar 's avonds gloeiden, midden in het bosch, fel-gele lichtboeketten over wit
beschenen gezichten, het loof hing stil en bleek groen in den gouden wasem, elk
blaadje scherp gekarteld tegen de doorsterde lucht, onwezenlijk als decoratie-werk.
Uit de verte zag je fantastisch de bolle lampen als blinkende trossen doorschijnende
vruchten in den stof gouden mist, tusschen de fletse, grillige boomen. Daaronder
krioelden de menschen, alle met vale, rossige gezichten, rondom de muziektent,
soldaten en meiden met verhitte koppen en breede, grof-lachende monden en
brutaal-uitdagende oogen. Vierkant-lomp bonkten de lijven tegen elkander, schril
klonk, even afwerend, een gillen van schrik, en zwaarder de sussende, aaiende
mannenstem. En telkens klaterden uit de doffe gonzing nerveuse angst-snikken,
die aanmoedigden, prikkelden, en de mannen met de loerende oogen, de gul-ruwe
gebaren, lachten ook, poes-lief, spotachtig, onverschillig. Achter het hek zaten de
deftige menschen om tafeltjes, rustig luisterend, de oplettende hoofden welwillend
in praten naar elkander gebogen, en over hun hoofden kraaiden gierend trompetten,
bonkte dof-zwaar de trom. Ver in het bosch vlekte nog het koele, gele licht den
mossigen grond, met boomenschaduwen doorlijnd, en hoorde-je het ruischende
menschenrumoer. Maar eindelijk uit den lichtenden mist, in de stilte van het bosch,
was het rustig, koel en tooverachtig-duister, met al die diepe, geheimzinnige gaten
tusschen de boomen en het suizen van wind in de lucht. En toen wij terugkwamen
in het logement, wolkte er een dunne, blauwe rook tusschen de leege wanden,
nevelde om de warme, glimmende hoofden met de glinsterende oogen en kringde
dampig om de olielampen heen, die stil-genoegelijk hingen te suizen. Het was een
ingehouden geroesem van zware, vette stemmen in de wee-zure, broeiige dranklucht,
en daar door heen plofte telkens de schok van dof rollende billardballen. En knusjes
in een hoek vertelde ons de waard, klein, schraal mannetje, in een kale jas met
schuw-goedige oogjes in zijn typisch-hartelijk, meewarig Drentsch, dat Assen toch
o zoo een mooie stad was, o zoo mooi! en hij liep weg, bedrijvig dribbelend, vol
zorgende goedhartigheid, en haalde de stereoscoop en liet ons platen zien, zelf
gephotographeerd, en gaf verklaring van allerlei kleinigheden met zoo bereidwillige
hulpvaardigheid, dat je nog medelijden met dien man ging voelen.
En boven, op het zolderkamertje, hing zware, benauwende hitte. Zoo fel had de
zon den heelen middag op het dak gestaan. Want boven de bedstee, die erg
bescheiden van lengte was, knipte het dak in de schuinte de zoldering af, zoodat
je wel heel behoedzaam in bed moest klauteren, om niet je hoofd tegen de planken
te stooten. Daarin, vlak boven het bed, was een venstertje. En als je 's nachts niet
kon slapen, en onrustig lag te woelen in de dompige hitte, hoefde-je zoo je warme
hoofd maar door het gat te steken, om de koele, geurige nachtlucht in te ademen.
Dan in eens in den stillen, wijden sterrennacht tusschen de suizende boomen in de
prikkelende lucht van versch hooi, boven de kantige daken, die vol zijn gevloeid van
zilveren maan. Dat was zoo mooi en lekker-kalm, te kijken naar die wuivende
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boomenschimmen tegen den helderen hemel en daarbeneden in de rommelige
tuintjes voor de huizen, die nu allemaal waren verdronken in duisternis.
Om drie uur in den ochtend schrikten wij wakker bij het bonzen op de deur,
verward, slaapdronken, in-eens pijnlijk-weg uit de loom-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

41
zwoele droomensoezing. En we herinnerden ons het plan, om de zon te zien opgaan.
De kamer was nog vol schemer. en daarin de meubels als vage klompen. De ramen
stonden wijd open en de frissche morgengeur koelde naar binnen. Maar de lucht
begon, achter de roerlooze adering van loover, vaal te blauwen. In de verte kraaide
een haan, en een ander antwoordde, en toen nog een, en nog een. Haastig propten
we wat brood naar binnen, onder de reutelende lamp, die vreemd-rossig gloeide in
den bleeken ochtend. Het was nog kil buiten. Het bosch wakkerde rondom
allerwegen. Vogels tierelierden en op het erf gromde de hond aan de ketting, die
rustig lag naast het waarschuwende bordje. In het pijnbosch hing tusschen de
wemelende stammen nog woekering van nachtelijke duisternis. En het licht viel uit
de suisende toppen en de nacht vluchtte naar de diepten van het bosch, langzaam,
altijd verder. Wij kwamen uit de omsluiting der boomen, overal om en over je heen,
in het wijde halflicht van de vlakke landen, aan beide kanten van den breeden,
harden weg. Daar langs stonden jonge boomen gereid, heel teer en schuchter in
het broze licht. Je hoorde niets in den eersten ochtend dan het kloppen van je eigen
voetstap. De lucht was blauw, wonderlijk grijsblauw, grauw nog in het Westen. Maar
aan den anderen kant hingen roode wolken, uitgeloopen bloedplekken, lange reepen
karmijn en rossig-geel. In de verte stonden bosschen en huizen nog vol schemer
geronnen, glinsterend grijs, en telkens, als je rondkeek, zag je den lichtkring wijder,
helderder en in den hemel, boven den horizon, een wondere schuiving van tinten,
zoo ijl en doorzichtig als in een zeepbel of een parelmoeren schelp. En toen in-eens
de zon!, gloeide de roode bloesem uit boven het verre bosch, en tegelijk was plots
de heele lucht vol fonkeling van goud, de zwevende spinnewebben leken wel van
zilveren dauw geweven, van druppel tot druppel, tot één berijpt en sprookjesachtjg
rag, en in de dommelende hofsteden en geheim-dichte bosschen begon het gekraai
en getsjielp in slag en wederslag. Muggen soemden in zwermen om onze hoofden,
windgeril liep door de slanke, sidderende eiken, en als je even aan den wegrand
zitten ging, zag-je al de opgewekte bedrijvigheid van mieren en rupsen en wormen;
over de akkers hingen ochtendnevels, rafelig en vochtig-kil, breed en vettig-donker
lagen de velden te glanzen, afgegrensd door schimmige boomenhagen, en tegen
de transparante lichtkim blokte een pijnbosch, zwaar, diep-paars. De zon steeg, de
gloed sloeg heet neer. en witte zwaanveeren aarzelden in de lucht. Tusschen het
akkermaalshout, groen met wijn-roode vlekken, zag-je aan de bramenstruiken volop
de groene vruchten, hier en daar al zwart gerijpt, en dan weer, in een afzwaai van
den weg, het land in, een rijtje berken, met het altijd babbelende loover, zeldzaam
fijn de zilver-schubbige stammen. Daar was het ook, dat we in de verte een vrouw
in een rood jak, met, op het hoofd, een blinkende, geelkoperen plaat zagen loopen,
- het sluikblonde haar kort afgesneden als alle vrouwen hier, - zoo prachtig bloed-rood
tusschen het zonnige groen in den stagen wissel van licht en schaduw over den
witten, zwart beragden weg, dat het wel een forsch gestreken schilderij van scherp
gezette kleurschakeering leek. Er stonden veel bloemen langs de greppelhelling;
papavers en, langs de heggen, slingerenden winden, ook nog een enkele
korenbloem, en vele andere, wit en paars en geel.
Even na de Baloër-kuil, een eenzame, vol gegroeide vallei tusschen de boomen,
waar nog herinneringen hangen van Germaansche gedingen, ligt Rolde met de
Hunnebedden. Elke woning is daar even mooi met de rieten daken en groen-ruitige
venstergaten in den rooden steen, zoo armoedig, bouwvallig en prachtig van kleur,
dat je er niet uitgekeken raakt. Schotsch en scheef staan de huisjes rond den
schaduw-koelen brink, waar het groen van gras is. In de verte tinkelden
schapenklokken. Zoo ligt daar Rolde, tusschen de purperen, ontzaglijke heiden en
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de geuren-zwoele, sombere bosschen, om zijn ouden, stompen, massieven toren
heen gebouwd.
Aug. 1904.
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Levens die elkaar voorbij gaan,
door Sara Bouterse.
Paul Bergsma was een jaar of vijf geleden, eigenlijk een groote-gek geweest. Hij
had in zijn leven een heeleboel gekke streken uitgehaald, maar dit was zeker wel
het dolste, dat hij 't eenige meisje wat hem voor een heel leven begeerlijk had
toegeschenen, door verregaande stommiteit afkeerig van hem had gemaakt. Hij zat
voor 't open raam van zijn hôtel kamer en blies de rookwolkjes de lauwe
zomeravondlucht in; achter hem lag de kamer in schemer, de tafel, met de stoelen
recht vaardig er om heen geschaard, lijnde zich wit bedekt, nog flauw af.
En Paul Bergsma rookte; zijn hoofd achterover geleund op zijn hooge, witte boord,
liet ie de rook langzaam tusschen zijn lichtgeopende lippen een uitweg vinden en
zat zich zelf uit te schelden.
Dat was, vijf jaar geleden, ongeveer zoo geweest. Hij was nog student, in zijn
tiende jaar zoowat; die tien jaar sterk ‘geleefd’ - met een soort van leefwijze, die 't
meeste onder jongelui schijnt te worden toegepast - wogen in zijn levensjaren zwaar.
Hij was, wat hij ook vroeger geweest mocht zijn of beloofd had, een sjouwer
geworden. Als hij nu nog eens terug dacht aan zijn 18e jaar, geloofde hij wel dat
het niet zijn plan was geweest zoo te worden; wel wist hij nog heel zeker dat hij zich
toen alléén had gevoeld en verbitterd vooral, dat bittere zwaarmoedige had ie van
zijn familieleven meegenomen. Paul Bergsma wist het zelf misschien niet, maar hij
was heel vroeger een diep-voelend, sterk-ontvankelijk kind geweest. Dat was
misschien de eerste aanleiding tot zijn leefwijze van later.
Er werd hem niet veel moois en goeds gegeven om te ontvangen.
Zijn eigen moeder was gestorven toen hij een jongen van een jaar of vier was,
haar herinnerde hij zich niet. Later was zijn vader, die een drukke praktijk als dokter
had, weer getrouwd. Van die tweede vrouw, die zijn moeder zou worden, was niet
veel anders te zeggen, dan dat zij een heel mooi lichaam had, waar de kleeren
zonder een enkel rimpeltje of vlekje om heen sloten; die liefde voor dat rimpel en
vleklooze kreeg in haar heele huishouding burgerrecht.
Ze was mooi-rimpel- en vlekloos, maar dat was dan ook het eenige wat van haar
gezegd kon worden.
Dat zijn vader daar genoeg aan had, was een van de eerste zaden, die in het
ontvankelijke begrijpen van Paul vielen; dat hij van dat leege mooie zooveel hield,
dat hij zonder kennis van Paul's karakter, hem naar een andere stad zond, opdat
hij de rimpel- en vlekloosheid van het huishouden niet zou verbreken, was de
grondslag van zijn later cynisme geweest.
Tusschen vreemden opgegroeid, kreeg hij zijn opleiding voor de academie, hij
was geestig, scherp en daardoor gezocht onder de jongelui; dat hij ook nog iets
anders was bleek hem later al gauw genoeg. Van zijn moeder had hij het dieper
ingaan van het schijnbaar oppermachtige leven, het sterk ontvankelijke en het rijke
van zijn geest geërfd, dat was heel prettig voor hem en deed hem onder de
menschen gezocht zijn. Maar van zijn vader had hij ook iets geërfd en dat was
sterker dan de erfenis van zijn moeder. Hij begreep, toen hij student werd, volkomen
de liefde van zijn vader voor het leege mooie, wat zijn tweede moeder in zoo sterke
mate had bezeten; hij zelf werd er ook een aanbidder van, en hij aanbad en knielde
zoolang, tot hij innerlijk geen vrij mensch meer was, maar een slaaf van velen werd.
Er zijn karakters die het slaaf-zijn prettig vinden. Paul Bergsma vond het niet, hij
worstelde wel menig keer om vrij te worden.
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Dat hij een slaaf was, wist zijn familie, en de menschen wisten het ook; dat hij
nachten soms streed en de erfenis van zijn moeder verdedigde, wisten ze niet. Het
slaaf-zijn was tastbaar, het worstelen om vrijheid was het niet.
Eerst had hij zich geschaamd voor het leven wat hij leidde, maar hij zag al gauw
doktoren en advocaten en officieren in 's lands dienst, en nog hoogeren van rang,
die als beesten
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leefden en toch goeie betrekkingen kregen en geëerde mannen werden.
Dat leek hem soms haast comisch toe.
In dat tiende jaar dan gebeurde het stomme, waarvoor hij zich straks zat uit te
schelden. Hij had het meisje gezien, dat hij tot zijn vrouw had willen maken.
Hij moest toen wel in een heele sentimenteele bui zijn geweest, dat hij er niet de
noodige stappen toe had gedaan. Ze was nog heel jong geweest, een jaar of zestien,
met hangend haar nog.
Hij had die stappen niet gedaan, omdat zijn liefde zóó poëtisch was geweest, dat
hij haar poëzie niet voor altijd bederven wou.
Hij zei 't later met galgenhumor. Hij had geweten, dat het hem maar heel weinig
zou kosten, haar leven voor 't zijne te nemen; hij had het niet gedaan, omdat hij
vond dat de ruil niet eerlijk was; in plaats daarvan had hij op een donkeren
herfstavond bij druilig lantaarnlicht met een bekende straatfiguur gearmd gewandeld,
om haar tegen te komen.
Toen was 't natuurlijk uit geweest.
Dat was een van de weinige keeren dat hij de erfenis van zijn moeder had gebruikt.
Als hij er later over nadacht, leek het hem soms wee van sentimentaliteit toe.
Hij zei 't zich wel eens hardop, maar haar beeld was toch zóó diep in hem gegroeid,
dat hij haar naam nooit tegenover anderen had genoemd.
Kort daarop zag hij haar niet meer; waarschijnlijk was ze verhuisd.
Hij kwijnde er niet om natuurlijk; hij leed er eigenlijk niet eens heel erg door, maar
de herinnering sprak toch dikwijls zóó sterk in hem, dat hij heel-diep-in-zich zijn
daad er lief om kreeg.
Nu was het vijf jaar geleden. Hij was al een jaar of drie, vier gevestigd advocaat
in Amsterdam.
Dat leven van den laatsten tijd was wel iets kalmer, maar toch au fond niet heel
verschillend van zijn vroegere geweest. Hij was een man geworden met een
gevestigde positie; als advocaat heel gezien en in veel families als een begeerlijke
partij ontvangen.
Bij een van die families had hij nu 't meisje ontmoet, dat hem vijf jaar geleden de
eenige had geschenen.
Toen hij binnenkwam had hij haar onverschillig-opnemende-oogen uitdrukking
zien krijgen en haar gezicht zien kleuren.
Eigenlijk beteekende dat niets; er kleuren zooveel jonge meisjes, als ze aan een
vreemde worden voorgesteld.
Maar dat was dan ook het eenige geweest. Zij was veranderd; van een wel aardig
jong meisje was ze vrouw geworden.
Hij had haar bekoring zóó sterk gevoeld, dat hij, thuiskomend, zijn daad van vóór
vijf jaar een belachelijke stommiteit had genoemd.
Ze bleef een poosje bij die familie logeeren, toen ging ze naar huis.
In dien tijd ontmoetten ze elkaar verscheidene keeren; iedere keer als de huisdeur
achter hem dicht ging vloekte hij. Ze was heel vriendelijk, maar ongenaakbaar koud
geweest.
Hij dacht op zijn weg naar huis er over dat hij vijf jaar geleden haar gezicht gloeiend
rood had zien worden, iedere keer weer dat ze hem ontmoette; dat hij eens die
oogen smeekend en haar mond met zachte beving van de lippen had gezien.
En hij vloekte weer.
Zij wist niet dat hij vloekte; hij wist ook niet dat zij 's avonds voor haar spiegel
stond en met critischen blik zich bekeek: dan schudde ze zacht het hoofd.
‘Er zijn zooveel vrouwen’ zei ze dan terwijl ze wou glimlachen, en iedere
onvolmaaktheid in haar gezicht met pijnlijke nauwkeurigheid bekeek.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Dan blies ze gauw het lampje uit en trok de dekens over zich heen.
In het donker lag ze lang te kijken.
‘Er zijn zooveel vrouwen’ fluisterde ze, terwijl ze de oogen dicht deed, omdat ze
ze van tranen vochtig voelde worden.
En ze dacht er weer aan hoe ze ook eens zoo gelegen had in het donker, vijf jaar
geleden en hoe ze toen heel zachtjes, had geschreid, hoe ze maar al in de dichte
zwijgende duisternis had gestaard.
En hoe machtig toen de herinnering aan haar jonge liefde-droom over haar
gekomen was; die droom die ze zoo lief had, dat ze de werkelijkheid er om ontkennen
wou. En hoe goed ze toen zijn bleek gezicht met den
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weemoedigen glimlach had gezien en zich weer oogenblikken van hun ontmoeten
voor den geest riep.
En toen had ze dikwijls 's nachts als ze zoo alleen en grenzeloos verlaten zich
voelde en zich zoo arm leek, nu het ideaal zoo armzalig in elkaar was gevallen, het
gezicht in 't kussen gedrukt en bijna hoorbaar geklaagd:
‘Het kan niet, o, het kan toch niet.’
Maar het kon wel, en het leven groeide ook over haar heen. Deze gebeurtenis
schijnbaar zoo onbeduidend en door niemand geweten, was diep innerlijk voor haar
de rijping van meisje tot vrouw.
Haar geloof, haar blind vertrouwen wat zoo plotseling van haar was weggenomen,
had haar bang voor gelooven gemaakt.
Omdat het hem betrof, begon ze er naar te verlangen grondig te weten hoe
eigenlijk het leven van de mannen was, en toen ze 't later leerde begrijpen zag ze
wel in, dat het leven dien nacht nog heel zacht voor haar was geweest, en haar niet
in vollen omvang de leelijkheid had getoond.
Een tijd lang zag ze iederen man met minachting en een soort van afschuw aan,
maar het idealiseeren was sterker dan zij zelf. Ze begon te begrijpen, toen ze vrouw
werd, dat wat slecht leek, niet altijd als slecht veroordeeld mag worden en dat er
wel veel verontschuldigingen voor de oogenschijnlijk leelijke daden van menschen
zijn.
Toen begon de herinnering aan het schijnbaar zoo nietige in haar leven, maar
wat voor haar altijd van groot belang bleef, te veranderen van plaats in haar
gedachten: Hij was niet slechter geweest als de meesten, maar hij had niets voor
haar gevoeld en was immers vrij in zijn handelingen. Ze begon hem weer te
idealiseeren, sterker nu omdat ze hem nooit zag.
Zonder dat ze iets van zijn omstandigheden, zijn vroeger leven afwist, leefde hij
voor haar als iemand die te zwak is om goed te blijven, maar die tegelijkertijd
wanhoop om die zwakheid kent. Zoo verklaarde ze in haar ongeweten fantasie den
weemoed dien ze zoo sterk in zijn oogen had gevoeld.
Het was wel een bewijs van het zuivere van haar voelen en haar groote intuïtieve
genegenheid voor hem, dat ze zich het beeld juist had gevormd.
Maar die herinnering leefde maar alleen in haar; op haar uiterlijke leven had het
geen invloed. Ze was, gezond en frisch, een van die meisjes die door alles heen
een aangeboren vroolijkheid blijven houden. Zij heette Hanna Beckman.
Ze kreeg verschillende aanbidders en ze was eerlijk genoeg om te bekennen, dat
ze het wel aardig vond, maar meer ook niet.
Ze had zich, de rij van haar kennissen afkijkend, gevraagd: ‘Zou er dan nooit weer
een komen dien ik liefkrijg, nooit weer?
Dat had haar onmogelijk geleken.
Ze deed eens, toen een goeie jongen haar zoo hartelijk om liefde smeekte, haar
best veel voor hem te voelen.
Bij de eerste poging gaf ze het al op.
Toen ze hem afgewezen had, dacht ze: ‘Hij verdient het zeker veel meer, hij houdt
van me, en aan hem denk ik nooit.’ En ze dacht er aan hoe dikwijls haar gedachten
nog naar vroeger gingen en hoe ze alleen maar oogen, waar weemoed in was, mooi
vond; en ook dat ze zich haar toekomstigen man nooit anders voor kon stellen dan
zooals hij er uit had gezien.
Na vijf jaar zag ze hem plotseling weer, en zijn persoon riep duidelijk weer in haar
op, haar blozen, haar zoo geheel-zich-geven wat ze, kind nog, had gedaan.
Vrouw geworden, schaamde ze zich. Het leek haar ineens of hij die nachten
waarin ze zachtjes om hem geschreid had, wist, of hij het begreep dat ze haar
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toekomstigen man met zijn oogen en stem zich had voorgesteld. Daar kwam haar
fierheid van meisje tegen-op; meer dan ze 't meende was ze teruggetrokken en
dikwijls trotsch tegen hem geweest. Maar hoe vroolijk ze ook lachte, hoe onverschillig,
bijna ruw, haar woorden wel eens konden zijn, diep in-zich voelde ze haar herinnering
tot leven worden. Het was niet langer een droom die ze liefhad, het was niet meer
het zachte, teere aanbidden van een enkelen blik, een enkel stemgeluid, het werd
het liefkrijgen van een sterk-levende, trotsche meisjesziel.
In dien tijd besprak ze met zich zelf, wat
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ze in haar vroegere droom-herinnering begraven had. Ze stelde zich weer voor hoe
hij met die bleeke vervallen vrouw van de straat had gewandeld. Ze riep-al haar
trots, haar eigen reinheid, wat wel haar grootste geschenk van het leven was, er bij
te hulp. Het gaf haar niet veel; voor ze ging slapen keek ze toch altijd weer in het
donker en deed haar oogen dicht omdat ze niet flauw wou zijn.
Soms dacht ze dat hij haar naam zachter noemde dan die van een ander, dat hij
haar aan kon zien zooals zijn oogen in haar herinnering leefden, maar dan zei ze
altijd weer. ‘Er zijn zooveel vrouwen.’
Hij dacht ook wel eens zoo iets. Tusschen haar wat eigenaardige, ongegeneerde
manier van spreken meende hij soms iets geforceerds te hooren, of hij was gelukkig
omdat ze met wijd-kijkende oogen tegen hem geglimlacht had, terwijl er niets te
glimlachen viel.
Maar even later, dacht hij weer ‘ze is coquet als allemaal.’
Paul Bergsma's geloof in de vrouwen was niet heel groot.
En dat was niet geheel zijn eigen schuld.
Nu zat hij voor 't raam van zijn hôtel-kamer en blies de rookwolkjes de lauwe
zomeravondlucht in. Achter hem lag de kamer in schemer.
Hij was op het dorp waar zij woonde; juist vanmiddag was hij aangekomen.
Hij was op reis gegaan met het vaste voornemen haar te vragen zijn vrouw te
worden.
Dat hij eens bezwaar had gemaakt omdat zijn leven zoo smerig dikwijls was
geweest, leek hem nu toch wel wat heel overdreven.
Hij twijfelde geen oogenblik, zijn bekentenis zou volledig zijn. Paul Bergsma had
veel gebreken, maar een schurk was hij niet.
Het was al weer vijf jaar geleden dat het hem zonde had toegeschenen zoo'n
leven aan 't zijne te binden. In den laatsten tijd nu hij wat kalmer was geweest, en
geëerd in zijn drukke maatschappelijke positie, leek het hem geen misdaad meer
toe zooals eens.
Dan was er een groot verschil tusschen vroeger en nu. Vijf jaar geleden was ze
nog bijna een kind geweest; al had ze toen waarschijnlijk wel van veel dingen
gehoord, het eigenlijk gemeene er van kon ze niet begrepen hebben.
Als hij nu tot haar ging, stond-ie als man tegenover vrouw, en daar was een groot
verschil in. Al die dingen zat hij met zich zelf te bepraten terwijl hij uitzag op de nu
donkere dorpsstraat.
Soms leek het hem zoo makkelijk toe, iets wat honderd keer gebeurt, een man
die een meisje vraagt en natuurlijk de kans van een blauwtje loopt, al gebeurde dat
nu juist zoo heel dikwijls niet. Hij kon 't niet laten over die gedachte even spottend
te glimlachen.
Maar dan weer, als hij haar jong, trotsch gezicht zich voorriep, of de manier waarop
ze hem iets tegen kon spreken, dacht hij dat het heel moeilijk moest zijn, dat trotsche,
overmoedige glimlachje in een van liefde te doen veranderen. En dan schold-ie zijn
lauwe beroerdigheid van vijf jaar geleden.
God weet, of ze al niet lang in stilte geëngageerd is, en zoo straks met haar
geliefde voorbij zal komen.
Bij die gedachte smeet Paul zijn sigaret uit het raam: in het donker was hij rood
geworden.
Wat een bespottelijk figuur sloeg-ie dan, lammer kon het al niet, hij werd warm.
Hoe kon hij nu ook zoo stom zijn, dat nu pas te bedenken. Hij leek zichzelf ineens
zoo'n ellendig belachelijke figuur, dat-ie bijna vast besloten was den volgenden
morgen op reis te gaan en maar een andere vrouw te nemen.
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Hij deed het niet, 't gebeurde alles heel anders - op een stillen landelijken weg
ontmoetten ze elkander. Het was een warme zonnige zomermiddag.
Het heele dorp scheen doortrokken van rozengeur, het leek of de zon nooit weer
weg zou gaan, maar stralend blijven over de bloeiende aarde.
En te midden van die warmte, van die volle vrij-uit bloeiende zomernatuur,
ontmoetten ze elkaar, vroeg hij, of hij een eindje met haar mee mocht gaan.
Ze kon haar overmoedig lachje, waarachter ze zooveel verborg, niet meer vinden,
en zei met hooge kleur, dat het goed was.
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Eerst spraken ze niet. Beiden dachten ze dat het heerlijk was zoo, maar zij zocht
naar woorden, want ze had een gevoel of ze zich nooit eerder zou verraden dan
juist in die stilte.
En toen viel het haar in, dat hij misschien om haar was gekomen, de ontmoeting
was zoo plotseling geweest, dat het 't eerste oogenblik heel gewoon had geschenen.
Nu kwam het redeneeren weer. Waarom was hij hier, als 't niet om haar was. Bijna
bang verzette ze zich tegen die gedachte.
Dat kon immers niet; iets wat je zoolang gedacht en gehoopt hebt, waar je
diep-innerlijk zoo hartstochtelijk om hebt gebeden, vooruit de hoop al opgevend,
kon toch maar niet zoo ineens, zoo heel gewoon als sprak het van zelf gebeuren.
Ze voelde dat Paul haar aanzag.
Opkijkend zag ze in zijn oogen, er was iets vragends en een weerschijn van een
lach in. Zij boog gloeiend rood haar hoofd.
Het was zoo zonnig warm dien middag, het dorp scheen zoo uitgestorven alsof
er nooit weer een mensch op straat zou loopen.
En het gebeurde alles zoo heel eenvoudig alsof er geen twijfelingen, geen
oogenblikken van doffe moedeloosheid aan vooraf waren gegaan.
Paul boog ook zijn hoofd en het vragende van zijn oogen sprak zich uit in zijn
stem.
‘Hannie?’
Ze wist niet wat ze deed, maar ze kon alleen maar naar hem opzien en glimlachen;
gelijk had ze wel willen schreien.
Hij vroeg nog eens:
‘Hannie?’
En ze zei, bijna onhoorbaar:
‘Ja.’
Zoo was hun verloving.
Twee avonden later vertelde hij haar alles, ook waarom hij vroeger niet gekomen
was, Ze zaten samen in de serre, door de openstaande deuren kwam de koele
avondlucht, een enkel klein schemerlampje brandde in een hoek.
Ze had, bij zijn bekentenis, de oogen niet opgeslagen, maar strak voor zich
gekeken op den grond. En meer dan naar zijn woorden, luisterde ze naar den klank
van zijn stem.
En omdat ze zoo goed en met haar heele ziel luisterde, hoorde ze het doffe, het
lichte beven er van.
Toen hij zweeg, onbeholpen ineens durfde hij niet verder denken aan wat nu
gebeuren zou.
Hem zelf scheen dat leven, met zijn heele ziel in zoo groote oprechtheid verteld,
zoo armzalig toe, dat ze 't wel als iets leelijks van zich zou gooien, dat moest immers
zoo komen.
En in zijn wachtend kijken kregen zijn oogen een uitdrukking van angst zoo sterk,
dat ze, dien blik ontmoetend, een gevoel van hevige pijn kreeg.
Toen zwol haar ziel van medelijden.
Haar scheen dat leven niet langer een gewild genot waarop gescholden moet
worden, het leek haar veel eerder een aaneenschakeling van ellende waar je niet
genoeg meelij mee kon hebben.
Ze stond zachtjes op.
Zijn hoofd hing neer; ze nam het tusschen haar handen en lei haar wang tegen
de zijne.
't Scheen alsof hij haar zachtjes afweerde.
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‘Paul’; ze zei het met haar stem, week in tranen; hij scheen haar zoo arm, zoo
diep ellendig, dat zij hem zelfs geen troost kon brengen.
Toen sprak voor een oogenblik niets anders dan de erfenis van zijn moeder.
‘Kind’, zijn stem klonk diep ernstig, ‘je weet niet hoe slecht ik ben’.
Dat vergat ze later nooit weer, ze kon zich in haar heele leven geen enkel
oogenblik voorstellen waarin ze zooveel pijn had gevoeld als toen. Zijn bleek gezicht,
zijn oogen zoo somber van wanhopige willende ernst, dat deed haar heele ziel tot
hem neigen.
Inniger omvatte ze zijn hoofd.
‘Paul, ik heb je lief’ smeekte ze.
Hij sloeg zijn arm om haar heen en hief haar gezichtje tot hem op.
Wat voelde hij zich dien avond oud, wat ver leken hem die vorige dagen van
geluk, wat kalm voelde hij nu zijn liefde voor haar.
Zachtjes haar donker haar streelend, zei hij, haar ernstig glimlachend aanziend:
‘Wacht tot morgen en zeg het me dan.’
Nog vele jaren later herdacht hij dien avond
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als een waarop hij een goed mensch was geweest.
Maar toen de morgen zoo licht kwam, scheen het hem ook weer zoo heel anders
toe. Het is wel een bewijs van het robuste geweten van de meeste menschen, dat
iets wat werkelijk goed is, al wordt het dan ook niet in alledaagsche woorden of
gebeurtenissen besproken, bij kalmer nadenken gek wordt genoemd. De meeste
mooie daden die in toekomstgedachten in een menschenziel hebben geleefd,
gebeuren niet, omdat het zoover gekomen is dat goed gek wordt genoemd, en
omdat er maar zoo heel weinig menschen absoluut zelfstandig in hun daden en
willen zijn.
Paul Bergsma stond dien morgen op met een kalm genoeglijk gevoel, en las
zonder wroeging haar briefje, wat de eerste post hem bracht, en waarin ze hem
vroeg dat voorbijë voor goed te laten rusten.
Het was, zoo dacht hij, natuurlijk goed dat ze wist aan wien ze haar liefde had
gegeven, in dat opzicht stond hij vrij tegenover haar, al bleef het een beroerd idee
dat je zoo iets niet meer ongedaan kon maken.
Maar het leven had van zijn voelen de fijnste puntjes afgestompt, en hij voelde
zich een gelukkige kerel, een fortuinlijke vent, toen hij 't hek van Hannie's huis
binnenstapte en in de verte in de serre haar lichte blouse zag.
Ze stond gebogen over een plant, waarvan ze vlug de doode punten afknipte.
Boven den blanken hals was het zware haar in een wrong gelegd. Van haar profiel
zag hij juist de aardige ronding. Zijn voetstappen hoorend, keek ze op, haar heele
gezicht straalde hem tegen.
‘'k Dacht net aan je, raad eens wat.’
Hij had haar in zijn armen genomen en boog haar, kussend, het donkere hoofd
achterover.
‘Ik kan 't niet raden, zeg 't me maar.’
‘Ik dacht er over, dat ik eigenlijk heelemaal geen vrouw voor je ben.’
Paul Bergsma lachte niet, maar zweeg. Dat had-ie ook eens gevonden. Er kwam
iets gedrukts in zijn stemming, het genoeglijke gevoel ging verzwakken.
Toen ze beiden zwegen, lachte ze weer.
‘'k Geloof heusch, dat je 't met me eens bent,’ spotte ze. Hij gaf er geen antwoord
op, maar kuste haar.
Ze maakte zich uit zijn armen los en toen werd ze opeens ernstig.
‘Nee, Paul, in ernst, je moet eens goed naar me luisteren.’ Ze trok hem mee naar
de canapé in 't hoekje van de kamer. Dáár lei ze haar hand vertrouwlijk op zijn knie,
en toen begon ze:
‘Zie je, ik heb het altijd zoo gemeen van meisjes gevonden, om je in je verloving
zoo engelachtig lief aan te stellen en al je fouten te bedekken. Och, in zoo'n eersten
tijd kun je elkander makkelijk genoeg bedriegen; maar zie je, Paul, 't is misschien
overdreven, maar ik zou je graag willen vertellen, dat ik een heeleboel gebreken
heb.
Ten eerste weet ik niet, of ik een degelijke huisvrouw zal zijn... Nee, nee, laat me
uitspreken!’ - ze weerde een kus af en zag hem ernstig aan. ‘Ik zal er natuurlijk nu
mijn best voor gaan doen, maar 'k zou liegen als ik zei, dat kopjes-wasschen mijn
ideaal is... Dan, ten tweede, pas ik niet in jou familieleven en jou kringen; ik haat
alle conventies, jij niet; ik vind visites ontvangen erger als een kies laten trekken.
Nee, lach niet, 't is heusch waar.’
Ze keek hem met gefronste wenkbrauwen aan als wou ze hem goed de zwaarte
van haar bekentenis verzekeren.
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‘Dat lijkt je nou niet erg, maar ik zal nooit zoo lief damesachtig worden als je
Amsterdamsche kennissen’.
‘Dat's ook niet noodig’ zei Paul met een wraakgierig gezicht.
‘Dan’, ging ze verder, ‘zal ik je dikwijls vervelen, ik ben dol op kunst, tot nu toe
heb ik er mijn leven mee gevuld en ik vind het bijna 't allerhoogste’.
‘Ik niet’, zei Paul, terwijl hij haar woorden onder zijn omhelzing wou doen stuiten.
Maar haar gezicht werd bijna boos.
‘Nee Paul, dat's niet mooi van je, ik meen het in ernst’. Ze had den heelen morgen
haar gebreken en eigenschappen nagegaan om ze hem te zeggen, en 't scheen
wel of hij 't vervelend vond en haar liever kussen wou.
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Dat zei ze hem met haar aangeboren vrijmoedigheid.
Hij kon er niet veel op zeggen, want het was zoo.
Het deed haar even pijn. Toen dacht ze dat dit het verschil was tusschen man en
vrouw, wat wel altijd zou blijven.
‘Paul’, zei ze nog eens dreigend, ‘als je dit maar bedenkt, ik geef niks om de
menschen’.
Ze zag er zoo aardig krijgshaftig uit, terwijl ze dat zei, haar oogen schitterden zoo
en haar mond sloot zich zoo beslist, dat hij lachend haar in zijn armen nam, en hoe
ze zich ook verweerde haar kuste en kuste.
Ze was zich volkomen van haar weinige gaven voor een goeie huisvrouw bewust,
en ze vroeg zich soms angstig af hoe dat later zou gaan.
Dan was er nog iets, dat haar vaag beklemde. Ze had Paul hartstochtelijk lief;
met al zijn gebreken, zijn donker verleden had ze hem zoo lief dat ze zich wel eens
afvroeg of het eigenlijk niet krankzinnig was. Maar ze was in haar liefde niet blind.
En ze zag en voelde heel goed dat Paul haar mooiste gedachten niet opriep en
ze niet begeerde. Dat deed haar pijn, het kon haar toch soms een gevoel van angst
geven dat ze zoo weinig over hun innerlijke leven spraken. Eens had ze met schrik
gemerkt dat ze wel eens een gedachte of overtuiging niet zei omdat Paul soms zoo
cynisch lachen kon. Hoe ze ook redeneerde, dat kon niet goed zijn, want wie eerder
dan juist hem had ze haar innigste zieleleven moeten zeggen, en hij, dit was duidelijk,
vroeg het niet.
Hij was altijd zoo hartelijk voor haar, dat ze zich er bijna slecht om leek, toen ze
zich eens afvroeg:
‘Houdt hij wel genoeg van me?’ Vaag en voorzichtig was die gedachte gekomen,
heel langzaam, als iemand die niet graag zijn gezicht een ander toont; maar nu ze
er een keer was kwam ze telkens weer, en dan scheen het haar soms of ze van de
dagen van hun samenzijn eigenlijk geen andere herinnering had dan zijn
hartstochtelijke liefdesbetuigingen, zijn kussen die haar soms bijna pijn hadden
gedaan.
En eens zag ze dat zoo duidelijk in dat ze zich zei: ‘dat kan niet goed zijn.’
Het was ook niet goed, maar ze had Paul zoo lief dat ze die gedachte telkens
angstig verschoof.
En toch kwam het eens op een avond zoo sterk over haar dat ze hartstochtelijk
fluisterde:
‘O God, ik wou dat ik blind was.’
Waarom was ze niet als andere vrouwen en meisjes, die een kus als 't hoogste
liefdesbewijs opnamen, waarom drong ze dieper door? God, het kon haar soms
pijn doen dat ze tranen in de oogen kreeg, het beleedigde haar in haar fijnste voelen
als Paul soms bijna ruw in zijn kussen werd.
Maar ze zei het hem niet. Hoe vreemd het ook klinkt, het was waar. Zij die Paul
de eenige had gevonden en voor hem de eenige was geweest, zij kon niet dat
vertrouwen weggeven en ontvangen wat haar vroeger zoo'n groot geluk had
geschenen.
Het leek of ze voor elkaar waren bestemd, want de eerste keer dat ze elkaar
zagen, namen ze elkander's beeld mee naar huis. En vijf jaren waren niet te lang
geweest om dat beeld te doen verbleeken.
En nu ze eindelijk elkander hadden gevonden scheen het wel of eigenlijk niemand
minder bij elkander pasten dan juist zij. Paul, in alles een wereldman, cynisch en
met absoluut-geen geloof in de betere zij van de menschen, en zij, die eigenlijk het
innerlijke leven, de blanke zielegedachten, het leven vond.
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Bij nadere beschouwing was het zoo dwaas, dat het eigenlijk belachelijk was. En
als ze niet zoo lang zijn beeld had bewaard, en minder sterke illusies had bezeten,
zou ze 't vooruit hebben kunnen weten dat dit geen levens waren om samen te
gaan.
Maar illusie is dikwijls even sterk als de werkelijkheid; alleen geven de eerste veel
meer pijn omdat toch de laatste oneindig machtiger is.
En toen eenmaal die gedachte kwam, had ze dadelijk een andere klaar, die de
vorige tot zwijgen zou brengen.
Paul vroeg wel niet haar zieleleven, maar hij was een man, en die, dat nam ze
nu in haar willen gelooven maar aan, voelt die dingen altijd veel minder.
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Het was de taak der vrouw juist, om met zachte stem van het wondere rijke zieleleven
te spreken en met eerbied te luisteren naar wat de andere ziel vertellen gaat.
En ze zou Paul vragen naar zijn leven van kind en of hij toen niet dikwijls eenzaam
was geweest.
Maar heel voorzichtig zou ze dat aanraken, want, dit voelde ze met droeve
duidelijkheid, het was niet zoo tusschen hen, dat er van geen pijn doen sprake kon
zijn, omdat je zoo zeker elkanders zielen weet..

II.
Het gebeurde zoo als ze 't zich had voorgesteld.
Het was de zesde dag van hun verloving, die alleen nog maar door de
huisgenooten geweten werd, en verder een verrukkelijk interessant vraagstuk voor
de buren was.
Hanna's zuster, een jaar jonger als zij zelve, beweerde dat ze nog nooit zoo'n
onwijze verloving had bijgewoond. Ze kon zich niet voorstellen dat Hanna niet
uitgelaten vroolijk was, maar dikwijls met een zacht ernstig glimlachje en over hen
heen kijkende oogen bij hun kon zitten.
Ze kon zich ook niet met Paul vereenigen; ten eerste was hij veel te oud, vond
ze, 't was me nog al geen verschil, hij al over de dertig en zij pas twintig; en dan
had-ie zoo iets in zijn gezicht als of hij van de heele boel niks geloofde. Als Jettie
met haar enthousiaste manier over een boek sprak wat ze ideaal mooi vond, kon
ze soms ineens uit de stemming raken, omdat Paul haar met dat fijne lachje en die
onmiskenbare spot in zijn oogen kon aanzien.
En wat vond Hannie toch voor bijzonders aan hem?
Zijn gezicht was matbleek, en dan staken daar die donkere, licht bijeen gegroeide
wenkbrauwen zoo scherp bij af. Zijn oogen - ja, de kleur was wel mooi, diep-grijs
nu eens, en dan weer leken ze bijna zwart, maar de uitdrukking alleen maakte je al
kriebelig. Hij was misschien vroeger wel knap geweest, maar nou... wel, hij kon er
al uitzien als een ouwe man. En eens had Jettie met schrik ontdekt, dat zijn haar al
begon te schemeren; daar was ze zoo van ontdaan, dat ze tegen haar moeder zei:
‘Begrijpt u nou zoo iets, een man die al bijna een kaal hoofd heeft; en heelemaal is
ie al zoo oud: alles vindt ie vervelend, hij zegt het wel niet, maar zijn heele gezicht
staat er naar om alles nonsens te vinden; je ziet het aan de manier waarop ie lacht
en je met zijn spottende oogen aankijkt; en over zijn snor strijkt.’
‘Ja, kindje,’ viel de zachte stem van haar moeder die verontwaardigde woorden
in de rede. ‘Je moet niet vergeten dat mannen nu eenmaal wat anders zijn als
meisjes’. Ze zei het met haar lieven zachten glimlach, maar diep in-zich was ze ook
niet gelukkig om Hannie's keus. Ze had naar hem geïnformeerd, en zooals de meeste
informaties zijn, het luidde dat hij een heel gezien advocaat was. Van een intieme
vriendin hoorde ze over Paul's vroeger leven.
Ze roerde het heel voorzichtig bij Hannie aan.
‘Ik weet het wel, moesje’, zei ze met een glimlach die voor haar moeder iets
pijnlijks had, ‘hij heeft het me verteld’.
Mevrouw Beekman streelde zacht het donkere haar.
‘Kindje, bedenk eens wat de gevolgen daarvan kunnen zijn’.
Voor de tweede keer zei Hannie met pijn in haar oogen:
‘Ik weet het wel, moesje, maar ik hou zooveel van hem’.
En toen kreeg ze tranen in haar oogen. Het is zoo hard van een man dien je
liefhebt, deze onuitwischbare daden te weten.
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Het was de zesde dag van hun verloving.
Het werd al avond; in den tuin stonden de boomen roerloos en voorzichtig in de
verstervende schemering. Flauw begonnen aan de bleekige lucht de eerste sterren
te fonkelen.
In den tuin liepen Paul en Hannie op en neer. Ze liepen tusschen de breede,
kronkelende paden van den ouden, grooten dorpstuin. Ze had bei haar handen om
zijn arm gevouwen en zag met haar zachte glimlach naar hem op; er was over haar
gezicht iets van ontroering en een lichte beving om haar mondhoeken.
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Ze vertelde hem van vroeger, toen ze hem voor de eerste keer had gezien.
‘Ik wist niet wat het was Paul, maar ik zag altijd vaag je gezicht, ik kon het me
nooit duidelijk voorstellen, alleen je oogen wel. Ik was dikwijls zoo bedroefd in dien
tijd’.
‘Waarom dan?’ Hij herinnerde zich die eerste ontmoeting ook nog zoo goed; maar
hem had het dikwijls geluk gegeven haar heele verschijning en de uitdrukking van
haar oogen na te gaan.
‘Omdat ik het niet begreep, ik wist niet wat het was; je moet niet vergeten dat ik
nog maar zoo jong was. Ik had in dien tijd nooit het bepaalde verlangen je te spreken;
alleen hoopte ik iederen dag weer je te ontmoeten; in dien tijd heb ik leeren bidden...
nu kan ik het niet meer’. Haar stem werd warm van aandoening toen ze zich terug
dacht naar die verre tijden, waarin het geloof zoo plotseling was gebroken.
‘Hoe dacht je dan aan me, wat wou je dan?’; hij vroeg het verwonderd. Al blonk
dat gevoel voor haar ver uit boven zijn hartstochten voor anderen, hij had toch altijd
heel zeker geweten, wat zijn verlangen was geweest.
Ze zag met vochtige oogen naar hem op, daar was bijna niets in haar herinnering
wat ze zoo lief had als dit, het scheen haar soms of al het goeie in haar, het zachte
en lieflijke vooral, gewacht hadden om samen te komen in het innige bijna
aanbiddende gevoel, wat ze gekregen had, toen ze hem voor de eerste keer zag.
‘Ik weet het niet Paul; het was misschien de behoefte om iets te vereeren, om
veel van je denken en gelooven aan te geven.’
‘Dacht je dan dat ik goed was?’ Hij vroeg het met een halven glimlach en een
vaag, verwonderend medelijden.
‘O, ja.’ In dat eene woord, de manier waarop ze 't zei, begreep hij pas, hoe hij
eens in haar denken had geleefd.
Zijn hoofd boog zich dieper.
Toen hij 't eindelijk weer ophìef vroeg hij met een bittere stem:
‘Dan moet ik je nou wel erg tegen gevallen zijn.’
‘O, neen Paul zoo bedoel ik het niet,’ ze kreeg tranen in de oogen, ‘natuurlijk kon
dat zoo niet blijven, ik zelf ben ook zoo heel anders dan jij me je waarschijnlijk hebt
gedacht.’
Er was terwijl ze zacht naar hem opsprak, zoo iets echt jongs en reins over haar
heele gezicht, dat hij met vage verwondering vroeg:
‘Maar wat verwacht je dan nu eigenlijk van me?’
Ze glimlachte.
‘Heel veel, Paul,’ en toen zei ze hem, waar ze zoolang al over had gedacht.
En ze zei hem, dat hij haar wel eens pijn had gedaan door zijn cynisme, en ook
dat ze zoo graag zijn denken en voelen hooger wou brengen. Ze sprak hem over
de schoonheid van het innerlijke leven en van de ziel die toch oneindig meer is dan
het lichaam.
En ze voelde met wonder-licht geluk dat er geen dwang meer in haar woorden
was, en dat ze zonder schroom, zonder terugbeven, haar innigste weten voor hem
uitsprak.
Maar Paul's gezicht werd bleeker en bleeker: z'n donker hoofd gebogen, schenen
zijn oogen op den grond iets te zoeken.
Hoe inniger haar stem werd, hoe zachter de klank van de woorden naar hem
optrilde, hoe verder en vreemder ze hem leek.
Het deed hem bijna pijn, dat haar handen zoo vertrouwelijk om zijn arm waren
gevouwen, hij begreep niet goed waarom dat zoo was.
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Onder het luisteren naar haar woorden, gingen en kwamen zijn eigen gedachten,
en hij dacht dat hij nooit meer vertrouwelijk met haar zou kunnen zijn, en nooit meer
haar kussen; het leek hem plots of ze hem een vreemde werd.
En toen Hannie zweeg, zag hij haar aan met een blik dien ze niet begreep, maar
die haar even beangstigde.
Hij zei niets op haar woorden; het zwijgen viel kil over haar gelukstemming. ‘God,’
dacht ze in angst, ‘zou hij 't niet begrepen hebben, zou hij me sentimenteel vinden?’
Als wilden ze beiden hetzelfde, gingen ze naar binnen; hun stemmen bleven
bedrukt, traag en gezocht kwamen hun woorden naar buiten.
Mevrouw en Jettie keken elkaar aan. ‘Was er iets met hen? Gekibbeld misschien?’
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Toen het tien uur was, stond Paul op en knoopte zijn jas dicht. Hij gaf mevrouw en
Jettie de hand, in z'n heele houding was iets stijfs en gedwongens.
In de vestibule waar ze zwijgend kwamen, nam hij zijn hoed en aarzelde.
‘Zou je je kraag niet opzetten Paul, 't is al wat koeler buiten.’
Ze vroeg het met weer de zelfde bedrukte stem, een stem van iemand die lang
heeft gezwegen en nu zijn eigen woorden vreemd klinken.
Maar Paul gaf er geen antwoord op. Hij lei zijn handen op haar schouders, en
zag haar aan met den zelfden onbegrepen blik van straks.
Zij hief, droevig, haar gezicht naar hem op.
Hij kuste haar zwijgend en haar kin opheffend zag hij haar nog eens lang en
onderzoekend aan.
Er lag een wonder weeke klank in zijn stem toen hij, haar voorhoofd even met
zijn lippen aanrakend, zei:
‘Dag Hannie.’
Toen deed-ie de deur open, groette nog, en trok zacht de deur achter zich dicht.
En Hannie, alleen gebleven, kreeg sterker het gevoel van haar angst terug, er
was iets met Paul, er was iets gebeurd, maar wat dan toch, o wat dan toch.
Langzaam liep ze naar de kamer terug. Had ze iets gezegd, wat hem pijn had
gedaan. In haar herinnering kon ze geen enkele opheldering vinden.
In de kamer zagen Mevrouw en Jettie haar bedekt onderzoekend aan, ze voelde
het niet, maar kreeg plots een sterk verlangen, om alleen te zijn. Ze kuste hen beide
goeden nacht en ging naar boven.
‘Als ik nou maar slapen kan,’ dacht ze.
Maar ze kon niet slapen. Welke tijd is zoo goed voor herinneringen als juist de
nacht.
Ze dacht aan alles wat Paul haar gegeven had, het scheen of ze zich dien nacht
nog eens goed alles herinneren wou en voor 't laatst ongestoord een langen nacht
met haar gedachten bij hem zijn.
Maar uit een herinnering, die haar zachtjes glimlachen deed, werd ze dan plots
wakker door het denken aan zijn gezicht zooals ze het 't laatste had gezien, zoo
bleek, zoo koud en zijn oogen bijna zwart.
O, het was vast, er was iets, er ging iets gebeuren, haar sterke intuïtieve voelen
voorspelde het haar.
Wat zou hij nu doen, wat denken? Zijn kus was zoo koud geweest, zijn stem zoo
ernstig en bedrukt.
Die nacht waarin ze alleen was met haar angst, waarin ze hoopte, dat ze zich
vergissen mocht, o, zoo vurig hoopte, was zoo eindeloos lang. Zoo eindeloos lang
duurde het eer er weer wat bleekig licht naar binnen viel en de stoelen en tafel iets
meer belijnd in de vroege schemering stonden.
Ze zag met haar oogen, brandend van 't waken, den morgen bleekig komen, niet
rozig en jong als vroeger wel, maar stil en grijs als een moede vrouw, die zich
langzaam op heft om weer de zware dagtaak te beginnen.
En ze dacht aan Paul en altijd weer aan Paul, en ze dacht weer aan den avond,
toen hij gezegd had: ‘je weet niet hoe slecht ik ben.’
En dan ineens viel angstiger nog het gebeurde van gisteren over haar, er was
iets tusschen hen gekomen, dat wist ze zeker en toen dacht ze ineens, zoo heel
kalm als was het iets gewoons: ‘Als hij eens niet weer terug kwam, als 't eens uit
was.’
Haar oogen, als zagen ze iets nieuws, sperden zich open, ze ging overeind zitten
en steunde haar kloppend hoofd, waarin de gedachten joegen en hamerden in de
koude, kille handen. Ze kreeg een gevoel alsof ze ergens doormoest, het hoofd
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tegen een muur leggen, en dan maar al duwen en duwen, misschien dat je dan niet
meer dacht, alsof ze op moest staan en leven, veel leven maken, om niet meer zoo
krankzinnig angstig te zijn. Maar het was nog bijna nacht, het licht was nog maar
heel bleek, en alles in huis sliep. Ze kon niets anders doen dan stil zijn en wachten
tot het dag ging worden.
In de overspanning, die een slapelooze nacht altijd geeft, leek het haar of het
bijna vast was, dat Paul niet weer zou komen. Haar heele hart, haar liefde verzette
zich er tegen met willende macht.
‘O, ik wou, dat ik bidden kon,’ dacht ze,
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‘wat moest dat heerlijk zijn en van een kalme rust in zulke tijden tot God te kunnen
gaan en zachtjes voor hem je droefheid en je twijfel neer te leggen, om stil te worden
in het vaste geloof ‘God wil het zoo, en wat hij doet is wel gedaan.’ O, wat was hij,
die dat gelooven kon rijk. En bitter dacht ze: ‘Er is geen God, anders zou hij niet
zoo grenzeloos wreed zijn om ons geen geloof te geven.’
Toch, probeerde ze, als vroeger, heel zachtjes te bidden, en ze zei: ‘God, als ge
er zijt, o leer het me dan gelooven’ en toen, terwijl ze eigenlijk niet wist tot wien ze
sprak, fluisterde in gejaagde woorden haar smarte-angst zich uit. Ze vouwde heel
stijf de handen en haar gezicht hartstochtelijk opgeheven, fluisterde ze in de roerlooze
stilte van den eenzamen nacht: ‘O, laat het niet waar zijn, laat alles gebeuren, alles,
maar niet dit, o, niet dit. O, God, o God, het kan toch niet, ik kan hem niet missen,
ik kan niet zonder hem, neem alles van me weg, maar niet Paul, o, niet Paul,’ en
toen ze zoo fluisterend zijn naam had gezegd, zijn dierbaren naam, werden haar
woorden stil in tranen. Ze lei 't hoofd in de armen en schreide, o, hoe schreide ze.
En later dacht ze dat ze nog gelukkig geweest was dien nacht; want wie nog
schreien kan, voelt op dat oogenblik de smart veel minder hevig als iemand die met
droge oogen op een voorbij geluk moet staren.
Het was een nacht, dien ze beiden nooit vergaten; een nacht, een lange nacht,
waarin ze alleen waren met hun gedachten, waarin ze ieder uur de ver weg galmende
slagen van den dorpsklok hoorden; waarin ze beiden een tijdperk van hun leven
afsloten, voor goed achter zich afbraken.
En ze wisten het van elkander niet en toch waren hun gedachten zoo geheel en
al met elkaar bezig.
Paul was naar zijn hôtel gegaan, regelrecht naar zijn kamer, waar hij met een
zwaren slag de deur achter zich in 't slot gooide. Toen stak hij 't gas op, en deed
met zekere, kalme bewegingen de gordijnen voor de ramen; er was in zijn heele
doen iets beslists, iets van iemand die zich iets heeft voorgenomen en naar dat
vaste voornemen nu met kalme zekerheid handelt. Alleen zag hij vaalbleek en zijn
oogen in hun strakke kijken waren bijna zwart van al maar komende gedachten, die
toch altijd weer in het eindbesluit samen kwamen. Want hij had een besluit genomen;
hij wist het vast, positief vast, 't zou uit zijn tusschen hen. Hij ging zitten, heel bedaard
bij de tafel en keek er over heen.
Ja, wat deed hij hier eigenlijk nog, er was geen enkele reden om te blijven.
Hij dacht even na.
‘We passen niet bij elkaar,’ maar toen gingen zijn gedachten naar haar. ‘Ze houdt
van me, ze heeft nooit van een ander gehouden, ik ben voor haar de eenige geweest,
zelfs toen ik niets voor haar was... wat zal er van haar worden? Een oogenblik dacht
hij, dat hij 't haar niet aan kon doen, het toch niet kon. Maar wat dan? Trouwen...?
En dan? Dan pas zou ze goed het verschil tusschen hen weten, dat kon voor haar
geen geluk geven. Paul Bergsma met al zijn gebreken bezat tenminste zelfkennis.
“Ze vergist zich;” dacht hij, “als ooit iemand zich vergiste is zij het.” En toen ineens,
zei hij in woorden: Wat een ploert, wat een ploert ben ik eigenlijk, ik heb haar geleerd
wat liefde is, en nu ze 't weet ga ik van haar weg, nee dat mag niet, dat mag toch
niet.’
‘Ze is zoo jong nog, ze gelooft zoo vast in het geluk, ze verwacht alles van me.
Als ik dan eens mijn best deed, al mijn best om goed te zijn, om te leeren haar
gedachten te begrijpen... Als ik mijn heele leven er op inrichtte haar geluk te geven
en haar mijn eerbied altijd te doen voelen.’
Het scheen hem een enkel oogenblik een onbereikbaar geluk bij haar te zijn, haar
jong onschuldig gezicht bij het zijne, haar zachte melodieuse stem te hooren. Wat
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was hij verliefd op haar geweest, wat had hij er jaren naar verlangd haar te mogen
kussen... Was dat dan voorbij, was dat dan over.
‘Nee, nee.’ Alles in hem kwam in opstand.... Toen stond-ie ruw op en maakte een
beweging alsof hij alles van zich gooide.
‘Ze is geen vrouw voor me, 't is immers nonsens, ze past niet bij me.’ Even later
dacht-ie met dat bitter ironische wat hem zoo
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eigen was. ‘Ze is te goed voor me.’ Paul Bergsma kende zich zelf, zooals misschien
maar weinig menschen zichzelf kennen.
En zijn gedachten gingen maar al; in den doodstillen nacht kwamen ze één voor
één om gehoor vragen. ‘Nou is 't nog goed, een waas van bekoorlijkheid ligt er nog
over, maar later als we eens eenmaal getrouwd zijn, we passen immers niet bij
elkaar, ik zooals ik ben, en zij,’ hier aarzelde zijn denken, maar hij dacht het toch,
‘ze is koud eigenlijk, ze vindt de ziel meer dan het lichaam, dat heeft ze haar heele
leven gevonden... maar ik... ik....’
‘Ik ben een ploert.’ dacht-ie weer, want hij voelde dat zijn illusie om voor haar
geluk te leven, wel altijd illusie zou blijven. Verzachtend kwam toen weer het denken:
‘We passen niet bij elkaar, het zou niets als ongeluk geven,’ en toen dacht ie toch
weer: ‘God, god, wat een schuld heb ik tegenover haar; aan mijn egoïsme, dat om
haar liefde bedelde, heb ik weer een stukje van haar geluk ten offer gebracht.
En hij moest zich bekennen dat hij vijf jaar geleden beter was geweest dan nu.
Een naar leven zou het worden; hij zou een gevoel hebben alsof ie zich altijd voor
haar schaamde: gisteren was hem dat pas duidelijk geworden; hij zou zich in alles
de mindere voelen bij haar. ‘Dat ben ik ook,’ zei zijn eerlijkheid, maar z'n egoïsme
zei: ‘dat kan wel, maar vervelend is het toch.’
Hij ging weer bij de tafel zitten en dacht; in een krìngloop ging dat denken. Hij
ook, hij streed dien nacht. Want al bracht zijn eigen zwakheid, zijn verwoest leven
haar veel verdriet, hem zelf deed het ook dikwijls pijn.
't Sloeg drie uur toen hij opstond, en in zijn handkoffer 't spoorboekje zocht.
Tegen half vier had ie zijn koffer al gepakt. Toen nam hij papier en inkt en schreef.
't Was geen lange brief, maar het duurde een heele tijd eer hij de juiste woorden
vond. Hij schreef dat ze niet bij elkaar pasten, dat hij haar nooit het geluk zou kunnen
geven. Onder het schrijven dacht ie weer aan alles wat hij in haar had liefgehad.
Hij had het niet bedoeld, maar 't werd, hoe beperkt ook, een brief waarin hij zijn
beste oogenblikken neerschreef. Ook herinnerde hij zich later nog dat ie er in gezet
had: ‘Waarom heb ik je niet ontmoet, toen ik nog veel jonger was?’
Hij sloot den brief; een man huilt niet gauw, maar Paul zag lijk-wit in 't gelige licht,
en zijn oogen schenen ingezonken.
't Was half zeven toen hij zachtjes de deur opendraaide en de koffer met groot
wit adres achter zich liet.
Beneden vroeg hij den kellner om de rekening, en nam zijn jas waarvan hij de
kraag huiverend opzette.
Toen eindelijk de kellner kwam, betaalde hij, zette z'n hoed op, vroeg iets over 't
verzenden van de koffer en liep zachtjes de leege stille vestibule door en trok
voorzichtig de deur achter zich dicht.
Kil kwam hem de koelte van een wat dampigen morgen tegemoet. Hij liep met
hoog opgetrokken schouders als met voorzichtige passen door het doodstille dorp.
Bij een brievenbus bekeek hij nog even den brief en liet hem er toen invallen. Hij
hoorde het neerkomen in de leege ruimte en bleef even als aarzelend staan. In de
verte rammelde een wagen. Hij liep haastig door. Toen hij bij 't station kwam sloeg
't zeven uur, hij berekende dat ze den brief om halfnegen kon hebben. Hij kon zich
niet indenken hoe dat zou gaan, wat ze wel voelen moest. Hij nam een kaartje en
liep het station op en neer.
Als zij den brief had, was hij al weer in Amsterdam, het tijdperk was afgesloten,
hoe eerder het vergeten werd hoe beter. De trein hield stampend stil. Paul stapte
in, gooide zijn valies op het net, en ging met dadelijk gesloten oogen in het hoekje
zitten. De heele weg van 't dorp naar huis dacht hij er over hoe ze den brief zou
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ontvangen. En terwijl de trein met stampend lawaai verder stoomde, dacht hij dikwijls:
Ik ben een beest, ze mag blij zijn dat ze van me af is......................
En 's morgens om half negen kreeg Hannie den brief; op haar kamer bracht de
meid hem. Ze was gekleed om naar beneden te gaan, haar gezicht wit, met diepe
kringen onder de oogen, die flets stonden en klein waren van het schreien wat ze
den afgeloopen nacht had gedaan.
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‘Wat is dat?’ vroeg ze, terwijl haar oogen staarden op 't witte couvert. Toen trok al
het bloed uit haar hoofd weg, ze draaide zich om. De meid sloot de deur achter zich.
Haar hart klopte, klopte met golvende slagen; een wee gevoel, een ijskoude
vochtigheid over haar gezicht deed haar even de oogen sluiten.
‘Van Paul, o God, ik wist het wel.’ Met onhandig trillende vingers maakte ze 't
couvert open. En ze las, ze las met droge oogen den brief van het begin tot het
eind, toen liet ze de hand zakken.
‘Ik wist het wel’, fluisterde ze toonloos ‘ik wist het wel’. Netjes vouwde ze den brief
op en stak hem in haar zak.
Beneden riep Jet.
‘Han, kom je ontbijten?’
Ze ging; als iederen morgen ging ze naar beneden, even voelde ze nog of de
brief wel bij haar was. Ze zei goeie-morgen.
Mevrouw Beekman achter de courant, keek haar dadelijk onderzoekend aan;
maar Hannie vermeed het haar aan te zien. Ze ging zitten en zei iets over het weer.
Al dien tijd hoorde ze wel hoe dof, hoe klankloos haar stem was; ze wou 't
veranderen, maar ze kon het niet.
‘Heb je den brief van Paul gekregen Han?’ vroeg Jettie met een plaagachtigen
glimlach. Ze had juist met haar moeder beredeneerd dat Han en Paul gisteren zeker
wat gekibbeld hadden en dat er nu de verzoeningsbrief van Paul was.
‘Ja’.
‘Was het iets bijzonders toch niet?’
‘O, nee’.
Maar toen het tien uur was kon ze niet meer.
‘Ga wat liggen Han, je ziet zoo bleek’, ried Jet.
‘Ja, ik heb van nacht zoo slecht geslapen’; ze wist het niet, maar er was iets
klagends in haar stem.
Mevrouw Beekman wou met haar naar boven gaan, maar Hannie weerde het af.
Toen nam ze Hannie's hand in de hare.
‘Is er iets, kindje? zeg het me dan’.
Han, met trillende lippen schudde het hoofd.
Op een wenk van mevrouw ging Jettie zacht de kamer uit.
‘Kindje, toe, vertel het me nou liever, is er iets met Paul, lieveling toe, huil zoo
niet’. Met beide armen omvatte ze Hannie die bij haar was neergezonken en 't hoofd
in haar schoot verborgen, al maar zachtjes en klagend snikte:
‘O, moedertje, moedertje’.
‘Kindje toe, bedaar wat’. Ze streelde het donkere haar en haar eigen tranen vielen
op Hannie's handen.
‘Lieveling, wat is het dan?’
Maar Hannie snikte en snikte. Zoo lang en hartstochtelijk schreide ze dat haar
lichaam beefde en trilde en haar droefheid er stil in werd.
Toen ze eindelijk wat bedaarde, met lang nahijgen, was ze als versuft. Ze knikte
flauw van ja toen haar moeder haar vroeg naar bed te gaan.
Ze vroeg niet meer, maar vouwde de dekens om haar heen en streek het kussen
glad.
‘Lig je zoo goed kindje?’
Hannie knikte weer.
Toen wendde mevrouw het hoofd af en veegde stil haar tranen weg.
Na een poosje ging ze zachtjes de kamer uit.
Hannie was in slaap gevallen. - - - - - - - - - - - - - - - -
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Na twee dagen was ze weer zoover dat ze beneden kon komen. Mevrouw vroeg
niets. Maar tegen den avond, toen ze samen voor 't raam zaten, zei Hannie.
‘Ik moet u nog de groeten doen van Paul’. Ze zei het zoo kalm dat mevrouw er
vragend van opkeek.
Met pijnlijk vertrekken van haar mondhoeken zei Hannie weer.
‘'t Is uit, dat begreep u zeker wel’.
‘Ja, maar waarom dan?’
‘We passen niet bij elkaar’, en, zooveel ze kon, vertelde ze wat er was gebeurd,
en wat Paul haar geschreven had.
Voor ze ophield, zei ze nog even:
‘Paul heeft gelijk ja, hij heeft wel gelijk.’
Ze keek met groote stille oogen den donkeren avond daar buiten in.
Toen zei mevrouw met een gevoel alsof ze machteloos was tegenover wat men
haar kind had aangedaan.
‘Kind, kind, hij is niet waard, dat je nog een oogenblik aan hem denkt.’
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Weer kwam er pijn, ontzaglijke pijn in Hannie's oogen:
‘O, moesje, zeg dat niet....’
‘Maar lieve kind, hoe is het toch mogelijk. God, hoe is het toch mogelijk?’
Alles in haar kwam in opstand. Ze wist en zag dat er bijna geen minuut was,
waarin Hannie niet aan Paul dacht, er was zooveel pijn over 't heele gezicht van 't
meisje, dat een gevoel van haat haar hart voor Paul vervulde... En haar bitterheid,
haar eigen droefheid over het gebroken geluk van haar kind, sprak zich uit.
‘Hoe is het toch mogelijk, Hannie, hij is slecht, geloof het dan toch.’
In de schemering schudde Hannie zacht het hoofd.
‘Geloof je dat dan niet; hij heeft het je immers zelf gezegd, zijn heele handelwijze
getuigt het toch. Kind, zie je dat dan niet in.’
Maar Hannie was vuurrood geworden.
‘Nee,’ zei ze zacht met trillend gefluister, ‘nee, want ik heb hem lief, moeder, zeg
dat niet weer als 't u blieft, we zullen nooit weer over hem spreken... Er is ook immers
geen enkele reden meer voor.’
Toen ze zweeg was het een oogenblik heel stil; het was bijna donker, achter in
de kamer brandde het theelichtje.
Buiten bewogen de boomen zacht in de avondlucht.
‘Het zal voorbijgaan, hè Han, ieder van ons heeft wel zulke teleurstellingen
gekend.’
‘Ja, dat geloof ik ook wel.’
‘Zeker, je bent jong en gezond.’
‘Ja, natuurlijk.’
‘En lieveling geef er niet aan toe, voedt het niet.’
‘Ik doe mijn best, ik doe al mijn best om het te vergeten.’
Er was iets in haar stem, wat mevrouw bijna smeekend deed vragen:
‘En je kunt het vergeten, Han.’
‘Ja natuurlijk, over zoo iets kom je heen, dat zeggen ze immers allemaal.’
Maar in het donker zag ze niet, hoe ongeloovig Hannie had geglimlacht.
‘Beloof me kind, beloof me dat je al je best wilt doen; zie Paul niet te mooi, maar
laat alles wat op hem betrekking heeft, met rust.’
En Hannie zei:
‘Ik beloof het u moesje, ik zal mijn best doen, ik zal heusch al mijn best doen,
want ik wil het immers zelf zoo graag?’

Leiden, 1905.

De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Zevende hoofdstuk. (Vervolg).
In drie groote zalen, hoefijzervormig gebouwd om het wijdsche portaal en het statige
trappenhuis heen van een oud-Amsterdamsch regentenpaleis, met modernen rijkdom
gemeubeld, behangen en geplafonneerd, werd het feest gegeven. Rechts hadden
Croes en zijn vrouw hun gasten ontvangen - en later zouden daar de vertooningen
zijn -. In de groote, leege zaal, die over de geheele breedte van het achterhuis zich
strekte, moest worden gedanst. Maar links werd het weeke, overvloedige, toch
gedempte licht der oud-vergulde kronen flonkerend weerkaatst door de tafel, de
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lange, weeldrig versierde, met glanzend damast, kristal en zilver, bloemen en groen
overdekte tafel.
Dáár was het eigenlijk feest.
Op verzoek van den gastheer presideerde Mr. Olivier Telders. Hij zat dus in 't
midden, vlak over het bruidspaar. Zijn glad geschoren, bleek-glanzend beenige,
blinkend kaalhoofdige heerengezicht, boven den strak-witten boord en de
overhemd-glimmingen - waartusschen het mat-witte, dof-witte strikje een veegje
scheen, van een vochtigen vinger, op al die schitterende feestelijkheid - zijn mager
gezicht, met den eeuwigen grijnslach, die al zijn glinsterende tanden vertoonde,
met het voortdurend hoog-opgetrokken wenkbrauwengrijs en de voorhoofdrimpels,
waaronder het trillend gevlam en gefonkel van 't gouden lorgnetje...,
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draaide gedurig naar links en rechts.... Nu naar 't statig-struische mevrouwelijf van
Sophie Croes, in haar donkerblauwe, dan naar de nog feestelijker opgemaakte
buste van mevrouw Saartje Baatz in grijze zij, met groote strikken. Of wel hij keek,
langs een van die beide mevrouwen, met haar breedvergenoegde gezichten, de
lange rijen der heeren en dames, der gerokte heeren, en hooger of lager
gedecolteerde, met tulle, zij, of kant feestelijk omgeven dames-lijven af.
Croes had, na een hartelijken welkomstgroet aan al zijn gasten, zijn vrouw's neef
als president van de tafel geïnstalleerd, en daarop had Mr. Olivier zelf, slank
rechtopstaande, in een correct-kort speechje, medegedeeld, dat hij ‘de sluizen der
welsprekendheid’ eerst aan het dessert, maar ‘dan ook zoo wijd mogelijk’, dacht te
openen. Intusschen deed hij nu zijn best, door het links en rechts uitzenden van
extatisch-verheugde blikken en geestige kwinkslagen het tafeldiscours meer en
meer aan te moedigen, een streven waarin hij, niet zonder zekere ijverzucht, werd
bijgestaan door zijn neef Gerrit uit Tiel, die, geplaatst tusschen tante Albertien en
Keetje Dabbelman zich-zelf en zijn naaste omgeving tot een centrum van dolle
vroolijkheid wist te maken. Emma, de bruid, zat telkens met een innig vergenoegen
naar die groep te kijken, lachte soms onwillekeurig mee, al had ze de aardigheid
niet verstaan, knikte eens tegen Keetje, - gezellige zus -, of verderop, naar Noortje
of Theo, dikwijls ook tegen neef Olivier.... Vroolijke vent was dat altijd toch.... En
wat deed hij het keurig!...
Ook Croes vond dat hij een gelukkige keus had gedaan met zijn tafelpresident.
Herman was daar veel te bescheiden, te verlegenachtig voor, en Gerrit... och, wel
grappiger, maar... wat te provinciaal.... Lang niet zoo'n conscientieus-correcte
groote-stadsmeneer, zoo'n echte ‘homme du monde’ als Olivier. Gerrit was wel
geestig, maar gemakzuchtig; hij was gewoon zich te laten gaan in schertsende
gesprekken met z'n naaste buren. Terwijl Olivier de heele tafel in 't oog hield,
aanvoerde, aanvúúrde.... Een admiraal op z'n vloot kon 't niet beter!...
Ja!... Aardig!...
Croes kreeg er meer en meer schik in, hij werd echt vroolijk. Zijn terug-verlangen
naar eenvoud en regel, dat bedrukt en schaamachtig piekeren van dien morgen als hij van de Goudsbloemdwarsstraat terug was komen rijden - hij dacht er nog
wel even aan, maar hij begreep het nu niet meer; het was verdwenen, wég uit zijn
groote hoofd, dat hij hoog en forsch voelde staan, een weinig boven de anderen
uit; hij was ook al wat warmer-in-z'n-kop geworden na de soep en het eerste paar
glazen verschillenden wijn. Daarstraks, bij 't binnenkomen in de leege zaal, bij 't
ontvangen der gasten, de eerste oogenblikken aan tafel nog, had hij een zekere
stijfheid, iet ongewoon-sufs en als bevrorens in zich gevoeld. Maar nu werd hij
feestelijk. Zijn hart ging naar vriendschap en vreugde uit. Het was hem soms, alsof
hij zich naar alle kanten voelde gedijen.
Vóór hem, op tafel, lag het menu.... Soupe à la Reine!... Haha!... Niemand wist
dat er ooit iets anders gestaan had!... Hij zou 't misschien later toch eens aan Baatz
vertellen, als het geen kwaad meer kon!... Die zou er ook pret in hebben?... Vlot
was dat in orde gekomen, van ochtend.... Ja ja!... Goeie kerel, die Jan-Kees!... Had
dat toch moeten staan zetten vandaag, die heele ceel....
Als ze allemaal zóó waren!...
Daar niet aan denken nu!... Vroolijk zijn!... Feestvieren!...
Jongens, zoo'n feest, zoo'n diner..., en in zalen als deze..., hij had er vijf-en-twintig
jaar geleden niet van gedroomd!... En 't ging nou toch maar!... Ten koste van
spaarduiten, ja, nou-ja!... Het mócht dan toch.... Hij kon 't zich vergeven.... En hij
had het waarachtig ook wel eens verdiend.... Wat had-ie moeten ploeteren om 't
zoover te krijgen.... En kijk daar z'n heele gezin nu zitten!... Was het geen trots?...
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Zijn prachtig geconserveerde vrouw!... Wat 'n gaaf gezicht nog.... Je kon wel zien
dat ze geen slecht leven bij 'm gehad had!... Z'n kinderen..., flink en gezond..., Ru
die zoo'n pientere koopman worden zou..., Theo een knap advocaat.... Hoefde je
niet aan te twijfelen.... Z'n
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meisjes..., wat zagen ze 'r aardig uit. Zou Jeanne misschien niet... bij deze
gelegenheid...? Kijk ze eens opgewekt zitten te praten!... O, aardige jonge kerels
genoeg, van avond.... Maar..., ze had nog den tijd!... Noortje was mooier.... Daar
ginter zat Henk.... Ook een goed, zacht ventje.... Hij kende de jongsten eigenlijk 't
minst.... Och ja, had ook weinig gelegenheid.... Maar voortaan....
Croes knikte zijn meisjes om beurten eens toe, trok een lijntje met Ru, en met
Theo....
En toen, een weinig later - er kwam al meer en meer vroolijkheid, blij gerucht ofschoon er dan nog niet getoost mocht worden, de ‘heele linkervleugel’ van de
tafel het bruidspaar had ‘gezien’, opstaande, glazen in de hand, en kort daarop de
rechterzijde, die niet onder wou doen, nog luider juichende oprees, een hoera
instelde..., kreeg Croes het al een beetje te kwaad.... Hij klonk, ietwat beverig, ook
met zijn vrouw.... En als hij zag dat zij tranen in de oogen had en, sprakeloos, straalde
van geluk, voelde hij zoo'n innige voldoening, dat hij niet nalaten kon, zenuwachtig
lachend, haar op de rug te kloppen, zich even te buigen om haar beter in de oogen
te kunnen zien, en plotsling verrukt uit te roepen: ‘Nou!... mama!... Wat zeg je 'r
van? Valt het je mee?’
De dichtstbijstaanden lachten, een gullen lach, en het was of er een tinteling van
innigheid en verteedering door de zaal bewoog. Ook de kinderen Croes zochten
elkanders oogen, ze keken elkaar lachend aan, en ze voelden het, een oogenblik,
dat al die anderen toch maar vreemden waren, die nooit precies konden weten waar
het eigenlijk om ging.... Voor hun was het zoo iets aardigs geweest. Zij wísten....
Hoe mama eerst verlangd had naar het feest, er daarna, plotseling, bijna niet over
had willen spreken... Tegen ieder der kinderen, afzonderlijk, en in vertrouwen, had
ze geklaagd, dat ze bezuinigen moest, niets geen plezier meer kon hebben daarom,
in de zilveren bruiloft... Maar nu 't er op aankwam... Dat zag je maar!... Ze genoot!...
Och, die goeie mama...
Ru en Jeanne..., Theo en Noortje, lachten elkander toe.
Een oogenblik maar... Dan verdroomde het.... Dan was ieders aandacht weer
enkel bij z'n naaste omgeving, de eigen oogenblikkelijke wenschen en verlangens,
een aandacht... die er eigenlijk geen was, want zij vervluchtigde telkens in de
koortsige roezigheid... Want ze waren opgewonden van feestgevoel, van besef, dat
het zoo lang en verlangend verwachtte nu toch gebeurde.... Dat ze niet meer op
later, op morgen, hoopten.... 't Was nú dat de heerlijkheid komen moest...
Jeanne vooral werd opgewonden. Ze zag er lief uit. En dat voelde ze, dat ze er lief
uit moest zien, in haar lichtblauw-zijden-japonnetje, met witte tulle aan den hals en
van voren puntig uitgesneden. Ze was in den laatsten tijd ook een beetje gevulder
geworden.... Haar wangen voelde ze gloeien, haar oogen wist ze glanzen, en er
was een zacht-zalige klopping in het koel-opene kuiltje van haar hals, waar ze soms
even wat warmte van zijn adem tegen-aan voelde. Telkens keek ze hem vol aan,
den knappen Frans, in de glinsterende oogen, in het gave, blank-en-roode gezicht
onder het donkere, sterke, rechtstaande, mannelijk-kort geknipte haar..., dat fiere,
bijna altijd met een zweem van spot lachende jongemannengezicht, zoo dicht bij
haar nu, en zoo hel overglansd, als van open zon.
Hij bemoeide zich nu ook bijna uitsluitend met haar, was vroolijk, hoflijk, hartlijk,
intiem - Ze hadden een dol plezier samen dikwijls... Maar het moest nu ook; het
móést van avond beslist worden, of hij van haar hield... Ze was één-en-al spanning
en opgewondenheid... Ze voelde haar hart bonzen,...
En soms, in-eens, als hij zich omgewend had naar Go-tje Raatz, zijn linker
buur-dame, en Jeanne zijn klankrijke stem prettig hoorde praten - maar niet tegen
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haar -, of als hij enkel maar een vlugge scherts wierp naar den overkant, waar Gonne
en Louise zaten, of een lach-blik, uit de verte, naar Doortje of Ada..., dan kon ze
wel huilen van jaloezie - een plotseling opkomend gevoel van oneindig-bittere
verlatenheid... 't Was bijna duldeloos vaak... Levendig lei ze dan haar hand, een
oogenblik, op zijn arm, en
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praatte, aanstonds weer, lachend en druk, met een hooge, soms licht-trillende,
blij-hooge stem..., tegen Frans alleen...
Dirk van der Zwaag, die aan den anderen kant naast Jeanne zat, deed, uit
beleefdheid vooral - het gold de dochter des gastheers - telkens opnieuw zijn best
haar attentie te trekken. Hij zei haar dan op zijn plomp-eerlijke manier iets aardigs,
complimenteus. Maar ze gaf hem nauwelijks antwoord, was kortaf, bijna stug..., of
wel ze schoot plotsling in een zenuwachtig lachten om wat hij zei... Zoodat hij
eenigszins verward raakte, haar tamelijk opvallend verwaarloosde, een beetje boos,
daar hij meende dat ze 'm voor de gek hield...
Jeanne dorst trouwens niet goed naar een van de anderen te kijken, niet naar de
ouderen ten minste. Soms, in haar opwinding, kon 't haar niet schelen. Maar meestal
was ze, niet gansch bewust, bang, dat de menschen ‘het merkten’, en dat ze dat
zien zou, in-eens, in een spottend paar oogen. Wel keken Louise, die over haar zat,
en zij, elkaar nu en dan aan, met een vasten glanzenden blik van begrijpen, - het
dikke meisje, altijd een weinig benauwd, wanneer ze zoo lang aan tafel moest zitten,
gaf met haar, soms wat angstig schitterende, groote, bruine oogen toch aldoor
vriendelijk antwoord op de verrukt uitgefluisterde complimentjes van Ru; ze scheen
bedaard; maar in de blikken die Jeanne van haar opving voelde ze hoe ook Loe in
spanning verkeerde. Ze zag ook de ongewone, zenuwachtige levendigheid in Ru's
gezicht... En het was haar soms, alsof zij, met Frans, Louise en Ru, het brandpunt
vormde in de helle feestelijkheid, ja alsof al die flonkeringen van kristal en metaal,
die heerlijke gloeiingen van bloemen en vruchten, daar vóór haar,.. niet ontstonden
door het licht uit de kronen..., maar door dat zij er met hunne glinsterende oogen
naar keken...
Aan den anderen vleugel van de tafel zaten Theo en Ada, tusschen hun vrinden en
vrindinnetjes in, gekheid te maken en te lachen. Theo bediende zijn meisje met
verliefde opmerkzaamheid, praatte druk, deed al zijn best haar aandacht voor zich
te behouden, maar kon niet beletten dat ze telkens, tersluiks eerst, maar in de
opwinding der feestelijkheid meer en meer openlijk, blikjes en lachjes wisselde met
Kees Corver, die aan den overkant naast Noor zat. Ada, met haar als door droom
verdofte, dauw-overwaasde oogen, die soms ineens zoo diep-donker en water-helder
glanzen konden, haar pittig-krom neusje, haar ondeugend-beweeglijke mondhoekjes
- in haar zeventiende jaar was ze nu, en een zich snel ontwikkelend meisje; het
blanke halsje kelkte slank, maar zonder magerheid, uit de witte tulle van haar
baljaponnetje op - Ada trok algemeen de aandacht aan dien kant van de tafel, en
Theo, trotsch, hield niet op haar fluisterend te verzekeren, dat ze ontegenzeglijk het
mooiste meisje van de heele partij was. Ze lachte dan schalks, coquet en gevleid,
zei ‘malle jongen’, gaf hem een klapje op zijn hand, jazelfs, een enkele maal, heel
heimelijk, een kneepje bij zijn elleboog, maar tegelijk keek ze naar Kees, spotlachend,
zocht nu en dan ook langs de feestgezichten naar de volle, blozende wangen van
Frans de Haan, of naar het wel-gesoigneerde, matbleek-en-zwarte gelaat van Nico
Antinck; wat een knappe man was dat; de groote neus misstond volstrekt niet, vond
ze, in het lange gezicht met den zwarten baard....
Noortje Croes - de dikzak heette ze nog altijd thuis, maar ze werd ook al slanker,
een mooi blond meisje, met een levendig, vroolijk, toch altijd kinderlijk-onschuldig
gezichtje - ze zag het wel dat Kees en Ada elkaar oogjes zaten te geven, en het
ergerde en verdroot haar soms wel, ze nam zich driftig voor 't haar valsch
vriendinnetje eens flink te vertellen hoe leelijk ze 't vond..., maar telkens schudde
ze die verdrietigheid van zich af, met een rukje van haar blonde hoofd, negeerde
dan haar buurman Kees een tijdje lang voor zijn straf, en amuseerde zich met Anton
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Mansfeld, die toch zoo leuk malle dingen kon zeggen, lachte ook neef Karel hartelijk
aanmoedigend toe, zonder coquetterie... Wat keken dan zijn oogen achter de
glinsterende brilleglazen!... Och, hij was toch wel een erg goeie jongen....
Onder aan de tafel zat Henkie, tusschen de twee jongste geelharige dochtertjes
van Herman en Sophie, stil voor zich heen te
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suffen.... Zoo scheen het ten minste.... Maar in waarheid had hij al z'n attentie bij 't
moois op de tafel, en in de zaal, bij 't menu ook vooral, keek hij trouw na... of ze
alles wel kregen.
Het praatgronzen groeide intusschen bestendig aan; de stemming, van 't begin af
prettig, geanimeerd, werd ál feestelijker. Met vergenoegd lachende gezichten, die
zich nu en dan ganschelijk ontspanden, - ze schoten telkens los, in een daverend
geschater, een lichaam-schokkend geproest of een stil gegrinnik, - zaten de oude
heeren aan het tafelmidden, plagend een beetje, met licht-ironische complimenten,
hunne dames, die dat goedmoedig verdroegen, elkaar vriendlijk verdedigden soms,
op zoeten, lief-lachenden toon.
De lange Jan Croes, in zijn levendigheid, zijn blijde opwinding, schokte
herhaaldelijk onder 't praten zijn schouders naar de hoogte, terwijl hij z'n ellebogen
tegen zijn gerokte lijf drukte, en zijn handen in de lucht voor zich uit deed dansen.
Ja, nu en dan wipte zijn gansche lichaam recht op-en-neer.... Soms ook, roepende
naar een vriend, die een eind verder op zat, stak hij zijn hoofd naar dien kant vooruit,
stootende, heftig, bijna bij ieder woord, zijn gebaarden kinnebak naar voren, zoodat
zijn rosse baard, als door windvlagen bewogen, over de tafel pluimde. Zijn rok zat
slecht, stond hem kinderachtig. Het hoofd was te groot voor zoo'n enge dracht....
Zijn broer Dirk daarentegen, forscher gebouwd, ietwat buikig, leunde behaaglijk
recht achterover; hij werkte in den loop der diner-uren, met korte rukjes, zijn stoel
wat verder van de tafel af. Terwijl Herman, in de gul-gemoedelijke overgave van
zijn bescheiden aard, ditmaal eenigszins scheef verzakt, zich alleen nog met de
stutting van zijn linkerarm, die op tafel lag, zittende scheen te kunnen houden....
Totdat hij een blik van zijn vrouw opving, zich verlegen-haastig recht-op heesch....
Intusschen gingen voortdurend de schotels rond, smulden ze allen van de fijne
spijzen en lekkere wijnen, maar ze hielden zich alsof ze daar maar heel weinig
attentie aan gaven....
Gerrit Telders was natuurlijk weer de grappenmaker. Hij liet zijn aardigheden altijd
even bedaard en langzaam, uit het leuke gezicht met de kleine, glinsterende oogjes,
over de tafel kraken, tot groot vermaak vooral van Keetje Dabbelman, die 't telkens
uitgierde, in kinderlijke pret, waarbij ze dan vriendelijk werd toe-ge-oogd en geknikt
door Emma, de bruid, haar vriendin. De zware lach van tante Co-Bet klonk als het
blaffen van een hond. Albertien, door het lachen in 't luisteren verhinderd, was
ondanks het langzaam tempo der moppen, voortdurend 'n woord-of-wat ten achter.
Ze moest dan vragen, wat Gerrit gezegd had, aan dikken Baatz, haar linker buurman,
die schuddend en deinend als een pop van gutta-percha, bijna onhoorbaar te lachen
zat.
De heeren Knegt en van Keibergen, de oude Piet Smit, en hunne dames, ofschoon
met beminnelijken eenvoud en oprechtheid telkens weer zich richtend tot de meisjes
Croes, Jan's zusters, of tot andere leden van de familie, die in hun nabijheid zaten,
onderhielden zich toch, met verholen voorkeur, en niet zonder zekere
verstandhouding in den regel onder elkaar....
Dominee Deuring, een vijftiger, ongetrouwd, dezelfde die 't huwelijk van Jan en
Emma, nu vijf-en-twintig jaar geleden, met zooveel jeugdige geestdrift, hartelijkheid
en wijding had ingezegend - hij was een vrij kleine, gezette man met een ruw-rood,
raspig-geschoren gezicht - zat veelal te praten met Van Oosthoff, den uitgever. Ook
een lange, gebaarde. Hij leek wel wat op Jan Croes. Ze waren oude vrienden;
ofschoon er altijd een zekere jaloezie tusschen hen bestaan had en geen van beiden
zich bizonder hartelijk over den ander placht uit te laten. Het was vreemd, want zij
geleken elkander uiterlijk en innerlijk. Ook van Oosthoff was het fortuinlijk gegaan
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in de wereld, ook hij had een vrouw, die van hem hield, een gezin van zes kinderen,
en ook deze zes waren niet allen gelijkelijk bedeeld met schoonheid, en
schranderheid van geest; maar het scheen soms wel of juist die overeenkomsten
niet gunstig op hun vriendschap ingewerkt hadden... Toch konden ze elkander niet
goed missen, en het was
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naar van Oosthoff vooral dat Jan nu en dan, uit de verte, zijn woorden mikte, wanneer
hij zijn grooten, ros-rooden kop over tafel stak, in het vurige licht, tusschen
bloemen-gloeiing, kristalgeflonker, in geuren van rozen, sauzen en wijn...
Voor dat men aan het dessert begon werd pauze gehouden. Mr. Olivier kondigde
't aan; hij stond op, lang en mager, staaf-recht, glimlachte tinteloogend naar
weerskanten over de tafel, en stelde dan voor, dat men zich nu wat zou gaan
vertreden, een dansje wagen; hij deelde mee, dat straks een beroemd
tooneelgezelschap een kleine voorstelling dacht te geven. En er was een algemeene,
vroolijke instemming, een drukke verlevendiging. Want als soldaten naar 't gevecht
hunkerden nu de jongelui, die op moesten treden, naar die angst-volle oogenblikken;
anderen - meisjes vooral - naar den dans; er waren er die hoopten op verliefde
apartjes in hoekjes van de balzaal... Maar ook de ouderen vonden het niet
onaangenaam de beenen eens te kunnen strekken, en daarna op gemakkelijker
stoelen wat te gaan zitten babbelen, koffiedrinken, en kijken, naar wat er te kijk zou
zijn.
Eenige heeren bleven in de eetkamer om er te rooken...
Maar de overigen stroomden, in een ongeregelden stoet, de danszaal binnen, de
nu schitterend electrisch verlichte balzaal - er waren veel spiegels, veel rood, veel
verguld -, waar, half achter palmengroen verborgen, een paar muzikanten, een
blonde pianist met een gelaat als een wassen beeld en een kleine, zwart-joodsche
vioolman, dadelijk inzetten, een wals. Piet Baatz, in z'n kwaliteit van
hulpceremoniemeester, riep het, galmend luid, door de zaal: ‘Wals!... Wals!... Dames
en heeren! Wals!...’ Maar er was niet zoo onmiddellijk veel animo; den meesten
scheen het toch wat kras te zijn zoo dadelijk na 't vele eten; de allerjongsten alleen:
meisjes in roze, wit en lichtblauw, jonge heeren in hun zondagsche jacquet-jasjes,
een paar studenten ook, in rok, zwierden en draaiden zonder dralen, in golvende
walsmaat, over de glanzend-gladde parketvloer, waar 't scherpe licht zich zoo fel
in kaatste... Eerst langzamerhand kwamen er wat meer, ook volwassen figuren, en
eindelijk waagden zich, met verlegen lachjes, eenige dames en heeren, wier lichamen
't dansen ontwend, door zittende bezigheden vergroeid, niet meer in staat waren
zich met gracie en gemak te bewegen.
Maar de oudste dames groepten bijeen, in een hoek van de zaal, op crapauds
en sofa's; ze staken er de grijzende hoofden samen, keuvelend, genoeglijk, over
huislijke zaken en kennissen, over de ‘mooie gelegenheid’ hier, en over 't eten dat
ze genoten hadden - ze beloofden elkander recepten -, terwijl de heeren, voor zoover
ze niet meer in de eetzaal te rooken zaten, met de handen op de ruggen of over de
buiken samen gestrengeld, in deurposten leunden, lachten en praatten.
De dikke Baatz stond met Gerrit Telders dicht bij de muzikanten en vertelde een
mop, die op de laatste vergadering der commissie van drukkerspatroons en werklui
was gemaakt. ‘Een goeie, zeg!... Je moet weten, de machinezetters beweren altijd
dat ze zoo jong dood gaan, ze worden allemaal zenuwziek, zeggen ze, of ze krijgen
't aan de nieren. Toen zeit Smits,... je weet wel, die van de Voorburgwal.... En de
pianisten dan? Die doen toch precies hetzelfde werk!... Hèhèhè!... Hoe was t-ie?...
Goed, hè?...’
Gerrit lachte mee, maar hij antwoordde, langzaam, een beetje
dreinerig-sekurig-langzaam: ‘Nou mot je wel zeggen, zie je, pianisten werken
gewoonlijk geen tien of twaalf uur per dag!... Gelukkig maar hè?... Dat zouden ze
misschien zelf niet uit kunnen houden... Mijn buurjuffrouw speelt gewoonlijk maar
een uurtje, 's morgens tusschen negen en tien, maar daar heb je voor den heelen
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dag nèt genoeg 'an, wi-je gelooven?...’ Baatz grinnikte, en hoestte wat; malle kwibus
toch die Telders!...
De pianist, die 't gesprek gehoord had, behield z'n strak gelaat, sloeg een polka
aan.
‘Polka, polka’ galmde Pietje.
En óp huppelden de jongelui door de zaal, nu met bokkige sprongetjes. Ze werden
al warm...
(Wordt vervolgd).
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Verzen
door Richard de Cneudt.
I.
Mijn leven.
Mijn leven, dat ik niet kan vluchten, vliedt
wild-rusteloos, door lustelooze landen,
leidt mij genaadloos aan onbreekbre banden,
laaft mij met zorge' en spijst mij met verdriet....
Mijn leven, loom van laffe leugen, biedt
mij, arme, niets dan schamelijke schanden....
De schoonheid vlucht me en woeste stranden branden
vol rillend schuim en wijd in 't grauw verschiet
strekken zich eenzaam wilde woestenijen....
Geen zachte zode, om 't moede hoofd te vlijen,
geen wind-gestreel, geen troostend vogellied; slechts verre, op zongezoende baren varen
statige schepen, en mijn heimwee ziet,
steeds ongenaakbaar, blijder kusten klaren.
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II.
O godlijk leven....
O godlijk leven, dat mij schuw vermijdt,
als ik, van weemoed weenend en verlangen,
smeekend mijn trillende armen openspreid,
om u vol weelde aan 't bonzend hart te prangen....
O godlijk leven, bron van heerlijkheid,
die lijk een verre droom mijn stille zangen
beroert met weerglans van uw majesteit, wiens gouden beeld ik dwepend heb omhangen
met groene kransen van aanbidding, - waarom vliedt
uw wondre schoonheid mijn gesmade paden
en laat mij niets dan armoede en verdriet?
O godlijk leven, dat mijn lied beladen
hebt met den druk van zorgen, smart en schand, -:
o Hel, die vol verschrikking blaakt en brandt!
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III.
In den nacht....
Ik ga, belast van leed, gedrukt van zorgen,
mijn doode dagen dragend loom als lood,
kruipend door glorieloozen dagedood
en nachten slaaploos naar den bangen morgen....
Ik voel de Ellende, om-glimlacht en verborgen
- lijk stormgeweld in vrêe van avondrood in veinzend spel van woorden, gruwzaam-groot
mijn schaamle jeugd met kille vingren worgen....
Ik voel mij vallen, en de laatste kracht
tot worsteling en opstand mij begeven,
vergaan de zachte troost van traan of klacht....
Gelukgen, die met leed en lijden lacht,
en mijdt mijn droef, mislukt, bedrogen leven, ik voel me zinken, weerloos, in den nacht....
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IV.
Ik heb geworsteld.
Ik heb geworsteld, maar mijn laatste kracht bezweek;
'k heb als een kind gehoopt, maar daaglijksch lijden smachtte
de lichte lach, die lijk een schuchtre vlinder keek
trillend de wereld aan, die lieflijk was en lachte....
Ik heb gebeden, maar de teedre Vreugde week
genaadloos, en Geluk, het wonderblijde en zachte
goudlokkig Prinsenkind, ontvluchtte schuw en bleek
de paden van mijn leed en liet me in donkren nachte,
een doelloos-drijvend wrak op stormge zee, alleen.
Nu bruist een donkre haat, uit knarsing en geween,
uit armoe, schande en smaad tot razernij gestegen,
op door mijn donkre jeugd in rooden vlammenschijn,
en ik, die leef om lief te hebbe' en goed te zijn, draag nu mijn menschenhaat, droef-eenzaam, langs mijn wegen.
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Boekbespreking.
Jan Feith, Schetsen van een Journalist, Amsterdam, Scheltens & Giltay,
zonder jaartal.
Ongezochte gelegenheid voor een huldebetuiging aan journalistieken arbeid!
Mij is n.l. groote eerbied en bewondering voor het werk van schrijvers-in-couranten
eigen. Ik generaliseer opzettelijk, maar het spreekt, dunkt me, vanzelf, dat de
uitdrukking: schrijvers-in-couranten gelezen moet worden met sterken klemtoon op
de eerste lettergreep, en dat hier onder ‘schrijvers’ verstaan wordt... menschen, die
het talent van schrijven bezitten. Journalisten meenen in den regel het epitheton
ornans ‘letterkundige’ te moeten afwijzen - niet ten onrechte wellicht in vele gevallen;
het voorbeeld verdiende mogelijk navolging in andere kringen - edoch, van hoe
belangrijk meer schrijftalent getuigt dikwijls een hoofdartikel over politiek, een
feuilleton over tooneel, een correspondentie uit het buitenland, vergeleken met zoo
menigen roman in twee of meer deelen, zoo menig bundeltje novellen of... gedichten!
Ik las raads- en kamerverslagen waar meer geest, meer pit in zat, zich meer talent
in openbaarde, dan in zekere drama's die vele opvoeringen beleefden, zekere
verhalen die tijdelijke goudmijntjes waren voor boekhandelaars en
leesbibliotheekhouders.
En dat talent, hoe kwistig, ja met welk een vorstelijke roekeloosheid wordt er mee
omgegaan veelal. Het uit zich in zulk een ephemeere verschijning als een
dagbladnummer. Iemand zegt iets, buigt - buigt soms niet eens! - trekt zich terug.
De uiting is geweest een toon, een gebaar, een daad hoogstens..., zij heeft geen
duur, zij vormt geen bezit. Is daar niet iets hoogs, iets groots in?
Een schrijver van boeken koestert zijn opmerkingen, zijn ideeën en ideetjes, zijn
gevoel en zijn gevoelentjes, zorgvuldiglijk. Hij vertelt er niemand iets van. Er moet
partij van getrokken worden, er moeten boeken van gemaakt. En die boeken moeten
er zoo mooi mogelijk uitzien, opdat het gevoel en de gedachten vooral op hun
voordeeligst uitkomen; op stevig en egaal roomblank papier moet het zorgen-zware
werk worden gedrukt, en met fraaie, groot-opene letter, de omslag symbolisch
versierd! De band zij duurzaam, ja vóór alles: duurzaam, glorieus-monumentaal!...
Een journalist schrijft, voor-'t-vaderlandweg, zijn artikel, geeft er soms even, wat
slordig dikwijls, in een uitroep misschien, of een raillerie, iets van het allerbeste in
wat hij heeft, zijn geest en gemoed, en... steekt 'n sigaar op, leest zelf zijn krantje,
denkt niet verder aan zijn geschrijf.... Dat verschijnt en verdwijnt.... Een uur na z'n
verschijnen doet het met zijn stuk bedrukt papier wellicht al dienst om boterhammen
te verpakken, om schoorsteenpijpen dicht te stoppen, om... stil, men kan maar niet
alles noemen!...
Er wordt dikwijls geklaagd over de brutaliteit, en de pedanterie van die
krantenmenschen. En zeker, zij durven nogal wat zeggen en hun betrekking dwingt
hen zich op den voorgrond te stellen. Maar mij dunkt toch, van zekeren kant
beschouwd is hun houding heel wat bescheidener dan die van den professor, die
zijn leerlingen examineert in de kennis zijner eigen uitspraken en opvattingen, dan
van den schilder, die zijn werk in een museum opgenomen wenscht, dan van den
boekenschrijver, die zich boos maakt als van zijn producten niet genoegzaam nota
wordt genomen door de kritiek....
Het journalistieke talent is niets zeldzaams tegenwoordig. Onze couranten worden
oneindig beter geschreven dan vijfentwintig jaar geleden. De van-den-grond-op
vernieuwing onzer nationale litteratuur heeft haar werking ook daar doen gevoelen.
Was vroeger een krantenverslag iets specifieks dors en vlaks, tegenwoordig is er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

bijna geen reporter meer of hij doet zijn best iets persoonlijks, iets van zijn eigen
waarneming, geest en hart in zijn stukjes te leggen. Wie dertig jaar geleden naar
een nutslezing ging, leest nu thuis, of in 'n koffiehuis, zijn Falklandje, en amuseert
zich beter. Brusse heeft het litte-
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raire maatschappelijk onderzoek, de levende ‘documents humains’ zelve, in de krant
gebracht, en hoe talrijk zijn niet zijn navolgers!... Inderdaad, men neemt geen nummer
van een onzer groote bladen meer op, of men treft er iets litterairs in aan. De
vooruitgang der couranten bracht groote schade voor boeken en tijdschriften mee,
toch mogen wij er ons enkel om verblijden; hoeveel grooter is niet de verspreiding
van een dagblad! Hoeveel duizenden zijn er niet, die voor geen andere lectuur tijd
en gelegenheid vinden, die al hun ‘beschaving en ontwikkeling’ uit de kranten
opdiepen moeten.
Een van de jonge Nederlandsche schrijvers, die in de laatste jaren hun talenten
aan de journalistiek wijden, is de heer Jan Feith. Hij schrijft, op Brusse's voetspoor,
feuilletons, meest van maatschappelijken aard, in het H a n d e l s b l a d . En wanneer
men, hetzij aan nuchter ontbijt, hetzij in stemmingsvol thee-uur, tusschen Reuter's
telegrammen - die nu nog niet bepaald door stijl uitmunten -, tusschen politiek en
beurs, gemengde- en marktberichten, zijn opgewekt en levendig gestelde stukjes
aantreft, is het dikwijls een aangename verpoozing ze te lezen. Zijn geestigheid
moge wat opzettelijk en opzichtig, zijn sentiment niet van de kostbaarste soort
wezen, wie denkt aan zulke fitterijen bij 't lezen van de krant! Men wordt geboeid,
en men vraagt niet verder, men lacht, en men onderzoekt niet precies waarom.
Doet nu iemand als Jan Feith goed zijn journalistieke werkjes in bundels, in
boekvorm bijeen te zamelen? Ik geloof het niet. Hij ontneemt er een bekoring aan,
die van het achteloos weggeworpen talent, en... hij brengt zijn werk op een gansch
ander plan. Wat ons in de krant heeft geboeid, wordt soms op boekbladzijden van
een geheel verschillende werking. Het opzettelijke krijgt dan iets hinderlijks, ‘die
absicht’ is ál te duidelijk, het ‘pakkende’ pakt niet meer, de levendigheid blijkt door
vluchtigheid veroorzaakt... De stukjes zijn nu eenmaal ‘gedraaid’ voor de krant; met
hoeveel talent ook geschreven, het blijven feuilletonnetjes, zij passen niet in het
kader van een boek. Men vraagt zich af, waarom de schrijver ze heeft laten
herdrukken, men denkt even aan... ijdelheid, en.... men glimlacht....
Dat niet álle de hier verzamelde schetsen voor ‘de krant’ zijn gemaakt, dat één
ervan in dit, ons eigen, maandschrift verscheen - 'n jaar of wat geleden -, een ander
in E i g e n H a a r d , verandert niets aan de zaak, ze dragen hetzelfde karakter als
de overige, die beide stukjes. Wel schijnt mij ‘Klein Haantje’, dat in E l s e v i e r 's
gepubliceerd werd, een van de beste dezer ‘schetsen’, ‘Vischwedstrijd’ daarentegen,
uit E i g e n H a a r d , een prulletje.
Ik hoop intusschen, dat het duidelijk geworden is: ik wensch het talent des heeren
Feith geenszins te ontkennen. Vooral wanneer hij er niet naar tracht geestig, grappig,
elegant of op andere wijze persoonlijk-belangwekkend te zijn, maar eenvoudig,
objectief, beschrijft wat hij gezien en bijgewoond heeft, wanneer hij zich geeft aan
zijn onderwerp en niet aan zijn... lezers (toehoorders had ik bijna geschreven!), blijkt
Jan Feith een knap en niet onsympathiek schrijver te zijn.
H.R.

‘Drie Tooneelspelen’, door I.N.A. (J.A. Simons-Mees), met een Inleiding
van L. Simons, Amsterdam, G. Schreuders, zonder jaartal.
Deze drie tooneelspelen zijn onderscheidenlijk getiteld: ‘Twee Levenskringen’, ‘Van
Hoogten en Vlakten’ en ‘Zijn Evenbeeld’; de twee eerste werken waren reeds eerder
verschenen in ‘De Gids’, het laatste in ‘Groot-Nederland’.
De heer Simons heeft in zijne ‘Inleiding’ behalve veel interessants over het
ontstaan der ‘Drie Tooneelspelen’, medegedeeld dat zij niet zijn geschreven om te
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worden ‘gespeeld’. ‘Bij het schrijven zal I.N.A., naar ik meen te kunnen zeggen,
heel-en-al niet denken aan “tooneel”; hoe de menschen er op doen, welk
tooneeleffect bereikt wordt houdt haar niet bezig. Het eenige wat zij wil is: haar
figuren te laten leven door hun zelfopenbaringen en zij kiest den vorm van het drama
omdat haar die nu eenmaal meer geëigend is. Het resultaat kan intusschen niet
anders zijn dan tooneel-
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spelen, die van de gewone tooneelmatigheid al heel weinig hebben’. Aldus de heer
Simons (Inleiding blz. VI).
Wij beoordeelaren hebben ons dus niet aftevragen of dit werk ‘tooneel’ is, of het
geschikt is tot plastiesche uitbeelding -, wij hebben nategaan of de personen dezer
spelen nu werkelijk ‘leven door hun zelfopenbaringen’ en hoe diep de schrijfster in
het innerlijk van hare menschen is ingegaan, om dat innerlijk in raak-persoonlijke,
van deze menschen uit persoonlijke, woorden ons daarna te doen
begrijpen-gevoelen. Het lijkt ons dat dit laatste der schrijfster wel het best gelukt is
met haar ‘Twee Levenskringen’.
Er is wel eens gezegd, dat men kan schrijven van menschen uit, en ook, als
tegenstelling, bijvoorbeeld van een idee of van een visie uit. ‘Twee Levenskringen’
nu is het meest ‘van menschen uit’ geschreven, van menschen die wij, na
voleindiging der lectuur, kennen zoo goed als hadden wij hun leven in de
werkelijkheid meêgeleefd, terwijl een terugdenken aan ‘Van Hoogten en Vlakten’
en ‘Zijn Evenbeeld’ niet zoozeer bepaalde personen voor ons oog terugvoert, als
wel onze waardeering versterkt voor het talent waarmede de schrijfster ons hare
impressies van de natuur van het vlakke Holland en die van het Bergland heeft
kenbaar gemaakt (Van Hoogten en Vlakten), helaas door al te zeer bedachte figuren
heen -, en ons aan het mijmeren brengt over de smart van een moeder die in haar
kind de gehate karaktertrekken ontdekt van den man harer vergissing-voor-het-leven.
‘Twee Levenskringen’ geeft den strijd tusschen de levensbeschouwing van den
vader van Roessem en zijne dochter Agaath en die van zijne andere kinderen,
Frans, Clara, Riek. Van Roessem en Agaath leven naar principes van deugd, plicht,
zelfverloochening -, puriteinen zijn het, maar puriteinen van den lateren tijd; van
Roessem slaat de afvalligen niet met zijn toorn, hij zwijgt, zucht, vervolgt de afvalligen
met zijn verwijtende blikken, zijn verdriet-om hèn. Als er luid-op gelachen wordt in
zijn huis, dan begrijpt hij niet: er wordt immers zoo veel geleden in de wereld, hoe
kan men dan zoo vroolijk wezen..., maar hij straft niet, vergoelijkt zelfs.
En de kinderen, met uitzondering van Agaath, zij kennen slechts dezen enkelen
plicht: gelukkig te zijn, al hebben niet allen - wij denken aan Frans, zwakken zoon
van den eigenlijk zoo zwakken vader -, de kracht het geluk te veroveren.
Frans is het huis uit gegaan, Clara is dat huis eerder al ontvlucht, Riek is nog te
jong, maar zij zal den weg van haar broeder en zuster volgen - dat is zeker. Een
drang zoo hevig dat hij ten slotte niet meer kan worden weerstaan, is in hen, naar
het leven, naar vrijheid en vreugde, en na hun vreugdelooze jeugd, komt de reactie
die bandeloosheid is. Voor korten tijd wordt het gezin nog eens bijeengebracht, in
schijn, want innerlijk ligt het uiteen.
Aan het slot van het stuk blijft de vader weer alleen met zijn smart over het ‘snood
bedrijf’ van zijn kinderen, met zijn getob dat niet eindigen wil, doordat hij niet kan
begrijpen en dus niet kan aanvaarden. Hij heeft immers de kinderen naar beste
weten, naar zijn heiligste overtuiging van wat goed is, opgevoed.
Zelfs de aanwezigheid van Agaath en van zijn jonge tweede-vrouw, die innerlijk
aan de zijde der afwezigen staat, maar die de kracht heeft haar man trouw te blijven,
lenigt zijn smart maar weinig.
Men kan, schrijvende ‘van menschen uit’ den lezer of toeschouwer mede
suggereeren een denkbeeld, een visie, in het algemeen iets dat niet afhankelijk is
van het bestaan van enkele bepaalde menschen. ‘Twee Levenskringen’ geeft ons
zeer werkelijke menschen en een strijd tusschen deze menschen, het laat ons
tevens verder zien, het geeft ons een stuk van een tijdbeeld. Want deze strijd wordt,
of is, in vele gezinnen gestreden en blijft interessant, al zijn onze oogen dan ook
meer gericht op, al zijn onze harten dan ook meer bij dien anderen strijd, die na de
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bandeloosheid een nieuwe, gezonde gemeenschap ons brengen moet. In een gaaf
beeld van onzen tijd had deze strijd intusschen niet ontbroken.
Het is opmerkelijk en moet bewonderend
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erkend worden, dat het mevrouw Simons gelukt is hare personen in ‘Twee
Levenskringen’ tot menschen te scheppen die een eigen, een van dat der anderen
verschillend innerlijk hebben, al zijn ze dan ook aan elkaar verwant: Agaath aan
Van Roessem, Betty aan Clara en deze weer aan Riek, enz.
En deze uitmuntende eigenschap van mevrouw Simons, dat zij geen partij trekt
voor bepaalde personen tegen andere, is ook ‘Twee Levenskringen’ ten goede
gekomen. Indien men al vermoedt aan welke zijde hare sympathie is, dit vermoeden
wordt niet gewekt doordat de personen van den overkant minder zuiver en diep-in
zijn gezien en zuiver gebeeld.
Hebben wij dus veel bewondering voor de levensechtheid van ‘Twee
Levenskringen’, minder gevoelen wij voor de volgende tooneelspelen. Het is alsof
mevrouw Simons bij het schrijven van het eerste werk iets op 't hart had dat tot uiten
dwong, en dat de scheppingsdrang bij het schrijven van ‘Van Hoogten en Vlakten’
en ‘Zijn Evenbeeld’ minder krachtig is geweest, of, eenvoudiger gezegd, dat zij toen
minder was gedisponeerd. Doet haar zich-ingeleefd-hebben in de personen van
‘Twee Levenskringen’ haar telkens iets geven dat echt menschelijk is, fijn gevoeld,
in ‘Van Hoogten en Vlakten’ en ‘Zijn Evenbeeld’ zien wij te zeer het karkas van de
werken en kunnen wij niet veel meer doen dan bewonderen de geest die dit heeft
vermogen op te bouwen. Wij spreken hier natuurlijk zeer in het algemeen; er komen
zeker ook in ‘Van Hoogten en Vlakten’ en in ‘Zijn Evenbeeld’ gedeelten voor, die
wij inniger waardeeren. Het geval in ‘Van Hoogten en Vlakten’ is zeker curieus: het
innerlijk en de physiek van de menschen komt overeen met de natuur van het land
dat zij bewonen. Hoe ten slotte het fijne, innige en teedere het wint van het grootsche
en sterke maar koudere, geeft ‘Van Hoogten en Vlakten’ ons te zien.
Het geval is curieus, maar de menschen - wij zeiden het reeds -, zijn te zeer
bedacht, wij gevoelen zelden met hen meê. Erger: wij gevoelen hetgeen zij zeggen
niet altijd als mogelijk. Een voorbeeld: Derde bedrijf, 6e Tooneel; het meisje Elze,
de zachte en teedere, maar die met de krachtigste liefde houdt van hèm, van ‘Dick’,
hoort dat haar ‘mededingster’, Frieda, bijna dien ‘hem’ opzettelijk had vermoord, en
dan vindt zij, als Frieda haar het relaas doet, deze woorden om al haar ontzetting,
haat, smart enz., uitteschreeuwen in het gelaat van die afschuwelijke Frieda: ‘ELZE
(sidderend) Vertel verder, het maakt me bang.... Had jij geen angst’. En verder:
‘Frieda...! Nee, ik beklaag je niet, ik zou 't zelf niet kunnen verdragen, maar ik ben
je zoo dankbaar, zoo oneindig dankbaar...’ (wij cursiveeren. Mn.) Enzoovoorts.
Met den dilettant socialist Hans kunnen wij ook niet geheel vrede hebben. Hans,
al zal hij inderdaad na een korte poging door zijn physiek en ja, ook door zijn innerlijk,
den strijd schouder-aan-schouder met de arbeiders opgeven, hij met zijn innerlijk,
zou in een volksvergadering niet alleen worden getroffen door het pittoreske van
hongerlijderskoppen (Steinlen), maar hij zou ook bewogen zijn door de schoonheid
die er is in de kracht van het gemeenschappelijk willen en het gemeenschappelijk
vertrouwen in de toekomst. En ‘Dick’? Zijne utopieën lijken ons wel wat al te
buitensporig voor een practicus als hij is.
Wat ten slotte ‘Zijn Evenbeeld’ betreft, wij hebben met bedoeling de woorden
neergeschreven, dat het terugdenken aan dit stuk ons ‘aan het mijmeren brengt
over de smart van een moeder’.... De smart van een bepaalde moeder, van de
Jeanne van het stuk heeft ons nl. niet al te zeer ontroerd. Ook deze figuur lijkt ons
niet ontstaan doordat de schrijfster zich innig in deze bepaalde moeder had ingeleefd.
En de vader, is hij niet wat al te ploertig? En het kind, niet wat al te on-kinderlijk.
Dit laatste bezwaar, schijnt het, heeft de schrijfster wel gevoeld, en zij laat Paul
nu-en-dan kinderlijke woorden zeggen, kinderlijk doen... zonder ons echter te
overtuigen.
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Maar ten slotte, al houden wij meer van ‘Twee Levenskringen’, ook ‘Van Hoogten
en Vlakten’ en ‘Zijn Levensbeeld’, zijn merkwaardige werken - van een merkwaardige
vrouw.
F. MN.
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KOP VAN EEN RAKSASA, VEELKLEURIG HOUTSNIJWERK.

Indische kunst.
W.O.J. Nieuwenkamp, ‘Bali-Lombok.’ ‘Tweede Zwerveruitgave, eerste
gedeelte.’
Indische Kunst! - Hoe verschillend is het oordeel over Indië al geweest, men kende
het vroeger als een land waar ieder heen trok, die elders niet deugde, later als een
goudmijn voor hen die er koffie-, kina-, tabak- of suikerplantages hadden, en hoewel
de meening ten opzichte van het een zoowel als het andere zich nog al gewijzigd
heeft, geloof ik toch niet dat men genoegzaam overtuigd is dat ook Indië een land
is rijk aan kunstschatten, een land met schoonheidsgevoel tot voornaamste factor
in het volksleven.
Ja men wist er oude halfvergane gebouwen, ruïnen van Hindoetempels uit
vervlogen tijden, en historievorschers trokken er heen om opmetingen te doen en
aanteekeningen te maken, maar de kunst die nog onder het volk voortleefde zag
of voelde men niet.

GOUDEN OORKNOP VAN VOREN EN VAN OP ZIJDE GEZIEN.

Wel maakten reisbeschrijvers melding van een omslachtige wijze van verven met
wasbedekking, die men batikken noemde, en men haastte zich den Inlander te hulp
te komen met gedrukte katoentjes. Men zag ook de tijdroovende zorg die dikwijls
aan het opdrijven van een vlakke koperen plaat tot een keteltje besteed werd, en
importeerde geëmailleerd keukengerei, en voelde dus nòch de schoonheid voor
den opgehamerden vorm, nòch de echte kunst der batikverving. En nagaande de
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primitieve werktuigen der gindsche ambachtslieden, twijfelde men geen oogenblik
aan eigen superioriteit, en had voor den arbeid der inlanders niet meer dan een
goedkeurend, aanmoedigend knikje, overtuigd dat er de ‘hoogere beschaving’ en
meerdere technische vaardigheid aan ontbrak, die slechts Europeanen konden
bezitten. En deze opvatting heeft er zeer zeker toe bijgedragen dat men in Indië
hoe langer hoe minder begon te beseffen dat op die wijze het gevoel voor
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schoon, de eigenlijke volkskunst in den Inlander gedood werd. Voor een zeer groot
deel is zij dan ook reeds verloren gegaan, die zucht tot versieren en verfraaien, die
ieder voorwerp, door snijwerk, door inbranden of graveeren tot iets moois trachtte
te maken. Maar toch is het niet geheel verdwenen dat schoonheidsgevoel, waarvan
we een afspiegeling vinden in het ‘tandakken’, die aaneenschakeling van schoone
standen, of in de kleurcombinaties, harmonieus bij uitnemendheid, en hier en daar
zijn nog in onzen archipel streken waar men, ondanks alles, rustig heeft
voortgebouwd op tradities uit vroeger tijd, waar nog wonderschoon wordt gebatikt,
waar men het prachtigste paars, en blaauw met gouddraad doorweeft, tot vorstelijke
gewaden; waar men nog den bijtel hanteert tot sierlijk beeldwerk, en de kunst van
metaalbewerking verstaat, waarvan de fabelachtige schatten aan de hoven der
Rijksgrooten gewagen.
En de oorlogsbuit die na den krijg op Bali en Lombok tot ons kwam, zij toonde
dat daar een volk leefde voor wien ‘versieringskunst’ geen ijdel woord, maar een
noodzakelijke levensbehoefte is. Hier op deze eilanden was de kunstzin grooter
dan bij vele beschaafde natiën.

KRISLEMMET MET NAGA.

Is het dan ook wonder dat vooral Bali en Lombok, Nieuwenkamp aantrok, hier
was hij ‘onder menschen die kunnen, niet alleen die gekund hebben.’ Het was hier
niet de kunst die men uit oude voorwerpen, antiquiteiten of museumsmateriaal kon
terug vinden, maar de kunstuitingen die men zag ontstaan, de steenhouwer die zijn
godenbeelden hakte, de goudsmid die zijn flonkerende sieraden maakte; de meest
superieure kunst onzer archipel, nog in het volle leven. Hoe wonderlijk dat hier zoo
weinig van bekend was; het is als of alle reisbeschrijvers uit vroeger tijden slechts
oog hadden voor eigenaardige zeden en gebruiken, voor rassenverschillen of
ziekteverschijnselen, voor gesteldheid van den bodem of politieke aangelegenheden,
en dat de schoonheid die zich openbaarde zoowel in bouwwerken als in de
kleinkunsten voor hen niet bestond. Wel dagteekenen uit later jaren enkele
plaatwerken en geïllustreerde tijdschrift-artikelen die ons nu en dan een blik gunnen,
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in de kunst der Baliërs en bewoners van Lombok, maar zij zijn geenzins van die
importance dat zij Nieuwenkamp's werk overbodig maken. Ik vermoed dat zij er hem
wellicht een aansporing toe waren, ‘om rond te dolen in Bali's ongerepte, niet door
spoorbruggen of fabrieken, moderne steden of arbeiderswijken gehoonde natuur.’
En hij maakt het ons wel verleidelijk: ‘Vele groote dorpen zullen we bezoeken, met
drukke markten, ook kleine gehuchtjes van slechts enkele schamele hutten, door
palissaden beschermd tegen de dieren des wouds; in enkele plaatsen zullen we
worden ingehaald met muziek en dans, en zal men ons de heerlijkste vruchten
komen aanbieden op gouden schalen.
We zullen de vele prachtige tempelhoven met de slanke, wonderlijk gevormde
poorten, bezoeken, en een kijkje nemen in de van hooge kleimuren omringde
woonerven. Hun ontelbare feesten hoop ik u te laten mede-
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vieren; tot eere van hunne goden, bij geboorte en bij huwelijk, en vooral die groote,
kostbare feesten bij het verbranden van hunne dooden. Op al deze omzwervingen
ontmoeten we dan heel wat schoons en merkwaardigs, heel wat vreemds en
onbekends, en telkens zullen we dan stilstaan om met zoekend oog na te speuren
en nauwkeurig op te nemen, hoe dit kunstlievende volk zijn weelderig ornament als
klimop langs zijn tempelpoorten op laat groeien, zijn beelden uit de rots hakt of uit
het harde hout; hoe het zijn wapens en huisraad vervaardigt; hoe het potten bakt
en manden en korven vlecht en al vlechtend versiert; hoe de vrouwen er met
onuitputtelijk geduld de prachtigste kleedingstukken weven met ornament van steeds
wisselende pracht; hoe het volk leeft en zich zijn goden denkt; - en nog zooveel,
zoo oneindig veel meer.’
En dat hij het niet bij beloften laat, bewijzen de schatten van wetenswaardigheden,
de keur van afbeeldingen die hij in het eerste deel ons biedt. Hij toont ons den
Balinees als illustrator van het geliefde heldendicht de Brata-joeda, in afbeeldingen
aan originieelen uit de Leidsche bibliotheek ontleend. En waar we in de details dezer
teekeningen, de gave der ornamentiek bij dit wondervolle volk, duidelijk zien
domineeren, daar spreekt dit nog sterker uit Nieuwenkamp's schetsen, naar
voorwerpen der metaalkunst, naar sieringen van bouw- en beeldhouwwerk.
Wij leeren den Balinees kennen als een ornamentist bij uitnemendheid, begaafd
met een zeldzaam gevoel voor het decoratieve mooi.
Wat een beredeneerde schoonheid spreekt er niet uit dien gouden oorknop, thans
deel uitmakende van de Lombok-schatten in het Rijks-Museum. Die regelmaat van
verdeeling, die gladde banden afwisselend met het rijkste filigrain en langs boven
en onderzijde omsloten door fijne parelrandjes.

OFFERMANDJE VAN PALMBLAD.

En we mogen onze dames dan al niet zulke groote gaten in de ooren toe
wenschen, die het dragen van een dergelijk sieraad mogelijk maken, een vergelijking
met hare eigene oorknopjes zou zeker niet ten gunste der Hollandsche goudsmeden
uitvallen.
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Een niet minder fraai voorbeeld van Balineesche edelsmeedkunst is de hier
afgebeelde kris, met het veel voorkomende monsterdier, gadjah-mine, half visch,
half olifant. Prachtig ontwikkelt zich hier uit den kop van dit fantastische dier, het
fijne ornament, dat zich langs het lemmet slingert. Het is mogelijk dat wij,
Westerlingen, slechts ten deele begrijpen de geheimzinnige beteekenis, die deze
figuren der verbeelding bij den inlander verwekken, maar toch heeft die samenstelling
van lijnen, die zelfbewuste wijze, waarop de vormen zich aaneensluiten tot vakken,
waarin ornamenten zich ontwikkelen, voor ons eene bekoring, die wij bij voorwerpen
van Westersche kunstnijverheid maar al te dikwerf missen.
En al zijn zij verschrikkelijk, die beelden uit het Balische Godendom, zij getuigen
van kracht en durf. Er zit stijl in en karakter, het was een kunstenaar die ze uit den
steen kapte of uit hout bijtelde. Die man had gevoel voor het beloop van een lijn,
evenals h i j die het
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HOOFDTOOISEL VAN EEN DANSER.

hoofdsieraad voor den danser maakte. Hoe uitstekend volgt daar het ornament
langs de zijden van het hoofd, wuivend naar boven; hoe juist geven hier die
edelsteenen een rijkdom en afwisseling zonder overlading.
Het moet eveneens een meester in zijn vak zijn geweest, die dit tooisel uit het
leder sneed.
En meer voorbeelden zouden wij kunnen vermelden, Nieuwenkamp's boek is er
rijk aan, en uit dien overvloedigen schat komen de bewijzen tot ons, dat we hier
staan tegenover Indische kunst, die nog voortleeft in het volk. ‘Wat een karakter,
wat een stijl, wat een macht van kunstvermogen bij al deze Balineesche
voortbrengsels van bouwkunst, van beeldhouwkunst, van schilder- en teekenkunst,
van metaalbewerking, weefkunst, houtsnijkunst, pottenbakkerij!’ zegt de heer
Rouffaer in de voorrede van dit werk, en wij stemmen er gaarne mede in. ‘Hier is
volksleven en volksgodsdienst en volkskunst nog één mooi geheel, als weleer in
Europa in den tijd der Gothiek vooral, in den tijd der Renaissance ook nog wel.’
En van de Baliërs keeren we terug tot Nieuwenkamp, die ons dit schoons heeft
doen genieten en die ons in zijn teekeningen en in zijn tekst een indruk geeft van
dit zeldzaam begaafde volk op eene wijze, die ons zou doen verlangen hem niet
alleen in den geest, maar in werkelijkheid te volgen op zijn omzwervingen in het
verre Oosten.
Nog een enkel woord over het uiterlijk van het boek. Al is men, wel eens ten
onrechte, van meening, dat wanneer de inhoud van een boek maar goed is, het
uiterlijk er weinig toe doet, toch bewijzen zoovele voorbeelden uit tijden toen men
waarde hechtte aan boeken, hoe nauwgezet men het technische gedeelte verzorgde.
Ook als zoodanig verdient Nieuwenkamp's boek waardeering. De Engelsche
lettertype is mooi van eenvoud en zwartte; alleen had meerdere interliniëering de
duidelijkheid verhoogd, en de vrij sobere in hout gesneden en rood gedrukte initialen
passen er goed bij; terwijl de opvatting: de breedte van den kolom zoo mogelijk naar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

die der cliché te regelen niet onaardig is, al kan het door verschil in maten bezwaarlijk
volgehouden worden.
Het geheel is uit boekkunstig oogpunt beschouwd, zij het dan ook niet geheel
geslaagd, toch een zeer ernstig streven naar iets goeds.
R.W.P. Jr.
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K.P.C. de Bazel.
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K.P.C. de Bazel,
zn
door H.P. Berlage N .
Den wandelaar, die bij de bekende uitspanning ‘Jan Tabak’ de groote laan van het
landgoed Oud-Bussum opgaat, treft al spoedig een huisje van intiem fijnen bouw,
mooi doende onder het hooge geboomte door vorm en kleur. Het ligt onmiddellijk
aan de brug over de waterpartij bij het reigerseiland; en deze brug, welke de
eenvoudige pretensielooze houten constructie met de stereotype gegoten ijzeren
leuning verving, blijkt ook van een bizondere samenstelling te zijn en een hoogere
vormenschoonheid te bezitten, dan gemeenlijk met dergelijk soort bouwwerken het
geval is. Gaat de wandelaar verder, dan valthem voorbij de ombuiging aan het eind
der laan een dergelijk soort huisje op, éen van een groot complex van gebouwen,
dat, onder het prachtige groen gelegen, onmiddellijk anders aandoet dan een gewone
boerderij met stallen en schuren. En eindelijk het geheel overziende, is de verrassing,
welke de aanblik van die gebouwengroep biedt, zoo treffend, dat deze wel het werk
moet zijn van een bizonder iemand, van een bouwmeester met talent voor groote
samenstellingen en met een ongemeene beschaving voor de behandeling der
versierende onderdeelen.

BIBLIOTHEEK. ANTWOORD OP EEN PRIJSVRAAG UITGESCHREVEN DOOR HET GENOOTSCHAP A. ET.
A., ONTWORPEN DOOR K.P.C. DE BAZEL.

Dat complex van gebouwen is de nieuwe hofstede Oud-Bussum, zijn ontwerper
de bouwmeester De Bazel.
2

Een inderdaad prachtigen aanblik biedt het groote plein van ongeveer 4000 M
oppervlakte, waarom de gebouwen op klassieke wijze zijn gerangschikt.
Tegenover de laan, welke de eene korte zijde begrenst, ligt het groote stalgebouw,
met twee hoekig omgebouwde vleugels langs de beide lange zijden; aan den
linkerkant ligt afzonderlijk het zuivelhuis, rechts een voorloopig nog onbebouwde
ruimte, terwijl in het midden een klein gebouwtje staat, een paar reeds vroeger
gebouwde arbeiderswoningen.
Het is waar; de bouw eener boerenhofstede in zulk een mooie omgeving is een
prachtig gegeven, maar ook des te moeielijker, naarmate datgene wat vroeger in
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naieven, onbewust ontstanen vorm de schoonheid gaf, in dezen tijd bij den bouw
eener modelboerderij, welke aan moderne eischen moet voldoen, niet meer kan
dienen.
Zoo moest de schilderachtig duistere deel, met den leemen vloer, de
weggesomberde koeienstanden met de tusschen de rekken
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alleen zichtbare beestenkoppen, en het daarboven op een doorzichtigen vloer, tot
de nok opgetaste hooi, plaats maken voor een schel verlichte, netjes uitziende zaal,
met een keurig plaveisel van hard gebakken tegels en asphalt; de houten rekken
en standvinken, voor ijzeren balusters met pilaren, welke de wit gepleisterde,
tusschen liggers getoogde zoldering ondersteunen en daarboven de oude, rommelig
donkere hooibergplaats, voor een geheel geïsoleerd goed verlichten hooizolder. En
die veranderingen moesten alle ter wille der hygiëne en het brandgevaar, gebeuren.

GEBOUW VOOR ARCHITECTEN. BEKROOND ANTWOORD OP EEN PRIJSVRAAG UITGESCHREVEN DOOR
HET GENOOTSCHAP A. ET A., ONTWORPEN DOOR K.P.C. DE BAZEL.

En ook wat het uitwendige betreft, moest veel van de vroegere schoonheid
verdwijnen, veel van dat architecturaal pittoreske, dat toevallig ontstaat, wanneer
de verdeeling van den bouw onregelmatig is, en niet aan bizondere eischen behoeft
te voldoen.
Zoo is eigenlijk een dak met een bedekking van riet, uit den booze, in dit geval
met moeite en slechts bij uitzondering toegestaan. Maar daartegenover staat, dat
een zuivelhuis toch eigenlijk niet anders is dan een fabriek, hetgeen de aanpassing
aàn het geheel zeer zeker bemoeielijkte.
En toch kan de onbewust ontstane, pittoreske schoonheid worden vervangen
door de bewust gevormde, en daarom hooger geordende, wanneer deze door een
kunstenaar wordt gemaakt.
Van deze mogelijkheid krijgt men bij de beschouwing dezer gebouwen de
overtuiging, waarvan de schoone samenstelling blijkt uit
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de accentueering van den eenvoudig mooien tunnelvormigen doorrit, door gevel en
nokbekroning, fijn gedetailleerd door het schuin opgaande plint, en de lange profiellijn,
onder het gestrekte dak, welke concentrisch de overtoging van den doorrit volgt;
door de elegant schuinopstijgende wanden van het koepeltje, en eindelijk door de
fraaie symmetrische plaatsing der deuren en der lange rij vensters met luiken,
waarvan de kleuren overeenkomen met die der fel roode geraniums, welke de
grasvelden omlijnen. Wanneer versiering is rhytmische herhaling van eenzelfde
grondmotief, dan is hier in verbinding met de natuur iets zeer schoons bereikt.
Daarom is mij dit werk van de Bazel het liefst, te meer omdat daaruit spreekt een
zin voor monumentaliteit en een eigenschap van grootschheid naar voren komt,
welke in de andere werken van De Bazel niet in die mate pleegt aanwezig te zijn.
Het is ook daarom dat ik met dit gebouw de bespreking inleid van de loopbaan
van dezen bouwmeester en van zijn kunst.

GLASRAAM. BEKROOND ANTWOORD OP EEN PRIJSVRAAG UITGESCHREVEN DOOR HET GENOOTSCHAP
A. ET A., ONTWORPEN DOOR K.P.C. DE BAZEL.

De Bazel in 1869 te ‘den Helder’ geboren, kreeg in den Haag zijn opleiding,
praktisch in timmerwinkel en op bouwwerken, theoretisch aan de Haagsche
Academie.
Hij wilde aanvankelijk schilder of beeldhouwer worden, tot welk beroep, zooals
ook uit zijn werk blijkt, het talent aanwezig was. Maar zijn vader wilde dat niet, en
stuurde hem, vermoedelijk om financieele redenen, naar den timmerwinkel.
De opleiding en ook later de uitoefening van de beroepen van schilder en
beeldhouwer, is gewaagder en daarom niet zoo voordeelig als dat van den meer
nuchter praktischen ‘aartstimmerman’.
Er blijkt uit dit verloop opnieuw de ver-
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wantschap der kunsten, want het inzicht is nu toch wel zoodanig gewijzigd, dat de
architectuur toch zeker reeds als de ‘dritte im Bunde’ wordt beschouwd. Geen tijd
toch heeft misschien zooveel voorbeelden aan te wijzen van begaafdheden, die,
zich niet kunnende ontwikkelen volgens hun oorspronkelijke neiging, door de
omstandigheden worden gedrongen tot de beoefening van een aan deze verwant
beroep. Ik weet niet of De Bazel het nu betreurt, niet de schilders of
beeldhouwersloopbaan te hebben kunnen kiezen; maar alle teekenen wijzen er op,
dat de nu gevolgde van gelijke, zoo niet hoogere beteekenis zal worden, dan van
de eerste kon worden verwacht, omdat de architectuur, krachtens haar
oorspronkelijken en nu langzamerhand weer herwonnen invloed, de beeldhouwen
schilderkunst in haren dienst heeft; zoodat De Bazel nu in de gelegenheid is, ook
leiding te geven aan deze beide kunsten, terwijl in het andere geval die gelegenheid
bezwaarlijk zou hebben bestaan.

HOUTSNEDE, DOOR K.P.C. DE BAZEL.

De aan de Haagsche Academie verworven theoretische kennis zou De Bazel
spoedig kunnen dienstbaar maken als teekenaar op het atelier van Dr. Cuypers,
gedurende het jaar 1889-90; de praktische als opzichter-teekenaar bij den bouw
van de groote kerk te Hilversum, om daarna als chef-teekenaar weer bij Dr. Cuypers
gedurende 1893-1895 de werkzaamheden te leiden.
De Bazel vertelde mij onlangs, het te betreuren geen volledigere theoretische
opleiding te hebben genoten. Nu, dat neem ik gaarne aan; er zal zeker bij ieder, die
een dusdanig beroep volgt, en zeker in ons land, het in zicht rijzen, dat er aan zijn
opleiding als bouwmeester veel ontbreekt, omdat aan de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten nog geen cursus voor ‘haute architecture’ bestaat, welke zou
kunnen aansluiten aan den cursus te Delft, en eerst onlangs aan deze school na
afloop van den studietijd de gelegenheid tot ontwikkeling in die richting is geopend.
Maar ik meen te gelooven, dat er ook weer velen zijn, die wel hadden gewild dat
hun vader hen eerst naar den timmerwinkel had gestuurd, of zelf het inzicht hadden
gehad, van hoeveel waarde ook een goede praktische opleiding is; al blijft het
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misschien waar, dat het individu zich het sterkst kan ontwikkelen krachtens zijn
eigen neiging en inzicht.
Hoe dit zij, het pleit voor het doorzettings- en eigen studievermogen van De Bazel,
dat de beschouwer van zijn werk, van dat gebrek aan theoretische opleiding niet
veel bespeurt; integendeel, daarin een harmonie tusschen theorie en praktijk ontdekt.
Het vermoeden ligt voor de hand, dat De Bazel in het atelier van dr. Cuypers
leerde de zoo groote volledigheid van ontwerpen, welke het kenmerk is van dezen
meester; d.w.z. de kunst om in een schets een geheel ontwerp met alle onderdeelen
neer te schrijven, zoodat een goed verstaander uit zulk een schets alle gegevens
kan putten, om het geheele bouwwerk naar deze op te kunnen bouwen. En toen hij
nu ook die atelierjaren gebruikte om aan de Academie van Beeldende Kunsten een
cursus voor figuurteekenen te volgen, door bouwkundigen gewoonlijk als onnoodig
be-
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schouwd, maar juist voor het ontwerpen van ornament van onmisbare waarde,
voelde hij zich sterk om zelfstandig aan het werk te gaan.

DRESSOIR. NAAR EEN ONTWERP VAN K.P.C. DE BAZEL. EIGENDOM VAN DEN HEER J.P.W. SCHUURMAN
TE 'S GRAVELAND.

Hij deed dit in 1895 te zamen met Lauweriks, en de firma De Bazel en Lauweriks
werd gesticht, van welke, gedurende haar 5 jarig bestaan, zulk een groote kracht
uitging. In dien tijd ontwikkelt zich De Bazel's kunst door ontwerpen van allerlei aard,
van versiering, van meubelen, enz., de nuttige voorstudies tot later bouwkundig
werk, tot die zelfstandige, sterkpersoonlijke uiting, welke den auteur reeds nu een
plaats verzekert onder de bouwkunstenaars van den eersten rang.
Wat toch is het geval. Uit die eerste ontwerpen bleek De Bazel te zijn een
decorateur van bizonder talent, met oorspronkelijke vindingrijkheid, veel
verbeeldingskracht, en een zeer fijnen smaak. Zijn ornament is daarom direct te
herkennen. Het is niet van een streng, maar van een bewegelijk karakter. In den
aanvang is het zelfs wild, fantastisch, een lijnenspel met een contour in den vorm
van vischgraat, verradend een teekenhand van groote vaardigheid, maar ook van
groote vastheid, ter verkrijging waarvan de praktische beoefening der houtsnijkunst
zeer zeker veel heeft bijgedragen.
Toch is mij dit ornament tegenover het later daaruit ontwikkelde niet sympathiek,
te meer daar De Bazel meende het ook plastisch te kunnen toepassen.
Dit toonde hij aan twee ontwerpen op prijsvragen, een vereenigsgebouw voor
architekten en een bibliotheek, die tevens de bewijzen geven van De Bazel's talent
voor het monumentale, hetgeen ik reeds releveerde. Deze twee ontwerpen, magnifiek
geteekend, toonen dit, door hun massa-verdeeling en het ontbreken van
kleinigheden, door hun Oostersch karakter van groote muurvlakken, welke niet door
onnoodige bouwdeelen hun imposanten eenvoud verliezen.
Maar het bovengenoemde ornament, dat daaraan overvloedig is aangebracht,
is, niettegenstaande de meesterlijke toepassing, toch van die ontwerpen de zwakke
kant, omdat het blijkt te zeer aan de teekenpen te zijn ontleend, te veel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

kleingeestigheden te bevatten, die niet dan ten koste van de voor het effekt van
plastiek zoo noodzakelijk een voudige, maar groote verdeeling van licht en
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schaduw kan worden uitgevoerd. Waren deze gebouwen werkelijk gebouwd, dan
zou De Bazel vermoedelijk zelf zijn ornament belangrijk hebben gewijzigd, het
strenger hebben gestyleerd, zooals zijn latere werk ook reeds bewijst.

KUSSEN, NAAR EEN ONTWERP VAN K.P.C. DE BAZEL, UITGEVOERD DOOR MEVR. A.
LEBEAU-LEVERINGTON. EIGENDOM VAN MEJ. A. PRINS TE HILVERSUM.

Er valt trouwens, en dat is natuurlijk, een overeenstemming waar te nemen
tusschen den ontwikkelingsgang van het ornament in 't algemeen, en dat hetwelk
een individueele uiting pleegt te zijn. Men zou allicht geneigd zijn te meenen, dat
het ‘vrije’ ornament aan het eind van dien ontwikkelingsgang komt te staan, en het
eenvoudig strenge, het geometrisch gestyleerde aan zijn begin; toch is het
omgekeerde het geval.
Het lineaire, geometrisch gestyleerde ornament vertegenwoordigt nl.: een hoogeren
kunstvorm, omdat het ontwerpen daarvan een scheppingsdaad vereischt, terwijl
het vrije ornament slechts een nabootsing vordert van aan de natuur ontleende
vormen. Dienovereenkomstig ontwikkelt zich ook het ornament van De Bazel. Het
wordt langzamerhand strenger, wezenlijker en gaat ook van karakter veranderen.
Dit blijkt duidelijk uit eenige decoratieve ontwerpen, waaronder een paar omslagen
van plaatwerken, dat van den architekt en van ‘Bouw en sierkunst’, het door De
Bazel en Lauweriks prachtig uitgevoerde tijdschrift, waarvan de uitgave spoedig,
bij gebrek aan deelneming, moest worden gestaakt. Het daarop voorkomend
ornament, dat hier en daar wel eens aan Dijsselhof's werk herinnert, is, alhoewel
nog met een kern van vrij lijnenspel en daarin opgeloste letters, reeds veel beslister
en vrij van gemaniereerdheid.
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En nu ontstaan de overgangsvormen met strenger geordende motieven en
geometrische

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

79

HUIS VAN MEVROUW BOXMAN TE BUSSUM.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

80
letters, tot den definitieven stijlvorm, die nu aan den ‘jugendstil’ ontworsteld, ook
voor plastische uitvoering geschikt is. De vele meubelen, die in dien tijd door De
Bazel worden ontworpen en uitgevoerd, geven hem nu de gelegenheid dat ornament
toe te passen en te beproeven als voorstudies voor de latere uitvoering aan
bouwwerken.

INGANG VAN HET HUIS VAN MEVROUW BOXMAN TE BUSSUM.

Een van de fraaiste voorbeelden van De Bazel's meubelkunst, is de kast in het
bezit van den heer v.d. Schalk; een subtiel meubel, uiterst gevoelig van verhouding
en prachtig van ornamenteel figurale versiering.
En nu is ten slotte dat ornament reeds gegroeid tot het vaste herkenningsteeken
van De Bazel's architektuur. Het herinnert in zijn veranderden vorm zonder twijfel
sterk aan het Indische, zooals dat o.a. aan de monumenten op Java voorkomt, met
een sterke neiging naar het barok, ook het karakter van De Bazel's kunst in 't
algemeen, door de afwisseling van rechte en gebogen lijnen, en de veelvuldig
voorkomende voluutvorm, met het zich daaruit ontwikkelend waaiervormig bladmotief.
Het is opgevoerd tot uiterste verfijning, zoodat, hetgeen vroeger ook reeds bij de
de

historische barok-architektuur van de 18 eeuw het geval was, de vormbehandeling
zelfs dreigt te subtiel te worden. Dat is vooral het geval waar het veelvuldig kon
worden toegepast zooals aan de huizen in het Willemspark te Amsterdam en het
woonhuis van dr. Moltzer te Alkmaar, waar het aan basementen en kapiteelen, aan
deuromlijstingen en balustraden, aan hekken en banden voorkomt.
de

Want werd van deze 18 -eeuwsche kunst niet reeds door Semper gezegd, dat
het gebouw te veel meubel werd, en heeft nu het werk van De Bazel niet ook iets
van dat te subtiele, te zeer aan meubelkunst verwante karakter? En is het ook niet
daarom dat juist de interieurs van dezen kunstenaar zoo bizonder aantrekkelijk zijn?
Het ornament van De Bazel heeft zich nog niet kunnen losmaken van de kleinkunst
en beheerscht nu, trouwens volkomen harmonisch, te zeer den stijl zijner architektuur.
De Bazel's werkzaamheid als architekt begint met het woonhuis van Alberdingk
Thijm te
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Baarn. Zelfs de architektonisch niet geschoolde zal aan dit kleine gebouwtje dadelijk
ontdekken, dat het 't werk is van een zeer begaafd architekt; en de wél geschoolde
zal er bovendien in zien de voorliefde voor symmetrie.
Niet alleen in detailbehandeling maar ook in de algemeene conceptie gaat dus
de Bazels kunst langzamerhand van de romantische richting, naar de klassieke;
een ontwikkeling welke ook in de ontwerpen zijner meubelen en zelfs in hun
technische samenstelling, is te volgen.
Spreekt de eerste nog uit het ontwerp van het vereenigingsgebouw, de overgang
reeds uit dat der Bibliotheek; nu, aan het eerste uitgevoerde werk, blijkt deze
voorliefde voor symmetrie, welke door latere werken wordt bevestigd, volkomen
uitgesproken.
De kunst van de Bazel, en het is zijn eigen erkenning, welke berust op zijn inzicht,
dat levenswijs en beschaving van nu het meest met dien tijd overeenkomt, sluit zich,
de

wat het algemeen karakter betreft, aan de architectuur der 18 eeuw aan. Dat
karakter doet zich kennen aan symmetrischen aanleg, aan vlak muurwerk, met een
neiging tot vakverdeeling bij eenigzins grooter oppervlak, en een hoog dak waarvan
de voorspringende goot door consoles wordt gedragen.

INGANG VAN HET HUIS VAN DR. MOLTZER TE ALKMAAR.

De schoorsteenen rijzen symmetrisch uit de nok, bij voorkeur uit het
vereenigingspunt van nok en hoekkepers, en houden in dat geval zelfs vertikaal
de

verband met den stookplaatsen. De ramen hebben de 18 -eeuwsche ruitjes, liefst
geheel, maar ook wel alleen in het bovenraam; de deur is
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ARBEIDERSWONING TE LOOSDRECHT, ARCHIT. K.P.C. DE BAZEL.

flauw getoogd met fijne lijn, welke in het paneel der deur concentrisch wederkeert.
In dit karakter werden gebouwd in 1901 en '02 het huis van Mevrouw Boxman,
met een charmanten ingang, en dat van den schilder Jan Veth te Bussum. In 1903
volgde het Veldhuis te Hattem, in 1904 met eene afwijking van den symmetrischen
de

aanleg maar toch geheel in 18 eeuwschen geest, ook door den polygonaal
uitgebouwden gevel, het huis van Dr. Moltzer te Alkmaar en de bijgebouwtjes, het
kantoor en het melkhuis van de reeds genoemde Hofstede Oud-Bussum, welke in
1905 werd voltooid.
Daartusschen vallen kleinere werken; een bakkerij te Den Helder in 1902, en
arbeiderswoningen te Oud-Bussum, Valkeveen en Loosdrecht; terwijl nu weer latere
woonhuizen te Bussum, Naarden en Blaricum, de ontwikkeling in bovengenoemde
richting bevestigen.
Een bizondere bespreking vereischen de huizen in het Willemspark te Amsterdam.
Door mij zelf werd naar aanleiding van deze, een kort artikeltje geschreven in ‘De
Kroniek’ van 27 Mei 1905, waarin o.a. de volgende zinsnede voorkomt. ‘Zij (de
huizen) geven bevrediging, om de harmonie der streng symmetrische begrenzing
van rechte en gebogen vlakken. Zij treffen om de beschaafdheid van het detail,
waarvan de coquette zuiverheid zich telkens duidelijker aan den ernstigen
beschouwer openbaart.
Zij geven genot, omdat het geheel is van een compleetheid, welke in dezen tijd
als iets zeldzaams is te prijzen’.
Niettegenstaande deze uitspraak beschouw ik toch de architectuur van deze
huizen tegenover de Bazels andere werk, als een teruggang en wel om principieele
redenen.
Het geldt nl. de toepassing van den pilaster en de wijze waarop daardoor de reeds
bovengenoemde neiging tot onderverdeeling van de muurvlakken is verkregen.
De pilaster, vervangende de onverdedigbare halve zuil, is oorspronkelijk een
Romein-
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sche vinding, maar evenals die zuil van een bedenkelijk karakter, omdat hij een
decoratief en geen constructief bouwdeel is. Zijne toepassing heeft zin, wanneer hij
op consoles is uitgebouwd, om sterk voorspringende bouwdeelen te dragen, maar
verwerpelijk wanneer hij alleen dienst doet als plaatselijke muurverdikking, met de
uitsluitende bedoeling het muurvlak te versieren.
Men behoeft nog geen ‘Prinzipienreiter’ te zijn, om voor enkele beginselen iets
te voelen, te meer daar de ervaring leert, dat, wanneer deze beginselen niet zijn
aangehouden, gebrek aan schoonheid er ook dadelijk het gevolg van is.
En De Bazel gaat zelfs zoo ver om in de beide topgevels tusschen de ramen een
paar dwergpilasters te plaatsen in een nisje. Onmiddellijk rijst nu de vraag waartoe
deze dienen, terwijl men weet dat die plaatsing alleen ter wille der symmetrische
versiering is geschied.
En dan hindert mij nog iets in de conceptie dezer huizen; het is de plaatsing der
ronde kameruitbouwing, der ‘baywindows’, omdat deze een hinderlijken inbreuk
maakt op den streng symmetrischen opbouw.
Door de niet axiale plaatsing van dit belangrijk onderdeel passen onder- en
bovenverdieping, elk voor zich een symmetrisch geheel, niet op elkaar.
de

Hier is dus een conflict tusschen het 18 -eeuwsche d.i. principieel klassieke
beginsel en het romantische.
Met dit oordeel blijft niettemin de meening uitgesproken, in het Kroniekartikel
gehandhaafd, omdat de waarde van kritiek alleen bepaald wordt door het plan
waarop ze is gesteld.
Want al bevestigt de architektuur dezer huizen mijne reeds uitgesproken meening;
en misschien is het wel diezelfde pilaster, welke meer in 't bizonder aan dit werk
van de Bazel het verkleiningsproces voltrekt, waardoor wordt gemist de eenvoudige
grootheid, de monumentaliteit, die onafhankelijk van afmeting, zoo schitterend
aanwezig is in de Hofstede Oud-Bussum; toch openbaart zich ook aan dit werk de
bouwkunstenaar van grooten aanleg en fijnen smaak.
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Eigenlijk zou een bizondere bespreking waard zijn, het laatste werk van de Bazel,
het plan der ‘wereldhoofdstad’, de ideale conceptie van Dr. Eykman.
Deze mag verondersteld worden aan een ieder bekend te zijn, omdat de
‘Wereldkroniek’ en ook de ‘Beweging’ beschouwingen daarover hebben gegeven.
De bedoeling van den ontwerper is, het Vredespaleis niet op ‘Zorgvlied’ maar op
den Musschenberg bij den Haag te bouwen, als voetpunt van het in latijnsche
kruisvorm geplaatste complex van gebouwen, het centrum van de te stichten stad.
Daaromheen zouden zich in stervorm groepeeren de gebouwen aan wetenschap
en kunst gewijd, in welke alle vraagstukken ten dienste der menschheid zouden
worden besproken en beslist, in welke zich zou concentreeren de opperste uiting
van het geestelijk leven der wereld.
En als buitenste cirkel met uitloopers, zou de stad verrijzen als ‘tuinstad’ met de
modellen van stadsuitbreiding en woningbouw.
Toch meen ik, dat de bespreking van dit ‘wereldplan’, ter verwezenlijking van een
denkbeeld, dat zeker valt buiten den gezichtskring welke in 't algemeen in Holland
pleegt te worden getrokken, hier achterwege moet blijven, omdat dit plan in verband
met de uitbreiding van den Haag een te speciale studie zou vereischen, alvorens
een oordeel mag worden geveld.
Maar wel kan worden gezegd, dat het talent van De Bazel in verband met de
grootsche bedoeling, een dienovereenkomstige oplossing kan doen verwachten en
een enkele blik op het plan daarvan ook reeds de overtuiging geeft.
En zoo staat dan een talent als De Bazel, in deze verwarrende tijden, zonder
eenige overeenstemming in moderne inzichten, als een sterke persoonlijkheid
afzonderlijk.
Men behoeft slechts, en het zijn De Bazels eigen woorden, in modernen geest
iets te beproeven om reeds dadelijk zooveel verschil van meening te ontmoeten,
dat de overtuiging levendig wordt, dat ook voorloopig nog geenerlei overeenstemming
is te verwachten.
Eigen overtuiging, volgens die overtuiging, handelen, zich krachtens deze zooveel
mogelijk ontwikkelen en zuiveren is het beste wat in dezen tijd kan worden gedaan,
en mogelijk worden bereikt.
Deze bekentenis is het standpunt van het individualisme, op de kweeking waarvan
geheel het maatschappelijk leven is gericht; en hoewel dit De Bazels neiging niet
is, en hij het kweeken der eenheidsidee op 't oogenblik wel aan de orde acht, meent
hij het oogenblik voor uitdrukking van geestelijke eenheid nog niet gekomen en
daarom het streven naar individueele ontwikkeling het vruchtbaarst.
Toch heb ik eenige bedenking tegen deze meening, want al is ze begrijpelijk en
verdedigbaar, en al is de Bazels kunst voor deze zienswijze het schitterendst pleidooi,
zoo acht ik deze tijd toch wel rijp voor het stellen van enkele beginselen, die den
weg kunnen wijzen naar wat de komende tijden moeten en zullen brengen.
In dit verband zou ik de artikelen in ‘De Kroniek’ van 25 Nov. en 2 Dec. 1905
willen aanhalen, waarin de schrijver H.K. zeker blijk gevende van niet oppervlakkig
te kijken, en de dingen goed in hun verband te zien, toch van zijn standpunt in
tegenstrijdigheden vervalt, een fout, welke zoo dikwijls door menschen met een
sociaal-demokratische levensbeschouwing wordt gemaakt. Want wordt het verlangen
naar een nieuwe Hollandsche, misschien (!) proletarische kunst niet wat te vroeg
gekoesterd? en zou, op de vraag wat onder zoodanige kunst moet worden verstaan,
H.K. zelf wel een eenigszins bevredigend antwoord kunnen geven?
En is daarom H.K.'s oordeel over de Bazels kunst, welke hij naar aanleiding van
het reeds hierboven aangehaalde artikeltje over de huizen in het Willemspark, welke
ik prees als van bizondere architektuur en van groote compleetheid, noemde eene
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van ‘verfijnd futloos burgerdom’, niet ongemotiveerd hard, om niet te zeggen
onberedeneerd onbillijk? Het komt immers alleen aan op het standpunt van waaruit
het werk van een kunstenaar wordt beschouwd; want beoordeelt men de kunst op
de wijze zooals H.K. dat doet, dan moet ieder groot kunstenaar van dezen tijd worden
uitgestooten. Het gaat dan niet
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om kwaliteiten van artistiek persoonlijken, maar van maatschappelijken aard.
Iets anders is het, of het werk zelf van zoodanigen aard is, dat het elementen
bevat welke vermoedelijk voor de toekomst leiding kunnen geven.

HUIZEN IN HET WILLEMSPARK TE AMSTERDAM, ARCHIT. K.P.C. DE BAZEL.

In dat geval kan ik eenigszins meegaan met de beschouwingen van H.K., wanneer
hij zegt: ‘maar kan dan nu, midden in 't verwarrend kapitalisme, iets dat goed modern
is compleet zijn’; en dus, al is dit een bewijs uit het ongerijmde, bedoelt: ‘omdat het
werk van De Bazel compleet is, is het niet goed modern.
Hieruit volgt, en het klinkt als een paradox, dat wat voor het individu als zoodanig,
platweg gezegd, een compliment is, is, beschouwd in verband met zijn mogelijke
leiding en in-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

87
vloed voor de toekomst, natuurlijk niet oncomplimenteus, maar voorbarig, omdat
van dat werk uit geen groei meer mogelijk is.
En nu geeft ongetwijfeld het werk van De Bazel aanleiding tot deze beschouwing.
Want het heeft reeds dien graad van verfijning, welke in cultuurperioden eerst na
langen tijd wordt bereikt. Maar die verfijning ging steeds over de grens van vastheid
tot decadentie, waarvan de Bazels werk ook min of meer het karakter draagt.
de

Het heeft reeds dezelfde 18 eeuwsche gracieusheid, ik zou bijna zeggen
modieuse coquetterie, wanneer ik niet vreesde door deze uitdrukking het werk te
de

verkleinen. Want al sluit de kunst van de Bazel zich aan, aan die der 18 eeuw, zij
uit zich karakteristiek persoonlijk en in een vorm waarvan de bizondere rijkheid en
buitengewonen smaak de niet hoog genoeg te schatten eigenschappen zijn. En
omdat de Bazels neiging, zooals reeds gezegd, geestelijk zoowel als artistiek toch
nog anders wil dan nu blijkt uit zijn werk, hetgeen dus nog als overgangsperiode is
te beschouwen, blijft als resultaat van alle overweging bij mij een oprechte
bewondering bestaan voor het werk van den kunstenaar, die, wanneer zijn, voor
een zestal jaren geleden zoo dreigend geschokte gezondheid, welke hem het
voorzitterschap van het genootschap A en A deed neerleggen en zijn woonplaats
van Amsterdam naar buiten deed verplaatsen, zoo blijft als ze nu is, voor de
bouwkunst zal worden van de grootste beteekenis, een beteekenis die zeker verder
zal gaan dan ons land alleen. Want wanneer hij het geluk mocht hebben zich te
kunnen wijden aan opgaven van meer monumentaal karakter dan het burgerlijk
woonhuis, zal hij ook krachtens zijn aanleg in staat blijken te zijn werk te leveren,
dat hem stempelt tot een der grootste bouwmeesters van dezen tijd.
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Miss Isadora Duncan en haar school te Grunewald bij Berlijn,
door W.L.
I. De Dans.
Er is wel geen kunst, die er op het oogenblik zoo slecht aan toe is, als de dans.
Onze tijd van algemeene, gecompliceerde beschaving, zoo dikwijls een mooi
woord voor algemeene halfweterij, is niet gunstig voor een schoon samengaan van
verschillende kunsten, uitingen van leven. Alle éénheid van levensaanschouwing
en zelfs alle streven daarnaar, ontbreekt daarvoor te zeer. Maar de litteratuur, de
schilderkunst, de muziek, de tooneelkunst, zij leven, weliswaar slechts door de gratie
van enkele eigenlijk abnormale individuen, bij wie het verlangen naar het uiten
hunner aandoeningen, genegenheden en vreugden en smarten zulke pathologische
verhoudingen aannam, dat zij, dwars tegen de om hen opdringende, luidruchtige,
heerschzuchtige verwarring in, hun eigen lied bleven zingen, éénlingen, door het
grillige noodlot geprest van uit alle menschengroepen, om datgene te doen, en met
lusten te doen, waartegen in het groot de gansche groei der wereld zich verzet. Zij
leven in de verspreide werken van zulke zonderlingen, niet als oprechte levensuiting
van volken en geslachten, maar zij leven toch.
De architektuur staat er nog slechter voor. Zij, de saamvattendste van alle kunsten,
kwijnt, in de tijden, waarin de epigonen en barbaren voortdurend en onverwacht
van plaats plegen te verwisselen, zij verlangt de rythme, die het laatste is, dat onze
cultuur zou kunnen geven, zij is niets, zoo ze niet monumentaal is en voor
monumentale daden zijn gezondheid van geest en gezondheid van wil noodzakelijk,
- waarvandaan zou onze vermoeide beschaving die om 's hemelswil moeten halen.
Doch de bouwkunst ook, kan hoe verloopen zij is, door beter besef van de zijde van
enkelen schoon herleven, er komen oogenblikken, waarin zelfs de meest
overspannen mensch zich vrij weet te maken, en zouden zulke sublieme momenten
niet komen, zijn zij niet reeds somtijds gekomen, in dit tijdperk van geestelijke
overspanning der geslachten?
En de kunstnijverheid, ofschoon het bestaan in den opzichzelfstaanden arbeid
van sommigen ook voor haar geen ideaal-bestaan is, heeft zij niet alleen daardoor
reeds kans op schoon herleven, omdat juist de van onze overladen en verwarde
cultuur beu geworden smaak, zich steeds meer afkeerig toont van het gekunstelde
en zóó op den weg is, de kunst te hervinden?
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Maar de dans is geheel geen kunst meer. Daarom alleen reeds, omdat alle besef,
dat zij er een kan zijn en geweest is, bij de
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groote meerderheid is verloren gegaan, en daarmee alle eerbied voor de daad van
het dansen. Van alle genoemde kunsten is de dans de eenige, die zich geheel en
uitsluitend tot een sport heeft vervormd. Tot een sport. die ieder zich in staat acht,
uit te oefenen. Het is belachelijk. Er zijn duizenden provinciale blaas- en toeter- en
galmvereenigingen, er zijn tallooze rederijkerskamers en
amateur-tooneelgezelschappen, er zijn ontelbare diletteerende dames en heeren,
schilders en schilderessen, onnoemelijk veel verzen-lijmende bakvisschen en
oudtantes, het getal musiceerende menschen is legio, de overgroote meerderheid
der stervelingen knutselt wel zoo wat, maar bij de meest monsterachtige inbeelding,
bij de onbarmhartigste knoeierij met tijd en materiaal, heeft ieder van deze lieden
een zekere hoeveelheid respect voor de werkelijke kunst, die naast en ver boven
zijn liefhebberij staat. De onontwikkeldste dorpsfanfare-korist, de onnadenkendste
gelegenheidsrijmer, de meest talentlooze verfverspiller, het onnoozelste lid van een
tooneelclub, de pietluttigste knutselaars loopen rond met bewondering voor of naijver
op den man van het vak, die zijn geheele leven aan het bestudeeren en vervolmaken
en uitvoeren wijdt van datgeen, dat hun een tijdverdrijf en leegtevulling is. Zij hebben
namen in het hoofd van te recht of ten onrechte vermaarden, van ‘knappe’ lui, van
kunstenaars of virtuozen.

MODERN BAL DOOR REZNICEK.

Dansen doet godbetert maar iedereen. En dat zou nog niets zijn, als er nog een
schijntje van natuurlijkheid was aan den dans als uiting van levensvreugde. Misschien
is dat nog zoo bij den boer en zijn meid, op de kermis en bij de bruiloft. Maar ook
hij, als hij een bepaalden ‘dans’ danst, is niet natuurlijk meer en niet vroolijk meer.
Als hij vroolijk is schreeuwt hij en springt en host. Ook bij hem is de conventie
machtig, ook hij doet zoo, als het voor zijn begrippen hoort. En de bals der burgers!
De beste dansers achten het een bevrijdende en zinnelijk aangename sport. Met
kunst heeft hun bedrijf niets te maken - zij verbeelden zich dit intusschen ook niet.
Hierom alleen is het geen kunst, daar het geen gewaarwordingen wekt en wekken
kan, bij den beschouwer, die ooit bij den uitoefenaar bedoeling kunnen zijn geweest.
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De graag dansenden hebben genot - het ziet er uit of zij zich met angst en smarten
kwellen. De hartstochtelijke danser doet iets, dat hij schoon vindt om te doen, hij
heeft
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het gevoel van zich gracelijk te bewegen. De toeschouwer kan met den besten wil
niets schoons of boeiends in dit draaien en wringen en trappelen vinden. Het ligt
aan de dansen, zeker, en men moet heel enkele uitzonderen, waarin vanzelf iets
vreugdigs en bevalligs is. Maar het ligt het meest aan de menschen. De kunstenaar
heeft vanzelf de organen en leden, die hij voor zijn bedrijf noodig heeft, ontwikkeld
en wat hij er mee doet, wekt de aandoeningen, die hij wenscht mee te deelen.
Maar de dansers op een bal! Wat hebben zij met hun lichamen gedaan? En hoe
zijn die lichamen reeds van de geboorte af dikwijls ten eenenmale ongeschikt als
instrument om direkt iets schoons mee uit te drukken! Niet slechts zij zelf, maar
reeds hun vaderen hebben over schrijftafels gebogen gezeten, liefst nog in
schuinsche bochten ook, en op één kant van hun zitdeel. Anderen hebben reeds
in vorige generaties de achterovergebogen houding geprefereerd, wanneer zij lazen,
weer anderen houden onwillekeurig het hoofd scheef, of zeer voorover, door de
gesteldheid of ongesteldheid hunner oogen. Zeven achtste der mannen tenminste
zijn scheef of hoog in de schouders. Hun kleeren, kleeren die ze nooit anders dragen
dan bij deze gelegenheid en die hun geheel niet staan, passen zich niet bij de
beweging der lichamen aan. Hun hoofden zijn kaal, hun voorhoofden gefronst, zij
dragen brillen. Zij zijn opzichzelf genomen niet wanstaltig, belachelijk of onwaardig:
Nous avons, il est vrai, nations corrompues,
Aux peuples anciens des beautés inconnues:
Des visages rongés par les chancres du coeur
Et comme qui dirait des beautés de langueur;

SERPENTINE DANSERES. DOOR REZNICEK.

Maar zij deugen nu eenmaal niet voor dit werk. Die geen ontwikkelde zangstem
heeft, behoort niet te zingen, die geen op het dansen gemaakt en getraind lichaam
heeft, behoort niet te dansen. Kinderen te zien dansen kan iets moois zijn, maar
ook daarin is een onbewust schoon, dat daarenboven slechts door toegefelijken
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humor kan genoten worden, want ook daarin is veel onwillekeurig lachwekkends,
onhandigs en onharmonisch.
Niemand onder die dansers denkt er dan ook aan, dat, wat hij doet, onder andere
verhoudingen een kunst zou kunnen zijn. Hij heeft niet eens een enkel moment
eerbied voor de kunst van den dansmeester, die datgene wat hij nu en dan probeert,
zijn leven lang doet en in de volmaaktheid kan. Integendeel. Als regel heeft hij in
zijn hart geringschatting voor 's mans bedrijf en levensroeping. Dus ook voor den
dans, die voor geen van beiden, dansmeester en gelegenheids-danser een kunst
is, maar voor den één een broodwinning, voor den ander een sport.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

92
Een sport, waarin hij niet eens zou kunnen opgaan, die den futielste nog te futiel is,
en waarbij de ernstigste zich bijna schaamt, want hij weet, dat hij er voor een
oogenblik aan datgene, wat dan toch zijn uiterlijke waardigheid is, te kort doet. Nemo
saltat sobrius, denkt hij met de oude, deftige Romeinen.

ANNA CAMARGO, DOOR NICOLAS LANCRET.

Ik wensch hierdoor niet nutteloos en onmeedoogend een betrekkelijk onschuldig
genoegen van vele brave en hardwerkende menschen op goedkoope manier ridicuul
te maken. Ik wil slechts aantoonen, dat het dansen op een bal nog verder afstaat
van eenig kunstbesef dan eenig ander geliefhebber en dat het zelfs vijandig is aan
het begrip, dat verloren is gegaan, volgens hetwelk het dansen een kunst kan zijn.
De gezelschaps-mensch wordt niet gedwongen om te schilderen als hij het niet kan,
hij kan, als hij lust heeft, zijn plichtmatige piano- en zanglessen vergeten en liever
gaan luisteren naar het spel en den zang van hem voor wie de muziek een
levenskwestie is, - maar dansen moet hij. Ik zeide reeds, hoe het gaat, als hij het
goed doet, dat is met zekeren lust en zekere vaardigheid, doet hij het slecht, het
helpt hem niets of hij het weet, hij moet, wil hij geen ergernis opwekken, zich
gedurende eenige uren plichtmatig belachelijk maken, hij moet iets leelijks doen.
En dat maakt hem, als hij eenig schoonheidsgevoel heeft, van zelf al tegen het
dansen ingenomen. Hij moet uren lang middelmatige muziek hooren, hij moet nog
doen of deze muziek hem tot een bepaalde soort van trippel-bewegingen inspireert,
hij mag niet eens een dame uitzoeken, die in grootte, gestalte en
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stijl bij hem past, gesteld hij werd tot andere bewegingen, gesteld tot een luchtsprong
of tot gapen geïnspireerd, dan mag hij dit niet doen. Hoe onaesthetisch. En nu men
zooveel van smaakontwikkeling spreekt, hoe reusachtig smaakbedervend!
Danst intusschen maar door, arme salonslaven met uw vermoeide hoofden en
stijve ledematen, weest maar belachelijk voor elk toeschouwer, die zin voor humor
heeft, er is een ander soort van dansen, dat zelfs nog éénige pretentie heeft van
iets met kunst te maken te hebben, dat aan de kunst vijandiger is dan uw
conventioneel en gewichtig bedrijf. Een dansen, dat ééns een kunst geweest is en
er nog een kon zijn.

PRIMAVERA, DOOR SANDRO BOTTICELLI.

Ik bedoel het ballet. Van alle uit de achttiende eeuw en haar cynisch lichtzinnig
spel met alle menschelijk gevoels- en gedachtenleven, haar spel met de schoonheid
ook, dat zelf een kokette en wulpsche schoonheid in zich had - het ware dwaas dit
te ontkennen - van alle uit de achttiende eeuw in de negentiende en de onze
overgebrachte karakterlooze raffinementen is dit het onzinnigste en het hinderlijkste.
De ziekelijke cultus van de vrouw, waaronder men sedert de middeleeuwen toch
reeds den cultus van de demi-mondaine heeft te verstaan, heeft van de balletkunst,
die in den beginne een zuiver rythmisch bewegen van menschenlichamen bij een
zekere daarvoor gemaakte muziek bedoelde, een even grotesk als pervers
schouwspel van vrouwelijke bekoorlijkheden, neen, verleidelijkheden gemaakt. Bij
het ballet, waarin eerst slechts mannen optraden, werd nog met een belachelijken
en geraffineerden overgang tot in het laatst der achttiende eeuw door een oud man
voorgedanst, en voor de rest waren het vrouwen, meisjes, die men te zien kreeg.
Het ballet in opera en pantomime werd een lichtzinnige entreacte, het is misschien
ooit op zekere wijze mooi geweest, maar een zuiver mooi kon het toch nooit bieden.
De muziek werd de dienares van de dans, de passen en bewegingen van den
dans werden het eerst gecomponeerd, hoe ave-
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rechts! En wat was dat dan nog voor dansen. Het was er enkel op berekend, dat
men tusschen een wuiven van korte rokjes beenen zag bewegen, beenen en nog
eens beenen. De muziek, die elementaire kunst die in de aesthetische eischen van
een onzer meest gebruikte organen onmiddelijk voorziet, moest dienstbaar zijn aan
den dans, aan den dans die geen onmiddelijke oogenbekoring gaf, maar een indirekt
zinnelijk genot. Want niet eenmaal werd door deze zorgvuldig aangeleerde
bewegingen en houdingen de werkelijke, de edele schoonheid van het vrouwelijk
lichaam, de schoonheid die wel met zinnenbekoring, maar nooit met scabrositeit
iets te maken heeft, door dit dansen naar voren gebracht. De schoone lijnen van
het vrouwelijk lichaam, de harmonische en vloeiende bewegingen der ledematen,
waren niet datgene, waarop gelet werd. Een corset kneep het middel dun en deelde
het lichaam in twee Een wijduitstaand rokje verbrak allen verderen samenhang. De
wezens, die daar dansten, waren geen vrouwen of meisjes, maar beenen, bustes
en armen, die zich bogen en zwaaiden en schokkende stooterige sprongen maakten
op de maat van de muziek. Het werd nog erger. Vrouwen met eenige
bekoorlijkheden, doch onharmonische vormen, zonder gevoel voor

ISADORA DUNCAN. FOTO
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rythme in het lijf en zonder de smijdigheid, noodig tot het maken van gracelijke
bewegingen, zonder besef van den stijl van muziek die ze moesten begeleiden,
zonder eenig ander begrip dan dat ze haar bekoorlijkheden kenbaar moesten maken
op de opvallendste wijze, kwamen in het ballet. Niet eens meer de door den
balletmeester van kind af voor het metier getrainde meisjes, maar willekeurige
vrouwspersonen, dikke naar Duitschen, magere naar Engelschen en anderen naar
den smaak, die op het oogenblik de Fransche was. Hoe ergerde zich Wagner aan
de allures dezer botte schepsels en de absolute noodzakelijkheid van er aan te
gemoet te komen, toen hij bij zijn Tannhäuser de Bacchanale had geschreven om
zoo iets aan een ballet nabijkomends in zijn opera te hebben. Hij wilde daarin
datgene, wat een zinnenbekoring was van hooger aard, dus iets natuurlijks, iets
vrijs en groots, uitdrukken, en alles was nu eenmaal gevormd naar kleinzielige,
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onnoozele en daarbij perverse wenschjes van den gommeux, die in de opera kwam,
slechts voor het ballet, slechts voor dit wezenloos vertoon van beenen op de maat
van een melodie, zoo imbeciel en futiel mogelijk.
Het feit alleen, dat het slechts vrouwen zijn, die dansen in het ballet, maakt de
zaak
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reeds suspect. Is het een kunst, dan is het wel vreemd, dat als in geen andere, de
man hier uit zijn positie is teruggedrongen na een uiterst kortstondige heerschappij.
Wat nog het waardigst en best was in den ballet-dans, was datgene, wat, indien het
er heerscht, aan alle werkelijke kunst een duffen bijsmaak geeft, de conventie en
de traditie zonder meer, de bepaalde houdinkjes en pasjes en gestes, die de
balletmeester nu eenmaal zelf indertijd geleerd had dat er bij behoorden en al het
andere was speculatie op minderwaardige neigingen van het publiek. De traditie,
die overgeleverd was, kon in oorsprong met iets moois hebben saamgehangen en
in de achttiende eeuw kan inderdaad iets betooverends hebben gelegen in het
luxueus en wulpsch bewegen dezer balletfiguren op een verlicht tooneel. maar wat
er eens goeds in was, is thans dan toch genadeloos verdrongen door wuft
vernuftsspel, en tot zelfs de intuïtie van de weinigen, die een natuurlijken dans
wellicht goed zouden hebben uitgevoerd, was gedood door kokette bedoelingen en
door machinale nabootsing.

DANSENDE MAENADE.

Moet zoo iets, of liever het dansen over het geheel, het dansen in het openbaar
dan, per se iets doms en iets gemeens zijn? Het ziet er dikwijls wel naar uit, of het
zoo is. En dit domme en gemeene heeft zekere interesse, zekere halve charmes.
zekere karakteristieke grilligheden. Indirect heeft het schouwspel van den dans,
zooals hij uitgevoerd werd door willekeurige Parijsche balletgrootheden, tot prachtige
kunst geleid, want kunstenaars, schilders en teekenaars vonden in dit leelijk bedrijf
stof tot schoone karakteriseering, zooals ze die gevonden hadden, ook in de
ellendigste handelingen en tafereelen in de wereldstad. Het bewijst niet, dat de
dans, zooals ze door zulke vrouwen werd uitgevoerd, een kunst was, dat anderen
van de afbeelding ervan kunst hebben gemaakt, maar het bewijst, dat de smaak
van velen onzer, en van de besten somtijds, het zuiver en bewust schoon niet
absoluut eischt en daarmede dienen wij hierna rekening te houden.
Wat zou nu die dans eigenlijk moeten zijn, die dans bij muziek, zoo zij een kunst
wil zijn? Een illustratieve kunst. Evenals het tooneelspel, slechts iets goeds kan zijn,
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door ingaanden samenhang met het gespeelde, zoo kan ook de dans op de maat
van de muziek slechts een schoone kunst zijn, wanneer zij door die muziek direct
opgeroepen is.
De bewegingen, die de danser maakt, moeten door de muziek en door niets
anders zijn geïnspireerd, geen andere bedoeling hebben dan om die muziek op
haar bizondere wijze te begeleiden en te vertolken.
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Maar de zaak is gecompliceerd door twee groote bij-omstandigheden.
Ten eerste is de muziek een op zich zelf complete kunst, die geen begeleiding
of vertolking vraagt of noodig heeft.
Ten tweede moeten de uitingen van den dans op ons inwerken door zintuigen
met eigen eischen, onze oogen.
De dans moge door de muziek worden ingegeven, zij kan den ooren niets bieden,
en moet trachten aan de aesthetische verlangens van onze oogen te voldoen.
Wij kunnen dus vooropstellen dat een danser of danseres muzikaal en schoon
moet zijn. Muzikaal zoozeer, dat muziek hen niet alleen bekoort, maar ook bezielt,
schoon, dat is te zeggen van goeden lichaamsbouw, gemakkelijke bewegingen,
harmonisch en stijlvol in alles.
Is nu alle muziek geschikt om op te dansen? Ik meen, dat men dit nooit heeft
aangenomen. Het dansen kan nooit expressief ververklarend vooral zijn, het moet
in de eerste plaats, misschien alleenlijk, suggestief zijn. Het heeft slechts reden van
bestaan, wanneer het voor de oogen schoon is en zoo een genieting geeft,
harmonieerend met die, welke wij door de ooren van de muziek ontvangen. Kan
men zich nu voorstellen, dat bij diep bewogen zielskunst als de muziek van
Beethoven of Bach suggestieve bewegingen eenige opmerkzaamheid van de oogen
zouden vinden? Uitgaande van het muzikaal gevoel, moet men een kunst scheppen,
die ten slotte enkel beeldend is, die geen andere zinnen dan de oogen tracht te
boeien.
Daar is in de muziek een element, dat zeer onmiddellijk het rythmisch evenwicht
en wel dat rythmisch evenwicht als hoofdzaak eischt. Het in compositie vastgegroeide
muzikale equilibre (de noodzakelijkheid daarvan vooral zal wel aanleiding hebben
gegeven tot het maken van vaste muzikale vormen), waarop zulk een compositie
gebaseerd is en dat de grond is van alle wendingen daarin, is in de muziek waarin
dit element overheerschend is, het groote principe, het eenig punt van uitgang. Het
is wat men zou kunnen vergelijken met de figuratieve of versierkunst, uitgaande
van een gevoel van evenwicht, vlakverdeeling, rythme, of nog liever met den aard
van architektonische kunst tegenover de meer dadelijk expressie zoekende,
individueele, zooals ze in het schilderij vooral is uitgesproken. In alle vroegere, niet
kerkelijke muziek was dit element hoofdzaak, het is het oer-muzikale, het muzikale
om het muzikale, dat bij oude Franschen als Couperin en Rameau nog zoozeer
alles is.
Gluck is van dat oermuzikale gevoel, dat absolute opgaan in de rythme de
verhevenste incarnatie.
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DANSCOSTUUM NAAR ROMEINSCH RELIEF.

II. Miss Duncan.
Miss Isidora Duncan, de Amerikaansche die eerst te Munchen en later te Berlijn
zich vestigde en er voor een uitgelezen publiek van kunstenaars eerst, later geheel
in het openbaar danste, danst ook Gluck, Chopin, Rameau.
Zij heeft van nature het gevoel van rythme. Laat zij zich drijven op dat gevoel voor
rythme, op haar intuïtie, dan brengt zij het van zelf tot een danskunst, die verrukkelijk
is om te zien.
Wij willen haar zelf aanhooren, haar meest elementaire beginselen leeren kennen,
en om redenen, die ik later nauwelijks zal behoeven aan te duiden, niet al te zeer
het een beetje overdrevene en wat quasi-diepzinnige van haar lezingen en
geschriftjes aan de waarheid toetsen. Wij willen weten, wat zij denkt over den dans
die komen moet, hoe zij tot haar mooie bewegingen kwam, maar of zij den dans de
hoogste van alle kunstuitingen vindt of niet, of ze den dans religieus vindt, of zij
verheven
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verwachtingen koestert over de missie van den danser, interesseert ons luttel. Wij
gingen naar haar voorstellingen om iets moois te zien en wij hebben veel moois
mogen genieten, een schoon te vergelijken met den oogenlust, die Japansche
teekeningen en schilderijen geven, en evenmin als wij de Japanners interessanter
zouden vinden als zij ons op diepzinnige symboliek in dit perfekte werk zouden
willen wijzen, die wij weten dat er niet in te vinden is, evenmin gelooven wij dat deze
schoone bewegingen er schooner om zouden worden in onze oogen, als wij er naar
de zeldzame en belangwekkende geestesbedoelingen gingen zoeken, die wij vooruit
weten, dat er niet zijn.

DANSCOSTUUM NAAR ROMEINSCH RELIEF.

Het ideaal, waaraan zij tracht te beantwoorden is dat van een harmonieus en
rythmisch bewegen, haar streven interesseert ons bovenmate, wat zij reeds deed
heeft ons zeer bekoord.
‘Muziek is klank,’ zegt zij dan, ‘klank is rythme, rythme is beweging. Beweging is
het medium en het onderwerp van den dans. Zou het daarom niet mogelijk zijn,
muziek direkt in dans om te zetten? De kwaliteit van de beweging moet dan slechts
dezelfde zijn als die van den rythme. Voor alle muzikale vormen moet het mogelijk
zijn, overeenkomstige lijnen, figuren, teekenen te vinden. Bij het ontwerpen der
dansen, die dezen avond vullen heb ik mij moeite gegeven om met de bewegingen
van het menschelijk lichaam getrouwelijk deze lijnen, figuren en teekenen, deze
geobjectioneerde muzikale vormen van de muziek van Chopin af te beelden. Voor
iedere noot van de muziek, dacht ik, moet men een overeenkomstige noot in de
uitdrukking van het lichaam kunnen vinden, bij elke snaar die in de muziek gehoord
wordt, moeten de instrumenten van het menschelijk lichaam, hoofd, armen, beenen,
correspondeerende snaren vormen. De rythme van de muziek bestemt den rythme
der beweging, de kwaliteit der accoorden moet echter de kwaliteit der bewegingen
uitdrukken. In de beweging zoowel als in de muziek moeten Dur- en Molton-ladders
bestaan. Of met andere woorden, de wil in het lichaam moet tot volmaakte
overeenstemming komen met den wil in de muziek’.
En verder: ‘En daarom, omdat ik tracht die dansen van het lichaam te vinden, die
een harmonie, een eenheid van uitdrukking in de bewegingen van alle ledematen
bereiken, daar het menschelijk lichaam zelf mijn instrument is, daarom draag ik
geen kostuums’.
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Dit is reeds genoeg. Wat ziet men nu, als men de dansen van Miss Duncan
bijwoont? Ik geloof dat het voornaamste en vleiendste dat men zeggen kan, dit zeer
elementaire is: Men ziet zeer schoone bewegingen.
Ik heb daar straks met onze lichamen gespot. Miss Duncans instrument, waarmee
ze deze bewegingen of dansen uitvoert, is ook niet volmaakt. Misschien juist door
het vele dansen zijn de beenen opmerkelijk sterker en steviger dan de armen, de
onderarmen zijn zeer kort, het geheele bovenlijf is naar verhouding klein, de knieën
zijn niet geheel mooi.
Maar wat zij met dat niet opmerkelijk mooie lichaam weet te doen, dat is het
verwonderlijke. Dit lichaam is er geheel op geschoold om in de kleinste kleinigheden
precies te doen wat zij ervan wil. Er is geen sprake van hoekigheid, stijfte, van
rukken, alle bewegingen vloeien prachtig in elkaar. Geen enkele beweging staat op
zichzelf, alles is een reeks, dit is ook wat zij wil, dit is ook het
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mooie en boeiende. Schilders mochten willen, dat Miss Duncan aan de modellen,
die zich nooit anders dan in drie- of vierhoeken bewegen, - zoo stijf is over het
algemeen het menschelijk lichaam in onze dagen - eens leerde hoe zelfs een houding
op zich zelf mooi en suggestief kan kan zijn.
De geheele verschijning, die na eenigen tijd wachtens, als de muziek al aan den
gang is, op het tooneel komt, heeft iets zeer jongs en bekoorlijks. Het optreden is
dadelijk aangepast aan hetgeen volgen zal. Jammer is het misschien, dat zij op den
avond dat zij de dans-idyllen geeft, in het begin een costuum aanheeft, dat niet
geheel gelukt is. De Prinavera van Botticelli was mij niet alleen bekend, maar ik wist
dat ook een van haar dansen dit schilderij zou voorstellen, toch heb ik, die toen niet
in het programma keek, er geen oogenblik aan gedacht, dat deze mooie houdingen
van de in vreemde lompen gehulde figuur ons daaraan zouden moeten herinneren.

BACHUS VOORAFGEGAAN DOOR BACHANTE EN FAUN, RELIEF UIT HERCULANUM.

Om het even. Er was iets zeldzaam bekoorlijks, vooral later, in het losse en
bevallige zachte bewegen dier vrouw, in die bewegingen zonder merkbare
overgangen. Een groot voordeel was het al dadelijk dat zij op bloote voeten danste.
Zoo ging het liefelijk los bewegen reeds van de voeten uit; de voeten waren lenig
als bij de dieren. Heerlijk was de dans in de tunica, Pan en Echo. Dit luchtig, vloeiend
bewegen van het tenger figuurtje in het uiterst natuurlijk kleedingstuk, waaraan niets
was, waardoor men aan décoleté of kortgeroktheid dacht, maar dat eenvoudig was
zooals het moest, was als een lied van jeugd en gratie. Warm en mooi deed ook
het rood van de tunica tegen den grijzen simpelen achtergrond. Er was illusie in dit
dansen, men liet zich drijven op de droomen, die het suggestief bewegen van deze
aanvallige verschijning opriep. Hoe oud Miss Duncan is, weet ik niet en het kan mij
ook niet schelen, maar bij zulk een schouwspel verkeert men bijna in het denkbeeld,
dat het een kind is, dat daar danst. Het komt, doordat wij het idee van zulke
veerkracht en gratie niet meer verbinden kunnen met het begrip volwassen mensch.
Het hartstochtelijke dansen, dat soms opeens volgde, zonder overgang ook weer,
zonder schok, was wel het
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prachtigst. Hier dacht men niet meer aan expressie, aan bedoelingen in verband
met die der muziek, maar aan extatische vreugde over die muziek. De Bacchanalie
in Iphigenie was verrukkelijk, dat bijna woeste en toch liefelijke dansen van een
lichaam, dat geheel opging in de rythmische vervoeringen, die de muz ek opwekte.
Het was een heerlijk schouwspel voor het voor schoonheid van kleuren en lijnen
ontvankelijke oog. Dit dansen was een schoone kunst, want het gaf pure genieting
aan den toeschouwer, een genieting, die onmiddellijk werd geschonken door dat
de bedoelingen van de artiste voor ons volkomen levend waren uitgedrukt. Het had
iets volmaakt naïefs, het was volkomen ongekunsteld, het was natuurlijk en
waarachtig, de taal van de liefde voor de gelukkige levenslust, in de muziek
uitgesproken.

DANSENDE FAUN, BRONZEN BEELD UIT POMPEÏ.

Het was, in het kort, iets prachtigs om te zien.
Hebben we nu erg veel achter deze schoonheid te zoeken. Ik geloof het niet. Ik
geloof ook niet, dat wij Miss Duncan onrecht doen, door haar slechts te bewonderen
om het schoone dat zij geeft en onze hersens niet te kwellen door gedachten aan
Schopenhauer in verband met hare dansen. Er bestaat zelfs een gevaar, dat wij
alles minder mooi zouden vinden, naarmate het meer directs uitdrukte. Reeds zijn
de bewegingen met de armen aanmerkelijk minder bekoorlijk dan die met de beenen,
omdat de bewegingen met de armen nu eenmaal voor ons gebaren zijn geworden,
met ieder voor zich een bizondere beteekenis. Een gebaar behoort bij tooneelspel
en al wat tooneelspel is, suggereert niet, maar stelt iets voor. Nu reeds is de geheele
scene van Iphigenie die geofferd wordt, behalve dat ze door een foei-paarsch licht
leelijk is, eigenlijk heel theatraal en heel vervelend, reeds nu is het eenigszins
onnoozel lachje hinderlijk, waarmee Miss Duncan opkomt, en het wijzen met steeds
den zelfden vinger in de lucht, dat zij telkens weer doet een beetje gek. Omdat men
altijd weer moet denken, wat drommel meent zij daar toch mee?
Neen, de intelligentie moet bij zoo iets buiten spel blijven. De bekoring, die deze
kunst geeft, moet geheel voor de zinnen zijn.
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Is zij ook zinnelijk? Als alle bekoring van dien aard. Men moge dan al niet
expresselijk bij de dansen die op de schilderijen van Botticelli en Titiaan doelen,
aan die bepaalde schilderijen denken, de namen van deze beide zeer zinnelijke
schilders staan niet voor niets op het program.
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Maar menschen die niets begrepen van de oprechte geestdrift dezer vrouw voor
haar vak, dat het menschelijk lichaam zoo min mogelijk verhuld en belemmerd door
kleeren, tot instrument heeft, die nooit iets onzedelijks zagen in de tegennatuurlijke
tours-de-force der balletdanseressen of het berekende décolleté van dames op de
huwelijksmarkt, hebben deze naaktheid onkuisch genoemd - en anderen hebben
de onhandigheid gehad, van daarop te antwoorden, dat ze juist zoo heel bizonder
kuisch was. De kwestie is van generlei beteekenis voor anderen dan
politiecommissarissen. De overspannen menschen die in alle naaktheden
scabrositeiten zien, vinden die ook hier. Maar de vrouw die hier danst, zoekt langs
den eenvoudigsten en besten weg haar doel te bereiken en dat doel is, zich schoon
en natuurlijk te bewegen. Daarvoor is een der eerste vereischten de afwezigheid
van alle knellende kleederen en hinderlijke hulsels. Deze noodzakelijkheid is het
eenige dat hier in aanmerking komt. De Grieken waren evenmin uitgesproken kuisch
of onkuisch, zij waren natuurlijk en vrij.
Het principe, waarop het gansche streven van Miss Duncan berust, zou kunnen
worden saamgevat in weinig woorden. De natuur, die beweging in alles biedt, de
voortdurende, vloeiende beweging zonder zichtbare overgangen, die wij groei
noemen, moet ten voorbeeld worden gekozen bij den strijd tegen gekunsteldheid.
De dans, om mooi te zijn, niet pikant, aardig, of interessant, maar mooi, moet uit
zulke saamvloeiende bewegingen bestaan. Waar zij dit bereikt, in de Pan en Echo
vooral en de Bachanalie, bereikt zij iets zeer schoons.

III. De school te Grunewald.
Berlijn, de jongste der Europeesche wereldsteden, staat in den reuk van gaarne het
geestelijk goed van andere volken, en dan niet altijd het beste, naar zich toe te
halen. Parijsche sterren komen er schijnen, als hun licht in het eigen land al wat is
verflauwd, en zooal meer. Doch het is geen voorkeur voor het tweede-rangsche,
slechts het feit dat nu juist meestal niet het beste expatrieert, dat daaraan schuld
is.
De kunstenaar van reputatie is welkom in het naar genietingen dorstende groote
Berlijn. Er wordt veel uitgegaan, veel verteerd. Het publiek is er dankbaar geneigd.
Ook voor Miss Duncan, die hare voorstellingen in het theater des Westens,
Charlottenburg, pleegt te geven, als zij niet elders heen gereisd is, bleek Berlijn een
gastvrij oord. Haar mooie plan, om in de haar zoo lief geworden kunst anderen op
te leiden, met het ideaal, van deze dansers der toekomst de voortzetters van hare
gezonde beginselen te maken, geraakt thans meer en meer tot volvoering. De eerst
alleenlijk door haarzelf gedragen kosten van haar school worden thans gedeeld
door een vereeniging van belangstellenden, aan wie ze haar enthousiasme heeft
weten mede te deelen.
Op deze school worden slechts kleine kinderen, meisjes, van onder de 8 jaar
genomen, die daar kosteloos onderricht krijgen. Behalve het gewone, door de wet
vereischte, leeren zij zingen en dansen, het laatste van Miss Duncan zelf, terwijl
iemand, dien wij bij ons een gymnastiekmeester zouden noemen, de kleine meisjes
lichamelijke oefeningen laat doen, voornamelijk met de armen, waardoor zij goed
en vol ademhalen, hetgeen bij het alleraardigste zingen, dat ik mocht bijwonen, ook
al bleek tot uitmuntende resultaten te hebben geleid. Dat zingen was bizonder
gezond en natuurlijk en deed gelooven dat de frissche dennenlucht van de
Villen-Kolonie Grunewald de longen zeer sterkt.
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Deze kinderen, van allerlei nationaliteit, meestal van arme ouders, leiden, onder
de zorg van Miss Duncans zuster Elisabeth, een vreugdig bestaan in het aardig
smaakvol gebouw, waar ze groote frissche kamers, speel-, eet- en slaapzalen,
hygienisch ingericht en in geen enkel opzicht kostschool-achtig-bekrompen uitziende,
bewonen, zij zijn mooi, los gekleed, allen in één kleur, hetgeen allerliefst staat. Het
is natuurlijk op het oogenblik een bezwaar, dat door de geregelde kijkdagen deze
kinderen door een keur van sentimenteele dames duchtig dreigen te worden verwend,
maar het is te hopen,
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dat de zelden zeer durende belangstelling dezer welmeenende vrouwen spoedig
zich elders heen zal richten.
Alles wat met persoonlijke ijdelheidjes te doen heeft, dient immers van de
danseressen, die ver van balletdanseressen af zullen moeten staan, en die natuur
en waardigheid in de houdingen zullen moeten hervinden, geweerd te worden.

ZINGENDE KINDEREN, BASRELIEF VAN LUCCA DELLA ROBBIA.

Het dansen, dat op het oogenblik onder leiding van Miss Duncan daar plaats
heeft, geschiedt zonder begeleidende of inspireerende muziek. De kinderen moeten
van zelf de bewegingen vinden, die haar zelf natuurlijk afgaan. Dit is zeker wel de
weg, waarop iets kan worden bereikt bij de begaafden.
Of schrijver dezes nu veel fiducie heeft in de toekomst dezer nog zoo jeugdige
danseresjes, die nu zoo charmant en bezienswaardig zijn, zooals de gezonde en
mooie jeugd nu eenmaal van zelve is? Er zal zeker veel moeten gebeuren, voor de
natuurlijkste vorm van kunst het menschdom blijvend zal blijken te behagen en
moeilijk is het te zeggen, of de dans, onafhankelijk van de begaafde persoonlijkheid
van Miss Duncan, een toekomst van groote beteekenis heeft.
Vermoedelijk zal het ballet zelf, inzooverre en waar het nog bestaat, door dit
streven langzamerhand worden vervormd en gebeterd.
Maar er is nog iets algemeener goeds te wachten van Miss Duncans optreden
en haar werk in de door haar met zooveel ijver en belangeloosheid bestuurde school.
Meer dan alle theoretiseeren toch kan het nut hebben, dat de vrouw van onzen
dagen eens een aanschouwelijke les krijgt in het smaakvol kleeden, het natuurlijk,
ongedwongen bewegen. Grooten invloed kan het hebben, wanneer bij de meisjes
eens de mooie eerzucht geboren wordt om zich door gezondebeweging en
afstanddoen van smakelooze ijdelheden, tot een sterker en bekoorlijker ras te
vormen. En iets zeer voordeeligs kon het zijn, indien er eens een afkeer bij het
mannelijk geslacht in het algemeen werd geboren, van alle tegennatuurlijke fratsen,
die op het tooneel en elders, geacht worden het vrouwelijk schoon te vermeerderen
en te doen opmerken.
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Dat mannelijk geslacht, dit dient nog te worden onderzocht, zal het slechts een
toeschouwend getuige moeten zijn van den dans, dien Miss Duncan wenscht
herboren te zien? Volstrekt niet. Het is een karakteristieke, eerbiedwekkende
nederigheid in deze energieke vrouw, dat ze gelooft in een danskunst, die buiten
haar voorbeeld en leer om, kan
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ontstaan, die van den man. Evenals vroeger, meent zij, zullen de mannen hun plaats
in nemen ook in die kunst. Maar, daar zij er van overtuigd is, dat de dans bij
verschillende individuen ook telkens een ander karakter zal hebben, gelooft zij ook,
dat de dansbewegingen bij den man uitteraard anders zullen zijn dan bij de vrouw.
Hier zou geen sprake zijn van het vloeiende, overganglooze der bewegingen; die
bewegingen zouden juist straf, hoekig, afgebroken, geaccentueerd moeten zijn.
Niet zij echter zal dezen dans in het leven kunnen roepen of mannelijke kinderen
kunnen scholen, zij meent niets te kunnen doen om hem onmiddelijk te bevorderen,
maar zij hoopt op zijn toekomstig bestaan.
Zeker is er ook op dit gebied veel goed werk te doen. Hoe hindert het ons soms
niet, op het tooneel, wanneer de spelers optreden in de kleedij der oudheid, zelfs
reeds als zij slechts bloote armen hebben, hoe linksch en onbeholpen zij er uit gaan
zien, hoe stijf ze zich bewegen. Zelfs beroepsakrobaten, zooals men ze bij variétés
ziet optreden, maken in dat opzicht geen uitzondering, het naakt, dat men pleegt te
zien, is leelijk wanstaltig naakt. De bijna groteske wanverhouding die bestaat
tusschen het enorm ontwikkelde bovenlijf en de armen van den athleet en zijn
beenen, is ons dikwijls opgevallen als een bewijs, hoe onvolledig de scholing van
het lichaam door eenzijdige training blijkt. Men behoeft in het dansen van een man
als zoodanig nog geen ideaal schouwspel te verwachten, om te gelooven, dat het
een voordeel zal zijn, wanneer een lichaamsbeweging, die even intensief en nog
krachtiger is dan het loopen, - de minst eenzijdige sport - tot de veelvuldig beoefende
zal gaan behooren.
In onze overspannen, vermoeide tijden, met de zoo weinig volkomen gevormde
en bewegende menschen, is het een geluk, te weten, dat door invloedrijken en
geestdriftigen een groepje kinderen wordt verzorgd en geleid, met het doel om ze
tot gezonde, schoone stervelingen te maken. Dit kleine begin kon een voorspelling
zijn van een frisscher schooner ras, met elementaire kracht en levenslust, dat iets
moois zal zijn om aan te zien, en dat een lang verwaarloosde kunst zal hebben
weergevonden.

MISS ISADORA DUNCAN, NAAR EEN FOTO VAN HAAR SECRETARIS MR. GORDON CRAIG.
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Land van wedergeboorte,
door F.M. Knobel.
Bijgeloof wil, dat steeds aangenomen worde het tegenovergestelde van hetgeen
men droomt; de werkelijkheid leert, dat de visioenen van den slaap veelal voorbijgaan
zonder verder gevolg; de droomgezichten welke wel ééns, vroeg of laat, worden
verwezenlijkt, zijn weinige, doch zij ontbreken niet geheel en al.
Aldus heb ik dezer dagen in natura gezien den grond van Madeira, van welken
ik eens, ook wakende, heb gedroomd. Jaren geleden was het. Ik had zien vertrekken
het groote vaartuig, hetwelk mijnen vriend, den teringlijder, daarheen medenam.
Het leek mij een geluk, dat toen iets onbereikbaars voor mij had. De rook uit den
schoorsteen van het verdwijnendgevaarte verdoezelde in Londen's zwaren, zwartig
vuilen mist, welke dof, nat, roetachtig het ademhalen bemoeielijkt en den mensch
loom maakt.

MADEIRA, PUBLIC-GARDEN.

Daar ging hij, mijn zieke vriend, naar de zon, naar de luwte, naar de bochten van
goud en van blauw, naar de oorden waar vloeibaar kristal fluisterzingend dartelt
over treden van glinsterend marmer, naar de verzamelplaats van bloemen van
allerlei tooi, naar de bosschages alwaar de lippen der nimfen aanlokkelijk zijn als
sappige vruchten, naar het Eden, waar eeuwige, eeuwige toewijding en zelfopoffering
heerschen zonder stoornis, waar de Passiebloem zich ontvouwt naast de Rozen
der Liefde en in het midden der lelién van nederige pracht; waar alles zich oplost
in ééne groote overeénstemming.
In dien griezeligen, natten, konden, viezen Londenschen mist verscheen mij dat
visioen van Madeira en gedurende langen tijd kon ik mij daarvan niet losmaken.
Sedert dien heb ik gereisd, gezworven, genoten, geleden, gelachen, gestreden
en de kaart der wereldgedeelten, welke ik ken, is uitgespreid vóór mijn geestesoog,
op het oogenblik dat de boeg van mijn schip eindelijk tòch is gericht naar Madeira.
Als de Londensche regen achter ligt, trillen de snaren mijner ziel akkoorden van
lente. Zij zijn het praeludium tot de reis vol van zon, tot de beelden van glorie op
den weg naar den Evenaar. Gegroet zij het licht van des Zuidens weldadigen gloed!
Nòg drukken de stormen, de vlagen, de nevels van het gure Europa, maar vooruit
ligt de berg van levensvreugde, en onze Ark zoekt hem. De vrijgelaten duif vliegt,
voort over de golf van Biscaye en - de olijftak wil met moeite gewonnen worden -
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kraken doet het schip door het gebeuk der witgekuifde baren van azuur. Lichten en
schaduwen spelen een spel. Een groote vlek goud vormt den vloer eener
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MADEIRA

van zonnestralen geweven tent met haren top in de wolken. Kleurschakeeringen,
ongedurig, ongestadig, worden, zonder ophouden, getooverd op het rusteloos zilt.
De wind, loeiende door het want, suizende aan de boorden, tusschen welke wij
leven, schept in de wolken torens en bergen; nu eens vertoont zich boven ons een
lichtblauwe streep, dan weer een plek van ultramarijn, bezaaid met vlokjes van wit
en van grijs. Verschuiven doen zich de massa's: Kasteelen, gedrochten, wiskunstige
figuren verschijnen en verdwijnen, tinten vloeien inéén, lossen zich weder op, en
dat alles, in het luchtruim, wordt bewogen door het frisch en suizend geblaas. De
gezichtseinder in het Westen is een breed, op de zee rustend, lint van goud, goud,
goud.
En, avond is het geworden, aangebroken is de dag één, twee, drie, vier malen,
kalmte is gekomen over de baren als onze boeg begroet den bodem van Madeira.
De vuurtoren is geweest een punt van schittering in het verbleekend duister van
den nacht. De oosterkim werd rood en òp, òpgerezen is de glans, de gloed, de bron
van alle leven. De wuivende palmen der eilanden van den Madeiragroep wenschen
het licht van den komenden dag reeds heil. Als een beeld van rust liggen daar:
Caniçal, Machico en Santa Cruz. Hunne rotsen, overziende den Oceaan, met ‘luctor
et emergo’ in den blik, hebben iets geheimzinnigs, iets wonderlijks, iets dat
vermoeden doet onhoorbare geluiden, onzichtbare vormen; geluiden van een blijde
boodschap; vormen, mild in het uitdeelen van levenslusten. Van hunne kruinen
lispelt de morgenzefier:
Come up higher, come up higher!
From the lowland and the mire,
From the mist of earth desire,
From the vain pursuit of pelf,
From the altitude of self,
Come up higher, come up higher!
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MADEIRA FUNCHAL FORT.

Funchal, de hoofdstad van Madeira, is een uitgestrekt Amphitheater. Uit de
vensters der, tegen den groenen berg aangeworpen, huizen van witte kleur, kan
het oog, bij het mijmeren, waren over de blauwe onmetelijkheid daar beneden dichtbij
en ver wèg, waren over het groote water dat, zelf nooit stil, den vermoeide kalmte
en rust geeft. Heel in de hoogte zijn zij dun gezaaid die woningen, maar naarmate
de helling daalt naar de haven, wordt sterker hunne neiging om zich te vermeerderen,
om zich te groepeeren; om de baai ligt geslingerd eene stad van 44000 zielen.
De uitgedoofde vulkaan betaalt schatting aan zijnen opwoner. Het plaveisel der
straten is van lava: steentjes in den vorm van onregelmatige kogels, gereid, tot
figuren gelegd en tot trappen gemaakt op plaatsen waar de glooiing - de openbare
weg te Funchal is nergens vlak - te sterk was om niet te manen tot voorzichtigheid,
dewijl de hobbelige weg op zich zelf geen steun geeft aan den voet. De inboorlingen
dragen dan ook een schoeisel van ongelooid leder, dat het uitglijden belet.
Van lava, vermengd met cement, zijn de wit-gepleisterde huizen gebouwd. De
kleur van deurposten en vensterkozijnen is grijs. Haast heeft de werkman hier niet:
het optrekken van eene flinke woning duurt meestal twee jaren.
Naar een fraai hotel, op een half uur afstands van de kade, waar van het groote
schip een stoombootje hem gelegenheid geeft tot landen, glijdt de vreemdeling over
de ronde, gladde, hier en daar met mos begroeide lavasteentjes in de inlandsche
slede: den ‘carro’.
Het is een houten bak met vier zitplaatsen en eene overdekking van riet, voorzien
van gordijntjes tegen de zon. De beweegkracht
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van dit voertuig, hetwelk niet kan omkantelen, is een span ossen. Voor de dieren,
die hem kennen, stapt permantig voort de Portugeesche knaap, als wegwijzer, want
geen leidsels houdt de voerman, welke naast den ‘carro’ te voet gaat, de ossen
aandrijft en, werkende met een zekeren lap, eensklaps overoude tijden in Europa
vóór den geest terugbrengt. Vroolijk klinkt zijn aanmoedigend geroep door de lucht.
Deze is vol van geuren der, met gaven van goddelijken oorsprong, kwistige, tropische
Flora.
Berg op, berg af gaat het voorwaarts langs hooggebouwde hotels van den
nieuweren tijd. Een dezer ligt zeer hoog op den berg; de weg erheen en tevens naar
eene Roomsch-Katholieke kerk wordt vergemakkelijkt door een tandradspoor. Twee
oude vestingen: de eene aan zee, de andere gelegen op eene steile hoogte, hebben
hare strategische waarde vergeten, doch levendig is haar het besef geworden van
de waardeering, welke zij genieten van den liefhebber van het schilderachtige, van
den kunstkweeker. De groene bergen vertoonen hunne landdouwen, ook hunne
diepe kloven, de bloemen de schittering hunner rijke, menigvuldige tinten, en de
wolken, die de bergkruinen nu en dan aan het oog onttrekken, doen aanschouwen
één, soms twee, drie regenbogen.
Madeira is een oord van wederopstanding, van herrijzing. O! de zaligheid van dat
gevoel bij den lijder voor wien het eiland een laatste toevluchtsoord was. Beter te
worden, weder lust, genot te vinden in bewondering, opnieuw belang te stellen: het
eerst in Gods rijke natuurgaven! Zich te koesteren in de zon, welke heilzame warmte
brengt; te kunnen ademen heden beter, minder pijnlijk dan gisteren met het
vooruitzicht dat het morgen nóg gemakkelijker zal gaan; het kuchen minder vaak;
de algemeene stemming minder lusteloos, de hoop van te zullen genezen, geheel
gezond te zullen worden! Na eene maand reeds eene wandeling in den botanischen
tuin of langs het strand; later in koopen doen in de winkels van Funchal, voorzien
van schoon naaldwerk en van voorwerpen van zuidelijke nijverheid in het algemeen;
nóg verder in den tijd: met den ‘carro’, met den tram, getrokken door drie vurige
paarden van Las Palmas of per gewoon rijtuig naar meer verwijderde punten, en
langzamerhand ontwikkelt zich de hoop, het gevoel, het bewustzijn, de zekerheid
van te hebben herwonnen de beste van alle gaven: Gezondheid. Dàn is elke plant
een festoen, het vogelengezang eene symphonie van juichen, het ruischen der zee
eene fanfare ter eere van het herkregen heil.
Aan zulke gelukkigen heb ik eene gedachte van hartelijke medevreugde gewijd
bij het ‘vaarwel!’ zeggen aan mijn tot werkelijkheid geworden droom: Madeira.
Oceaan, 9-2-'06.
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In Spanje, door Henri van Booven.
Ik weet nog zoo goed dat ik als knaap op school een der felste Spanjaardenhaters
in de klas was. Wij hadden een onderwijzer die de verschillende wreedheden door
de Spanjoolen in den tachtigjarigen oorlog bedreven, op zijn krachtigst en kleurigst
wist voor te stellen, en hoe kleurrijker en overtuigender de goede schoolmeester
van ‘onze vijanden’ verhaalde, hoe sterker ik te haten begon. Zoolang ik alleen nog
maar wist van Spaansche overheersching van bloedbanken en landvoogden, bekroop
mij telkens en telkens weer de angst en de hevige ontsteltenis om zooveel sombere
verschrikking. Later toen de vrede van Munster geteekend was, koelde onze woede
wat; ook de angst voor Alva en Don Alvarez de Toledo verdween; maar heel veel
jaren later eerst ben ik mij op andere wijze voor Spanje en de bewoners van het
land gaan interesseeren, heb ik veel van Spanje en zijn geschiedenis gedroomd,
kreeg ik lust het land te zien, de taal te kennen.
Vijf jaren geleden bezocht ik Spanje voor de eerste maal en in Meimaand van het
vorige jaar woonde ik in Madrid de Cervantes-feesten bij. Nu zou ik u ook daarvan
gaarne willen verhalen, maar de Hollandsche pers heeft daarover reeds zooveel
geschreven, en herkauwing komt mij niet wenschelijk voor. Doch laat mij u een
beschrijving geven van mijn reis naar Madrid en van een uitstapje naar Toledo, die
wondere, oude stad waarvan de Spanjaarden gaarne zeggen dat zij ouder dan
Damascus is.
Wie naar Spanje reizen wil, moet, om er te kunnen genieten, in de eerste plaats
enthousiast zijn, in de tweede plaats moet hij een eenigszins degelijke studie van
de taal gemaakt hebben, in de derde plaats niet te veel waarde hechten aan
gerieflijkheden zooals die bij Engelschen en Amerikanen bijvoorbeeld bestaan en
ten vierde dient hij zich voor te bereiden op veel willekeurigs van de zijde der
rijksambtenaren, douanen, politie, etc.
Wat de kosten van de reis betreft, men moet zich terdege van de treinprijzen op
de hoogte stellen. Die zijn in het voorjaar het goedkoopst. Zeer goedkoope
reisgelegenheid bestaat er tusschen Parijs en Madrid en van daaruit met de zelfde
biljetsoort naar Sevilla, Cordoba, Murcia en Malaga; die billetten zijn van April tot
en met Juni geldig. Dit zijn echter gelegenheidsreizen, men is voor slechts enkele
maanden uit, en wie van Spanje genieten wil moet het land zien op zijn gemak en
er minstens een jaar blijven.
Met een vroegen trein ging ik in de laatste dagen van April uit Amsterdam naar
Parijs, om daar, na drie uren rust, des avonds reeds om half negen weer uit het
Quai-d'Orsay-station te vertrekken.
Ik koester een grondige verachting voor een wagon-lit omdat de betrekkelijk
weinige comfort daarin mij nimmer meer heeft doen rusten dan gewoon half zittend,
half liggend in een meestal weinig bezetten nachttrein. Ik heb ook de gewoonte
aangenomen om, gelijk de Engelschen, mijn lichaam zooveel mogelijk bezit te doen
nemen van de geheele bank, wat vooral met het oog op hinderlijk aangelegde
medereizigers altijd een voortreffelijke maatregel mag genoemd worden. Op deze
wijze namelijk ontwapent men gezegde medereizigers zeer afdoend en onmiddellijk,
men voorkomt groote onbeschaamdheid en oninschikkelijkheid. Ik reisde dus in een
gewonen corridor-wagen en daar er slechts drie personen bij mij zaten, zag ik kans
mij naar welbehagen neer te vleien; dank mijn uitgestrekte houding bleef ik tot aan
Bordeaux toe voor meerder gezelschap bewaard. Aanvankelijk reisde ik met een
sergeant, een soldaat en met een welbespraakt heertje dat ik later als een
onschadelijk commies-ten-Parijschen - stadhuize - met - drie - weken - verlof leerde
kennen. ‘Het leger’ stapte ongeveer halfweg uit den wagen. Enkele uren vóór
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Bordeaux vertelde de spraakzame stadhuis-commies mij dat hij eveneens op weg
was naar Madrid dit voorspelde mij dus een
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zéker langdurig samenzijn. Aangezien al te drukke, gedwongen conversatie mij
hoogst onwelkom is, antwoordde ik het heertje het eerste uur in mono-syllaben. Ten
slotte vertelde hij mij iets waar ik belang in stelde. Hij was namelijk voornemens om
in Bordeaux enkele uren door te brengen en in stede van met den 8-uur trein, eerst
met die van 11 uur naar Irun te vertrekken, daar wij anders toch ongeveer vier uur
zouden moeten wachten in Irun. Van dat oogenblik af meende ik dat het niet
onaangenaam zou zijn wanneer wij getweeën die vier uren in Bordeaux doorbrachten,
bovendien trok mij een gezamenlijk eetpartijtje aan, in een van de restaurants, waar
men volgens de verzekering van Fransche fijnproevers, voortreffelijk lunchen kan
voor drie francs, een flesch zeer goede Bordeaux krijgt men op den koop toe. Tevens
konden wij vóór het déjeuner iets van de stad bekijken.
Vroeg in den morgen kwam de trein in Bordeaux aan, mijn reisgenoot zorgde
voor zijn koffers, ik zette mijn handbagage in de cloak-room, en daarna namen wij
wat brood met chocolade in een café tegenover het station. Wij bekeken het
allermerkwaardigste, o.a. de kathedraal, waar juist een mis werd gecelebreerd en
enkele van de vele openbare tuinen, waarin velerlei boomen groeien. Prachtig en
sprookjesachtig waren die parken van Bordeaux in den vroegen morgen. Daar
bloeiden subtropische gewassen, blauwe en gouden regen tegen hooge serres,
seringen, jasmijnen; breed zegenden de takken van donkere olmen en ceders de
frissche, hellende gazons. Wij besloten tegen tien uur ons dejeuner te nemen in
een bekend hotel waar, natuurlijk de vroegte in aanmerking genomen, nog geen
sterveling aanwezig was. Wij hadden toen reeds een wandeling langs de kaden
gemaakt, over de groote plaats, waar nog de overblijfselen te zien waren van de
turnfeesten die president Loubet met zijne tegenwoordigheid vereerde, en verder
een bezoek gebracht aan Gambetta's-monument, nog onder bloemen en kransen
bedolven. Intusschen had ik er bij mijn reisgenoot herhaaldelijk op moeten
aandringen, toch werk te maken van de lunch, daar we nog maar vijf kwartier vóór
ons treinvertrek hadden en ik niet van zins was mij bij deze Fransche zorgeloosheid
aan te sluiten. Ik spreek juist over de nonchanlance van mijn reisgenoot, omdat dit
u een duidelijker voorstelling geven zal van ons nog al kluchtige, latere reisavontuur.
In de groote, verlaten eetzaal van het hotel aten en dronken wij naar begeeren, wij
waren er beiden over uit, dat een déjeuner als dit en een wijn als de witte en roode
Bordeaux die ons kosteloos daarbij in overvloed geschonken werd, voor de luttele
som van drie franken voortreffelijk mocht genoemd worden. Met veel aandacht at
mijn reisgenoot van een uitmuntende mayonnaise, waarbij ik hem tot voorzichtigheid
aanspoorde, daar deze spijze meermalen de oorzaak kan zijn van min of meer
onaangename maag- en ingewandstoringen; echter mijn raad werd in den wind
geslagen. Inmiddels moest ik mijn reisvriend voortdurend in overweging geven toch
wat vlugger te eten, met het oog op het aanstaande vertrek van den trein naar Irun.
Er was echter geen beweging in hem te krijgen, en mij verontschuldigende, begon
ik, terwijl hij bezig was nog zeer op zijn gemak van een Rocquefort-kaas te
gastreeren, aanstalten te maken om het restaurant te verlaten. Hoewel hij dit niet
zeer hartelijk scheen te vinden, sloot hij zich toch inderhaast bij mij aan, en wij
stapten snel de straat op, om de tram naar het station te nemen. Voor loopen ontbrak
de tijd, het was inmiddels twintig minuten voor elven geworden, precies een kwartier
hadden wij dus, want wij moesten toch wel op vijf minuten tijdverlies in de
bagagebewaarplaats rekenen. Wij hadden het geluk onmiddellijk een tram te kunnen
bestijgen die naar het station reed.
Tot onzen schrik evenwel bemerkten wij hoe dit voertuig met een bepaald hoogst
verontrustende langzaamheid voortging, telkens moest het ook stilhouden voor uiten instappende passagiers. Op mijn vraag aan den conducteur hoe lang het rijden
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was tot het station, antwoordde deze, dat we nog vóór elf uur aan zouden komen,
maar eenige, naast ons op het platform staande lieden raadden ons liever uit te
stijgen en wat flink aan te stappen om niet den kans te loopen den spaanschen trein
te missen. Het was nu onge-
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veer tien minuten vóór elven, en plotseling een besluit nemende, sprong ik van den
juist weer remmenden tram en gevolgd door mijn reisgenoot ging het in draf op het
station aan.
Ik droeg een nog al zware overjas, en een parapluie, mijn reisvriend werd
daarentegen door niets in zijn snelle beweging belemmerd. De weg was lang en
een fel Zuid-Fransch zonnetje verwarmde ons terdege. Wij hadden ongeveer vijf
minuten onophoudelijk gerend, toen wij aan een groot rond plein kwamen, waarachter
wij ons station vermoeden. Hijgend en blazend en reeds bezweet, galoppeerden
wij onder de pleinboomen door die ons het uitzicht nog belemmerden. Wij spraken
geen woord, maar het leek wel alsof wij elkanders stilzwijgend dankbaarheids-gevoel
om deze eindelijke bereiking van het station, in elkander voelden trillen. Eveneens
mocht ik een zacht deernisgevoel in mij ontdekken jegens mijn roodhoofdigen
reisgenoot, die blijkbaar meer dan ik nog gehinderd werd door zijn welgevulde maag,
waarin mayonnaise, Bordeaux en Roquefort zoo welwillend waren opgenomen.

DE PUERTA DEL SOL, HET HART VAN MADRID.

Begrijp onze gruwelijke ontsteltenis, toen wij, het vrije uitzicht achter de boomen
herkregen hebbende, een breede lange straat zagen met eerst heel aan het einde
ons station. ‘Courons, Courons’, bracht ik hijgend uit. ‘Le train part peut-être un peu
plus tard’. ‘Oui’, steunde de Franschman ‘C'est possible’.... Hij hoestte daarbij
bedenkelijk. En op dien zonheeten, afschuwelijk bestraten weg renden wij vertwijfeld
door. Ik keek op mijn horloge, vijf minuten voor elven, 't kon nog als we alle krachten
inspanden. Uit mijn eerste jongelingstijd begon ik mij zeer zware voetbalwedstrijden
te herinneren, ik dacht aan de oogenblikken van momenteele uitputting na een
verwoeden aanval op het vijandelijk doel, ik vergeleek die oogenblikken met mijn
toestand van nu. Deze was honderd maal erger, beladen met parapluie en zware
overjas, kon ik haast niet meer voort, en - ik moest den trein hebben. De Franschman
kwam voor,
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't was onuitstaanbaar, de vent had ook geen jas aan, geen parapluie in zijn handen
Ik was uitgeput bijna, zoo was er ook geen kunst aan te winnen met alleen zoo'n
luchtig lustre reisjasje. Even hield ik op met hardloopen, en stapte snel voort, dit gaf
wat nieuwe krachten en ik was in staat mijn tegenstander weer bij te komen. Maar
opnieuw begon mijn jas mij te kwellen, mijn regenscherm leek een boomstam die
ik mee te sleuren had, ik bleef wat achter weer, op de nu dichterbije klok van het
station was het twee minuten voor elven. Vooruit... Vooruit... maar ik kón onmogelijk,
de wil was goed maar het lichaam wilde niet meer.

DE VOORGEVEL VAN HET PALACIO REAL.

- KONINKLIJK PALEIS TE MADRID.

Toen ontwaarde ik enkele meters voor mij een groentekar die met een matig
drafje den weg naar het station uitreed. Met een wanhopige inspanning trok ik mij
zonder waarschuwing in die kar, ik beloofde den voerman een franc als hij mij nog
vóor elven aan het station bracht, en dadelijk holderde het dwaze artikel door, rukte
voort over de puntige keien, danste, sprong vooruit door de zonnige straat. Moeilijk
bracht ik tegen den voerman uit, drogend mijn verhit gezicht en vingerwijzend naar
de verte: ‘Vous voyez ce monsieur, là bas qui est en train de courir? Vous voyez
bien ce monsieur avec le veston noir?
Oui monsieur!
Eh bien, il faut le devancer!’
En de voerman zette zijn paard nog wat aan. Over de zonwitte, puntige keien
hotste het zóó verschrikkelijk, dat wij bijkans uit den wagen werden geslingerd...
maar ik reed den Franschman voorbij.
‘Montez donc!’ riep ik hem toe, hij hoorde niet, strompelde door. ‘Montez vite!’
schreeuwde ik nog eens. Hij keek op, maar wuifde smeekend afwijzend, hij dreigde
te vallen, 't was bijna tragisch.
Mijn groentekar hupte, sprong naar het station en bracht mij een halve minuut
vóór elven vlak bij de bagage-bewaarplaats.
Toen kwam het verschrikkelijkste, alles was als gesmeerd gegaan, de dienstlieden
hadden ons (mijn reisgenoot was inmiddels ook meer dood dan levend
binnengekomen) onmiddellijk begrepen, wilden ons direct door de groote deuren
van het bagage-kantoor op het perron helpen, maar de eerste deur was gesloten,
op slot. ‘Il faut briser - la serrure’ bracht schor mijn reisgenoot uit, en hij begon aan
de deur te rukken. De deur kraakte, maar 't slot gaf niet toe. ‘Déze deur, déze is
misschien niet op slot’, schreeuwde de man die onze handbagage droeg. Goddank
die deur stond aan. Wij hoorde de fluit op een locomotief gillen. Toen renden we
het perron op. Waarachtig, de trein stond er nog, de portieren werden gesloten. En
nauwelijks waren wij gezeten of het ging vooruit.
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Wij moeten beiden ontoonbaar geweest zijn.
Bij ons in den coupé zaten twee heeren die ook naar Hendaye moesten. De
oudste maakte de kalme opmerking: ‘Je crois que ces messieurs ont dû joliment
courir’.
Langen tijd hebben we triomfantelijk over onze ‘wilde jacht’ gesproken. Intusschen
werd ik aanhoudend gehinderd door de idée dat de Franschman, de laatste
driehonderd meter toch nog te voet afgelegd had, hoewel mijn jas en
parapluie-dragen mij wel verontschuldigde. Eerst den volgenden dag heb
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ik eenigermate genoegdoening gekregen.
Wij moesten namelijk des avonds na aankomst over de Spaansche grens in Irun
overnachten, daar de douanen ons door een langdurig kofferonderzoek beletten,
den nachttrein naar Madrid te nemen. Dit was eigenlijk een zeer goede gebeurtenis,
die nachttrein was namelijk een boemel, en de morgentrein van kwartier over zes
zou slechts twee uren later in Madrid aankomen en tevens snel rijden. Wij sliepen
dus in Irun. Den volgenden morgen bij mijn heel frisch en goed uitgerust opstaan
voelde mijn reisgenoot zich buitengewoon onwel. Hij stamelde veel van ‘hoofdpijnen’
over ‘hevige misselijkheid’, ‘duizeligheden’ etc. Ik begreep onmiddellijk dat dit een,
wat men in Engeland noemt: ‘galaanval’ moest zijn, welke gevallen zich gemeenlijk
na een plotselinge, hevige, lichamelijke overspanning openbaren. Ik bracht hem
dus mijn waarschuwing met betrekking tot de mayonnaise uit Bordeaux nog eens
in herinnering, welke waarschuwing hare uitwerking niet miste. Later, in den trein
herhaalde zich de ‘attaque’ zónder dat ik hem over zijn onvoorzichtigheid behoefte
te spreken; den geheelen dag tot vijf uur vóór onze aankomst in Madrid had ik niets
meer van de babbelzucht mijns reisgenoots te lijden.

DE CARRERA DE SAN JERONIMO, MET UITZICHT LINKS OP HET PARLEMENTSGEBOUW (CORTEZ) EN
RECHTS EEN DEEL VAN HET CORTEZ-PLEIN, WAAR MIDDENIN CERVANTES STANDBEELD STAAT.

Voor menschen die Spanje willen bereizen, is een nachtelijk oponthoud in Irun
wel aan te bevelen. De ‘correo’ (posttrein), na de Sud-Expres de snelste trein in
Spanje, vertrekt vandaar 's morgens kwart over zes en tegen tien uur spoort men
door een wonderschoon berglandschap, uitloopers van de geweldige, besneeuwde
Pyreneeën, waarvan de witte toppen nog lang aan den horizont zichtbaar blijven.
Om half twaalf wordt er geluncht. Ik geloof dat er weinig zulke genoegens bestaan
als dat zich welbehaaglijk aan tafel voelen in een van die weelderig ingerichte
restauratierijtuigen die des daags ook op de lijn Irun - Madrid rijden. Welken kant
men ten venster uitkijkt, overal de verrukkelijkste berg-panorama's. Men kan dan
aandachtig het verbazende onderscheid opmerken, dat er tusschen den aanblik
van het Fransche en het Spaansche berglandschap bestaat. De Fransche
bergruggen Europeesch beschaafd zou ik haast zeggen, de Spaansche bergen
woest en geweldig, als wreede, plompe verschijningen, op-en top Afrikaansch. O
dat landschap vóór en na Miranda, het is onvergelijkelijk mooi, het is overweldigend
met zijn hooge bergtoppen, de diepe blauwende dalen, waarin de lage, witte en
grijze huisjes met de platte, zonverdroogde, roode daken, de donkere, sombere
boschbegroeide ravijnen waardoor soms beeken of rivieren stroomen. En bij elken
nieuwen kronkel van de stijgende spoorbaan andere prachtiger gezichten, nevelig
getint van diepte, stukken rots in menigte op de berghellingen, zware, enorme
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rotsbrokken als reusachtige keien op en door elkander. Het heeft mij even doen
denken, dit landschap, aan een reis die ik jaren geleden met de Schwarzwaldbaan
maakte, maar het land om Miranda is honderd malen rijker, grandioozer, en ook
voornamer. Op de
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berghellingen die buitengewoon vruchtbaar zijn, groeiden wijnstokken, het gouden
graan wuifde er reeds, en andere akkers werden door de landlieden voor den bouw
in gereedheid gebracht, trage ossen liepen twee aan twee onder een breed juk voor
de ploegen. Ik was zoo gelukkig gedurende de lunch mooi weer te treffen zoodat
ik aan tafel ruimschoots van de wondere vergezichten genieten kon.
Omstreeks twee uren in den namiddag betrok de lucht en inplaats van den blauwen
Spaanschen hemel heb ik een somberen, grijzen regen gezien, die de kimmen
verborg, zoodat ik mij van den geheelen verderen dag sporen alleen nog maar
grauwe regenvisioenen herinner.

‘EL PARTERRE’, EEN VAN DE MOOISTE PLEKKEN IN HET BUEN RETIRO, WAAR DES MIDDAGS
GEWANDELD WORDT.

***
De aankomst in Madrid des avonds laat om half tien ongeveer, was heel
merkwaardig. Ik had een praatje gemaakt over Madrid met twee andere reisgenooten,
Spanjaarden, die als echte bewoners van de hoofdstad zich buitengewoon veel
moeite gaven mij voor Madrid in te nemen; zij prezen daartoe vooral de technische
volkomenheden en gerieflijkheden, als trams, bestrating, verlichting, welke loftuitingen
ik wist eenigszins sceptisch te moeten opvatten. Ik trachtte om niet onbeleefd te
schijnen, zoo goed mogelijk in hun enthousiasme te deelen door vooral niet aan de
werkelijk vreeslijke bestrating en de onbeschrijflijk-langzame trams te denken, doch
integendeel aan heel andere dingen zooals de schoonheid van enkele
gebouwengroepen, van sommige plaatsen in het stadspark, van het goudachtige
avondlicht bij zonsondergang; mijn voor deze zaken geldende geestdrift deed ik
hun blijken en op die wijze scheen ik het erg met mijn reisgenooten eens te zijn,
wat de vertrouwelijke Spanjaarden als uitnemende vriendelijkheid beschouwden.
Het had nu opgehouden met regenen, maar de lucht was, zéer ongewoon
verschijnsel in Spanje, nog zwaar bewolkt. Mijn goedhartige reisgenooten maakten
mij nu opmerkzaam op den roodachtigen gloed aan den Zuid-Oostelijken hemel,
dat was de plaats waar de stad lag met haar lichten. Hoewel na een treinreis van
zestien uren achtereen, ten slotte de belangstelling in de eindeloos zich strekkende,
nieuwe landgezichten zeer begint te verflauwen, bleef ik door dien verren
gloedgeboeid. Het einde van de reis was daar, ik stak mijn hoofd eens uit het portier
en snoof de geuren in van den Spaanschen nacht, waarin zoetachtig de balsems
van de acaciabloesems domineerden. De trein berommelde toen een hooge brug
over de Manzanares, die nu zwaar gezwollen door het veel gevallen, kostbare
regenwater, diep beneden de lichten van de stad weer-spiegelde. In de verte blonken
hoog en laag de roode, blauwe, en witte seinvuren van het groote ‘Estacion del
Norte’.
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Ik kwam te laat voor een huurrijtuig en moest nu een van die angstwekkend
onsoliede omnibusjes nemen die door twee muilezels worden getrokken en waarvoor
men een overdreven hooge prijs moet betalen. Als een bizonderheid trof mij weer
de groote wanordelijke drukte in het station en daarbuiten, een bedrijvigheid die
vooral om haar schilderachtigheid treft. In het omnibusje had ik dadelijk ruimschoots
gelegenheid om met de onheilen van de Madridsche bestrating opnieuw kennis te
maken. Achter mij liet ik het hooge, blanke, goedverlichte Noor-
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derstation, waaruit nog steeds meerdere reizigers stroomden die als ik, tot de
stationsomnibusjes gedoemd zouden zijn. De weg die langs het Koninklijk paleis
voert stijgt, er loopt een electrische tram die mij telkens in den rug dreigde te rijden
omdat mijn koetsier, waarschijnlijk naar Spaanschen trant, te hoogmoedig om voor
iemand of iets anders uit te wijken, hardnekkig weigerde zich uit de rails te
verwijderen. Ten slotte moest hij toch toegeven na het vorstelijk gebaar van een
politieagent om enkele oogenblikken later op zijn beurt gehinderd te worden door
een oude vrouw, die kalm haar ezeltjes drijvende niet de minste nijging toonde om
ons te laten passeeren.
Ik had toen een uitnemende gelegenheid om het geweldige, witte Renaissance
paleis van den Koning eens goed op te nemen. Dit paleis werd in 1734 gebouwd
den

tijdens de Regeering van Philips den V . Het oude Alkazar was enkele jaren
daarvoor op die plaats door brand vernield. Van het ‘Palacio del Rey’ tot aan mijn
woning in de Calle Mayor, was maar een oogenblik. Terwijl ik mij in het pension
voor een welverdiende rust gereed maakte, berekende ik dat mijn reis van
Amsterdam naar Madrid (onafgebroken des nachts) pl. m. eenenvijftig uren had
geduurd.
Het tegenwoordige Madrid verschilt zéér van de Spaansche hoofdstad van voor
twintig, vijf-en-twintig jaren. Nu is het een heel moderne stad, als ik het wel heb rijdt
er geen enkele paardetram meer, overal glijden, hoewel zeer traag en telkens
stoppend, de Trolley-cars. De huizen zijn er hoog, vijf of zes verdiepingen. Dit is
altijd een eigenschap van de huizen in Madrid geweest. Reeds in de zestiende eeuw
stonden er op de Plaza Mayor zeer hooge woningen. In een oud boek over Spanje,
in 1698 en later bewerkt, dat ik zoo gelukkig was te kunnen koopen lezen wij (over
Madrids-pleinen): ‘...de fraaiste en grootste van alle is die, daar men de
stiere-gevegten in aansteld: men noemt de zelve, de groote Plaats; zijnde in het
midden van de Stad, vierhonderd en vier en dertig voeten lang, driehonderd en vier
en dertig breed en vijftienhonderd en zes en dertig in den omtrek. Daar woonen
meer dan vierduyzend menschen in honderd zes en dertig huyzen, die'er rondom
zijn; maar hetgeen deze plaats de schoonste maakt is dat alle deze huyzen vijf
verdiepingen, en de hoogste van Madrid zijn.’ Bij deze beschrijving staat in mijn
boek een kopergravure en ik moet zeggen dat de Plaza Mayor van nu er heel anders
uit ziet dan die van een paar eeuwen geleden. Er staan nu bijna overal nieuwe
hooge huizen; verder is het geheele plein met boomen begroeid, waartusschen
wandelpaden en midden-in rijst een zeer oud standbeeld van Philips den Derden.
Behalve de stierengevechten werd er op de ‘Mayor’ ook markt gehouden en tijdens
de vreeselijke ‘auto-da-fe's’ zijn er honderden ongeloovigen en joden verbrand en
gewurgd.
Het hoofdplein van Madrid is thans de ruime Puerta del Sol die ongeveer tweemaal
zoo groot is als de Plaza Mayor. Van hieruit loopen de voornaamste en grootste
straten, waaronder de zeer breede en lange hellende Alcala, de Calle Mayor, de
Carrera de San Jeronimo en de Calle Carretas. Hoewel Madrid oppervlakkig den
indruk maakt van een flinke degelijke stad met mooie, breede straten, groote paleizen
en goed gebouwde gerieflijke huizen, leert men langzamerhand bij een meer
nauwkeurige beschouwing dat alles er nog maar middelmatig ingericht is. Eigenlijk
moet een mensch die eenigszins aan comfort gewend is, zich in Madrid absoluut
niet thuis voelen. Zoo fraai als de huizen er van buiten uitzien, zoo onhuislijk en
somber zijn zij van binnen. Hierbij dienen wij echter in aanmerking te nemen den
Spaanschen volksaard. De Spanjaard houdt van wat wij in Holland bij benadering
eenigszins noemen ‘het buitenleven,’ ik bedoel het leven buitenshuis, ‘outdoor-life.’
Hij leeft voor zijn wandeling, zijn stierengevechten en avondpartijtjes. Zijn huis dient
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alleen om te eten en te slapen. Hij beschouwt het bijna als een noodzakelijk kwaad.
Vandaar dan ook waarschijnlijk dat bijna alle Spaansche huizen onrein en ongezellig
zijn, daarbij komt nog de strijd tegen de zon die vooral in Madrid niet te minachten
is.
Sinds enkele jaren is de Puerta del Sol met asphalt bedekt, maar op de bijgaande
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afbeelding (blz. 109) kunt ge nog zien hoe de plaats er vroeger, ongeveer tien jaren
her, uitzag. De zeer oude fontijn in het midden is reeds weggebroken maar, gij ziet
er nog muilezel-trams en de bekende bestrating met grove klinkers. De stijgende
straat waar gij diep in kijkt is de Calle Mayor, waarin de aanslag tegen het koninklijk
echtpaar gebeurde. Deze straat voert langs het oude stadhuis tot aan de ‘Armeria,’
een bijgebouw van het ‘Palacio.’ Vlak bij die Armeria ligt een enorm wit-steenen
terras. Van af dat terras dat tot bij den Zuid-Oostelijksten vleugel van het Paleis
doorloopt, kijkt men heel diep beneden in het dichte groen van de ‘Casa del Campo’
een van de koninklijke lustparken. Achter dat park strekt eindeloos en grootsch de
dorre Castiliaansche hoogvlakte en heel ver aan de kim rijzen de majestueuse
sneeuwbedekte bergen van de woeste Sierra de Guadarama.
Dit is het aantrekkelijkste van Madrid, de stad en de omstreken zijn zeer
schilderachtig. Niet van een lieflijke of vriendelijke schilderachtigheid. De
stadsgezichten zijn altijd wijd en royaal, met in het oude stadsgedeelte hier en daar
wel nauwe en donkere sombere, vuile kronkelstraatjes, slecht geplaveid en duf,
maar de landschappen achter het Retiro-Park zijn overweldigend, wild romantisch
onder het felle witte zonlicht, een woest-breed-deinend landschap huivering-wekkend
dor en onherbergzaam, maar wonderprachtig van stemming en atmosfeer en helle
kleuren.
Een andere voorname straat gaand van af de Puerta del Sol is de zooeven
genoemde Carrera de San Jerónimo, een winkelstraat van Madrid die naar beneden
loopend zeer verbreedt om eindelijk zich op te lossen bij het Parlementsgebouw
(De Cortez, waarvan hier een afbeelding; (blz. 111) het gebouw met de leeuwen)
in de hellende Plaza de las Cortez. Van dit plein tegenover de Cortez ziet gij rechts
achter een hek donkere boomen, tusschen die boomen staat het standbeeld van
Spanjes vermaardsten schrijver Miguel de Cervantes Saavedra. Heel beneden is
een groote fontijn, rechts van die fontijn begint de Prado Allée waar ook het groote
beroemde schilderijen-museum is.
Om den aard van Madrid als stad aan te duiden, doe ik het best de Spaansche
hoofdstad te vergelijken met de Hollandsche Residentie. Madrid is evenals den
Haag een stad waar het meerendeel van de menschen weinig of niets te doen heeft.
Wij Madrileenen behoeven niet te werken, zegt de Madridbewoner, men werkt voor
ons in Barcelona. Het aantal leegloopers is hier dan ook legio. Maar, die lieden zijn
zóó bekoorlijk in hun zorgeloosheid, zij zijn de stoffeering die Madrid noodig heeft
om interessant en aantrekkelijk te zijn. Zie ze meesterlijk staan lanterfanten op de
hoeken der straten, de stierenvechters en hun bewonderaars, bekijk ze eens goed
die ongelukkige blinden die in de schaduwzijde van de straat muziek maken, zie de
andere loome lieden daaromheen aandachtig luisteren, en kijk de vrouwen aan, als
bloemen zijn ze, de donkere mantilla over de zwarte haren.
Is het ook wonder dat de Spanjaard bijna geen andere bezigheden kent dan het
wandelen en het kijken naar de stierengevechten en des avonds naar de flauwe,
zoutelooze sarzuela's in de slechte, onzindelijke, muffe theatertjes? Veel zou ik u
nog van het Madridsche leven kunnen verhalen, maar van alles acht ik na de
stierengevechten wel het belangrijkst de ‘paseo’ laat ik dus voor ditmaal besluiten
met een causerie daarover; later verhaal ik u wellicht nog van de theaters, van
Spaansche dansen en van de uitstapjes die men van Madrid uitmaken kan naar het
Escuriaal, naar Alcala de Henares en naar Esquivias en Toledo.
Ik geloof dat in geen land ter wereld, het wandelen van zoo groot gewicht wordt
geacht als in Spanje. De Madridbewoners vooral; deze weergaloos-loome, achtelooze
stedelingen hechten aan den ‘paseo’ een hooge waarde. Zij die zich door noodlottige
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omstandigheden tot arbeid gedwongen zien, die zich - o! gruwelijke schande - aan
minne, dagelijks weerkomende werkzaamheden moeten wijden, vangen daarmee
*)
omstreeks halftien in den morgen aan, tegen twee-uren na het ‘almuerzo’ in den
namiddag, verlangen zij reeds zeer naar ruste, om drie uur wordt het hun

*)

Tweede ontbijt.
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absoluut te machtig, het meerendeel van kantoren en bureaux wordt met blijdschap
gesloten, een langdurige lijfsverzorging en een aandachtig toilet volgen, en tegen
vijf uur is heel Madrid gereed om naar Recoletos, Castellana en Buen-Retiro op te
trekken. De grootste hitte is dan over, de felle zon begint aanmerkelijk te dalen al,
er wordt extra stevig gesproeid, de vochtige steenen brengen wat koelte, zenden
wat frischheid uit in den warmen Sirocco. 't Wordt draaglijk in Madrid; nu onder het
lommer, onder het gebladert kan thans het wandelspel een aanvang nemen.
In den tegenwoordigen tijd bezit Madrid drie groote wandelplaatsen. Het volk
vertoont zich gemeenlijk op den weg die langs het Prado-museum van Calle de
Atocha tot Alcala loopt. Nette burgerlieden vergenoegen zich met het lange, rechte
eind van Plaza de Madrid tot Hipódromo, maar Madrids edelen zouden zich nooit
anders willen vertoonen dan in het Buen-Retiro, in het aloude park der Spaansche
koningen, dat thans met het ‘Parque de Madrid’ één geheel uitmaakt. In mijn oud
boek las ik hierover onder meer: ‘De watergraften, groote wandeldreven, de groente
en het digt gebladerde geboomte, maken met malkander het Buen-Retiro tot een
aangenaam zomer-verblijf; weshalven de koningen altijd de groote hitte alhier gaan
ontduyken.’
Ofschoon algemeen gezegd en verondersteld wordt, dat elk Spanjaard een
edelman is, schijnen de verschillende klassen der Madrid-bevolking toch heel goed
te weten in welk wandel-deel zij thuis behooren. Kan het op den Recoletos al eens
wat ‘mêlé’ zijn, in het Retiro vertoonen zich louter ‘groote hanzen en adelijke heeren.’
Om u nu een duidelijke voorstelling te geven van dezen ‘paseo’, wat toch letterlijk
‘wandeling’ beteekent, moet ik beginnen met u in te lichten, dat het meerendeel van
de Retiro-bezoekers uit dat soort lieden bestaat, dat zich liever in een vehikel dan
‘op de voeten’ voortbeweegt of doet voortbewegen. In aanmerking genomen de
ongeëvenaarde arbeidzaamheid en bewegelijkheid der Madrileenen neemt iedereen
die het maar eventjes doen kan, voor de ‘wandeling’ dus een rijtuig. Het behoort
volstrekt niet tot de zeldzaamheden dat een zeer op de wandeling verzot persoon
zich liever wat spaarzaam toont aan den disch, dan er toe te besluiten zich de
genoegens van het rijden te ontzeggen. Ik heb zelfs wel eens hooren mompelen
door een onvriendelijk gestemd man, dat al die in hun rijtuigen zoo welgesteld
uitziende menschen, ten grootsten deele eigenlijk geen cent bezitten, dat zij moeite
hebben, een maandrijtuig te krijgen, wijl zij gemeenlijk bij de diverse Madridsche
rijtuigverhuurders om onbetaalde rekeningen in geen goed blaadje staan. Wat hier
van aan is, kunnen we straks vluchtiglijk onderzoeken; allereerst een beschrijving
van de wijze waarop Madrid ‘wandelt.’
Als we, het voorbeeld van de doorluchtige Spanjaarden gevolgd hebbend, tegen
half zes, goed gebaad, gekleed, gekapt, welriekend dus, over de Puerta del Sol
gaan, in het hart der stad, dan raken we van zelf tusschen groepen kalm en bedaard
gebarende dames en heeren die, zich hoffelijk met elkander onderhoudend, langs
de hellende Alcala naar den Recoletos voortdrentelen. In het midden van dien
breeden weg dalen voortdurend propvolle trams en omnibussen, equipages,
huurrijtuigen en ook ruiters. Het is een gehots en gerammel van belang want de
weg is tamelijk stijl en om het de paarden wat gemakkelijk te maken is er geen
asphalt gelegd, de bestrating bestaat uit een soort van verbazend zware, ongelijke,
grijze keien, die den likdoornlijder onder de betrekkelijk vele hier vertoevende
vreemdelingen, onmiddellijk met angst en onrust slaan. Materieel zeer verwende
reizigers kunnen in Madrid reden te over vinden om Spanjes hoofdstad alleen om
haar gruwelijke bestrating tot de meest ongerieflijke steden van Europa te rekenen.
Kwade tongen verzekeren stellig dat zich door het gaan op deze bestrating een
geheel op zich zelf staande likdoorn-soort ontwikkelt, maar medici hebben mij even
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krachtig aangetoond dat bedoelde voeteuvelen geheel en uitsluitend door het klimaat
ontstaan. De lucht is hier namelijk zeer droog, soms in den zomer absoluut
uitgedroogd, wat zelfs tot een verschrompelen van de haarwortels
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en een minder aangenaam en verontrustend uitvallen van het hoofdhaar kan leiden.
Om dit tegen te gaan, bedienen de Madrileensche schoonen zich rijkelijk van vet,
olie of geurige pomades, zij besteden waarschijnlijk ook hierdoor iederen dag
gemeenlijk twee uren alleen aan het ordenen harer donkere lokken.
Beneden aan de Alcala, bij de Recoletos, splitst de menigte zich in drieën: Het
volk rechts, naar het Prado, de fatsoenlijke burgers naar den Recoletos links, en de
groote heeren, rechtuit, het vervolg van de Alcala tot aan de hoofdingang van het
Retiro. Ik, als eenzaam voetganger, ging gemeenlijk het Buen-Retiro binnen door
die mooi-vergulde poort tegenover de zeer schoone Puerta de l'Independencia. Ik
kwam dan op een breed stijgend terras, aan weerskanten hooge boomen, een
geliefkoosde kinderspeelplaats. Dieper in het park, langs den grooten vijver gaand,
die in de zestiende eeuw op gezag van den Hertog van Olivarez werd gegraven en
aan welks Oostelijken oever thans een reusachtig monument van den vader des
tegenwoordigen konings wordt gebouwd, vinden we aan het einde van een lange
acacialaan de groote Retiro-paseo. Er is daar ook een zoologische tuin voor welks
ingang een bronzen standbeeld van den stoeren Goya staat. Dit is de wandel-, de
rijweg, waar voornaam Madrid zich vertoont. Hier geen havelooze menschen, maar
uitsluitend zwierig gekleede lieden. De ‘paseo’ is eigenlijk niets anders dan: ‘de
groote lok-plaats.’ Hier bedrijven goede mama's een listig wandel-spel. Na enkele
paradetoertjes over den breeden rijweg van Alcala tot aan het keerpunt in het Retiro,
meenen zij de aandacht genoegzaam gewekt te hebben. Midderwijl hebben kalme,
in gemakkelijke tuinstoelen langs den weg zittende heeren, de parade oplettend
gade geslagen. Er is dus belangstelling, blikken van verstandhouding zijn gewisseld,
vriendelijke meisjesgezichten hebben zich zedig afgewend, hebben misschien wel
naïef geglimlacht of om een wat te aanhoudend fixeeren geboudeerd. ‘La Madre’
geeft den koetsier een teeken, het rijtuig rolt tot dicht bij den wandelweg, en mama
door hare dochters gevolgd, besluit tot de promenade. Het schijnt heel streng te
gaan. De moeder rechtop, trotsch in het midden, door hare dochters geflankeerd,
gaat met statigen, gedistingeerden wandelstap. Maar dan, plotseling, geschiedt er
iets kluchtigs wonderlijks, iets ongelooflijk-naïefs. Op een gegeven moment zien wij
een der meisjes enkele passen achter blijven, om zich met een jonkman te
onderhouden die blijkbaar hevig verliefd is.
Het jongemensch wordt als hoogst onwelopgevoed beschouwd wanneer hij het
geduld en de begrijpelijke onrust van zijn aanstaande schoonmoeder langer dan
twintig à dertig minuten op de proef stelt. Natuurlijk had het jongemensch reeds in
het ‘teatro’ op een ‘corrida’ of op een ‘tertulla’ (avondpartij) met zijn meisje kennis
gemaakt, dat na de wandelingen op den ‘paseo’ voor goed als ‘novia’ wordt erkend.
Na dit heuglijk gebeuren stijgen de dames weder in het rijtuig, in later dagen komt
het jongmensch papa officieel om de hand van het meisje vragen, en nu wordt het
voor mama de moeilijke taak, zorg te dragen dat haar dochter geen vijf, geen twee
minuten met den ‘novio’ alleen is, want mocht de wereld dàt ter oore komen dan is
de eer van haar dochter voor immer te loor. Er zijn nog vele andere wijzen in dit
land waarop ‘een jongeling een meisje vraagt’, maar dit betreft den paseo, later
wellicht iets meer over vrijen en trouwen.
Al lijkt alles ook in de puntjes op den rijweg, het is lang niet ‘al goud wat er blinkt.’
Stellig is mij gezegd dat heel veel van de zoo kalm en sierlijk rijdenden, alleen een
rijtuig nemen om ten minste den schijn van voornaamheid en welgesteldheid te
hebben. Meestal geschiedt dit vertoon om ‘novio's’ te lokken, maar aan den anderen
kant laten de vele adspirant-novio's zich niet met een kluitje in het riet sturen. De
meesten onder hen kijken scherp uit de oogen vóór hun slag te slaan.
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En waar blijven dan al die minder welgestelde ‘novia's’, zult ge vragen. Och, een
goede kans om te huwen hebben ze toch allen nog. Een Spanjaard, ondanks zijn
voorzichtigheid in zulk een geval, zijn ‘scherp uit-kijken’, raakt, eerlijk genoeg, op
een gegeven moment tóch verliefd, en, wat merk-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

117
waardig is, blijft zeer trouw. Hij houdt van mooie vrouwen, en een mooi meisje, al
is ze arm, wordt meestal gevraagd.
Om half zeven is de ‘wandeling’ in het Retiro afgeloopen, maar er wordt nog wat
na-gerost onder de boomen in den Recoletos en de Castellana. Daar is het dan
dikwijls zoo vol dat de rijtuig-wielen elkander haast raken, een rijtuigen-drukte die
even denken doet aan het Londensch Piccadilly op het drukste middaguur; maar
in Londen is het de felle beweging, de zware hartslag van een donkere, ernstige
handelsstad, en dit is slechts vermaak, mondain gespeel van onbekommerde, loome
menschen, die wellicht bij die eene groote zorg om mogelijke huwelijken hunner
kinderen, des middags ná den paseo maar één sterke begeerte kennen en die is,
zich zoo snel en gemakkelijk mogelijk in de stad te verfrisschen. Daar zijn dan altijd
de taartjeswinkels propvol, er wordt lang en veel en bedaard gesnoept van ‘pasteles’
(gebakjes) ‘chocolate con bizcochos’ (chocolade met beschuitjes) van limonades,
jerez en malaga; thuis volgt een heerlijke soespartij die duurt tot het avondmaal. Na
tafel een soiréetje of wat muziek en zang en dan een lange slaap, een slaap tot
negen uur, tien uur. Bij 't wakker worden, prettige, vrije, vriendlijke gedachten,
gedachten aan den ‘paseo.’

Nazomer
door E. Molhuyzen.
Stil zijn de spinnen zilvernetten wevende,
De krabbelpootjes raggelen gezwind,
En, broze boden van d' Octoberwind,
Traag rafeldraden in de paden zwevende.
Mat talmt de roos, voor 't groot gebeuren bevende,
En dreint, 'n van zomer droomend, kwijnend kind.
De wingerd, speelsch nog, vlammenranken windt
Om d' ouwe eik, al in 't verleden levende.
Wind-Wiking Herfst! neem m'in uw sterke armen
Verkoel mijn hoofd, zoo moe van 't zomerzoelen
Met laafnis-tranen van uw groot erbarmen.
Laat lente en zon aan hen, die hopend voelen.
Maar blaze uw stalen aêm een vonk van krachten
In 't uitgedoofde vuur van mijn verwachten.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Achtste hoofdstuk. (Vervolg).
Intusschen waren de jongelui, die comedie zouden spelen, al lang tersluiks uit de
danszaal verdwenen, en - zenuwachtig - naar boven gerend de paleizig breede trap
op, naar de kleedkamers. Onder 't eten al, was in de ontvangzaal, een tooneel
opgeslagen, een aardig tooneeltje met een echt scherm; stoelenrijen, hoekig en
gelijk, net als in een schouwburg, stonden er voor. Het was keurig, het was
kompleet!... De spelers gingen er allemaal even naar kijken... Maar ze werden er
nog gejaagder van... ‘Gunst, griezelig! Angstig!’ riepen de meisjes. ‘Als d'r nou maar
iets van terecht komt,’ bromde Dirk, en krabde zich achter het oor.
Jeanne, die 't laatste half uur aan tafel bizonder heerlijk, oog in oog, met Frans
had zitten te praten en gekheid te maken, was een en al dolle opgewondenheid.
Uitgelaten sloeg ze Louise een arm om den hals, gaf haar een wilden, klappenden
zoen, fluisterde driftig, scherp en snel, over hém!... En ook over Ru en Louise zelf.
Ja, ze had wel gezien!... Het dikke meisje kreeg een kleur tot onder haar welig
donkerbruin haar, en haar mollige wangen in de gloeiing van den blos schenen nog
te zwellen. ‘Ja, zeg’, fluisterde ze verward terug, ‘ik weet niet... Daar moeten we 's
over praten, hè?... Onder 't dansen misschien... Of zal ik morgen even bij je
komen?...’
Want nu was er geen tijd! Theo, de schrijver en regisseur van het stuk, spoorde
tot spoed en tot kalmte aan. Hij trok zijn gezicht daarbij in een plooi van ernstige
geaffaireerdheid, wat hem goed stond, meer vastheid gaf aan zijn weeke trekken.
Wenken gevend liep hij aldoor haastig heen en weer, - hij moest zich intusschen
zelf nog verkleeden, - maar toen Ada eindelijk de trap opkwam - ze had nog even
gewalst met Kees Corver - ging hij haar driftig tegemoet. ‘Pardon, een oogenblik!’,
zei hij tegen Corver, nijdig-kort. ‘Och, zeg, Ada, kom 'is even hier, wil je?’, en hij
duwde haar zachtjes voor zich uit, door een openstaande deur, deed die dadelijk
achter zich dicht. Ze waren in een leeg en onverlicht vertrek, aan den voorkant van
't huis naar 't scheen; er kwam wat lantaarn-geschemer door de ramen glimmeren...
En toen, in-eens, stootte hij 't er driftig uit, het eerst weer 'n tijd lang bedwongene,
pedant genegeerde; bruusk zei hij het haar nu; dat hij 't niet langer uit kon houden
zoo; dat ze dan maar kiezen moest tusschen Kees en hem. En zijn gewoonlijk zoo
zijig vleiende stem was haast onherkenbaar van ontroering, rauw in-eens. Hij hoorde
't zelf, en 't was hem een onthulling, hij merkte nu pas hoe diep hem de verhouding
tot dat meisje ter harte ging; terwijl hij het uitsprak voelde hij de mogelijkheid dat ze
van hem afzien zou als een doodsgevaar bijna....
Maar Ada nam het luchtigjes op: ‘Och, jongen, wat heb je toch, wat scheelt je
tegenwoordig..., 'k weet heusch niet...’
‘Dacht je dan dat ik geen oogen had, en geen ooren, en geen gevoel’, riep hij
hartstochtelijk uit, op een toch nog gedempten toon, ‘dacht je dat ik 't niet zag... hoe
of je tegen hem bent... en mij links laat liggen: Nu ook weer..., moest je nog even
met 'm dansen hè?... In plaats van dadelijk nà boven te komen, zooals we
afgesproken hadden..’
‘Och!... nou ja!’, zei ze langzaam, zich draaiend van hem af....
Het was even stil. Theo leed fel in dat moment. Hij voelde, dof-smartelijk, in-eens
zijn volgende dagen, hoe ze zijn zouden als hij haar niet meer had: altijd dan zeker
die melancholische gedachten van 's ochtends; niets mooi meer zien, alles dor,
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doodsch, leelijk, miserabel; nooit meer, als tegenwicht, haar!.. Het meisje, het mooie,
levenslustige, pikante meisje!... Neen, niets meer tegenover die somberheid!... Want
het andere, gewone, het praten met de vrinden, en drinken en spelen, was toch ook
eigenlijk alles vaal en vervelend,... wéé van verveling.... En de logica, waar was nou
de logica?.. Wat deed hij er nu mee?... Daar stond hij!... Och-god, het was
wanhopig!...
In-eens sloeg hij zijn arm om haar heen, trok haar naar zich toe: ‘Ada!... kind...
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lieveling!... Zeg het nou... Treiter me nou niet zoo... verdomd!.. Nee, ik wil niks
onaardigs zeggen... Je bent lief..., je bent snoezig!.. Maar zeg het dan toch, zég het
nou!... O, toe, A-tje, kind, zeg het nou... Blijf van me houden, toe, laat me niet in de
steek... Ik heb je zoo noodig!’ En hij drukte haar onstuimig tegen zich aan.
‘Pas dan toch op,’ driftte zij nu, boos, ‘je kreukelt m'n heele japon!... Ajakkes! Hè!’
- ze stampte op den grond; hij had haar weer losgelaten - ‘wat ben je toch vervelend!..
Ik vin-je niks aardig meer!’.. Vroeger dee-je vroolijk, leuk... Maar tegenwoordig ben
je eigenlijk altijd half boos... Kitteloorig tenminste!’...
't Was wáár, hij voelde 't; in 't begin met haar was hij altijd vol grappen geweest...
Hij voelde 't nu diep: het was meer en meer ernst geworden.... Och-god ja!... Ja!...
Wat kon je 'r aan doen!..
‘Dat komt immers juist doordat ik zoo vreeslijk veel van je ben gaan houden,’ riep
hij mistroostig uit, altijd op dien zelfden gedempt-wanhopigen toon, ‘ik ben zoo
jaloersch geworden!... Ik kán je niet meer missen!.. Zèg... Hoe is 't dan met jou?..
Denk jij nooit 'is over later?... Je wilt toch m'n vrouwtje wel worden.’ Zijn stem klonk
nu teeder, sentimenteel, en toch ook nog mistroostig.... Hij wou zijn arm weer om
haar heen slaan, maar zij liet het niet toe.
‘Och, jongen!.. Kom!..., Schei nou toch uit... Je lijkt wel half dronken.... Laten we
nou toch liever voortmaken!’
‘Ja, ja!.. Maar zég dan wat, zég dan wat!’
‘Nee! Ik zeg niks! Ik weet ook niet.... Ik heb toch ook nooit wat beloofd!... Hè, nare
jongen!... Laat me met rust!... Toe, schiet nou op!... Doe de deur 'is open!... 't Is hier
zoo donker!... Hè, je bent naar, flauw, misselijk!’...
‘Theo! Theo!’ werd er in de gang geroepen, - hij deed snel de deur open - ‘waar
zit je toch, zeg?’... ‘Hier, hier!’... Hij kwam de kamer uit. En Ada schoot vlug langs
hem heen, de dames-kleedkamer in. 't Was Dirk, die geroepen had. ‘Kerel! Vooruit
dan toch, zeg!... De kapper staat al 'n uur op je te wachten!’
‘Daarnet had je zelf zoo'n haast!’... mopperde hij, zachter, ‘en nou sta je me daar
goddorie kalmpies 'n deuntje te vrijen!’
Theo gaf geen antwoord, ging met hem mee. Hij trok weer zijn strak gezicht van
ernstige geaffaireerdheid. Maar hij voelde zich ellendig. Had hij z'n mond maar
gehouden! 't Was immers eigenlijk al zoo dikwijls voorgekomen, dat ze wat gekheid
maakte met 'n ander. Den volgenden dag was 't gewoonlijk weer vergeten. Maar
nu had hij er zelf zoo'n ernst van gemaakt, dat het er zoo niet bij blijven kon, dat hij
wel door moest gaan, haar voor de keus blijven stellen.... Had-ie 't misschien voor
goed bedorven.... Het leven was toch miserabel.... Je wist nooit wat je doen moest....
Nooit!... Blindelings deed-je maar zoo'n beetje, wist niet of 't goed of juist heelemaal
verkeerd was... Wanneer je d'r al toe kwam!...
‘Waar blijf je toch,’ vroegen ze allemaal in de heeren-kleedkamer. Maar hij lette
er niet op. ‘Heeft u dat portret van m'n vader daar, meneer,’ zei hij deftig tegen den
kapper, ‘en heeft u nog gelegenheid gehad hem zelf eens goed aan te kijken?’
‘Zeker, zeker! parfaitement,’ boog de gewezen franschman over z'n buikje ‘gaat
u zit... gaat u zit....’ En terwijl hij hem het viezig-warme pruikenvel over de blonde
haren trok: ‘Ik zal u 'n kop maak... magnifique!.. Een beetje keduld!.. Ik zal u de kop
'eel mooi maak!’
Maar Theo had volstrékt geen geduld, hij vond de bewerking allerakeligst
wee-warm, klapte met de vingers, vroeg telkens met nijdige strakheid, of 't nu nog
niet klaar was. Tot de kapper boos werd, zijn arbeid staakte, uitroepend, kwasi
wanhopig: ‘Als u keen keduld heb, kan ik de kop niet maak!.. Dan vertrek ik... Je
m'en vais... absolument!.. Dat is keen behandelink!’...
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‘Nou ja, nou ja!’, suste Theo, lijdzaam, ‘gaat u nou maar weer door, ik zal wel
geduld hebben!... 't Is zoo kwaad niet gemeend,’ zuchtte hij, martelaarachtig. Hè-god,
wat waren de menschen toch vervelend.
En werkelijk, de kop werd prachtig, leek sprekend op den ouden Croes. Theo trok
er daagsche kleeren van z'n vader bij aan. Alleen,
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de gestalte was lang niet zoo vierkant en forsch, veel smaller en platter; maar dat
zou juist iets lachwekkend-caricaturigs aan de voorstelling geven. De kameraden
juichten, gierden van pret toen hij klaar was. Ze riepen de meisjes er bij, liepen
allemaal half verkleed in de gang. Ada proestte het uit.
Kees Corver was in een officiers-uniform, dat hem uitstekend stond bij zijn bruinige
matte tint en het zwarte kneveltje dat hij den laatsten tijd staan liet....
Theo deed of hij Kees niet zag....
Maar nu moest het dan gebeuren. Het rol-scherm ging met korte rukjes in de hoogte.
Antinck, die souffleeren zou, stond op zijn post.... En Theo kwam ten tooneele.
Dadelijk werd er gelachen, hard!...
En in een roes, een soort van droomgedoe, bijna koortsig, waarbij ze elkander
niet aan dorsten kijken, waarbij alle gedachten aan pijnlijk of vreugdevol reëele
dingen als voorloopig volkomen onbelangrijk schenen weggeschoven, en alleen dat
spél, het slagen van die mal-fantastische voorstelling, groot en innig belang leek te
hebben, voltooiden zich voor hem en voor Ada, voor Jeanne en Noor, de
vertooningen. Theo meende, dat hij slecht had gespeeld. Hij had voortdurend getracht
zijn hoofd helder er bij te houden, wakker te zijn, maar het was hem geweest alsof
hij mechanisch praatte en deed. De souffleursstem had hij gehoord, als uit de verte,
een onverstaanbaar en geheimzinnig gefluister, waarvoor eigenlijk geen reden
bestond, het gelach, geklap en bravo-geroep der toeschouwers als geluiden uit een
nabijzijnd huis, die hem niet aangingen. Maar de anderen zeiden, dat hij 't heel goed
gedaan had, en zij zelf afschuwelijk - want ieder had soortgelijke ondervindingen....
Behalve Frans, die uitstekend geweest was, dat zelf ook heel wel wist, zijn kalme
tegenwoordigheid van geest geen oogenblik verloren en de mooie meisjes onder
de toeschouwers nu en dan ondeugend toegelachen had..., als 't in 't spel te pas
kwam.... Ook Ru, op de repetities altijd nog wat stijvig, langzaam van gebaar, werd
ten zeerste geprezen. Ja, ja, nie-waar?, lachte Piet, en klopte hem op z'n schouder,
‘'n goed glaasje wijn! Dan gaat alles vlotter!... Alles!... Weet je nog, zeg, in Parijs’....
‘Stil toch,’ kwam Ru, met een blik naar Louise.
Opgewonden waren ze nu naar boven geloopen, om zich zoo gauw mogelijk weer
in balkleeding te steken, nog wat te dansen vóór men opnieuw aan tafel gaan zou;
druk, lacherig, haastig, liepen ze daar door elkaar; de meisjes lieten zich helpen
door Leentje en Betje, de beiden dienstmeiden van Croes, die daarvoor meegegaan
waren, - en om de fooien....
‘Leuk was het, hè?’, riep Ada, ‘Die Frans! 'n Type toch!... Jammer dat je zoo'n
werk hebt om je weer 'an te kleeden!...’
‘Ja!... De jongens zullen zeker al lang weer klaar zijn!... Gauw Leentje, me rok!...
Gauw, over m'n hoofd!... Huup! Dankje!... Zóó!...’
Jeanne was moe. Ze merkte nu ook dat ze hoofdpijn had... eigenlijk al lang.... Ja,
het was prettig gegaan. En die Frans!... Midden op het tooneel, met z'n rug naar
het publiek, had hij haar nog intiem-warme blikjes gegeven.... Hoe dorst-ie toch!...
Maar nu was ze 'n beetje op; zoo loomig...; kon zich niet haasten.... Het was ook
waar dat Frans weer erg aardig had gedaan met Ada, daarnet, op de trap.... Hè,
dat kind!.. o! die zou ze wel!...
Ze liet eerst al de anderen door de meiden klaar helpen, liet ze vóórgaan, naar
beneden, naar de pret.... Gonne, die raadde dat Jeanne weer hoofdpijn had, wou
nog even op haar wachten, maar Jeanne zei: ‘Nee, ga je gang nou, zeg!... Gerust!
Ik kom dadelijk!... Toe!...’ En ze bette zich nog een beetje het gloeiende hoofd met
eau-de-cologne en water, terwijl Leentje en Betje de kleerenrommel vast ruimden....
Maar eindelijk ging ze toch ook de trap af....
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In-eens was 't of ze de koorts had.... Haar beenen werden hoe langer hoe loomer...,
zoo zwáár!... En ze voelde zich heel alléén... Het was of het heerlijke nu al gedáán,
al voorbij was..., of er iets naars ging komen..., teleurstellingen.... Ze stond even
stil... 't Was te gek, 't had geen zin, wat mankeerde haar?...
Toen ging het wat beter... Kwam ze langzaam beneden....
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O! Nog even in de comediezaal kijken, zich indenken hoe 't dáár geweest moest
zijn....
Maar er hing een vreemd-sombere halfdonkerte, een stille leegheid.... Alsof 't
alweer lang was geleden.... Ondanks het muziek en het feestrumoer uit de balzaal....
Toen ze weg wou gaan, hoorde ze Frans z'n stem in de corridor; ze stond stil
in-eens, luisterde.... Ja!... 't Waren Frans en Margotje Baatz.... Ze herkende ook 't
geaffecteerde geluid van het meisje.
‘Nee heusch!... 'n uitstekende creatie!’, klonk het aanstellerig luid.
‘Dat kwam dan bepaald doordat u er naar keek.’
‘Denk ik ook!... Door de magische werking van mijn oogen zeker!...
‘Ja, ja! juffrouw Gotje.... Zou dat dan soms zoo'n wonder zijn?
‘Haha!... Nee-maar.... U speelt werkelijk magnifiek comedie!... Houdt u er veel
van?... Doet u 't dikwijls?...’
‘Comediespelen?... Heel veel ja!... 't Is zoo eentoonig altijd je zelf, altijd dezelfde
te zijn, vindt u ook niet?...’
‘Eentoonig!... Och-god! Alles is eentoonig!... Wil-u wel gelooven, ik kan toch soms
zoo'n onbedwingbare lust hebben om 'is een flinke dwaasheid te doen.... Om aan
't tooneel te gaan of zoo!...
‘'n Loffelijk plan!... Maar mag ik u dan toch nog 'n beter idee aan de hand doen?...’
‘Als-'t-u-blieft!... Wat dan?...’
Ze liepen terug naar de deur van de danszaal. Jeanne kon Frans' antwoord niet
verstaan. Wel hoorde ze nog 't gillerig lachje waarmee Gotje zijn ‘beter idee’
ontving....
....Gotje Baatz!... Dat was die gaafmooie, hoog-blonde, coquette... die aan tafel
aan zijn linkerzij zat.... Ze had er in haar overmoed niet om gegeven... niet aan
gedacht haast....
Jeanne stond nog stil, en met bijna ingehouden adem, toen het allang niet meer
noodig was. Haar hoofd bonsde... bonsde...
Nu die dus weer!... Dat aanstellerige coquette spook!... Met haar malle
zoogenaamd artistieke neigingen!... Ja..., maar móói, móói!... Gave, blanke wangen
had ze, 'n mooi vol figuur, welig goudblond haar, donker-blauwe oogen!...
Hoe warm-vleiend was Frans z'n stem weer geweest...
O! God-nog-toe! al die mooie meiden, ze haatte ze, Jeanne, ze háátte ze!...
allemaal!... allemaal!...
Toen het meisje in de balzaal terugkeerde, was het dansen er bijna algemeen
geworden. En ook zij werd - nadat ze, nog om het comediespel, met een vriendelijk
hoeratje was ontvangen - aanstonds mee-gevoerd, door Nico Antinck, in een
kinderlijk wilden galop. Tot ze niet meer kon van hoofdpijn, zich duizelig, misselijk
voelde en haar danser verzocht even te gaan zitten. Nico was er blij om. Hij deed
zijn plicht, maar hij had een hekel aan dat malle gespring, waarbij het immers
onmogelijk was die aangename strakte en aangeslotenheid van je kleeren te
behouden, waarop een gentleman als hij zoo gesteld was...
Maar de muziek bleef opjagen, aandrijven, en al de jongeren hupten en draaiden,
wiegden en zwierden, op de maat, over den gladden parketvloer, alsof ze 't niet
laten konden; ook de dertigers en veertigers deden hun best, sommige met zeer
ernstige gezichten, zwoegende of star grijnzende monden; ze zweetten er van... En
zelfs waren er onder de oudere heeren en dames, die aangemoedigd eerst, en
daarna uitgelachen, door de anderen, heimelijk bespot vooral door de jongens en
meisjes, hun zware lijven waagden aan den dans. Van Oosthoff, de uitgever, galopte
met de bruid, Dirk Croes polkeerde met mevrouw Baatz... Hun stramme leden
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maakten onverwacht-hoekige of plomp-zware bewegingen, hun breede ruggen
stonden hol of bol, hun buiken wipten of schommelden potsierlijk, terwijl ze met hun
breed-gelaarsde voeten jachtig en onzeker naar de passen zochten. Er ging telkens
een luid gelach op, in dien hoek, waar hun tijdgenooten zaten. En hijgend dood-af,
vielen er dan weer een paar neer in de roode sofa's, en schaterden, om hun figuren
te redden...
De muzikanten schenen onvermoeibaar; aldoor zong en gierde, bromde en snerpte
de viool, toon-trilden en gilden, tokten en
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klokten, de pianoklanken er dwars doorheen. Het gewieg en gedein, gespring en
gewring der lichamen, 't verveelvoudde zich in de groote spiegels, het was iets
ontzaglijks; 't scheen telkens weer of er véél méér in-eens, of er honderden waren,
van die vreemd gepaarde, zich in een soort van verstarde geestdrift heftig en wild
bewegende wezens. Sommigen, als in een worstelstrijd, leken voortdurend moeite
te doen elkaar verder weg, van-zich-af te duwen, terwijl anderen zich in een volkomen
overgave aan elkaars borsten te vleien schenen... Ze walsten, polkeerden, galopten...
En durend omsfeerde het vurige licht der electrische gloeipitten al die verhitte,
zweet-glanzende hoofden, die schitter- en glanslijven, 't rood fluweel, het verguld
en de spiegels.
Maar in-eens was het dansen uit. Nog een enkel paar tolde na. Dan verkalmde het
gansche gezelschap, wandelde men van alle kanten naar de deuren van de eetzaal
terug. De tafelpresident had in zijn handen geklapt, de dames en heeren verzocht
hun plaatsen aan tafel weer in te willen nemen.
Er was een feestelijk geruisch, er werd dadelijk overal champagne geschonken
en de rij der toosten werd geopend door Mr. Olivier Telders, die opstond, toen allen
gezeten waren, en naar weerskanten stilte verzocht, waarbij zijn tanden weer
glinsterden en zijn gouden lorgnet vuurde en gloeide in de schittering van de kroon,
die schuin boven hem hing. In een vlotte en opgewekte speech wenschte hij dan
den gasten opnieuw het welkom aan tafel en stelde voor, het eerste glas te wijden
aan het heil van bruidegom en bruid. Er was een luid gejuich toen hij ophield te
spreken, iedereen wilde nu zelf eens met die beste mijnheer en mevrouw Croes
gaan klinken, men liep er heen in stoeten en verdrong zich met opgeheven glazen,
roepende monden, om het bruidspaar.
En nu ging het door, onvermoeid. Na Mr. Olivier sprak Gerrit Telders, die genoeglijk
ophaalde van de Tielsche bruiloftspartij waarbij Jan en Emma elkaar voor 't eerst
hadden ontmoet, ondeugend vertelde van wat ze toen gedaan, hoe ze er uitgezien
hadden: Jan, zeker nog een voet langer dan hij nú was en mager als de dood van
Ieperen, Emma een klein, dik, mollig en vreeselijk bedeesd meisje, zooiets als
Noortje nou, maar dan nóg mooier en nóg oolijker lachend... Ja... En hij had ze
betrapt waarachtig, terwijl ze... achterin de tuin... samen - Gerrit's stem werd hier
heel geheimzinnig - bloemetjes stonden te plukken!... Hè hè hè!... Ja...
Vergeet-me-nietjes en madeliefjes!... Jaja!... En nou hadden ze zes kinderen...
Kinderen? Ja, voor zoover je ze nog zoo noemen kon!... Want ze dachten zélf nog
wel niet aan vrijen en trouwen, ten minste... niet dat hij wist, oom Gerrit - iedereen
keek bij die woorden naar Ru, Jeanne, Theo, en er werd luid gelachen, vooral onder
de jongelui, doch ook de ouderen glansoogden, knipoogden, meesmuilden, kuchten
-, máár... die er toch waarachies al langzamerhand, al binnen 'n jaar of... vijf, zes,
den leeftijd voor zouden krijgen!... Já já!... En dat terwijl hij, hun arme oom Gerrit,
die toch ook zoo'n kinderlijk en trouw hart had en verliefd was op álle aardige meisjes,
nog altijd maar geen vrouw had kunnen vinden. Hij zou van avond toch eens goed
uitkijken... en... nou, och! hij kon de zon wel in 't water zien schijnen! En daarom
dronk hij op al zijn neven en nichtjes, en op hun toekomstige dierbare echtgenooten!
Bij 't klinken lachte, knipoogde, gluuroogde hij, blijkbaar niet zonder bedoelingen,
over de tafel, naar Louise Heugens en Frans de Haan, naar Ru en naar Jeanne,
trok gekke gezichten.... Het leek wel of hij iets had gemerkt, of gehoord van anderen
misschien, vond Jeanne, en 't klopte in haar keel.
Daarna stond oom Dirk op, en sprak kort en krachtig, in afgebroken zinnen. Hij
had het over zijn broer, Jan, die altijd de steun en de hulp van de heele familie was
geweest. 't Had er gespannen soms, ja, hij wou 't wel weten! Zoo'n flinke, werkzame,
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knappe kerel was die ook, Jan; 'n kop hoor! Hij verdiende dat het hem goed ging,
waarachtig, hij verdiende 't, dat hij zulke aardige kinderen had, en vooral ook zoo'n
lief, best, vriendelijk wijf als die Emma altijd was, daar wou hij op drinken, ja, dat ze
nog lang voor hem

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

123
gespaard mocht blijven het zonnetje in zijn huis..., en zoo wat meer....
Men glimlachte verteederd en knikte de bruid van alle kanten toe.... Emma!...
Bruid!... Mevrouw!... En zij lachte en knikte druk terug, glanzend, en met een paar
tranen van verrukking.
Toen: Van Oosthoff, de uitgever, die zei, dat zijn vriend Jan Croes nu eenmaal
een paus was, een despoot, maar een verlicht despoot, een die hart had voor zijn
onderdanen, al begrepen ze dat ook niet allemaal altijd precies!... Och ja, hoe zijn
de menschen? Iedereen verbeeldt zich dat-ie zelf 't best weet wat goed voor 'm is!...
Maar Jan Croes was altijd zijn eigen gang gegaan, krachtig en voortvarend, en hij
had succes gehad, groot succes!... Natuurlijk ook niet altijd!... O, er zou genoeg zijn
wat hij anders had gewenscht!... Als hij vandaag terugblikte op die vijf-en-twintig
jaren zouden hem ook wel oogenblikken voor den geest komen van teleurstelling
en bitterheid.... Maar wie heeft dat niet? Wien lukt álles in de wereld? In hóófdzaak
was Croes toch prachtig geslaagd, en hij hoopte, Van Oosthoff....
Het was een lange, 'n beetje vervelende rede, de gasten werden er eerst suffig
stil van, dan, langzamerhand, onrustig-praterig, zoodat Mr. Olivier een paar maal
stilte moest verzoeken, en toen 't gedaan was had men blijkbaar wel even genoeg
van toosten, waren een poos lang de gesprekken zóó geanimeerd en luidruchtig,
dat niemand er met een nieuwe tafelspeech tegen in dorst te gaan.
Zenuwachtig, gekweld door haar hoofdpijn, zat Jeanne meestentijds zwijgend
achterover geleund, wat plukkend aan haar waaier; ze at niets meer; nu en dan gaf
ze even, zwak glimlachend, antwoord op vroolijke uitroepjes van Dirk van der Zwaag,
praatte een enkele maal nog wel een oogenblik met Frans, maar hij scheen dan
verstrooid, draaide zich zoo gauw mogelijk weer af, kwasi ongedwongen, om telkens
doller gekheid te maken met Margotje Baatz. ‘Je bent stil. Je hebt hoofdpijn, hè?’
vroeg hij éénmaal, terwijl hij haar vluchtig aanblikte. ‘'n Beetje,’ zei ze. ‘Ja, ik kan 't
je 'anzien!... Drink nog maar 'is een glas wijn.... Hier!... Dat zal je wel goed doen....’
Dadelijk daarop had hij weer een malligheid met Gotje.
Jeanne zag, dat ook Louise bleek was geworden en veel stiller. Ze dacht dat Loe
ook hoofdpijn hebben moest. Ze wist nog niet dat Ru, daar straks, in een hoek van
de balzaal, het dikke meisje plotseling en met overmoedigen aandrang, gevraagd
had, zóó plotseling, dat ze er van geschrokken, er door overrompeld was - ofschoon
ze 't toch aan had zien komen, al lang.... Maar ze wist nog niet, wat zou ze zeggen!...
Ze had 'n bedenktijd gevraagd, een week, een dag of tien nog liever.... Dat had Ru
blijkbaar erg teleurgesteld, hij was er in-eens stil en wrevelig-neerslachtig door
geworden. Doch toen ze verder wel loom-bedaard, ook eenigszins gedrukt kalm,
maar toch heel vriendelijk en zacht tegen hem bleef, vroolijkte hij weer wat op, kreeg
een weinig terug van zijn goeden moed en pedanterie; alleen, hij begreep toch nog
niet, wat hád ze nu plotseling, het verontrustte hem telkens weer.... Zoo zéker was
hij van haar geweest... en van zijn toekomst.... En nu... in-eens... was weer alles
drijvend....
Jeanne keek ook telkens, schuin over tafel, naar Theo's gezicht.
Even vóór ze aan tafel gingen, had hij haar op zij geroepen, in de corridor, en
bizonder zenuwachtig, met korte, wild afgebeten zinnetjes, verteld wat er gebeurd
was tusschen Ada en hem. Want al hadden ze er vroeger nooit samen over
gesproken, Jeanne wist er natuurlijk alles van, en Theo begreep ook wel, dat ze 't
wist.... Ze had medelijden, voelde meer sympathie dan ooit voor Theo, deed haar
best hem wat te troosten. Ada was een vreeslijk coquet nest, dat merkte hij toch
ook wel, zij had nooit echt van hem gehouden.... Maar dat wou hij toch niet hooren....
‘Nou ja,’ had hij gezegd, ‘natuurlijk, dat zeit iedereen, omdat ze mooi is, en ze is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

misschien ook wel coquet, maar ik kan toch niet buiten haar; waarachtig Jeaan, ik
kán haar niet meer missen!’... Jeanne had innig met hem te doen. Zij was er zelf
niet veel beter aan toe. Maar hem, die anders altijd zoo beheerscht-correct, zoo
zelf-inge-
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nomen-goedgehumeurd was, nu zoo wanhopig te zien, 't greep haar toch aan..., 't
leek toch nog erger....
En ze zag hoe bleek en peinzig hij nu voor-zich uit zat te kijken soms.
‘Zit-je op een toost te broeien, Thé,’ riep oom Gerrit hem uit de verte toe.
‘Ja, oom!’ - was zijn antwoord, toch weer snel en ad rem - ‘maar ik kan het toch
niet zoo geestig als u, dus ik zal er maar van af zien.’
Maar dan; juist terwijl Croes, met luide stem, druk handenzwaaiend, en ophuppelend
van opgewondenheid, aan Mr. Olivier zat te vertellen van een aardig debat uit de
Kamer van Koophandel; juist terwijl er overal aan tafel weer vroolijk en ongedwongen
gepraat, gelach en gejuich was - Noortje had dolle pret met Mansfeld en neef Karel;
aan den anderen kant amuseerde Dirk van der Zwaag zijn overburen met lompeerlijke
ontboezemingen over de comedie-vertooning -; tinkte dominee Deuring met zijn
mes aan zijn glas, drie hard-schelle klankjes, de tafelpresident klopte, en riep om
stilte, en de dikke predikant stond op met plechtig geheven hoofd; zijn tot nog toe
behaaglijk causeerende stem veranderde plotseling geheel, galmde met nadruk en
zalving over de tafel, als wegduwend kleinere praatgeluiden, en gefluister, totdat
allen zwegen....
Dominee prees zich zelven gelukkig.
Hem, wien het voorrecht te beurt gevallen was, den hechten band, dien de
burgemeester van Tiel, én... de liefde - zoo voegde hij er wat zachter bij, met een
zweem van schalkschen lach - tusschen Jan Croes en Emma Telders gelegd hadden,
te bevestigen, aan te snoeren, en onder Gods onmisbare zegen te stellen, op hunnen
heiligen huwelijksdag - Deuring keek naar de mannen aan tafel, om op hun gezichten
te lezen of dit liberaal begin wel voldoende begrepen en gewaardeerd werd - hem
was het nu, na vijf-en-twintig jaren zoo waarlijk tevens vergund, dit gelukkig paar
als zilveren bruid en bruigom te begroeten en heil te wenschen...
Dankbaar, o zoo dankbaar was hij daarvoor zijnen Heer en God!....
Maar dankbaarder, verheugder nog was hij, dat zijn gebeden niet onvruchtbaar
gebleken waren. 's Heeren zegen had onmiskenbaar vergezeld Jan Croes op zijn
pad door de wereld van industrie, handel en maatschappelijke bekommeringen,
Emma op het hare zoo vol van teer moederlijke zorgen en de nederige plichten
eener hollandsche huisvrouw. En, niet slechts met stoffelijken welvaart, neen, met
het beste wat de hemel bezat, met een schat van oppassende en liefhebbende
kinderen had God hun trouwe plichtsbetrachting beloond.
‘Zie ze aan!’, riep dominee uit en wees, met horizontaal gedraaide vlakke hand,
eerst in de richting van Croes en Emma, dan beurtelings naar hun kinderen, aan
tafel verspreid, en de blikken aller gasten volgden onwillekeurig die aanwijzing met
welwillenden, bij dezen en genen toch ook ietwat spotzieken glimlach - ‘Zie onzen
bruigom, den waardigen man en voorbeeldigen vader, talentvollen industrieel,
vraagbaak voor zoovelen, en weldoener van allen die onder hem gesteld zijn... géén
paus, - zooals hier daareven in geestige scherts is gezegd - maar kóning, koning
in zijn vak! Zie onze lieve, vriendelijke bruid, moeder, moeder bij uitnemendheid,
leidende, daar waar 's vaders ruwere kracht te kort schieten mocht, hare kinderen
met ernstige zachtheid, en godsvrucht, ten goede! Zie, daar ginds, hun oudsten
zoon en stamhouder, kloek volgeling op den weg hem door zijnen vader gewezen,
energiek jong koopman, werkend zoo lang het dag is, loonend de liefde zijner ouders
door zijn ijver en toewijding, - Piet Baatz trachtte vergeefs, met tintelende oogjes,
Ru's aandacht te trekken - ‘Zie den tweeden, den aanstaanden rechtsgeleerde, die
ons nog heden avond getoond heeft hoezeer zijn vernuft, zich niet bepalend bij 's
land wetboeken, tot geestelijk scheppen bij machte is! Zie, o zie, de aanvallige
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dochters, de oudste..., schoon toch nog zoo jong, bijna kind nog..., hulp en steun
harer lieve moeder, makende met haar het ouderlijk huis tot een voorraadschuur,
wat zeg ik, een brándpunt van blijde ge-
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zelligheid’ - hier bereikte Deuring's rede, door de groote gedragenheid zijner
voordracht een oogenblik van verheffing - ‘zie toch de jongste dochter, schoon als
een veldbloem, smukkend den ouderlijken disch met de glanzing harer wangen,
den lach harer oogen, 't vriendelijk monkelen harer zoete mond’ - Noortje schoot uit
in benauwden proestlach, en ook de jongelui om haar heen brachten hun servetten
voor 't gezicht, maar mama wenkte, wenkbrauw-fronsend, van neen, niet-doen ‘Zie ook,’ ging dominee ongestoord voort, ‘het lieve knaapje aan het eind van deze
tafel, dat onder zijn stille gedraging zooveel schranderheid verbergt, en gedenkt en
slotte ook dien allerjongste, thuis gelaten door zijne liefhebbende ouders, in wijs
bestier’ - dit laatste werd vlug en als terloops gezegd, men kon merken dat Deuring
gaarne snel over het onderwerp heengleed - ‘Zie hen allen,’ voleindde hij zijn periode
met een zwaaiend armgebaar, ‘en aanschouw een gelukkige familie!’
‘Ja, een gelukkige hollandsche familie, in den waren en besten zin des woords,
een schoon en krachtig geheel, een gezin, gelukkig door den voorspoed en
tevredenheid harer leden, zooals zij allen gelukkig zijn door de zaligheid des geheels!
O, het is heerlijk te mogen wijzen op zóó groot heil door huwelijkstrouw en ijver
teweeggebracht. Waar toch op aard wordt gevonden iets schooners dan een groot
en gelukkig gezin, plechtanker der maatschappij, bronaar van al wat schoon en
goed is, steunpilaar van al wat wel luidt en veredelt!’
De spreker, wat heesch geworden, hoestte eens, en slurpte een teugje
champagne, maar de stilte bleef voortduren; men begreep dat de toost nog niet uit
kon zijn; alleen Gerrit Telders, Albertien aanstootend, fluisterde: ‘Je zou toch niet
zeggen, hè, dat die dominee net zoo'n ouwe ongetrouwde rakkert is as ik.., hè?...
wát?’... ‘Sst, sst!’ kwam Albertien, met moeite haar lachen bedwingend, bang dat
ze 't uitproesten zou.
‘Welnu dan, mijne hoorders,’ vervolgde de dikke predikant, op geruststellenden
toon, ‘wij hebben het vanavond al zoo vaak gedaan, en in onze harten zonder
ophouden, maar laat ons toch nogmaals openlijk wenschen en bidden dat dit heil
moge voortduren.’ Dan luider in-eens en met onverwachte verheffing: ‘Wij zijn allen
in God's hand!’ - Dominees' vinger wees trillend naar boven; hij zag dat er wat
roodigheid van confituur aan zat en veegde 't af aan zijn servet - ‘Ieder's lot kan
keeren!... Wenschen wij dan onzen gastheer en jubilaris toe, dat het hem gegeven
moge zijn den bloei van de onderneming waaraan zijn naam voor goed verbonden
is, en, daardoor, de welvaart van hem en zijn gezin, onder God's zegen te doen
toenemen tot in lengte van dagen, tot heil ook van allen wien hij brood toedeelt in
loon voor hunne diensten. Wij beleven moeilijke tijden. Kreten van klassenstrijd en
revolutie worden allerwegen vernomen. Begeerige handen strekken zich uit naar
den heerscherstaf der over hen gestelden, naar de stoere zetels van hen, die dagen
en nachten peinzen over 's volks wel en wee. Moge het onzen bruigom gegund zijn,
als wijlen onzen grooten Zwijger, s a e v i s t r a n q u i l l i s i n u n d i s , stormen te
braveeren en vrede te verspreiden, rustig voort te gaan met zijn zegenrijken arbeid,
beloond door een steeds klimmend succes. En blijve hij en zijn lieve vrouw, en alle
hun zoo veelbelovende kinderen, voor elkander gespaard, opdat eenmaal uit dit
ééne, zoo bij uitstek heilrijke gezin, tál van gezinnen, als loten, uitgaan, en even
zoo vele gelukkige families vormen. Dan eerst zullen de trouwe zorgen van vader
en moeder ten volle beloond zijn, en dan zullen wij, over nóg eens vijf-en-twintig
jaren, hopelijk in uw aller tegenwoordigheid, heerlijk vieren den gouden bruiloft. Ik
heb gezegd!’ En in-eens op familjaar goedigen toon: ‘Bruid - bruigom - kinderen,
daar gaan jelie, hoor!’
Met een luid gejuich van opluchting en hartelijkheid waren allen aanstonds
opgestaan. Croes reikte dominee, die, schoon nog zweetend en purperrood van
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inspanning, bescheiden glimlachte, over tafel de hand. Op een wenk van Piet Baatz
vielen de muzikanten, die in de danszaal zaten te dommelen, ongelijk in, met de
wijze van Io-Vivat, en de jongelui aan 't zingen: ‘Dat's mooi gezegd, dat's mooi
gezegd!’
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Er was een algemeene, eenigszins ironische vroolijkheid. De kinderen Croes, Ru
en Jeanne, Theo en Noor, hadden elkaar bij de eerste passages van Deuring's toost
weer snel en als toevallig, maar met zekere innerlijke verstandhouding aangekeken;
zij waren verwonderd en tot lachen geprikkeld nu en dan, maar soms ook
onaangenaam beroerd, als door een wee warme, onverwachte en onwelkome
liefkoozing; soezig van wijn, drukte, warmte en emotie hadden ze ook, elk voor zich,
een gevoel, alsof de comedie-vertooning weer doorging, of dit er nog bij hoorde;
Ru luisterde met een glimlach meestentijds, moest soms toch een uitroep van
overbluftheid onderdrukken; Jeanne en Theo, in hun dieper besef van teleurstelling
en leed, werden aanvankelijk sterk gehinderd door de pijnlijk onware, brutaal
uitgegalmde verheerlijking, maar meer en meer verstompten ze voor die ergernis,
voelden ze zich overgolven door woorden, woorden, door al dat malle, kwasi
plechtige, kwasi hartelijke gedaas, dat hun niets meer deed.... Toch stonden zij ook
op en lieten zich, vriendelijk glimlachend, toeknikken, toeroepen, de geheven glazen
betinken. Noortje proestte daarbij nog telkens van 't lachen, en alleen kleine Henk
was inderdaad verheerlijkt.
Want Croes en Emma zelven, menschen van leeftijd als ze waren, namen al dat
getoost als gewone, zeker wel vriendschaplijk bedoelde beleefdheidsbetuigingen
aan.
Dominee wischte zich vergenoegd het glimmend roode gelaat en zat aanstonds
weer behaaglijk-joviaal te lach-praten met zijn buurman van Oosthoff, die volhield
dat zijn uitdrukking ‘een paus,’ volstrekt niet in scherts was bedoeld.
Het was over tweeën intusschen.
Nadat nog een paar kortere toosten waren afgestoken en al rumoeriger toegejuicht
- ook Ru en Theo, zenuwachtig en hakkelig, spraken even van hun dankbaarheid
en liefde - wenkte Olivier met zijn wenkbrauwen, en Croes bedankte. Hij deed het
kort en op vroolijken toon. Hij hoopte dan maar dat daarvan komen zou, van die
gouden bruiloft, en noodigde bij voorbaat alle hier aanwezigen uit op het gloeiend
feest, dat hij dan te geven dacht. Twee-en-tachtig zou hij dan zijn. Wie weet, wie
weet! Hij wou wel oud worden met zooveel goede vrienden!...
En daarna fladderden de jongelui, de witte meisjes, de gerokte heertjes, weer
naar de danszaal. Maar tot een eigenlijke opleving daar kwam het niet meer. Er was
een stemming van vermoeidheid en wachting in de zaal; al gauw werden eenige
namen afgeroepen van gasten wier rijtuigen voor waren.
En druk ging dat door; er kwamen groote leegten; telkens nam een groepje gasten
afscheid, terwijl anderen nog onder elkaar stonden te lachen, een glas wijn of een
kop bouillon te drinken.
Ru ging met Louise mee, in haar vigilante; hij hoopte daar nog een beslissing
van; het werd niet opgemerkt; men lette nooit veel op Ru, die zoo kalmpjes zijn gang
kon gaan.
Frans bracht de Baatzen tot aan hun rijtuig, en vertrok dan zelf ook gauw, vlug
en vluchtig afscheid nemend. Jeanne zag hem zonder omkijken de zaal uitgaan.
Theo en Kees hadden ten slotte in de garderobe, om bijna niets, hooge ruzie
gemaakt, en Ada, boos op hen beiden daarom, wou door niemand thuis gebracht
worden. Zij had ook, het laatst, nog zoo heerlijk gewalst met Nico Antinck, en die
was onhartelijk in-eens daarop weg geloopen. Anton Mansfeld nam Theo mee, om
hem af te houden van Kees!
Zoodat ten slotte, in de vreemd-verlaten zalen, papa en mama, met de meisjes
en Henkie, alleen achter bleven. Emma, Jeanne en Noor zaten moe-zwijgend neer,
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Henk sliep op een stoel, terwijl papa nog een paar beschikkingen maakte met het
personeel en dan ook hun rijtuig liet voorkomen.
De zilveren-bruiloft was gevierd.
EINDE VAN HET EERSTE GEDEELTE.
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*)

Een huwelijk
dramatische studie in één bedrijf door Frans Mijnssen.
Personen:
ARTHUR BURGERS.
JENNY BURGERS, zijn vrouw.
Speelt in den tegenwoordigen tijd, in een der groote steden van Noord- of Zuid-Holland.
Het tooneel: woonkamer ten huize van Burgers. Achtergrond en rechts deuren. Links
ramen; de overgordijnen zijn dicht. In het midden van de kamer tafel met stoelen;
boven de tafel gaskroon. Tegen een van de wanden damesbureautje met stoeltje
ervoor. Verder fauteuils, een tafeltje, etc. De kamer is uit ruime beurs gemeubeld.
Rijk doch niet overladen. Bij opgaan van het doek is de kamer in donker.

Eerste Tooneel.
ARTHUR. JENNY.
Deur achtergrond open en Arthur op. Hij laat deur open. Licht op het portaal.
ARTHUR

(- in rok en witte das -, nog in deuropening, roept tegen Jenny-nog-onzichtbaar).

Doe jij het licht beneden uit!
(hij komt de kamer in, strijkt lucifer af; steekt het licht aan).
JENNY

(door deur achtergrond op. Zij is in avondtoilet; daarover sortie).

Wat doe je?
ARTHUR

(heeft brieven en krant op tafel gevonden; bekijkt adressen).

't Is hier lekker! Vervloekt koud buiten. Ik geloof dat ik 't te pakken heb gekregen in
dat rijtuig. Kun je nog warm water maken?
JENNY.

Och....
ARTHUR.

Ik wou nog wel 'en warme groc hebben.
JENNY.

't Is al zoo laat...!
*)

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

Wat zou dat? Jij kunt toch niet slapen! - Als 't je te veel moeite is, dan zal ik zelf
wel....
(beweging).
JENNY.

Nee, och nee, als je 't wilt...!
ARTHUR.

't Is ook wat! Altijd die bezwaren...! Als je even op 't gas....
Jenny antwoordt niet; door deur achtergrond af.

Tweede Tooneel.
ARTHUR alleen. Later JENNY.
ARTHUR

(sluit deur achtergrond; steekt sigaret op; neemt brieven; schuift fauteuil bij haard; maakt
het zich in fauteuil gemakkelijk; gaat brieven lezen).

JENNY

(weer op; keteltje met warm water in de hand; haait flesch uit kast; gaat drank bereiden;
moeë bewegingen).

ARTHUR

(zonder van de lectuur op te zien).

Da's gauw!
JENNY.

't Water was nog warm....
ARTHUR.

(ziet nu op, volgt haar met den blik).

Wat doe je... interessant!
JENNY

(had niet bemerkt; schrikt nu bij Arthurs woorden; buigt snel het hoofd).

ARTHUR

(spottend).
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Nou, - wat is er dan?
JENNY.

Och, - laat me maar! Ik heb alleen.... Ik ben wat moè.
ARTHUR

(bromt)

Hm!
(een stilte. Arthur gaat weer door met zijn lectuur).
JENNY

(zet drank op tafeltje bij Arthur neêr).

Blijf je nu niet te lang - hier zitten?
ARTHUR

(ziet op; kort).

Nee.
(Jenny wil gaan).

Zeg...
(Zij blijft, afwachtend).
ARTHUR.

Ik moet je toch zeggen, - je hebt je vanavond weer, - weer heelemaal niet als mijn
vròuw gehouen.
JENNY

(even oplevend, schamper).

Heb jij dat gemerkt?
ARTHUR

(nog onvriendelijker).

Ja, dat hèb ik. En?
JENNY

(weer terugvallend in haar moeheid).

Och, nee, ìk maak joù geen verwijten!
ARTHUR

(steeds onvriendelijk).
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Née - dàt spreekt. Maar je moest begrijpen... Als ik met jou uit ga - Iedereen let op
ons. In mijn positie; door de plaats die ik inneem in de maatschappij - Je bent me
toch waarachtig zoo jòng niet meer. Je kon je nou toch wel een beetje een houding
geven.
JENNY.

Ik kan 't niet helpen. Ik voel me niet thuis bij al die vreemde menschen.
(in haar gedachten).

Maar dat is 't niet alleen. Nee.
(Zij zwijgt).
ARTHUR

(als boven; spottend).

Zoo, is 't dat niet alleen. Wat is er dan nog meer?
JENNY

(trillende stem; smeekend).

Toe, laten we nu naar bed gaan.... 't Is al zoo laat....!
ARTHUR

(als boven).

Ik wou toch éerst nog wel 'ens wéten.
(Korte stilte).

Nou?
JENNY

(ziet nu naar Arthur op; sterke blik plotseling).

Als ik wat steùn aan je had....! Als je me niet
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altijd alleén liet, liet alleen zitten.
(Zij zit; steunt hoofd op hand).
ARTHUR

(als boven).

Zoo. Ja.
(Korte stilte).

We zijn niet meer geëngageerd; wàt?
JENNY

(iets schamper).

O ja -, dat weet ik - al zoo lang.
ARTHUR

(alsof hij niet heeft bemerkt).

Ja juist. En kijk es: Ik heb 'en positie op te houen. Van 't eerste oogenblik af dat ik
ergens binnen kom in 'en zaal, wordt er op me gelet. Vooral nu we zoo weinig
uitgaan. En ik heb m'n vijanden, 'en troèp menschen die me benijen. Die 't niet zoo
goed gegaan is als mij, in 't leven; die de energie niet hebben gehad, zooals ik.
Menschen als Tonders en Van Bever - tegelijk met mij zijn ze begonnen, maar die
moeten nou nòg ploeteren om er te komen. Die weten dat ik mijn zaak heb opgezet
met 'en schuld van twintig mille an me moeder! En dat ik kròm heb moeten liggen
de eerste jaren, om de rente te kunnen betalen.
Ik heb m'n scha' ingehaald! maar ik heb er ook voor gewèrkt. Door éigen krácht....
JENNY

(zuchtend)

Och ja....
(Zij staat op; treuzelt gedurende het volgende door het vertrek).
ARTHUR

(boos).

Wat ‘och ja’!? 't Kan jou toch ook niet onverschillig zijn? Jij hebt 't toch waarachtig
niet zoo breed gehad, thuis. Jij moest kunnen appreciéeren.
(Korte stilte).

Begrijp je niet dat 't opvalt als jij zoo doet? - Je hebt alles wat je begeert. - Elke
andere vrouw zou gód dánken.... Wat moeten ze d'r van denken? Dat ik slecht voor
je ben, niet? Dat je 'en beroerd leven bij me hebt!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

JENNY.

Och toe, Ar...., geloof me nou.... ik heb m'n best gedaan..., maar....
ARTHUR.

Och kom! Maar ik heb je alléen laten zitten, hè? Mijn schuld dus. Zéker! 'k Kan me
toch niet belachelijk maken? 'k Kan me toch niet aanstellen als 'en kwâjongen, die
z'n eerste verliefdheid te pakken heeft? - Ik ga uit, omdat ik me moet laten zien.
Omdat 't noodig is voor me zaken. - Of dacht je dat 'k 't voor me plezier doe? Ik heb
andere aspiraties dan mooi-weêr-te-spelen met menschen die geen van allen tegen
me op kunnen!
JENNY

(zij staat vóor hem; moeielijk, ingehouden toornig nu).

Is 't óok noodig - voor je zaken..., dat je met mevrouw Van Hoogenberg....
(Zij zwijgt).
ARTHUR

(hij ziet Jenny strak aan; dan, schamper).

Zoo -, is 't is dàt!? Waait de wind uit diè hoek! Jalòersch!?
(Minachtende glimlach).

Och, da's lief. Nee, daar zal ik aan denken!
JENNY

(smartelijk).

Ar - Ar -! Nee....
(Zij schreit stil; zal naar deur achtergrond gaan).
ARTHUR

(opgestaan).

Zoo Ik heb dus met mevrouw Van Hoogenberg...?
JENNY

(als boven).

Och nee
(korte stilte).

Als ik maar wat meer kràcht had...! Als ik maar wat meer kòn tegenover jou....
(Korte stilte).

Ar -, dat je dat zelf niet vòelt.... Waar je vroùw bìj is... doe je....
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ARTHUR

(minachtend lachend).

Zoo -, dus als ‘m'n vrouw’ d'r nièt bij was....
(Van mevrouw Van Hoogenberg gesproken).

Die vrouw interesseert me. Zit ràs in; en daar hou ik van. - En ze begrijpt me.
JENNY

(sterker; schamper).

Ze begrijpt je! Ja -! Als ze mooie dingen tegen je zeggen! En dan..., en dan....
(Sterk; zij mòet het nu zeggen).

God, ik heb me geschàamd toen ik zag hoe ze je aankeek, en - hoe jìj háar aankeek.
ARTHUR

(springt op; nijdig).

Zeg es, - nou uit! Uit! Ik bedànk voor jou praatjes. Ik ben er beù van! Ben jij 'en
vrouw voor 'en man als ik...!? Ik zal mevrouw Van Hoogenberg, als ik wìl...!
JENNY

(als boven, snel).

't Is immers niet alleen mevrouw Van Hoogenberg...! Ièdere vrouw, die als dàt
mènsch je weet in te pakken...! En je laat mij..., je vrouw..., waar iedereen bij is...!
Als je d'r dan zoo op let, op wat de menschen zeggen..., vòel je dan niet, dat 't zoo
dièp vernéderend voor me is? Ja, dàt ook!
(Zij schreit).

Nee, nee, dat voel jij niet.
ARTHUR

(als boven).

Zoo. Zoo. Maar dan is dat jou schuld, joù eìgen schùld. Ik hou van breedheid, hè.
Ik kàn niet tegen die bekrompen.... Ik kan met jou niet praten -, nooit. - Belachelijk!
Belachelijk dat ik me verdedig.
(Stilte)

Zeker, zoo'n mevrouw Van Hoogenberg -, zoo'n gesprek. - Ik heb zoo iets nóodig
nu-en-dan.
(Korte stilte).

Da's 'en vróuw! Wekt je op!
JENNY
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(schreit).

ARTHUR.

Nou -, nou is 't weer mòoi geweest. Laten we nu maar naar boven gaan.
JENNY

(als boven).

Och Ar, als je n' es wìst...! Als je n' es wist!
(Zij begint heviger te schreien; laat zich dan plotseling in fauteuil zinken; gelaat tegen
fauteuilrug; snikt uit).

O -! ik wou dat ik doòd was!
ARTHUR

(eenigszins met zijn figuur verlegen).

Hm. Ja....
JENNY

(snikt).

Ik hou zoo veel van je. Ik zou je zoo graag gelúkkig maken! Maar -, maar ik ben
zoo'n ongelukkig schepsel...! Ik kan niet..., ik kan niet.... En och, ik heb zoo m'n best
gedaan...!
ARTHUR

(ongevoelig).

Nou ja! Nou ja!
JENNY

(zij zit weer meer rechtop).

Zoo gaat 't niet meer! Ik kàn niet meer! -
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D'r is nooit iets anders als minachting of spot in je oogen. - Je hebt nooit, nóoit, éen
enkel hartelijk woord voor me -, iets téeders....
(Beweging van Arthur).

Och, ik verwijt 't je immers niet. Ik wéet 't immers, zeg 't immers zélf, dat 't m'n eigen
schuld is...! Maar wat moet ik nou doen!?
(Echt, sterk).

Nee, heusch, ik kan niet meer! ik kán nìèt méér.
(Zij schreit, hoofd gebogen, in haar zakdoek voort; tranen afdrogend).
ARTHUR

(iets meer onder den indruk; na een stilte - hij heeft het vertrek afgestapt; staat nu weer stil
-).

Ja.
(Hij ziet haar aan; korte stilte; dan, als heeft hij dit nu eerst ontdekt).

Je was vroeger zoo niet. Dat is 't. Je was vroeger ànders.
(Zitten).
JENNY

(smartelijk).

Ja - ja. - Dat is 't juist. Ik was vroeger anders! Maar toen... was 't immers óok niet
góed. Och, ik weet 't wel: als ik maar genoeg krácht had gehad.... Maar ik dee zoo
graag wat jij wou.... Ik wilde zoo graag zien met jóu oógen. En nee -, dat is niet goed
geweest. Als ik meer mezelf was gebleven.... Als ik had kunnen weerstáan.... Dan
zou je eindelijk wel weer iets in me zijn gaan zien - als vóor ons tróuwen....
ARTHUR.

En wat beteekent dat allemaal? Kan ìk daar soms iets aan doen? We zijn lang
genoeg geëngageerd geweest.... Ik was destijds dezelfde die ik nu nòg ben.... Of
is dat soms nièt zoo?
JENNY

(zij is weer wat tot rust gekomen; nadenkender).

Ja. En toèn -, toen ik nog niet zóó veel van je hield... als later.... Ik ben wel es bang
geweest....
(weer als eerst).

Maar in die tijd hieldt je van me.... Och, toen was je tegen mij, zooals je nou tegen
andere, alléen tégen ándere...!
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ARTHUR

(besloten; staat nu op).

Nou (hij bevoelt zijn hoofd; wrevelig, schamper).

Je zoekt... 'en eigenaardige tijd uit voor je confidenties...! Ik zal je mòrgen wel es
zèggen....
(ruw).

Ik heb nog wel wat te dóén, morgen, met me zaken.... Misschien kun je je daar even
indenken, dat ik dus nog wel wat rùst noodig heb.
JENNY

(zeer smartelijk).

Ar...! Ik heb toen nòoit geklaagd! Nòoit! Met geen wóord....
ARTHUR

(als boven).

Nee! Maar dat gezicht! En die houding!
JENNY

(snel).

Da's niet waar!
ARTHUR

(zonder acht te slaan op deze uitroep, kijkt Jenny korten tijd met blik van geringschatting
aan, wendt zich dan af en gaat naar achtergrond).

Draai jij 't licht uit.
Arthur door deur achtergrond af.

Derde Tooneel.
JENNY; daarna ARTHUR.
Jenny zit in fauteuil, in-een; blijft eenigen tijd in die houding; zucht; strijkt zich met de
hand over 't voorhoofd, laat hand op voorhoofd rusten; staat dan op, moeielijk; zal het
licht uitdraaien.... Maar zij bedenkt zich, gaat naar bureautje; opent dit langzaam;
opent laadje en haalt daar een pakje brieven uit, met lint aan elkaar gebonden. Zij zet
zich voor het bureautje, maakt pakje los, ontvouwt een brief, leest; ontvouwt een
anderen brief, leest; blijft dan voor zich uit turen, hoofd op hand steunend. Plotseling
begint zij weer te snikken.
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Deur achtergrond open en Arthur weer op. Hij heeft een huisjasje over zijn
rokoverhemd. Geen boord meer.
ARTHUR

(nauwelijks in de kamer; ruw).

Waar blijf je?
(ziet dat zij schreit; als boven).

O. - Zeg, dat begint me te vervelen, hoor! Wil je nou boven-komen!? Ja? Wat doe
je daar?
(Bemerkt brieven).

Hm!
JENNY

(door haar snikken heen).

Joù brièven....
ARTHUR

(hard).

Wil ìk jou es wat zèggen? Ik had 't morgen willen doen, kàlm. Maar 't is misschien
beter dat ik 't dadelijk doe, nou-maar-in-eens! - Ik heb me toen ik je trouwde iets
anders voorgesteld, 'en ander leven dan van tegenwoordig. Als ik thuis kom van
kantoor, als ik de heele dag hard gewerkt heb, dan wil ik 'en vroolijk gezicht zien.
Dan moet er in huis iets zijn dat...., dat me opkwikt. Dat is jou werk. Veel meer heb
je niet te doen, nou we geen kinderen hebben. En ik heb er recht op, zou ik denken.
Ik werk toch ook voor joù, hè! En als er menschen zijn, of als we zèlf uitgaan, dan
wensch ik dat je je behoorlijk voordoet..., dat je toont dat je opvoeding hebt genoten.
Daar.
(korte stilte)

Je ziet: ik verlang niet veel van je. Vroeger zou ik van me vrouw méér hebben
verlangd. Dat ik met 'r zou kunnen praten. Dat ze me zou kunnen begrijpen.... D'r
zijn mannen die zich laten scheiden, als ze later inzien dat hun vrouw niet op gelijke
geestelijke hoogte staat.... Nou, en kom dan nou meê.
JENNY

(zit in-een-gedoken voor zich uit te turen; antwoordt niet).

ARTHUR

(bij deur; dreigend).

Kòm je nou!?
JENNY
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(korte beweging met hoofd; beslist).

Nee.
ARTHUR

(verwonderd, dreigend).

Kom je nièt? Wat is dat? Wat heb jij?
(Hij gaat naar haar toe, vat haar bij den schouder).

Zèg?
JENNY

(rukt zich los; opspringend).

Ik wìl niet....
ARTHUR.

Zoo...!
(weer naar haar toe, grijpt haar bij de pols; ruw, dreigend).

Moet jij me n' es expliceeren!
JENNY

(uitbarstend).

Laat me los! Laat je me los...!
(Zij maakt zich met een ruk vrij).

Ik kán je níet méer zíén.
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ARTHUR

(eenigszins verlegen onder het geval; na korte stilte).

Zoo, hm.
JENNY

(haar kracht is weg; in fauteuil, moeielijk).

Och, ga nou... asjeblieft! Ik wou nu graag....
ARTHUR

(geeft zich een houding; toch onzeker).

Je begrijpt wel, dat ik me niet maar zoo laat wegsturen, hè...? Je zult me éerst
zéggen...!
JENNY

(als boven).

Toe -, laat me nou liever....
(Zij staat op, loom; bedrukt even, sterk, met hand de slaap; mat).

D'r moet 'en eind aan komen, is 't niet? - 't Geeft immers niets! Ik ben..., ja, ik ben
òp. En jij -, och je hebt zelf gezegd -, ik ben geen vrouw voor je -; ìk zal jòu tòch
nooit gelukkig maken.... We moeten er wat op vinden.... Jij kunt gemakkelijk.... Je
zult misschien met 'en ander gelukkig wezen....
(even bitter)

och, misschièn! (Korte stilte; dan, in een snik).

Maar je zult nooit 'en vrouw vinden, die zoo veel van je houen zal, als ik van je heb
gehouen. Née, da's zeker.
ARTHUR

(steeds verlegen met het geval; gewild-wrevelig).

'en Onzin die je daar allemaal uitkraamt! Wat hèb je toch? Is 't...
(zachter)

dat je zoo moe bent!?
JENNY

(zonder op Arthurs woorden te letten, als weg in herinnering; mat).
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Weet je..., ik heb wel es gehoopt, ik heb er wel om gebéden..., dat ik
langzamerhand.... Dat gebeurt wel, hè, dat je langzamerhand ongevoelig wordt -,
dat je... afgestompt.... En als je zoo altijd dooor... vernéderd wordt..., och, dan kom
je d'r toch eindelijk niet meer boven op..., dan ga je d'r toch wel eindelijk in onder...
(zij leeft weer wat op).

En ja, ik heb ook gehoopt -, dat m'n liefde voor je zou weggaan...; ik heb zelfs wel
'ens gelóofd dat ik niet meer van je hield.... Maar dan -, nee -, en och, dan was ik
er weer bijna gelúkkig om, als ik voelde dat 't niet wáar was..., en dat ik nog altijd
even innig van ja hield!
ARTHUR

(als boven).

Nou ja..., dat zijn 'en heeleboel woorden...!
(tracht schamper te zijn).

Je verwijt me niets, hè? Dat heb je gezègd! Maar ìk heb 't toch maar alles gedáan!
- Maar god, kind, ik kan toch niet op elke trek van je gezicht letten, ik kan toch niet
als ik thuis kom eerst informeeren in wat voor stemming dat je bent...!
(Korte stilte).

Ik hou van kracht en van persoonlijkheid.... Ik kan er niet tégen als menschen over
alle kleinigheden zitten te piekeren.... Als i k dat had gedaan, dan was ik er nooit
gekomen...! Bij mij gaat alles flink, snel.... En dan kan er wel es 'en
(aarzelender dit)

woord vallen, nou ja, dat misschien niet zoo heelemaal vriendelijk is....
JENNY

(oplevend, wanhopend).

Als 't dát wás...! Maar je bent immers nóoit ánders als... onvriendelijk tegen me! En
met ándere vróuwen...!
ARTHUR

(geprikkeld nu weer).

Maar wat bliksem, wat wìl je dan toch!? Wat moet dat dan allemaal!?
JENNY

(weer zwakker).

Ja -, dat weet ik niet. Nou zal er wel niets meer aan te doen zijn.... Nou zal 't wel uit
zijn... voor goed.
(Snik).

Och, Ar, ik had 't me alles zoo anders voorgesteld.... Ik was zoo gelukkig toen je
me vroeg... Ik heb je zoo bewónderd.... En ik voelde me zoo trotsch op je, als de
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menschen je zoo prezen. Je hebt me gekwetst -, dikwijls, als je al m'n jonge-meisjes
moeielijkheden zoo erg luchtig opnam. En dan..., als je soms zoo luidruchtig was
met papa en de jongens... en dan net dee alsof ik er niet bij was, dan... dan werd
je me op-eens zoo vréemd; en dan kreeg ik angst.... Maar die heerlijke zékerheid
bij alles wat je zei en dee.... O, ik gaf me zoo graag aan je over... Jou kracht zou
zoo'n steùn zijn ook.
ARTHUR.

Nou ja -, maar nòg es...!
JENNY.

Toe, laat me nu... Je hebt me nooit laten spreken...! Als ik 't vróeger wou, al kort na
die gelukkige tijd van toen we pas getrouwd waren.... Toen kòn ik nog niet altijd
zwijgen.... Toèn heb ik je nog willen weerstaan....
(even schamper).

Dat was die tijd toen ik ànders was!
(weer als voren).

En dat jij zoo verschrikkelijk... god, nee! En ik hield toch van je! Ik wilde je gelukkig
maken! Toen heb ik me zoo vast voorgenomen... om altijd te zwijgen..., om alles te
doen wat je wilde... al zou ik er ook heelemaal nièts door worden.... Och, dat je dat
nooit hebt gemerkt, hoe ik in stilte voor je heb gezorgd, wat ik allemaal heb bedacht
om je plezier te doen... en hoe ik gehùnkerd heb naar een enkele blik - niets méer
- dàt je gemerkt hadt en dat 't je pleizier dee...
(moedeloos)

Maar nóoit iets! - En je werd hoe langer hoe norscher en ontevredener...! Wat gàf
't dan, alles! 't Is maar: je houdt niet meer van me..., àls je ooit echt van me hebt
gehouen! 'k Was móói... Je wil graag bewonderd worden.... En je hebt wel gemerkt
dat ik dat dee.... Maar nou: ik hinder je altijd.
ARTHUR

(staat op; hij is zenuwachtig).

Wat wil je dan? Zeg me dan wat je wìlt. Of je nou al die ouwe dingen.... Dat geeft
niks. We zijn nu eenmaal getrouwd, niet? Nou. dus.
JENNY.

We hebben geen kinderen.... Laten we....
(Snik).

Laat me weggaan.... Laat ik ergens buiten.... Dan kunnen we dénken.... En als jij
dan na eenige tijd..., als je goed wéet..., nou...
(zeer moeielijk).

Nou, dan... zullen we scheiden.... Vin jij dat... ook niet 't beste...?
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ARTHUR

(hij is zeer onder den indruk; stappen door het vertrek; een stilte; dan, gewild-wrevelig).

Onzin! Dat kan niet. Nou ja, met mijn drukke bezigheden...! Ik had misschien wel
wat meer....
(Blijft voor Jenny staan).

En wou jij me hier zoo laten zitten. Alléén!? En jij dan...? Dat hou je immers toch
niet uit? Geloof jij in-ernst...?
JENNY

(schrijnend).

Als 't nou móet. Wat geeft 't nou... ànders?
ARTHUR.

Hm! Maar dan...
(Hij zinkt in fauteuil neêr; zenuwachtige lach).

Wel 'en beetje plotseling, niet? Hadt me wel wat kunnen voorbereiden... Je begrijpt:
ik kan je daar niet zoo maar in-eens antwoord op geven....
(Korte stilte; staat dan weer, met een ruk, op; echt-wrevelig).

Ik wil je dàt wel zeggen: je hebt 't er aldoor zoo over gehad, dat ik zoo in 't geheel
niet aan jou heb gedacht..., over mijn egoïsme.... Is 't niet, dat bedoelde je toch!?
(uitbarstend).

Maar 't is vervlóekt egoïstisch van joù.
(Hij zwijgt).
JENNY

(smartelijk, smekend).

Ar... toe...!
ARTHUR

(in zijn gedachten).

Nee...
(Tot Jenny, zenuwachtig-wrevelig).

Ga jij nu slapen, hè. Dan zullen we morgen, als we kàlm zijn....
JENNY
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(staat, moeielijk, op; zwak).

Nacht....
(Zij gaat, hoofd gebogen, naar deur rechts, opent die).
ARTHUR.

Waar ga je naar toe?
JENNY

(hoofdbeweging van iets als: ‘laat me maar’). Jenny door deur rechts af.

Vierde Tooneel.
ARTHUR; later JENNY.
Arthur, in opwinding, loopt het vertrek op-en-neêr. Ziet flesch cognac nog staan.
Schenkt zich, in het groote groc-glas, een flinke scheut cognac in; de flesch klettert
even tegen het glas. Drinkt in één teug leeg. Zinkt in fauteuil neêr. Dan hoofd
achterover tegen fauteuilrug. Zijn hand betrommelt leuning. Staat weer op. Loopt. Blijf
staan. Aarzelt. Dan, plotseling, neemt hij een besluit. Hij gaat naar deur rechts, opent
die, en roept, vragend; zijn stem is verzacht.
ARTHUR.

Jenny, Jen...
(Geen antwoord; hij vervolgt, zenuwachtig).

Zeg, - zit je daar... in 't donker...? Hij gaat door deur rechts af, doch komt dadelijk
daarop weer terug; hij voert Jenny mêe. In de kamer trekt Jenny hand terug.
JENNY

(moe).

Wat wil je nou nog....
(Stilte).
ARTHUR

(aarzelend).

Zie je.... Je hebt misschien wel.... D'r is misschien hier-en-daar wel iets waars... in
wat je hebt gezegd....
(Stilte. Jenny staat, heftig pogend haar tranen in te houden, met gebogen hoofd,
zenuwachtig aan zakdoek te plukken; reageert niet).

En als ik je nu wou beloven....
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(Stilte; dan, zacht).

Ik hóu wèl van je.
(Jenny kan zich nu niet meer ophouden en zij breekt bij Arthurs laatste woorden in
hartstochtelijk snikken uit. Arthur fronst even de wenkbrouwen; aarzelt; dan, hartelijk
voor de eerste maal).

Toe nou.... Wil je nog.... Willen we nog es ons best doen....?
(Hij trekt haar tot zich, neemt haar in zijn armen).
JENNY

(zij slaat haar arm om Arthurs hals, blijft snikken; zoekt dan, vindt zijn mond; hij kust haar;
zij kust hem weer, hard, hevig; dan, stamelend).

Je bent zoo... lief..., zoo goed...
(plotseling, woest).

O god -, ik hou zoo... verschrikkelijk veel van je...!
(omklemt hem weer, krampachtig; laat dan wat los, kalmer wordend; vleit heur hoofd
tegen Arthurs schouder; diepe zucht van verlichting.)
ARTHUR

(blijft even in houding, Jenny tegen hem aan; dan, zich langzaam vrij-makend).

Ja....
(Hij is vrij; Jenny is weer in fauteuil; hij werpt het hoofd op, wringt even de schouders,
als voelde hij nog een na druk, dien hij nu van zich wil werpen; gaat dan naar haar
toe; streelt haar; glimlachend, vermanend; de meerdere weer:)

Hoe kwam je nou zoo...!
(Stilte; dan, met meer nadruk)

En nou wil je ene wel beloven.... Nou krijgen we nooit een herhaling, hè?
Jenny schudt het hoofd: neen.
ARTHUR.

Daar reken ik op
(kijkt op horloge).

Hè, god, drie uur! Kost me 'en stùk van me nachtrust! Draai jij het licht uit!
(kort)

En kom je dan dadelijk!?
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Hij gaat zonder antwoord af te wachten door deur achtergrond af; laat deur achter
zich open.

Vijfde Tooneel.
JENNY alleen.
Jenny is, toen Arthur bij de deur was gekomen, opgestaan. Zij zet nu de cognacflesch
in de kast, ruimt hier en daar in de kamer op. Zij doet alles langzaam, als werktuigelijk.
Dan blijft zij staan, tuurt voor zich uit, starend. Zij is in sombere gedachten; schudt nu
even, moedeloos, het hoofd en zucht. Maar dan weet zij zich wat op te heffen; draait
het licht uit. Door de opengebleven deur achtergrond schijnt het licht dat op het portaal
brandt naar binnen.
Jenny langzaam door deur achtergrond af.
Het licht op het portaal wordt uitgedraaid.

Doek.
April 1906.
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Stille stoet
door Louis Carbin.
Maanden lang was de droge Oostenwind gevaren over de grillige, kale heuvelingen
van 't land Sidenreng, dat verlaten lag in stille oorlogseenzaamheid. Op vele plaatsen
was 't lage, schriele gras afgebrand en vlekten de zwart-bruine en stoffig-gele vakken
schotsen scheef over en langs de hellingen, vreemd afstekend tegen 't zoo blanke
van den hel-blauwen tropenhemel. En waar in de vlakten voorheen de sawah's
vocht-glanzig spiegelden waren nu wit-geel de wijde rechthoeken met stoppelige,
verdroogde padi-plantjes.
Trillerig heet stonden beweegloos de luchtlagen in de wind-beschutte dalen, waar
iederen dag de middagzon de kleine, grijze rolsteentjes der opgedroogde
kali-beddinkjes heller opbleekte.
Al maanden achtereen was die hemel wolkenloos en bleef die wind droog.
Nu was dan ook opengespleten de vochtlooze grond met vele, kleine, korrelig
berande barsten, heet en schroeiend. Alleen langs de zeekust, waar dichte, lage
boomgroei was en langgerekte palmbosschen bij strandkampongs stonden, bleef
nog vocht in den grond. En ook uit het diep 't land inbogend dal van den thans smal
vloeiende Keradja-rivier streefde sappige boomenwarreling op.
Maar over de van 't Westen naar 't Oosten geleidelijk hooger bultende
heuvelbobbels waren spaarzaam verspreid de lage boschjes met hun armelijke
schaduwtjes: Krakend met knappend takjes-gebarst bewogen daar de boompjes
op den drogen stagen wind, die de zon gretig hielp in haar langzame verschroeiing.
Uit den verkorrelden grond woeien bij wijlen stofwolkjes op, gingen een eindje
voort, maar vervaagden al heel spoedig in fijn zwevend poeder, dat zich voegde bij
den meegevoerden ijlen rook van brandjes, hier en daar. En niet snel of haastig,
maar stadig, kalm trok die van heete stof en dampigen rook zwangere Oostenwind
over 't verdorde oorlogsland Sidenreng, trok hij van 't verre hooggebergte westwaarts,
om na laatste palmenruisching boven de kustkampongs, zich te laven aan de zilte,
vochte uitdampingen van de eeuwig deinende zee, diep pauwe-blauw met druk
beweeg van wit-schuimende kopgolfjes.
Domweg redeloos waaide die wind, hielp de Nederlandsche troepen in 't
verbranden van terreinhindernissen en van genomen versterkingen, maar
ondersteunde ook den vijand in 't door vuur raseeren hunner voorterreinen. Even
redeloos rechtvaardig als de zon zoowel de moeizaam patrouilleerende troepen
begloeide als de hongerig achter hun steenen walletjes wachtende vijanden. - Die
bruine krijgers tegen hun zin geprest door uitzuigende despootjes, hadden reeds
maanden geloerd naar de troepen van een straffend gouvernement, dat maar steeds
zich wachten liet.
En onderwijl was de padie-oogst mislukt en de invoer werd belet door 't bedrijvige,
witte oorlogschip, dat hun reeds tevoren vol ontzetting met zijn geschut uit de
kust-bentings verdreven had.
Daar was droogte, armoede en eenzaamheid alomme in de landstreek Sidenreng.
En terwijl de wind zacht maar stadig door bleef varen over 't dorre land, had ten
slotte het wachten der bruine krijgers een einde genomen: Want ten laatste dan
hadden ze de troepen zien komen, en waren gedood, gevangen of verdreven.
Den middag, dat de vijandelijke hoofdversterkingen voor de Kloof van Watan door
de Hollanders genomen waren, stond de zon reeds halverwege den westelijken
hemel, toen pas 't gewonden-transport afmarcheerde.
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Langzaam slangelde de ris tandoe-dragers, met hun naakte bruine lijven en
beenen, en hun witte, kegelvormige spitse stroo-hoofddeksels, de eerste der vele
nog te overtrekken hellingen af. Twee aan twee droegen zij een zwaren bamboestok
op de bloote schouders, terwijl tusschen hen mee-wiegde, dikwijls schokte, de in 't
zeildoek liggende gewonde.
Vooruit ging een klein troepje geweerdragende, achteraan volgde een halve sectie
soldaten als achterhoede.
Druk schitter-flikkerde de sabel van den jongen luitenant, die 't commando had
en veel
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gebaarde bij zijn aanwijzingen. Even omziende zag hij hoe de laatste compapnie
verder optrok naar 't Oosten. Op den heuvelkam, hoog nu voor hém in 't dal, waren
de soldaten als vreemd scherpe poppetjes donker tegen de lichte lucht, allemaal
afzonderlijke gestaltetjes netjes achter elkaar.
't Laatste silhouetje zakte weg achter de scherpen heuvelrand.
Eenzaam slangelde nu 't transport voort over 't nergens vlakke land.
Langzaam ging 't voort, voetje voor voetje, want er waren veel gewonden en
weinig dragers.
Gloeiend-rood, nat-glimmend van de warmte 't zon beschenen gelaat, liep de
jonge luitenant, die 't transport veilig terug moest geleiden naar 't strand-bivak van
Paré-Paré, langs den trein af en aan, opwekkend en aansporend, want de dragers
hadden een vermoeienden dagtocht achter den rug en waren moe, terwijl Paré-Paré
nog ver was en de zon onverstoord daalde.
Dan zetten bij wijlen plots eenige dragers hun last neer en hurkten zwijgend neer,
stug de gezichten door afgematheid, onwillig hun gewonde medemenschen verder
te dragen. Zwijgend, blij over dit oponthoud, zetten de de achteraankomende koelies
ook hun last neer, hurkten eveneens met stugge, moede gezichten.
Dan klonk scherp in de tropische hittestilte 't fluitje van den luitenant: - een lange
stoot: ‘Halt.’
Het reeds een eind voorgeraakte overige deel stond stil, de tandoes gingen van
de schouders, de dragers hurkten neer in doffe lusteloosheid.
't Voortroepje stond stil, zette de geweren af en keek afwachtend rond, zoo ook
de achterhoede.
De jonge luitenant zag die moeheid en begreep te moeten wachten een wijle.
Maar daar was groot ongeduld in zijn wachten, want in die gedwongen rustpoozen
leek de zon wel zichtbaar snel te dalen. En de jonge verantwoordelijke tweede
luitenant dacht er aan, hoe ver Paré-Paré nog was en dat de veiligheid van den weg
niet zoo zeker bleef.
Zijn ondergeschikten evenwel door suffe afmattingsslapte onvatbaar voor eenig
idee van gevaar, voelden niet de verantwoordelijkheid voor 't nog zwakke leven der
gewonden. En dezen zelf waren in hun hart eigenlijk ook al dankbaar voor iedere
halte, dat ze niet meer schokten en schommelden met de pijnlijke leden.
Als dan eindelijk de jonge luitenant zag, hoe de dragers wat tegen elkaar begonnen
te praten, werkte hij hen weer moeitevol op met zijn door schorheid schreeuwerige
stem, weer op uit hun bij-de-pakken-neer-zitten. Dan was de moeheid al weer zoo
ver genezen, dat hij hier met overredende stembuiging, daar met scherpe intonatie
de eigenlijk zoo natuurlijke onwilligheid overwon.
Ze hadden voor hem opgehouden te zijn: menschen, die hun gewonde
medemenschen in veiligheid moesten brengen; 't waren, door moeheids-versuffing
geestlooze lastdieren, die opgebruikt waren en toch voort moesten.
Dan ging 't weer voort, stap voor stap over den ongelijken karreweg, waarop
iedere schrede willekeurig hooger of lager trad dan de vorige.
En alom was de geluidlooze eenzaamheid van 't warme, dorre land.
Dan liep de hooge gestalte van den luitenant, met zijn lange beenen groote passen
nemend, rustig mede, werktuigelijk rondspiedend van tijd tot tijd, over de heuvelingen,
die zoo zeer verkleinden zijn gezichtskring. Voor hem was 't gaan een rust, tot er
weer kwam zoo'n gedwongen oponthoud en weer zijn zenuwen strak gespannen
stonden, door 't vol ongeduld moeten wachten.
En rondomme die traag kruipende slang van dragers en wakers geen levend
wezen in 't vereenzaamde oorlogsland Sidenreng, waarboven hoog en strak zich
welfde de wolkenloozen hemelkoepel, angstig leeg zoo zonder één vliegend dier.
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Gedurig keek de luitenant rond en zag hoe steeds zich uitbreidden de
heuvelschaduwingen en hoe doffer de tinten werden van 't golvende landschap,
want steeds meer gloeide de stralende zon den westwaarts-marcheerenden pál in
't moede gelaat.
Tot eindelijk de zon, bloed-roode-gloeiend
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cirkelvlak in wit-uitgebrand blauw veld wegzonk achter een verren heuvelkam, die
nu zwart scherp-belijnd werd en aan de afgekeerde zijde een zwaren brand leek te
bergen, welks dof-roode gloed opsloeg tegen 't lucht-blauw en er hooger op met
vaag-groene tinten in verdoezelde.
Nog bleef 't licht, maar reeds kwam lijk iederen avond de nacht-brengende kalongs
aangevlogen van 't Westen in onregelmatige troepjes.
Luguber wiekten die zwarte vogelachtige silhouetten geluidloos over den verlaten
voorttrekkenden gewonden-trein. Hier en daar kreunde een gewonde zwak op in
de zwaar zich legerende avond-stilte - de tropenavondstilte, die niet alleen 't oor
waarneemt, maar die je geest tasten kan, die je voelt sterk en vijandig-machtig.
Een lange wijle bleef 't land nu in wijde zwakke golving. Er werd weinig
stilgehouden, maar 't loopen ging langzaam, moeizaam.
De luitenant stond even stil, liet de trein langs zich trekken, wischte zich 't bezweete
gelaat, en nam zijn bruinen bamboehoed in de hand.
Hij sloot zich bij den sergeant der achterhoede aan.
't Gaat beroerd langzaam Swart.’
‘Ja Luit, we hebben veels te weinig dragers.’
‘Roeien met de riemen die je hebt, Swart. De kerels zijn zoo moe als honden.’
‘Ja, voor donker zijn we er niet, Luit.’
‘Neen.’
De luitenant zweeg, die waarheid was hem onaangenaam.
Samen liepen zij nu tusschen de achterhoede en den staart van den trein. De
luitenant met afwezige gedachten turend naar 't bruine, bloote, heupwiegende
bovenlijf van den achtersten tandoedrager, liet zich een oogenblik gaan, zonder
ergens de aandacht bij te hebben. Een wijle kwam over hem 't zelfde in
gedachtenlooze berusting, moede voortsjokken, dat hij bij de dragers had opgemerkt
en dat als een zachte kalmeerende hand over de gespannen zenuw-snaren streek.
Op eens echter zag hij weer bewust, want de achterste dragers zetten hun last
neder en hurkten er bij.
‘Verdomme, wat is er nou weer,’ driftigde 't in hem op. De gansche trein dragers
zat neergehurkt bij hun last, zooals al zoo dikwijls was voorgekomen.
‘Ajo, ajo’, riep de luitenant plichtmatig, ‘vooruit, 't wordt al donker.’
Zwijgend met sombere gezichten bleven de koelies zitten. Ze waren òp. Hij
begreep 't, kon er ook weinig aan doen. Hij keek om zich heen. Ze waren nu bij een
groepje armelijk tegen elkaar ingestorte huisjes op een kale vlakte. Ringsom golfde
op 't heuvelland, welks groen reeds grauwde.
De avond-donkering snel gekomen van 't Oosten, waarde reeds verschemerend
rond, slechts was nog in 't Westen de zwakke, mat-roode brandgloed, waartegen
op de scherp-geteekende heuvelrand fijntjes contourden de boomsilhouetten.
Maar gansch 't overige luchtblauw verzwartte al en wit-flikkerende sterrepuntjes
waren van onversluierde helderheid.
Hij herkende de plek, nu was 't voor een wandelaar nog een half uur loopen. Hij
was hier dikwijls met patrouilles geweest.
‘Korporaal Jager.’
‘Jawel Luitnant.’
‘Ga jij met vier kerels vast vooruit, meld dat we komen en vraag om assistentie,
zeg dat we bijna niet meer vooruit kunnen.’
‘Jawel Luitenant.’
De korporaal wees vier man aan en marcheerde met hen naar voren; de luitenant
volgde hen met lange stappen tot aan de voorhoede, bleef ze daar staan nakijken.
Hij keek er naar hoe bij 't verder loopen hun hoofden tegen de nog na-gloeiende
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lucht perspectiefloos oprezen boven den heuvelrand; toen hun lijven; eindelijk
stonden ze op den hellingrand, vijf zwarte uitgeknipte poppetjes tegen de lichte
lucht. De poppetjes zakten weer weg in 't zwart van de heuveling.
Weder was absoluut de leegheid der kale, wijde heuvelingen rondomme.
Zwaarder en zwaarder legerde zich de nacht-schemering. Zeer snel stierf de
tropendag.
De luitenant liep langs den trein naar de achterhoede ontevreden bemerkend,
hoe hij in dien maanloozen voornacht nauwelijks de
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gelaatstrekken der neergehurkte koelies meer kon onderscheiden.
‘Swart,’ zeide hij weer.
‘Wat blieft u, Luit.’
‘Jij moet maar 't toezicht nemen over de achterste helft. 't Zal lastig bij elkaar
houden zijn in donker.’
‘Jawel Luit.’
‘Als je om een of andere reden stil moet houden, fluit dan halt, hè.’
‘Jawel Luit.’
‘Ajo,’ riep deze weer, in zijn handen klappend met gedwongen opgewektheid
langs den trein naar voren gaand: ‘we zijn al dicht bij huis.’
De menschen na deze langere rust wat op hun verhaal, huiverig misschien ook
voor 't sneller en sneller overvallend duister, pakten machinaal hun lasten weder
op en de stille stoet zette zich weer in beweging. Zij trokken over den laatsten
heuvelkam, die hen nog van den zeeboezem van Paré Paré scheidde.
Nu konden zij daar in de verte zien nevelen, de avonddampige baai, aan welker
zuideinde het bivak lag.
De luitenant liep bij de voorhoede en volgde nu den weg, die zuidwaarts omboog
naar een pisangboschje, welks breede bladeren op den wind als spokige armen
gebaarden in de duister.
Tusschen de korte, dikke stammetjes gekomen verwaasde reeds de duisternis
alle vormen. Alleen 't kale, onregelmatige pad bleef zich als een wazig-grauwe band
teekenen in 't schemerlicht der sterren.
Weldra schoof 't weggetje in 't lange bosch van jong opgaand hout.
Zwijgend ging de stille, lichtlooze stoet voort in 't stikke bosch-duister. Monotoon
knerpten droog de bamboe draagstokken, zacht zwiepend op den wieggang der
dragers, enkele gewonden kreunden zacht.
Dicht op hen aan drong de zwarte vijandige bosch-nacht. De dorre Oostenwind
deed zacht de door hem uitgedroogde takken kraken. In de verte blaften honden.
Langzaam, schoorvoetend ging 't voort.
Gerekt klonk ineens de fluit van den sergant.
De luitenant antwoordde.
De verre honden jankten nijdig in den zwarten nacht.
De luitenant liet halt houden en liep tastend, struikelend langs de neergehurkte
dragers, die nauwelijks te zien waren.
Eindelijk was hij bij 't einde van zijn gedeelte, onaangenaam aandoende leegte
was daar achter. Hij trachtte in de verte te zien, maar alles bleef zwart, alleen de
boomkruinen teekenden zich tegen de schemerende sterrenlucht.
Hij floot en kreeg antwoord.
Op 't geluid af loopend, de voeten pijnlijk stootend tegen onzichtbare wortels en
steenen, liep hij eindelijk tegen een neergehurkten drager op. De man bleef suf
zitten, schrok niet eens.
‘Swart waar zit je’ - turend in 't zwart voor hem.
‘Hier Luitenant.’
‘Wat is er, konden ze niet verder.’
‘Neen Luitenant, er is een gewonde uit de tandoe gevallen.’
‘Wat zeg je!? Gevallen!?’
Hij stond nu bij den sergeant, dien hij meer merkte dan zag.
‘Hoe is dat gekomen. Ligt hij er nou weer in?’
‘Ja Luitenant, de voorste drager is gewoonweg omgevallen.’
‘Was 't een zwaargewonde?’
‘Neen, gelukkig niet, alleen maar een vleeschwond.’
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‘Kunnen we weer vooruit?’
‘Jawel Luitenant.’
‘Kom even mee.’
Samen tastten zij hun weg naar voren.
‘'k Zie niks meer Luitenant, waar zijn die van u?’
‘Een eindje vooruit. Wacht, ik zal bij de voorhoede wachten tot je opgesloten bent,
dan fluit je wel.’
De luitenant liep een eindje het leege donker voor hem in, was al heel spoedig
de zekerheid omtrent de goede richting kwijt.
‘Hallo!’
Stemmen bromden voor hem uit, en weldra tastte hij zich weder verder voort
langs den trein.
Bij de voorhoede gekomen hoorde hij de sergeant voorwaarts fluiten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

136
‘Ajo.’
Voort ging weer de lichtlooze, stille stoet in het stikke donker.
De luitenant spiedde scherp uit of er nog geen hulp kwam opdagen. - Te mee
zou hij nog heelemaal niet verder kunnen. - 't Vooruitgezonden troepje kon anders
allang in 't bivak zijn.
Ver achter hem klonk weer 't fluitje van den sergeant.
‘Halt maar weer,’ zei hij tegen de voorhoede.
De trein hurkte weder neer in 't sinistre nachtzwart.
Geduldig berustend wachtte hij, nu zelf reeds te òp om nog ongeduldig te kunnen
zijn.
‘Wat is er.’
Hij hoorde een der menschen wat uitroepen, toen, ziende rosse rookgloed voor
zich uit, begreep hij.
‘Goddank daar komen ze. Als ze nou maar versche dragers hebben meegebracht.’
Dichter en dichter kwam de rosse rokige gloed, hij floot eens om zijn plaats aan
te wijzen. Reeds kwamen roode glinsteringetjes op de bladeren naast hem.
Weldra glansden zijn oogen in 't helle licht en trad een sectie met fakkeldragers
hem tegemoet.
Hij beduidde ze door te loopen naar achteren, naar den sergeant.
‘Zoo Heemstra, ik dacht dat je heelemaal niet meer kwam,’ zei zijn medegekomen
oudere collega Haverman.
‘Nou als jij niet gekomen was, dan waren we van nacht hier blijven zitten. Wacht,
regel jij hier 't verwisselen der dragers, dan ga ik even achteraan kijken, waar Swart
zit.’
‘Goed.’
Heemstra liep opgewekt den trein langs. 't Deed goed dat licht, dat
rood-vlammende fakkellicht, 't welk met zijn ongedurig flapperen drukke beweging
scheen te brengen in 't somber doodsche bosch. ‘Wat geeft 't nog een verdomde
hoop licht,’ mompelde hij voor zich heen, turende naar den grond om niet te
struikelen.
Hij was aan 't eind van zijn gedeelte gekomen.
‘Verdomme 't brandt!!’
Verschrikt zag hij hoe op 't stuk weg achter zijn transport-gedeelte 't gras en de
struiken aangestoken waren door afgevallen fakkel-slakken; zag hij hoe de zachte
droge wind van dit vuurtje een boschbrand dreigde te maken.
't Vuur loeide reeds in de kracht van fel opbranden, hel was alles nu om hem heen
verlicht. Hooge vlammen bliezen hun vonken steil de lucht in, en daar achter waren
de overige gewonden.
Haastig liep hij de bovenswindsche struiken in, en werkte zich om 't vuur langs
door de dichte plantenwarreling, tot hij weer kwam op den weg, nu aan de andere
zijde van 't vuur.
‘Swart.’
‘Jawel Luit.’
‘Hierheen, Swart. Ga toch van den weg af, man. Volg me maar,’ riep hij druk
achter elkaar.
Hij pakte een der dragers bij den arm, en leidde hem door 't zooeven gebaande
paadje bovenswinds van 't vuur, tot de man zelf den voortroep zag en ineens niet
meer moede met zijn last voortdraafde naar den weer hervonden weg.
‘Ajo dan - ajo dan’ - riep Heemstra die was blijven staan en met eenige
ongerustheid zag hoe 't vuur, ondanks den wind, toch naar hem toe greep.
‘Ajo dan Swart, vooruit man, anders zitten we er midden tusschen.
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Heemstra keek er naar hoe de verschrikte oogen der dragers rood-glansden in
't hevige vuur-licht, hoe roode glitteringen gleden over de bruine, zweet-vochte lijven.
Toen ze voorbij waren, zag hij hoe 't vuur, dat nu met zwaar gekraak en
luchtgebruis oploeide, al was waar ze geloopen hadden.
Hij sloot zich aan, blij dat alles bij elkaar was. De dragers wisselden snel om en
zoemend, door 't drukke praten over en weer, zette de eerst zoo stille stoet zich nu
in snelle beweging.
Heemstra bleef met den sergeant achteraan loopen.
‘Nu hadden we licht Swart’ schertste de luitenant.
‘Jawel, Luit, maar 't zijn toch stomme
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dingen die fakkels. 't Zou me niks verwonderen als ze nog meer brandjes op den
weg gemaakt hebben.
‘Hé, wat is er nou weer,’ vroeg Heemstra, toe hij al de dragers plots zag stil staan,
zonder te hurken nu.
‘Daar heb u 't al, net wat ik zei Luitenant.’
Boven de hoofden van de voor hen loopenden laaide een helle gloed. Haastig
draafde Heemstra naar voren.
De weg liep langs een zware pagger en voor en opzij greep nieuw vuur al 't droge
gewas om zich aan.
‘Hakt de pagger stuk.’
Maar hij hoefde 't niet te zeggen, de soldaten van de voorhoede braken haar met
hun lichamen open.
Haverman samen met een paar kerels stonden 't naderend grasvuur uit te slaan
met lange rietstokken. Als baarlijke zwarte vuurduivels stonden ze daar in den
knetterenden, loeienden gloed zich te weeren, terwijl Heemstra de dragers door 't
donkere gat in de rossig verlichte pagger dreef.
‘Zijn ze er?’ vroeg Haverman.
‘Ja, wat kom je nou toch ook met die beroerde fakkels,’ schreeuwde Heemstra
tegen hem, nijdig en driftig.
‘Houd je bedaard man.’
Ze liepen een wijle zwijgend achter den troep, die nu over vlak terrein 't bivak
tegemoet ging.
‘Och je hebt gelijk, maar die soesa maakt je een beetje druk.’
Achter hen blies nu een reuzige boschbrand zwarten, rood-doorgevonkten rook
't schemerig sterrengeluchte in en joeg de stâge, dorre Oostenwind de vonken voort
over nieuwe droge boomen en struiken.
‘Gelukkig dat ons voerterrein geraseerd is,’ kwam Heemstra, anders zou ons
rommeltje ook nog in brand vliegen met die verdomde droogte.’
Vlug ging 't nu voort, 't bivak tegemoet, waar de dokter de doodelijk vermoeide
gewonden onderhanden kon nemen, en waar rust was voor de anderen.
En onderwijl bleef den ganschen langen nacht de brand zich uitbreiden over bosch
en hellingen.
De nog niet vlamgevatte boomen stonden als reuzige zwarte dingen voor den
heeten sidderenden gloed.
Daar achter bleven de ontembare vlammen opspuiten als waren ze een
opeenhooping van vuurfonteinen, gansche brandende stukken werden opgeslingerd,
en vielen neer om nieuw vuur te doen ontstaan.
En de vuurzee kookte, bruiste ziedend, knetterde als geweersalvo's, loeide huilend
op in den stillen sterrennacht.
Vreemde lichtingen en schaduwen wemelden over de omringende hellingen.
De wind-rimpeltjes op 't wijde baai-vlak kregen druk-riemelende vuurrandjes.
Vogels wiekten onder hevig gekrijsch naar 't Zuiden.
En over dat al, over al dat hevige, woestlaaiende, was strak en hoog de
sterrenlucht, kalm en koel-grijze schemering, met scherpe flikkeringetjes van sterren,
die nu wel leken fijne diamantjes daar hoog schitterend door dien vuurgloed.
Drie dagen lang bleef 't vuur rondwaren langs de kuststrook, want maanden lang
was de droge Oostenwind gevaren over 't vereenzaamde land Sidenreng, en had
hij alle vocht aan de planten onttrokken.
Daarna lag weer stil en levenloos 't grillige heuvelland.
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Op méérdere plaatsen was nu 't lage, schriele gras afgebrand en vlekten er
zwart-bruine vakken wijd en zijd over en langs de hellingen.
En waar eertijds dichte, groene bosschages waren, stonden nu vele verkoolde,
bruine stronken en stammen bijeen. En de droge Oostenwind bleef stadig waaien
onder den immer wolkenloozen hemel.
Daar was droogte, armoede en eenzaamheid alomme in de landstreek Sidenreng.
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Boekbespreking.
Louis Couperus, Dionyzos; De Berg van Licht, 3 dln.; Van Oude
Menschen, De Dingen, Die Voorbijgaan..., 2 dln., Amsterdam, L.J. Veen,
zonder jaartallen.
Nergens jaartallen op de titels! Wij zijn dat helaas zoo gewoon van den uitgever
Veen, en van vele andere uitgevers. Nog onlangs heeft zich de heer Netscher over
dit misbruik eenigszins ruw, maar zeer terecht, beklaagd.
Maar waarom nemen de schrijvers er genoegen mee, waarom maken zij de
behoorlijke dateering toch niet tot een voorwaarde bij de overdracht hunner rechten
van uitgaaf?
Dit verwondert mij vooral van iemand als Couperus, die de noodzakelijkheid der
dateering blijkbaar begrijpt, immers hij pleegt er stipt voor te zorgen, dat wij althans
te weten komen wanneer zijn boeken geschréven werden. Wij vinden die
nauwkeurige opgaven op de laatste blz. van elk zijner producten. En het is zeer
interessant zijn mededeelingen na te gaan en te vergelijken. D i o n y z o s , een boek
van 346 pagina's, ontstond - zoo lezen wij onder den laatste regel der slotpagina:
Maart - Juli 1903, dus in ten hoogste 150 dagen, de drie dln. ‘B e r g v a n L i c h t ’,
en de twee dln. ‘V a n O u d e M e n s c h e n , e n z .’, te zamen vormend 1290
bladzijden, werden neergepend tusschen Sept. 1904 en Nov. 1905, in 14 maanden
of 425 dagen, d.i. - zelfs al neemt men aan, dat de schrijver in al dien tijd geen
enkelen dag vacantie nam - toch nog meer dan drie pagina's druks per dag.
Bedenken wij dat de auteur zijn werk toch zeker minstens éénmaal overschrijven
moet, vergeten we ook zijn correctie-werk niet, dan past het ons voor deze werkkracht
een niet gering respect aan den dag te leggen.
Nu weet ik wel, héél veel (kwantitatief) staat er nu juist niet op een bladzijde van
Couperus' boeken. De heer Veen heeft een waarlijk bijna overdreven zorg voor
onze oogen. En dan is er nog een eigenaardigheid van den schrijver zelf, waarmede
men rekening houden moet alvorens men zich al te zeer verbaast over zijn
productiviteit: de heer Couperus heeft de gewoonte al zijn opmerkingen en die zijner
personen, in den regel met precies dezelfde woorden, eenige malen te herhalen.
Hij doet mij daardoor wel eens terugdenken aan een aardige figuur uit mijn
gymnasiale jaren, een geschiedenisleeraar, die bij zijn lessen op dezelfde wijze te
werk ging, en dat wel blijkbaar met een dubbele bedoeling, of althans zeker met
o

een dubbel nut, want 1 werd ons leerlingen, die helaas wel eens oogenblikken van
abstractie hadden, de wetenschap zoodoende als 't ware met herhaalde slagen in
o

de doezige koppen gehamerd, en 2 was het den docent door deze methode mogelijk
het onderwijs van een uur in een kwartiertje te ‘prepareeren.’
Ook de heer Couperus schijnt te meenen dat men wel doet z'n lezers voor óf niet
niet erg bevattelijk óf een weinig slaperig te houden, en dat men dus, om ten slotte
begrepen te worden, maar dikwijls hetzelfde zeggen moet. Ik wil er een paar
voorbeelden van geven. Er zouden er treffender te vinden zijn, maar de aanhaling
moet in deze kolommen zekere grenzen ontzien.
In het boek Dionyzos dan (bl. 286/7) spreekt de oude Silenos aldus tot Ariadne
(de gansche rede beslaat 4 blz., ik geef u maar een brokje). ‘En Ariadne, wij missen
de maat. Dionyzos is boven rythme en boven maat verheven, maar wij, sterfelijke
wezens des wouds? Wij zijn daar niet boven verheven, en zijn onmatigheid verleidt
ons, Ariadne, tot heel erge, tot heel erge dingen... Ik mag het je nu wel bekennen:
Ariadne, ik ben altijd dronken. Eigenlijk ben ik altijd dronken. De druif te drinken is
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mijn ondeugd geworden: er gaat niets boven te drinken te druif. Ariadne, sedert
Dionyzos mij beval te drinken, heeft Silenos geen maat gehouden. Ik dronk maar.
Hij lachte er om, maar ik geloof niet, dat de ware vreugde is altijd te drinken de druif,
en altijd druifdronken te zijn...! Wat dunkt je, Ariadne? Vroeger dacht ik veel na, en
was ik heel wijs van weten: nu weet ik weinig, en, ouder van dagen, drink ik veel en
ben ik veel dronken! Daar voel ik om wat ik nooit
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kende: weemoed, Ariadne... Weemoed is in mij gevaren, omdat ik zoo zwak ben
en altijd ben dronken. Nu geef je mij toe, dat wij veel, menaden, saters en faunen
zelfs, en zelfs heel jonge Panszoontjes, dronken zijn, maar dat is geen reden, o
Ariadne, dat oud-van-dagen, Silenos, en zijn ouden-van-dagen, Silenen rondom
hem, dronken is en steeds dronken zijn. En als ik er over denk, o Ariadne, dan voel
ik weemoed zóó, dat ik drink, en weêr dronken ben..’ Enzoovoorts. Het gaat nog
een paar bladzijden zoo door. En dan lezen wij, niet zonder verbazing, dat Silenos
te dezer gelegenheid ‘bij uitzondering nuchter’ was. Het is dus niet eens geoorloofd
aan een gemoedelijken, ietwat praterigen roes van den ouden heer te denken.
En het is niet alleen wanneer hij oude silenen of jonge goden praten laat, en lang
niet enkel in de opgewondenheid van zijn fantastische vizioenen dat de heer
Couperus zoo vaak hetzelfde zegt, de volgende plaats uit ‘Van Oude Menschen’,
enz. (deel II bl. 95) moge het u bewijzen. Tante Adèle ruimt de kamer op waarin de
oude Takma gestorven is: ‘Zij raakte wat zij over het tapijt vond op en zij ontroerde,
want zij zag, dat het een in het midden verscheurde brief was, een brief in twee
stukken gescheurd.... De oude heer had brieven verscheurd, dat zag zij in de
papierenmand...: daar vlakten de kleine verscheurde stukjes. Deze brief was hem
klaarblijkelijk ontvallen, op het allerlaatste moment, toen de dood naderde en hem
tikte, op het hart, op het hoofd. Hij had geen kracht gehad den reeds in tweeën
verscheurden brief verder in stukjes te verscheuren; de twee stukken waren aan
zijn vingers ontglipt en hij zelve was ontslipt aan het leven. Het roerde tante Adèle
zeer, zij had tranen in de oogen. Besluiteloos bleef zij staren, de twee stukken in
hare hand.... Ze verder verscheuren? Ze wegleggen, in de portefeuille, voor Steijn?
Beter te verscheuren: de oude h er had ze immers willen verscheuren.... En zij
verscheurde de twee stukken in vieren....’
Ziet ge, het kan natuurlijk zijn, dat ge ook zonder de zoo vaak herhaalde
mededeeling tot de conclusie gekomen zoudt zijn, dat een in het midden verscheurde
brief uit twee stukken moet bestaan, maar zeker is, dat niemand die dit boek gelezen
heeft het ooit van z'n leven meer zal kúnnen vergeten: 2 × 1 = 2, en 2 × 2 = 4!
*)
Deze gewoonte van herhalen - is zij ook niet in pleonasmen als rings-om-rond ,
goddelijke goden, enz? - Zij heeft echter ook wel eens de tegenovergestelde
uitwerking; en dat is wéér een punt van overeenstemming met de lessen mijns
historie-leeraars; men wordt er wel eens slaperig van als van een
dreinerig-onophoudelijk herhaalden deun!...
Dionyzos is geen allegorie, geen symbolieke roman, het is de klassieke
Dionyzos-sage zelve, die hier verhaald wordt, die sage n.l. zooals zij leeft in de
fantasie van den hedendaagschen Nederlandschen auteur Couperus. En het boek
is door zulke uitnemende kenners der Grieksch-klassieke litteratuur als Willem Kloos
en Dr. H.J. Boeken met warmte geprezen. Kloos ging zelfs zoo ver het ‘de kroon
op al Couperus' werken’ te noemen. Ik wil dit uitdrukkelijk vermelden, erkennend
dat het gezag der genoemde critici veel grooter dan het mijne genoemd moet worden,
maar niet verzwijgend dat dit hun oordeel mij verwonderd heeft. Niet dat ik weigeren
zou met den heer en mevrouw Scharten (Gids, Febr. '06) Dionyzos te noemen: wel
weer een mooi boek, of liever een boek waar wel weer ‘heele mooie dingen’ instaan,
doch ik meende dat juist geestdriftige hellenisten, als Kloos en Boeken, bij de lezing
van werk als dit bijna voortdurend tot zich herinneren en tot vergelijken zouden
worden gedrongen, en wat mij verbaast is, dat zij daarbij niet telkens getroffen
werden door de zóó veel geringer diepte van bewogenheid en mannelijken ernst,
*)

In deze uitdrukking viert de Duitsch-Nederlandsche ‘toenadering’ een schoone triomf!
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het gebrek aan innige grootschheid van opvatting en kracht van uitbeelding, waardoor
het moderne product zich van die oude voorbeelden onderscheidt.
Wij allen, oud-gymnasiasten, herinneren ons nog wel de jaren, waarin wij, bijna
vriendschappelijk-gemeenzaam met de klassieke mythologie als we toen waren,
de grieksche en
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romeinsche goden en halfgoden te pas (en te onpas) brachten in parodieerende
heldendichten of soi-disant satyrische ontboezemingen van allerlei aard. Och, och,
wat hebben we in dien tijd met Zeus en Hera, Aphrodite en Heracles gesold en
gespot: En - ik kan het waarlijk niet helpen! - mij heeft het boek Dionyzos meermalen
den smaak dier jeugd-zonden op de tong gebracht. En dàt waren nog niet eens de
pijnlijkste momenten. Ook reminiscenties van genoegens uit later jaren, van
opéra-comique en zelfs van balletten hebben mij nu en dan parten gespeeld bij de
lezing der nieuwstmodische bewerking van een klassieke sage. Ik zal het maar
eerlijk bekennen - want het kan immers ook aan mijn door zekere accenten van de
wijs gebrachte onderscheidingsvermogen liggen - toen ik op blz. 210-218 las dat
onophoudelijk gerepeteerde: ‘Is zij dan niet Afrodite? Neen zuster, dat is zij niet!’,
zong het oneerbiediglijk in mijn hoofd: ‘C'est la Carmencita! Non, ce n'est pas elle!’,
en bij de slot-apotheose (op bl. 344), bij de woorden: ‘En als met één vaag veegde
schoon van wolken de nacht en over Nyza's woud en zee en bergenkim, opende
zich geheel de Olympos in vreemd licht stralend’, toen was er van ontroering, indien
er al zoo iets bij me ontstaan mag zijn door de even te voren genoten theater-scène
van Ariadne's dood, geen spoor meer te vinden in mijn toch werkelijk aandachtsvol
gemoed, en ik moest, of ik wou of niet, een reisje naar Londen en 't bezoek aan een
der beroemde kunst-hallen op Leicestersquare - was het The Empire of The
Alhambra? - herdenken....
Mij dunkt, voordeeliger dan met Homerus (naast wien trouwens niemand in zijn
hoofd gekregen heeft den heer Couperus te stellen) lijkt me dit werk te vergelijken
met de achttiende-eeuwsche, bij Louis Quinze stijl passende paneeltjes, waarop
voorstellingen van de goden der liefde en van het genot vaak zoo kunstvol zijn
aangebracht. Het is daarom dat ook ik Dionyzos ‘wel een mooi boek’ vind. Ook
Couperus' conceptie geeft m.i. blijk van die intuïtieve beschaving en goeden smaak
waaraan die voorstellingen hunne bekoring ontleenen. Bekoorlijk is, meen ik, het
beste woord ter typeering van menige bladzijde uit Dionyzos; alleen voor het
Ariadne-hoofdstuk (XII), zoo vol van bevallige sfeerbeschrijving en smaakvolle
aanwending van mythologische gegevens, erken ik dit woord wat zwak te achten.
Diep emotionneerend, zooals toch wel altijd zijn moet iets dat gerezen is uit iemands
‘diepsten geest’ (Kloos), werkte dit boek nergens op mij, en daarom alleen, geenszins
‘omdat de schrijver het heeft over figuren en toestanden, die nooit hebben bestaan
en niet kunnen bestaan’, durf ik zeggen dat het niet lééft, in volsten, innigsten zin.
‘De Berg van Licht’ in een tijdschrift als dit te bespreken heeft z'n eigenaardige
bezwaren. Het is zulk een bizonder ‘licht’ waarvan dit werk inderdaad een berg
vormt. Het is het ‘licht’ dat wij eigenlijk meer kennen als adjectief, en ook in
woordafleidingen als lichtzinnig en lichtmis... Kortom: mama's en papa's die dit stukje
lezen wordt aangeraden de drie deelen buiten het bereik van hun onvolwassen
kinderen te houden, aangezien het, om met Huet te spreken, ‘de verbeelding bevolkt
met onbetamelijke voorstellingen.’
Diezelfde gymnasium-docent, waarvan ik u al vertelde, hij die het ons zoo gemaklijk
te maken placht, ook zonder dat eeuwige ‘opletten’, zijn lessen te volgen, trachtte
indertijd met een ietwat zenuwachtige haast en mislukkende nonchalance over de
periode van Helegabalus' regeering heen te glijden. Wij hadden het in de gaten en
maakten 't den armen man lastig met vragen en onderstellingen. Toen bloosde hij
sterk, maakte zich driftig, en riep uit dat wij enkel maar hadden te noteeren en te
onthouden wat hij ons vertelde. De ijverige paedagoog had gelijk. De geschiedenis
dier periode is geen kost voor een jongen, gezonden honger.
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Doch Couperus schrijft dan ook niet voor kinderen, en het is werkelijk zeer
begrijpelijk dat hij die geschiedenis eens aangepakt heeft; dat was nu wat men
noemt een kolfje naar zijn hand, hij kon er zich bij te goed doen aan de beschrijving
van zeker soort ‘schoonheid’ en van zeker soort ‘liefde’, van een weelde en een
wellustigheid waarvoor zelfs een ‘Haagsche roman’ nog niet genoegzaam
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gelegenheid biedt - foei, dat zij verre!...
Is hij geslaagd? In zeker opzicht: ja! Hij heeft een beeld gegeven dat ons niet
onaannemelijk voorkomt. Wij gelooven dat Couperus de na-antieke wereld heeft
begrepen, indien ook al niet in vollen omvang lévend voor zich gezien.
Want léven, echt, innig-menschlijk leven, dat wat niet studie, niet beschaving en
smaak, maar alleen echte kunst kan geven, dat wat wij kloppen voelen in Eline Vere
en Noodlot, en in, gelukkig!, zoovele andere Hollandsche boeken van dezen tijd, er
is, ook in den B e r g v a n L i c h t niet heel veel van te vinden. Het boek is knap,
vervaarlijk knap, savant en ingenieus, het flonkert van gladde schrijfkunst hier en
daar, maar het is een koele flonkering, als van geslepen steenen. Nergens trof mij
een plaats waaruit een innig zich-inleven, zich de menschen in werkelijkheid, in
actie, voorstellen van den schrijver bleek.
Als ik u een proefje geef is het alweer niet een van de slechtste, integendeel.
Op bl. 29 en volgende van het derde deel wordt een vechtpartij beschreven, geen
sport, maar een spontane, verwoede bakkelei-partij tusschen de heeren Hierocles
en Aristomachos, ten aanschouwe van den keizer Helegabalus. Couperus vertelt:
‘De beide mannen, beiden sterk, groot, machtig van leden, de auriga slanker, de
tribuun veel zwaarder, grepen elkaâr aan den mond, om de schouders, buitelden
om, scheurden elkander de kleêren af, hijgden, brieschten, ranselden elkander met
onverbiddelijke vuisten. Nu was Hierocles onder, maar hij wrong zich uit
Aristomachos' greep, verpletterde den tribuun met zijn overmacht en zijn gewicht,
hield hem onder, hamerde hem op zijn bruten soldatenkop. Dan wrong Aristomachos
zich tusschen Hierocles' beenen door, omprangde hem in zijn omhelzing, drùkte
hem tot paars zag die geworgde kop, tot puilden de niet meer spottende oogen, en
tot hijgende de adem stootte.... Zij wrongen en kronkelden, vergroeiden in en uit
elkander, razende, rood blind van haat’... Het gaat nog door, totdat eindelijk: ‘bloed
stroomde uit beider neuzen en oogen’....
Gelóóft men nu, dat de tot het uiterste verwende en verwijfde,
schoonheid-zoekende jonge keizer dien auriga (wagenmenner) met zijn bloedneus
en zijn blauwe-oogen een oogenblik later verliefd in zijn armen ontvangen kan en
van vreugde aan zijn borst snikken? Heeft Couperus zich dezen toestand in levende
wáárheid voorgesteld en er aan gelóófd? Wij moeten het betwijfelen. Veeleer houden
wij 't er voor, dat in de tot een soort dronkenschap geworden opwinding zijner, zich
tot een berg van... rhetorica opstapelende, zinnen, de schrijver vergeten is, dat wat
hij meedeelde ooit in werkelijkheid zoo gebeurd heette te zijn. En o! die opwinding,
dat doorhollen, dat vergeten van de realiteit voor de frase, het werkt zoo eentonig,
het is... ja, ten slotte... zoo vervelend....
Vermelden we nog dat De Berg van Licht met mooie reproducties naar romeinsche
keizer-busten smaakvol geïllustreerd is, en dán... klimmen wij over dezen, toch
eigenlijk meer lángen dan hóógen Berg heen, en dalen wij af naar de meer
*)
vertrouwde gewesten der ‘Oude menschen, de dingen enz.’
Ook in dezen realistischen roman is de fantast Couperus niet geheel en al op
non-actief gesteld. Ofschoon beschrijvend hedendaagsche werkelijkheid is hij er in
geslaagd met zijn, de wankelige hoofden telkens bijeenstekende zeventig-, tachtig-,
negentig, ja bijna honderdjarigen, nu en dan zulk een griezelig-macabere stemming
te verwekken, dat zijn naar het buitensporige hakende verbeelding er door bevredigd
moet zijn geweest.
*)

Deze titel is mij eigenlijk niet duidelijk. Zijn Oude Menschen dingen die voorbijgaan? Of heeft
men te denken aan een variatie op den ouden tweeledigen of keuze-titel, thans gescheiden
door een komma in plaats van het vroeger meer gewilde ‘of’?
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Ja, dit boek - o! het is E l i n e V e r e niet meer, in de verste verte geen E x t a s e ,
en zelfs N o o d l o t niet, het is ook volstrekt geen typisch Haagsch leven meer, en
het lijkt dikwijls bizonder veel op een ‘sensational novel’, een ‘shilling-shocker,’ van
Hugh Conway, Conan Doyle of een dergelijken knaap. Maar toch, het is tenminste
niet vervelend, integendeel, het houdt u gedurig bezig, het boeit u zelfs, en dat toch
in den regel niet op minderwaardige wijze, en er komen tenminste weer een paar
heel echte
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menschen in voor, een paar karakterschetsjes die aan den eersten (en besten!) tijd
van Couperus herinneren.
Luister maar of dit niet echt is (I bl. 16/17):
‘Steyn de Weert, tegenover haar, dronk zijn thee. Het leek vreemd, dat zij waren
man en vrouw, want mama had nu wèl haar leeftijd en Steyn scheen bijna jong. Hij
was een groote kerel, breed in de schouders, niet ouder dan even vijftig, met een
frisch, knap, gezond gezicht van sterken buitenman, kalm in blik en beweging. Zijn
leven van nòg jongen man, al jaren geleden weggegooid voor een gevoel-van-eer,
aan een veel oudere vrouw, had hem later eene onverschilligheid ingegeven, die
niet meer rekende met wat er nog voor hem zoû kunnen komen. Wat vermodderd
was, was vermodderd: het leven, eenmaal vergooid, was niet meer terug te winnen.
Er was de buitenlucht, die frisch was; er was de jacht; er was een borrel; er waren
de vrienden van vroeger, uit den tijd toen hij nog kavallerieofficier was geweest.
Verder was er het kleine huis, en die oude vrouw: hij nam ze op den koop meê,
omdat het niet anders kon. Schijnbaar deed hij, voor zoover mogelijk, wat ze wilde,
omdat ze driftig kon worden en koppig was, maar zijn koele koppigheid hield, stil,
stand tegen de hare.’
En ziet ge 'm niet voor u uitloopen de figuur van den ouden heer Takma (bl. 46/47):
‘De oude heer, tegen drie uur, alleen, ging uit; hij hield er niet van vergezeld te
worden als hij uitging, hoewel hij gaarne terug werd gebracht, maar nooit zoû hij
dat vragen. Tante Adèle keek uit het raam en volgde hem met de oogen, toen hij
bij de kazerne omsloeg en over de hooge brug ging. Hij ging ook niet verder dan
even in de Nassaulaan, naar mevrouw Dercksz, maar dien afstand haalde hij, fijn
recht van gestalte en stram van beenen: in zijn hoog toegeknoopte overjas schijnbaar
niet eens zoo een heel oude heer, ook al was iedere stap overdacht, gesteund met
den zwaren, ivoorknoppigen stok. Om vooral niet te laten merken, dat de kleine
wandeling hem was zijn sport en zijn inspanning, véel sport en veel inspanning voor
zijn niet meer dan nerveuse krachten, moest hij wel overdenken iederen stap, maar
hij slaagde er in als zonder moeite te loopen, stijfrecht: en hij bestudeerde zich in
de spiegelramen van de rez-de-chaussée der huizen.’
Ik kan me zoo voorstellen, de heer Couperus zelf vindt dit nu zeker zoo niets, een
bagatelletje. Maar ik voor mij mag hem veel liever als hij op deze wijze bedaard
vertelt en typeert dan als hij, zooals in die andere boeken, zich ál meer opwindt en
voortholt, en -golft, in volzinnen, neen, het zijn hólzinnen, zonder eind, en zich aldoor
herhalend!....
Ook ‘Van Oude Menschen,’ enz., is stellig niet ‘de kroon op Couperus werken,’
het is een roman die den roem des schrijvers wel weer niet verhoogen zal; met al
zijn herkauwingen, zijn onnatuurlijke dialoog, zijn gepronk met terugkeerende
motiefjes en woord-suggestietjes - vooral het werkwoord ‘weten’, in al z'n vormen
vervoegd, en de geheimzinnig betoonde uitdrukking ‘het ding’ worden verwacht in
dit laatste product wonderen te doen - met zijn waarlijk soms zeer ordinaire
schrijvers-truukjes, is dit boek stellig niet superieur te noemen!...
En toch, na de misschien oneindig meer inspannenden arbeid
vertegenwoordigenden Lichtberg waren deze beide deeltjes mij een verademing
en een... verzoening met den auteur, die ondanks alles een der belangwekkendste
Nederlandsche schrijvers blijft, een wereldling, maar een wérker, ondanks zich zelf,
een fat, maar een fat met fut, en die - door zijn werkkracht zoowel als door zijn
onberispelijke houding - respect afdwingt zelfs van hen die 't antipathieks tegenover
hem staan. Een altijd interessant raadsel - waar is hij nu weer aan bezig? hoe zal
zijn volgende verschijning zijn? - een wereldje op zich zelf is deze auteur, een
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wereldje nauwelijks merkbaar misschien in de groote wereld-litteratuur, maar toch
niet ‘mondain’ genoeg om zich te verliezen in de ‘monde’.
H.R.
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Museum-gebruik
r
door R.W.P. j .
Er heerscht een voortdurende strijd tusschen museum-directies en
museum-gebruikers, die zijn oorzaak vindt in de opvattingen van wat het doel van
een museum zijn moet. En zoo als meer in dergelijke gevallen geschiedt, ieder heeft
van zijn standpunt beschouwd wellicht eenigszins gelijk, maar is hier zóó van
overtuigd, dat de mogelijkheid van een andere meening geheel voorbij gezien wordt,
afgescheiden van de moeielijkheid om zich in eens andermans positie in te denken.
Ik kan me levendig voorstellen en heb het zelf meermalen bij ondervinding gehad,
hoe onaangenaam het is, als men een of ander voorwerp slechts ten deele in een
duistere vitrine kan zien en een oppasser niet genoegzame bevoegdheid heeft u
hierin ter hulpe te zijn. En de omhaal van een schriftelijk verzoek aan de directie,
daargelaten of deze er op ingaat indien ge niet iemand van naam zijt, in een of
andere kwaliteit komt, of introducties bij u hebt, zij vordert doorgaans meer tijd dan
er beschikbaar is wanneer ge op de reis een museum bezoekt, om te zien of er ook
op uw studieterrein materiaal aanwezig is. Ook het verbod om er te teekenen zonder
vooraf ontvangen officieele toestemming, is maar al te dikwijls belemmerend voor
hen, die van hunnen tijd moeten profiteeren en toch van een museumbezoek eenig
praktisch nut zouden willen hebben.
Voeg hier bij: ondoelmatige lokaliteit, beambten die van den beginne af een
inbreker of zoo iemand in u zien, en u dan ook voortdurend op eenige passen
afstands volgen, onvoldoende toelichting bij de voorwerpen, ten slotte nog het
ongerief van Zondags gesloten te zijn, dan hebt ge wel de hoofdgrieven, die tegen
museums geuit worden, bij elkaar. Al schuilt er nu hier en daar wel wat overdrijving
achter, toch vergeten vele directeuren wel eens, dat de onder hun beheer staande
verzameling ook voor het publiek van nut moet zijn. Te veel vestigen zij hunne
aandacht op de wetenschappelijke zijde hunner verzameling, (directeuren en
conservatoren moeten dan ook bij voorkeur docter in het een of ander zijn), brengen
bijeen en vullen aan, wat als document in de lijn hunner collectie van belang is en
maken daardoor zeer zeker hun museum zoo volledig mogelijk, maar het algemeen
belang dat het kan hebben, wordt wel eens voorbij gezien. Het zijn hier twee zeer
verschillende standpunten: het zoo veel mogelijk op wetenschappelijken grondslag
completeeren der verzameling, en: te trachten, hetgeen men heeft, door goed
exposeeren, zóó te plaatsen en te rangschikken dat de bezoeker, niet de
wetenschappelijke mensch die er komt studeeren, nòch de man die met zijn vrijen
middag geen raad weet, maar de durchschnitt-mensch, die belangstelling heeft, er
waarlijk iets aan hebben kan.
Het is niet onze bedoeling hier musea aan te wijzen, die zeker verbetering zouden
behoeven in dit opzicht, maar wel geloof ik, dat door enkele maatregelen die in het
buitenland meer gebruikelijk zijn, onze musea meerder belangstelling zouden
ondervinden en er meer van hare schatten geprofiteerd zou kunnen worden.
Zoo tracht bijv. de Belgische teekenaar-houtsnijder-drukker Jules de Praetere,
thans professor-director aan het Kunstgewerbe-Museum te Zurich, het onder z'n
beheer staand museum dan ook zooveel mogelijk aan zijn doel te doen
beantwoorden, zoowel door het houden van tentoonstellingen en lezingen, als ook
door de uitgifte van een maandschriftje ‘Heimkunst’ waarvan thans drie nummers
zijn verschenen.
Niet alleen als gids bij de exposities maar meer als voorlichter en wegwijzer op
het ruime gebied der ‘Heimkunst’ moet dit geschriftje dienen. En wie in deze dagen
van kunstnijverheidsbeweging, zijne gedachten laat gaan en naspoort de voorgangers
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op dit terrein, hij komt van zelf aan William Morris, den meester-drukker - om een
van z'n kwaliteiten en niet de geringste te noemen.
Geen wonder dus dat Prof. de Praetere zijn ‘Heimkunst’ begint met William Morris
en zijne ‘Mitteilungen über seine Ziele bei Gründung der Kelmscott-press.’
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Niet minder interessant is eene vertaling uit Cobden Sanderson's ‘industrial ideals’;
terwijl tevens de lezingen in het museum gehouden, voor een deel plaats in deze
uitgave vinden.
Zoo bevat het eerste nummer een overzicht van Dr. Peter Jessens voordracht
over ‘Alte und Neue Kunst im Buchdruck’ en het laatste, Berlage's lezing: ‘Einige
Kritische Bemerkungen uber alte Bau- und Kleinkunst’. Beide onderwerpen, die
zeker in dezen tijd den aandacht wel verdienen.
Al moge bovenstaande uitgave nu slechts op zeer bescheiden schaal geschieden
- de prijs van 10 nummers is slechts 2.50 frs. - toch twijfelen wij niet aan het nut dat
deze maatregel zal stichten, niet alleen om het museum meerdere bekendheid te
geven, maar vooral om belangstelling te wekken voor de kunst-industrie, voor de
‘Heimkunst’ die een nieuwe aera is ingetreden.

Isadora Duncan, Amsterdam, ‘De Algemeene Muziekhandel’ voorheen
Stumpff en Koning.
Isadora Duncan, De Dans der Toekomst, Amsterdam, Scheltens en
Giltay.
Nu dit nummer ons een beschouwing over miss Duncan en hare verhouding tot de
danskunst geeft, willen we even de aandacht vestigen op een paar uitgaafjes, al
zullen ze zonder twijfel reeds aan velen bekend zijn. Het is dan ook niet zoozeer
wijl ze ons nieuwe bijzonderheden over Duncan bieden, maar wel omdat zij er zelve
in aan het woord is, en zij ons het schoone doel van hare dansen duidelijker doet
begrijpen dan menig enthousiast artikel over haar optreden vermag.
We zien hier de vrouw die zich heeft aangegord om den dans van louter oogenen zinnenbekoring weer te verheffen tot een kunstuiting van hooger orde, waarbij
niet alleen de schoonheid van stand of gebaar tot den toeschouwer spreekt, maar
de ziel der kunstenares u doet medeleven in haar leed en vreugde. De dans als
een vrije kunst, niet als een kunstig samenstel van moeielijke passen, en angstig
bestudeerde houdingen, maar als een taal, waarin de danseres zich uit, zooals een
schilder of beeldhouder het doet, die achter de uitbeelding zijner sujetten zijn eigen
ziel te aanschouwen geeft. En alle gebaren en bewegingen, zij moeten voortvloeien
uit den bouw van het menschelijk lichaam, zij moeten daarmede in harmonie en
volkomen samenhang zijn, eerst dàn zullen wij weer een afspiegeling van de natuur
zien in de danskunst, en kan zij op meerdere schoonheid aanspraak gaan maken.
‘Te vinden’ zegt Duncan, ‘de oorspronkelijke bewegingen voor het menschelijk
lichaam, waaruit bewegingen van nieuwe dansen in eeuwig wisselenden, eindeloozen
en natuurlijken gang zullen voortkomen, is de taak der nieuwe dans-school van
onzen tijd.
En de danseres der toekomst, zij zal een vrouw moeten zijn wier lichaam en ziel
zoo harmonisch ontwikkeld zijn, dat de bewegingen van het lichaam zullen worden
de natuurlijke taal der ziel. De danseres zal niet toebehooren aan een bepaald volk,
maar aan het geheele menschdom. Zij wil nòch feeëndans trachten te dansen, nòch
nimfen weergeven of coquette vrouwen, maar zij zal dansen als de vrouw in haar
meest schoone en reine gedaante. Zij zal de taak van het vrouwelijke lichaam en
van het heilige al zijner deelen verpersoonlijken. Zij zal in den dans uiten het
beweeglijke leven der natuur en weergeven de gedaantewisselingen van al haar
elementen. Zij zal aan de vrouwen brengen een nieuwe erkentenis van de hun
mogelijke kracht en de schoonheid harer lichamen. Zij zal den dans dansen van het
lichaam, dat uit de eeuwen van ver vergeten beschaving opdoemt.’
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Beide boekjes geven, in vertaling, een lezing door miss Duncan over hare kunst
gehouden, het eene met een inleidend woord van Karl Federn. Het andere met een
studie over Danskunst door Felix Paul Augustin. Zonder echter die heeren te kort
te doen, geloof ik toch, dat wat miss Duncan zelf zegt den lezer het best tot haren
dans kan opvoeren, en dan zal haar opkomen, hare houdingen, hare bewegingen
en gebaren eerst duidelijk tot den toeschouwer spreken en men begrijpen, hier niet
met louter iets nieuws op dansgebied te doen te hebben, maar met een weder
opheffen van den dans opdat deze hare plaats herneme in de rei der schoone
kunsten.
R.W.P. Jr.
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KINDEREN AAN HET STRAND. (NAAR EEN KRIJTSTUDIE).
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‘Van een schildersleven’
door Theo de Veer.
Aan mijne vrouw.
Lang was er getafeld, - gezellig lang, - hadden we zitten redeneeren in
behaaglijk-gemoedelijke stemming, - zooals je die zoo hebben kan bij rijkelijk
gemaaltij in omgeving van menschen die je sympathiek zijn, - hadden wij zitten
naknabbelen aan 't dessert, met welbehagen gedronken in kleine teugjes de geurige
mocca, knus rondom de langwerpige familietafel, - ovaal van sneeuw-rein damast
met getintel van kristal en antiek zilver, met brutaal gekleur van bloem en vrucht, onder 't warm roodgeschijn der omlaaggetrokken lamp.
Ongedwongen-vroolijk was er 't gepraat geweest, vol van afwisseling, geest,
verfrisschende humor.
Ik had er me gevoeld alsof ik thuishoorde in dien huiselijken kring, zoo heelemaal
niet ‘een vreemde.’ Maar, vroeg ik me later af, hoe had 't ook anders gekund, hoe
had je je anders dan direct thuis kunnen voelen in een artistengezin zoo in-gelukkig,
zoo harmonie-vol als dat van den grooten meester Blommers.

ZELFPORTRET VAN DEN SCHILDER.

Hoe had 't anders ook gekund waar zoo een beminlijke gastvrouwe, zoo een
sympathiek gastheer je ontvangen hadden met al die ongekunstelde hartelijkheid,
die echte gulheid die, - ik durf 't gerust zeggen, - kunstenaarsgezinnen eigen is.
Die harmonie, zooals ze daar zich voelen liet; die ongedwongen
kameraadschappelijke omgang tusschen ouders en kinderen; 't intieme van dat
warm huiselijk geluk, 't had me zoo weldadig aangedaan.
Toen had Blommers mij meêgenomen naar z'n werkplaats, z'n atelier. Daar zouden
we een trekje doen en zoo onder t puffen kon ik hem dan vragen wat ik weten wilde;
- van hem, van z'n vrouw, van hun samenwerken, van z'n kunstbroeders, met wie
hij al zoo in aanraking was geweest, en tal van andere dingen.
Door een ruime hall, stemmig met haar zwaar gobelin, haar oude schilderijen in
deftig zwarte lijst, haar sierlijk eikenhouten kerkbank, goudleeren stoelen, antiek
koperen luchters, waren wij de gemakkelijk breede trap opgegaan. Langs de muren
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allemaal zwartkrijtschetsen, penteekeningetjes, krabbels, etsen, in smalle bruine
lijsten. Daar had hij er hangen van Joseph Israels, Jaap Maris, Willem Maris, van
Millet en ook van hem
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EEN HOEKJE IN 'S MEESTERS ATELIER OP ‘VILLA JOHANNA’.

zelf, alle zoo eventjes gedaan en toch zoo af, zoo geweldig knap. Toen op 't eerste
portaal, waar een oude staande klok, een statig prachtmeubel om 't half uur haar
klokkenspel piengelde, de groote ruit van gebrand glas, - een Scheveningsche
visschersvrouw op meer dan levensgrootte, met veel zorg door Jan Schouten uit
Delft naar een teekening van Blommers uitgevoerd, - voorbij en de tweede trap op.
Hier ook weer hing 't vol, ditmaal met krijtteekeningen van de Bock, heerlijke
landschapkrabbels, gezichten uit Renkum en Heelsum, sommigen uitvoerig, in kleur
geteekend.
‘Als je nu eventjes hier wachten wil dan ga ik wat licht maken!... zoo!... kom
binnen!...’
Toen was ik binnen gegaan 't groote atelier, en ik had een oogenblik staan kijken.
Wat een ruimte! wat een inrichting! wat een rust!
Zelf had hij het ontworpen, nu meer dan vijf-en-twintig jaar geleden, toen hij daar
in de Scheveningsche boschjes zijn ‘Villa Johanna’ bouwen liet. Gelegen aan de
achterzijde van het huis besloeg 't de geheele breedte daarvan. Smaakvol van
inrichting, voornaam-rustig en toch weer niet museumachtig. Zoo echt de ernstige
werkruimte van een groot man.
De vier wanden van 't hooge vertrek, gedeeltelijk betimmerd in donker eiken, mooi
de

besneden beschotten uit de XVI eeuw, waren hier en daar behangen met enorme
gobelins, prachtig geconserveerde wandtapijten van heerlijk frissche kleur, - al kon
je bij avond van die kleurpracht maar gedeeltelijk genieten. Aan den anderen wand
boven een zwaar tapijt een immens brok houtbeeldwerk; dat had hij uit een oude
kerk in Hannover waar 't boven 't orgel geplaatst was geweest. De beschotten waren
weer oud-Hollandsch
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BLOMMERS AAN ZIJN WERK.

en uit Delft afkomstig. En dat alles had Blommers als jong schilder al verzameld,
hier en daar zuinig bijeengegaard.
Rondom, antieke kasten, -stoelen, -wiegen, -sleeën uit Friesland, tinnen kannen,
potten, kruiken, beeldjes, en daar-tusschen-en-tegen natuurlijk de studies, grooteen kleine doekjes, notities uit Bladel, Heeze, Zandvoort, Katwijk, Scheveningen.
Samen liepen we 't atelier door, mijn gastheer gezellig-levendig vertellend,
gesticuleerend. Nu eens dit, dan weer dat van z'n plaats halend kon hij zoo
enthousiast er over redeneeren.
Zijn schilderijen en studies zou ik den volgenden dag kunnen zien, daar kon je 's
avonds zoo weinig over oordeelen.
‘Ja ik heb wel aardige dingen hier bij elkaar, en toch had ik nog zooveel meer
kunnen hebben als ik 't vroeger maar had kunnen opbergen, daardoor heb ik een
hoop moois moeten laten gaan weet-je, ik had te weinig ruimte...’ ‘Dat lantaarntje?...
ja dat is aardig!.. dat heb ik eens bij boeren in Brabant gevonden.... 't Is uit
Rembrandts tijd... mooi dat bolle van die kanten hè?...’
‘Hier heb ik nog een potje van De Bock, wat doodeenvoudig van vorm hè en kijk
nou 'es dat blauw, dat diepe blauw, wat rijk van kleur. Ja die De Bock, dat was een
hartstochtelijk verzamelaar, wat een collectie, enfin je hebt z'n boel gezien toen op
de verkooping, zeldzaam, zeldzaam. Waar die de dingen vandaan haalde je snapte
't soms niet, maar vinden deed-ie 't, weet-je....’
En almaar kon Blommers door vertellen, in vuur over mooie dingen die hij gezien
had; dan deed hij hier en daar weer eens een greep, - een bord, een tinnen kan,
een oud lapje van een zeldzaam geel, een venetiaansch glas, een beeldje, - of hij
kon uitwijden over 't schoon van een kast of in verrukking een verhaal doen van hoe
z'n vrouw, - ook zoo'n dolle liefhebster van antiek en een degelijke kenster tevens
- in Katwijk eens een oud kastje ontdekte, o
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zoo'n mooi meubeltje met koper beslag, aan weerszijden karyatiden ook van koper,
en dan met hekjes er op. Je vond ze zoo zelden meer bij de menschen.
‘Mijn vrouw heeft een verbazend scherpe kijk op dat soort dingen... altijd gehad
weet-je... 'n aangeboren gevoel voor kunst, voor al wat werkelijk mooi is....’
Wij stonden nu in 't achterste gedeelte van 't atelier. Daar was een afzonderlijk
interieur gemaakt. Een oude schouw had je er met al wat er bijhoort, een laag
venstertje met opgeheven luik daartegenover, een oude tafel, stoelen,
bedstee-gordijnen.
't Was daar z'n werkhoek geweest dien morgen, er was gehuisd in dat interieur.
Kinderleven was er in geweest, met klompen en stukken speelgoed hadden ze er
gezeten, twee ukken, en moeder had vaders eten opgeschept, net zoo als wanneer-ie
van 't werk thuis kwam. Op een ezel stond er nog het doek, waaraan de meester
gewerkt had dien dag.
En overal door 't atelier zware ezels met werk er op, bijna voltooide stukken, ook
wel een enkele juist aangezet. Maar van dat alles zou ik dan morgen genieten.
‘Zeg 'es, met al m'n gepraat zouden we waarachtig nog onze sigaar vergeten!...
steek 'es op!... dat gaat zoo als je je in iets moois verdiept... je vergeet dan al 't
andere...’
In den hoek onder 't hooge raam stonden een sofa en enkele gemakkelijke stoelen,
dus vormende een soort cosycorner, gezellig-lui plekje, als geknipt voor een rustig
interview.
Behaaglijk puften we er onze ‘after-dinner’.
Zooals hij daar zat, mijn gastheer, op z'n gemak tegen een kussen geleund, kleine
rookwolkjes zuigend uit een dun sigarenpijpje, allergenoegelijkst op zijn praatstoel,
leuk-vertellend, kon ik onmogelijk in hem den man van over de zestig zien, den man
die een leven van zwaar werk, onafgebroken studie achter zich had.
Niettegenstaande z'n dik sneeuwwit haar dat in lange lokken z'n sympathieke kop
sierde, had de schilder zoo iets intens jeugdigs nog, zoo iets viefs in z'n regelmatige
trekken, zoo iets in-levenslustigs in z'n heele gedoe.
En de manier waarop hij met je sprak zoo iets amicaals, geen zwaarwichtig gekijk,
geen ingewikkeld beweren, niets kwasi-hoog's-, groote eenvoud, groote waarheid
in alles wat hij zeide, in alles wat hij wilde.
Ze spraken meê z'n innemende oogen, z'n zacht vriendelijk gelaat, ze spraken
meê vooral, als hij 't had over zijn vrouw, zijn kinderen. In hen lag zijn geluk, zijn
alles. De buitenwereld liet hij met rust, uiterlijk vertoon, aan-de-weg-timmerderij
haatte hij. Zijn huis en zijn kunst, dat was 't waarvoor hij werkte dag-in dag-uit,
onafgebroken, met al z'n kunnen, z'n groot, machtig kunnen.
- ‘Of ik al jong met schilderen begonnen ben?... nou, ik zal zoowat negentien jaar
geweest zijn... weet-je, dat kwam eigenlijk zóó: Ik had altijd veel pleizier in teekenen
gehad.., van mijn vroegste jeugd af. We woonden in Den Haag, daar ben ik ook
geboren, in '45; m'n vader had er een drukkerij en zooals dat ging, dan mocht ik
van tijd tot tijd wel eens wat op de steen teekenen, zoo heelemaal uit mezelf weet-je,
zonder de minste voorstudie, ja, gèk hè, dat dat zoo in je kan zitten. Nu toen ik toen
van school kwam ging ik bij vader in de zaak, zoo teekende ik zoowat van alles,
landkaarten, kinderprentenboekjes; ook die Alexander-Verheulplaten heb ik wel
geteekend, zie-je die werden toen 't eerst bij òns gedrukt. Enfin ik deed van alles
wat er zoo al voorkwam, en 't was dan ook bepaald dat ik, als eenige zoon, in de
drukkerij op zou volgen.
Maar daar, op zekeren ochtend, komt er een schilder bij ons op kantoor, waarvoor
dat weet ik niet meer, enfin, zoo in 't gesprek liet m'n vader wat van m'n werk zien.
Nu, dat vond die schilder toen zoo aardig geteekend voor een jongen zonder eenige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

opleiding, dat hij m'n vader de raad gaf me op de academie te doen. In 't begin had
mijn vader er niet erg veel zin in, ik kon slecht gemist worden, maar eindelijk gaf hij
toch toe en zoo kwam ik dan op m'n negentiende op de Haagsche Teekenacademie.
Nou, eerst was mijn hand wel wat stijf weet-je dat kwam door dat werken op de
steen, maar van lieverlede verdween dat en kreeg
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ik zelfs iets zóó lossigs dat ik voor 't lithographen-werk niet meer deugde. Je begrijpt
dat speet m'n vader geweldig, hij had zoo 't vaste idee mij als opvolger te zien, dat
was nu wel verkeken.
Ik had erg veel liefhebberij in 't schilderen op de academie. Ik had er Willem Maris
en Vroolijk ontmoet en die namen mij meè naar buiten. Zoo werkten wij naar de
natuur, ach! ach! daar zijn wat gezellige herinneringen aan verbonden. We teekenden
ook wel buiten, God, heele dagen konden Willem Maris en ik dan zitten werken.
Wat of wij teekenden?... Zoo van alles, maar een knotwilg weet-je daar hadden
wij 't dan nog al eens op voorzien, hoe gebochelder, hoe meer uitwassen, hoe mooier
en dan maar teekenen, zie-je, elk détail, heel uitvoerig.
Op de academie zelf, schoot ik toen nog al op, ik haalde er alle klasseprijzen
zooals bijvoorbeeld voor: naakt, pleister, perspectief, anatomie. Nou je begrijpt dat
was prettig voor m'n vader, zoo was dan toch niet om niet m'n lithographenhand
bedorven...’
- En rustig causeerde Blommers zoo maar verder, - zoo leuk weg -, kon hij de
interessantste dingen vertellen uit die vroegere tijden, een verhaal doen, z'n oude
ateliers je beschrijven, terwijl ik met steeds klimmende belangstelling te luisteren
zat.
Zoo was hij dan, - na ruim een jaar academie studie -, met z'n vriend Willem Maris
op een studiereisje langs den Rijn uitgetrokken. Ze hadden er veel geteekend en
hier en daar was 't wel mooi geweest.
- ‘Een voetreis?... 't was wel 't origineele idee geweest weet-je maar zulke groote
loopers bleken we toch niet te zijn... toen hebben wij maar veel met de boot
afgedaan...’
- ‘Heeft u nog studies of krabbels uit dien tijd?...’
- ‘Neen dat zou ik niet denken..., 't is al zoo'n tijd geleden, maar ik herinner 't me
toch nog wel eens wat wij daar toen gewerkt hebben, en we zullen ook niet vergeten
hoe ze ons daar twee keer oppakten...’
- ‘?????...’
- ‘Ja, nou moet je weten dat we op een goeien dag tegenover Coblenz op de brug
bij dat fort Ehrenbreitstein zitten te teekenen. Daar op eens komt een politieagent,
of wat 't was, pakt ons onze boel af en d'er hielp niks aan, Willem Maris en ik moesten
meê. Hij vertelde ons een heele boel wat we niet zoo direct snapten, maar we waren
ingerekend dat snapten wij wel. En daar gingen we hoor, naar de politiecommissaris.
Die vroeg onze pas... Een pas?... daar hadden wij heelemaal niet aan gedacht, die
hadden we niet.
Wat of wij dan van dat fort teekenden... Toen bekeek hij onze schetsen, vroeg
ons een massa dingen en toen begreep hij wel dat wij 'n paar jonge schilders waren
en geen spionnen. Zoo waren we na 'n paar uur weer vrij en wij maar weer aan 't
teekenen. Nu was er juist oorlog met Sleeswijk Holstein, daardoor waren ze dubbel
oplettend. Coblenz, Frankfort, Mannheim, al die plaatsen verkeerden in staat van
beleg. Op een avond, 't was een prachtige maneschijn, gingen we de stad Coblenz
uit om eens een heel eind te wandelen, en metéén wat te werken en zoo was 't al
heel laat voor we weer terug kwamen. Maar jawel hoor, net willen we de stad in of
daar had je 't weer, daar worden we door 'n paar soldaten opgepakt en wéér voor
de een of andere commissaris gebracht. We waren niet op tijd binnen geweest en
moesten nu ondervraagd worden. Natuurlijk weer geen pas hè, wat wisten wij artisten
van die papieren af. Nu 't liep na 'n paar uren weer gelukkig goed af, maar we kregen
toch nog een schrobbeering meê... Zeker, ik heb 't er nu nog wel eens met Willem
Maris over... het was toch wel een aardige reis.’-
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Toen Blommers van die reis terugkwam begon hij z'n eerste schilderij, - dat was
in '65 -. ‘Een oude vrouw die een meisje leert nettenboeten.’ Hij had 't bij zijn vader
in 't kantoortje geschilderd. Veel ruimte had hij er niet gehad maar 't was toch gegaan.
En toen hij het naar de, in dien tijd, Drie-Jaarlijksche Tentoonstelling in Amsterdam
had gestuurd kreeg 't daar de eereplaats naast een groot strand van Joseph Israëls.
Van dien tijd dateert ook de kennismaking dier twee groote meesters, kennismaking
die later tot warme vriendschap worden mocht.
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- ‘En heeft u dat werk later nog wel teruggezien?...’
- ‘Neen, al wat ik er van weet is dat 't toen op die tentoonstelling voor de verloting
werd aangekocht en naar Leeuwarden is gegaan. Of 't daar nog is, zou ik je niet
durven zeggen...’
Nadat de schilder vier jaar de studies aan de Haagsche Teekenacademie gevolgd
had richtte hij zich met Willem Maris samen een studio in.

INTERIEUR IN BLOMMERS' HUIS.

- ‘Dat was eigenlijk nooit als atelier gebouwd weet-je, maar we maakten het er
maar van. 't Was in de Juffrouw Idastraat hier in Den Haag. In dat zelfde huis had
je meer schilders toen, daar had je Doris Mesker, Jan Mesker, Verveer en nog
anderen. Nou hadden wij er nog al de ruimte, 't was een groot atelier, zie-je; daardoor
werkten wij er wel met z'n drieën. Willem Maris en ik als oorspronkelijke bewoners
en dan Thijs Maris, maar die zat altijd in een hoekje, zoo heel weinig plaats had hij
noodig. Toen Thijs naar Parijs ging kwam Mauve bij ons werken en die is er later
ook nog een tijd alleen op geweest. Een groot jaar heb ik 't zoo wat bewoond, maar
dat was gezellig... Je schilderde voor je pleizier... Al kwam 't licht er van de verkeerde
kant; hadden we te veel zon dan spanden we maar vloei voor de ramen, en dan
ging 't ook, en je hebt hier zooveel grijze dagen, daar maakte je dan maar druk
gebruik van. Tegenwoordig moet je daar bij de jongeren niet meer meê aankomen.
Willem Maris schilderde het doek, dat nu in 't modern museum hier in Den Haag
hangt op dat atelier en ook 't schilderij van Mauve dat Boymans Museum nu heeft
is daar geschilderd, en Mauve's portret door Doris Mesker. Je ziet een ieder maakte
er wat en toch bleef er veel tijd voor gezelligheid over. Je leefde onbezorgd. De
prijzen die je maakte waren soms belachelijk.
Tweehonderd gulden voor een schilderij waar je op gesjouwd had weet-je, en
dan moest er nog veertig gulden voor de lijst af, belachelijk, maar heusch je had
zooveel geld niet eens noodig, wat had je met al dat geld gedaan? Je schilderde
uit liefde voor de kunst... En zie nou eens, ze hebben geen tijd, voor niets hebben
ze idee, als ze maar geld maken... dat neemt alles in beslag...’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

De eerste kennismaking tusschen Blommers en Mauve was in Oosterbeek
geweest. Daar had Blommers buiten gewerkt en een mooie
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studie van de heide geschilderd. Dat werk was Mauve onder 't oog gekomen die,
anders niet zoo erg toeschietelijk, nu wel eens graag dien jongen schilder wilde
ontmoeten. Hij was bijzonder over dat studietje uit. 't Toeval heeft gewild dat ik
verleden jaar dat doekje ook eens heb mogen zien; toen hing 't op de De Bock
veiling als een Thijs Maris. Wie 't gekocht nu heeft weet ik niet: wel weet ik dat op
Blommers' aanwijzing de MM er van verdwenen zijn. Indertijd had de Bock 't
gekregen en deze schijnt later de herkomst vergeten, in goed vertrouwen de
teekening te hebben aangebracht.

INTERIEUR IN BLOMMERS' HUIS.

- ‘Ik sprak je daarnet van die belachelijk lage prijzen, die toen voor ons werk
betaald werden. Zoo herinner ik me - Mauve was toen van Oosterbeek naar
Amsterdam verhuisd - dat wij, Willem Maris en ik, hem de winter daarop eens gingen
opzoeken. Hij woonde toen in de Vijzelstraat boven Wisselingh, een sigarenwinkel.
Hij had daar ook zijn atelier, aan de achterkant. Nu, toen wij bij hem boven kwamen
was hij bezig aan vier aquarellen, die hij op één groote plank had gespannen. Alle
vier tegelijk was hij ze aan 't afmaken. “Jongens, ga maar zitten... ik ben bijna klaar”
en toen riep hij de oude Wisselingh uit de sigarenwinkel en die moest zien of hij er
wat van kon verkoopen. Na een half uur komt die met een juichend gezicht vertellen,
dat hij er één verkocht heeft voor... vijf en twintig gulden. Mauve had een goede dag
gemaakt en wij tweeën konden blijven koffie drinken. Stel je voor, juichend, en
Mauve een pret, neen maar in de wolken, dat dat zoo goed gegaan was!
Dezelfde teekening zie ik paar jaar geleden in Londen voor twaalfhonderd gulden,
maar zeker hadden wij daar niet zoo'n pret over gehad als over die vijf en twintig
toen.
Ja, dat sigarenwinkeltje van die oude Wisselingh, dat was typisch. Vóór Mauve
had Courbet er gewoond, die had daar portret geschilderd, en in 't winkeltje hingen
nog z'n schilderijen; die Wisselingh had daar toen zoo'n liefhebberij in; wel aardig,
niet? Ik herinner me nog daar op zij van de toonbank die heerlijke stillevens, herten,
van Courbet... En ook van Vollon had hij een prachtig stilleven. En dan de kop van
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de somnambule, - de beroemde, want je hebt er twee - ook van Courbet, allemaal
in dat kleine sigarenwinkeltje. Die Wisselingh was de vader van de tegenwoordige
groote kunstkooper.’
Op zijn drie-en-twintigste jaar viel Blom-
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mers de eerste officieele onderscheiding te beurt in de vorm van een gouden
medaille. Dat was op de Haagsche Expositie van '68. Hij was daarna op een atelier
alleen gaan wonen, ergens in de Jodenbuurt. Behalve schilderen deed de meester
toen veel aan illustratiewerk, voor 't buitenland en ook wel voor Hollandsche uitgaven.
Hij teekende dan op palmhouten blokken, die naar Brussel werden opgestuurd om
gesneden te worden. Ook 't etsen deed Blommers veel, een liefhebber zelfs was
hij er van, en zoo heeft hij dan ook de Haagsche etsclub helpen oprichten met van
de Sande Bakhuyzen en Mauve. De laatste jaren heeft de schilder 't zich moeten
ontzeggen, 't is een te inspannend werk voor de oogen.
- ‘Heeft u indertijd veel copieerwerk voor studie gedaan?...’
‘O zeker, dat dee-je vroeger allemaal... Ik heb heel wat tijd in 't Mauritshuis
daarmee doorgebracht... Neen niet alleen in olie, ook wel aquarel... Ik zat er veel
met Willem Maris samen... De Delftsche Vermeer, en dan Rembrandt... de officier,
Simeon in den tempel, enkele koppen van de anatomische les... En die verkocht je
dan later ook nog wel... Ja, zoo had ik altijd nog eens zoo graag de staalmeesters
gecopieerd..., en later nog zei m'n vrouw zoo dikwijls, kom laten wij nu eens naar
Amsterdam gaan..., maar ik ben er nooit toe gekomen... Och vroeger was studiedoel
hoofdzaak... In die tijd begonnen alle jonge schilders zoo, maar dat is tegenwoordig
ook uit, om factuur geven ze nu niet zoo veel meer...; dat mooie schilderen, zoo in
bijzonderheden, als Ruysdael, Hobbema, je ziet 't niet meer... Impressionisme...
Kijk Monet eens... Ze willen licht uitdrukken... al dee je 't met je teenen...’
‘Na mijn trouwen had ik m'n atelier op een hofje...’
‘? ? ? ? ?...’
- ‘Ja, toen woonden wij in 't Jacob-Catzstraathofje... Dat was aardig ingericht...
Eerst had er een beeldhouwer in gewoond, later Henkes... ik schilderde er nog al
veel portret... Tony Offermans was toen leerling bij me... Dat was een gezellige tijd,
met al die artisten onder elkaar... Ze waren ook getuige bij ons huwelijk geweest.
Mauve, Mesdag, Jan Vroolijk... We kwamen veel elkaars werk bepraten weet-je...,
maar bij Mauve bleef 't nooit bij praten, die moest altijd aan een schilderij knoeien
en smeeren... Ja hè, die kòn er nou eenmaal nooit afblijven... Hoe dikwijls Jaap
Maris niet bij me kwam, “Mauve heeft weer een schilderij van me verknoeid...” Ja,
dan kwam hij zoo bij je, en dan ging hij je werk zitten bekijken:... “heel goed
Blommers... heel goed, maar”..., nou dan wist je 't al, dan nam-ie 't palet en
verschilderde de heele boel..., en als 't dan half af was liet-ie 't liggen... “Zóó... zóó
Blommers... en nou ga je maar in die geest door”..., nou dan kon je die dag je palet
wel opbergen..., dan ging je maar wandelen. Zoo had ik eens een doek, een scène
vóór een huis,... Mauve komt... “heel goed Blommers, maar ik wou wel wat lucht
zien...” Eerst werd een stukje van 't huis weggeschilderd, toen nog wat, en eindelijk...
met een “God geef lucht”, had-ie m'n heele huis weggeveegd en stonden daar nog
alleen m'n figuren... Zie-je dat was wel een beetje de keerzijde van z'n goede kritiek...
Je moest zoo duivels met hem oppassen... En toch hadden we hem allemaal even
graag.’
Op Zandvoort werkte Blommers toen-tertijd ook nog al eens, - een enkele maal
wel met Sadée -, 't was daar vroeger zoo mooi. Hij maakte daar veel studie van de
interieurs; die waren daar ook zoo typisch. Soms haalde hij die oude schetsen nu
nog wel eens voor den dag, kon hij ze noodig hebben om nog eens even een bepaald
effect te zien. Je kon nooit te veel studies bewaren, zelfs al kon je alles wel droomen.
Maar 't liefst zat de meester toch op z'n Scheveningen. ‘Als je dat vroeger gekend
had, neen man prachtig mooi.! God, God wat was dat schilderachtig!... En dan 't
volk, dat was zoo aardig gekleed... Ja je ziet ze nu ook nog wel, maar d'er loopen
er een hoop met stadsch goed rond... En vergeet niet de pinken..., d'r konden zoo'n
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twee honderd bommen aan 't strand liggen..., die bedrijvigheid dan..., zoo'n
vischafslag...,
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en die kinderen, als ze zoo speelden..., maar dat komt nooit weer terug..., dat is
uit..., dat is voor goed verknoeid..., daar hebben ze zoo'n afschuwelijk ding, zoo'n
pier in zee gezet..., ik kan er niet meer naar kijken... Daarom, ik ga s' zomer's naar
Katwijk... Artz woonde daar toen en zoo ben ik eens gaan kijken... In 't eerst beviel
't me niets, want ik zocht er wat ik in Scheveningen had gezien... Alles viel mij er
tegen... De kinderen zelfs zijn er niet zoo schilderachtig... Maar later heb ik me er
meer mee verzoend... omdat ik er heel iets anders ben gaan schilderen... Ik schilder
er nu die schelpenkarren... Daar had ik op de St. Louis Expositie een groot schilderij
van... Vroeger ging ik altijd alleen naar Katwijk... maar de laatste jaren heb ik er een
villa laten bouwen, en nu gaat de heele familie mee... Zie-je dan zijn we metéén
ook uit die Kurhaus drukte en al dat lawaai... Tegen Kerstmis komen wij dan weer
in Scheveningen terug...’
Veel heeft Blommers ook van de Brabantsche interieurs genoten. Gabriel was
daar in Heeze, denkende er plassen te vinden, op heel typische boereninterieurs
gestuit, en zoo schreef hij Blommers, die er daarna herhaaldelijk kwam. Daar vond
hij nog onbedorven schilderachtige toestanden, in die woningen, maar dat begint
ook al weer te minderen. Verleden jaar zat er al een heele internationale bend op
‘gevalletjes-jacht’, - in Amerika zelfs is Heeze bij Eindhoven geen onbekend oord nog 'n paar jaar en 't is een tweede Laren, waar de inwoners als ze maar een
schildershoed zien al ‘in positie’ staan. Ook in Bladel was Blommers herhaaldelijk
en werkte daar wel met Albert Neuhuys; trouwens deze is ook wel bij Blommers in
Heeze geweest. Samen maakten ze dan Zondags uitstapjes naar Zon en Breugel
en andere schilderachtige plekken.
- ‘Als je me morgen helpt onthouden zal ik je eens paar studies uit die buurt laten
zien... Ik heb er heel wat schilderijen van gemaakt... 't Was er ook zoo eeuwig mooi
in die interieurs... Maar dat is alles uit m'n latere tijd weet-je... Toen woonden we al
hier op Scheveningen... Dat was hier ook anders dan nu... Toen bestond dat heele
van Stolkpark nog niet..., 't was alles duinen en bosch... Kijk 'es hier, die
photographie, dat is naar een schilderij dat De Bock hier vlak achter gemaakt heeft...,
dat zie-je, alles mooi natuur... Ja, die De Bock dat was een aardige kerel, een
geestige vent... ik herinner me nog dat hij met z'n eerste studies bij me kwam..., die
waren toen al heel aardig..., toen was De Bock op 't administratiekantoor van de
Hollandsche spoor... Ik zie 'm nog... hij was uit Leiden vandaan... maar ik geloof hij
teekende meer op al die papieren alsdat hij er op schreef... toen heb ik nog eens
een goed woordje voor hem gedaan bij de broer van Bakker Korff, die was zoo iets
van hoofdinspecteur bij 't spoor, en zoo mocht De Bock overal langs de lijn af om
te gaan zitten schilderen... Nou, toen later kwam hij in kennis met Kneppelhout uit
Oosterbeek en die heeft veel voor hem gedaan... Na een tijd is hij hier op de
Kanaalweg komen wonen en was hij heel veel bij ons aan huis... We gingen veel
samen de duinen in... Hier heb je nog een laantje, dat noemden wij 't Corotlaantje..,
dat was ook net Corot..., dat fijne grijzige groen..., iets droomerigs... Daar hebben
wij veel gezeten..., ik moet er nog altijd aan denken, als ik er door wandel... Dat was
nou met recht een artiest, die De Bock... van alles deed-ie, tot tooneelstukken
schrijven toe... Die kwam hij dan bij ons thuis voorlezen... En de kinderen waren
gek met hem... Jammer dat die weg is..., eeuwig jammer!...
Zoo beginnen wij te dunnen... Als je rekent, dat van de vijftien waarmee wij de
Hollandsche Teekenmaatschappij hebben opgericht er nog maar zeven over zijn...
Zoo hadden we vroeger ook een club in Den Haag die heette “'t Vlondertje”... Daar
waren dan in: Vosmaer, Jan ten Brink, Gram, Lodewijk Muller, Marcellus Emants,
Frans Netscher en nog paar anderen... 't Was, meen ik, eens op een vischpartij
door van Santen Kolff opgericht... We gingen toen veel visschen samen. Iedere
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Zaterdagavond kwam 't Vlondertje om 10 uur bij elkaar en soms werd 't wel twee,
drie uur voor je naar huis ging... dan werd er over kunst
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gesproken, of den één of ander las eens wat voor... Dat was dan zoo aardig en
gezellig... Net als die Pulchrifeesten van vroeger..., als je de ouderen er over spreekt
dan leven ze op.... zoo'n impressie heeft dat achtergelaten...; dan was je soms
veertien dagen of drie weken uit je werk... zoo druk had je 't dan..., want alles dee
je zelf... onder elkaar..., heele lappen decoratief zat je dan te beschilderen... En dan
zoo'n avond zelf... zoo iets krijg je nooit meer terug weet-je...’

DE EERSTE STAP. (NAAR EEN KRIJTSTUDIE).

- ‘Zoo heb ik ook wel hooren spreken van die kunstbeschouwingen op Pulchri...’
- ‘Zeker, dat was ook typisch... Je zat aan een hoefijzer tafel... En dan kwam tegen
acht uur 't hof... Daar had je Koningin Sophie, Prins Frederik, Prins Alexander, Prins
Hendrik met z'n vrouw... en die gingen aan 't hoofdeind zitten..., je was even
opgestaan, en dan kon 't uitgeven beginnen... Aan vier kanten te gelijk werd dan
een aquarel, of wat 't was, doorgegeven... 't Had iets huishoudelijks... Je had er ook
geen vaste plaats... Was dan alles bekeken dan werd de Koningin gevraagd of zij
nog misschien een enkele plaat eens over wilde zien...., en dan ging je naar huis...
Zoo had je iedere maand zoo'n kunstbeschouwing... Twee maal 's winters van de
werkende leden van Pulchri; de andere keeren waren 't particuliere collecties... Dat
was voor zoo'n collectioneur altijd een heel feest dat begrijp je..’
Blommers gaat zelden s'avonds uit, òf 't moest wezen naar een concert, want hij
is een zeer groot vereerder van goede muziek, zooals trouwens het geheele gezin
- òf naar een avondje bij zijn vriend Mesdag, waar zich dan groote musici doen
hooren. Maar in de regel is hij thuis, in zijn gezellige familiekring. Daar vindt hij z'n
heerlijke rust na een dag van hard werken, hard werken vooral, als de schilder model
heeft gehad.
- ‘Dan begin ik al 's morgens met m'n boterham met een flinke dosis geduld te
smeren, want er hoort wat toe je geduld te houden als je zoo'n paar van die kleine
kinderen voor je hebt... de meeste tijd zitten ze te huilen en willen niet.... nou schilder
ik wel zooveel mogelijk bij memorie, maar zoo op 't eind wil je nog wel eens even
de modellen zien.’
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- ‘Kan u hier nog al gemakkelijk modellen krijgen?...’
- ‘Nu, sukkelen is 't wel eens een enkele maal... Op Katwijk gaat 't gemakkelijker...
Soms blijven ze dagen lang weg... Kijk, dat groote schilderij daar..., die vrouw met
die twee kinderen..., die laten me nou al weer een week wachten... Ellendig zoo'n
gezeur...
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En, weet-je kinderen op zoo'n jonge leeftijd, zooals ik ze daar noodig heb, groeien
met den dag... Als 't een beetje lang duurt kan je ze niet meer gebruiken... Ja, wil
je wel gelooven dat kinderleven, dat trekt me zoo machtig aan... Telkens moet ik
ze weer schilderen, niettegenstaande 't zoo eeuwig moeilijk is... Maar 't is zoo innig...
Er is niks mooier... Ik zie 't altijd weer, waar ik kom. Toen m'n eigen kinderen nog
klein waren, God, je zag elke minuut een schilderij in je huiskamer..., er hoefde niets
bij..., je zag 't... Ik heb ze toen wat dikwijls geschilderd..., m'n vrouw poseerde dan
met ze.., die begreep 't zie-je...., die voelde wat 't was, en dan werkte je met pleizier.
Want zoo'n model, nou ja, ze staan wel maar 't is er dikwijls na. Zoo had ik een groot
schilderij, “Dag Vader!”; 't was een visschersvrouw die een kind voor zich omhoog
houdt, dat dan met z'n pet naar een vertrekkende bom wuift.... Maar 't wou niet, de
modellen stonden maar niet naar m'n zin... houterig... Dat kon m'n vrouw niet langer
zien... ze neemt één van de kinderen op en gaat een oogenblik voor me staan... ik
schilderde 't in ééne af... zie-je toen zat er leven in, ze voelde... Ja, dat kan zoo
schelen. En als ik nu mijn kinderen weer zie met hun kleintjes, dan is 't weer dito...,
schilderij op schilderij... Dat doek daar, waar ik je zoo net van sprak, dat zag ik op
Katwijk, toen één van m'n dochters daar verleden jaar met de kleintjes was... En
zoo gaat 't.., 't is een even groot talent om op te merken als te schilderen. Jaap
Maris zei altijd “je kan overal schilderen als je maar uit je oogen kijkt,” en dat is
waar..., 't is soms zoo vlak om ze heen, waar ze 't zoo ver zoeken...’
Blommers sprak nu over z'n vrouw, vol levendig enthousiasme over haar deel in
zijn groote arbeid, hoe zij van alles de ziel was. En die lof verdient deze hoogst
begaafde vrouw want, gaat ze geheel en al in des schilders kunst op, bovendien is
haar aangeboren gevoel voor mooi, haar scherpe kijk op alles, haar gezond oordeel,
van onschatbare waarde voor den meester. Geen dag gaat voorbij of zij weet zich
uit haar omvangrijk huishouden een paar uurtjes terug te trekken om in 't kalme
atelier met Blommers zijn werk te bepraten. Rustig zitten ze dan saampjes in 't
hoekje onder 't hooge raam, vóór hen de ezels met 't werk. Dan genieten beiden.

‘OOK DRAGEN’. (NAAR DE SCHILDERIJ).

Steeds vroolijk, altijd even origineel in haar opvattingen, gul en openhartig is
mevrouw Blommers het type van de hoogstaande artistenvrouw; in geen andere
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omgeving dan die van breeddenkende menschen zou zij kunnen ademen, dat voel
je. Verwondering wekken moet het dan ook niet dat 't Blommersgezin zijn vrienden
in grooten getale weet, hier te lande en in den vreemde. Was Blommers in Amerika
geliefd door zijn vele werken, die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

158

BRABANTSCH BINNENHUIS. (NAAR DE SCHILDERIJ).

daarginds met steeds klimmende waardeering ontvangen worden, sinds hij met z'n
vrouw de States bezocht heeft is 't aantal zijner vereerders vertiendubbeld. Dit is
mijn persoonlijke ervaring. Hun reis daar moet een ware triumphtocht geweest zijn,
naar alles wat mij door de Yankees daarvan verteld werd. Omgekeerd, wilt ge
Blommers en zijn vrouw enthousiast zien, begin dan over Amerika en de Amerikanen,
Dan hoor je niets dan roemen, geestdriftige verhalen over alles wat ze daar ontmoet
hebben: hoe ze daar de gast van den grooten tooneelspeler Joseph Jefferson waren,
hoe ze Francis Wilson - Amerika populairste acteur - ontmoetten, hoe ze door
bankiers en industrieelen gefeest werden en ‘last not least’ hoe hartelijk Teddy hen
op z'n White House ontving...
Maar ik had nu werkelijk al te veel van mijn gastheer gevergd, de uren waren
gevlogen onder zijn interessant geredeneer, ik moest afscheid nemen. Nog even
een napraatje in 't intieme huisvertrek waar mevrouw met de kinderen, - ieder hun
kleine bezigheid, - in innige gezelligheid bijeenzaten. Toen ging ik.
- ‘'k Moest maar bij u boven gaan...’
‘Zeker, maak 't je gemakkelijk..., ik ben zóó tot je dienst..., als je vast wat rondkijken
wil, ga je gang... Ik ben zóó klaar...’
In 't achterst gedeelte van z'n atelier was de schilder in druk gedoe. In een blauw
boezeroen stond hij een groote kom met water voor zich, te poetsen en te wrijven;
- zijn penseelen kregen een beurt, groote bossen kwasten van allerlei dikte lagen
op een tafeltje naast hem.
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‘MOEDERS HULP’ (NAAR DE SCHILDERIJ).

- ‘Zoo zie-je, dat moet van tijd tot tijd ook gebeuren..., 't is een vies werkje maar
toch laat ik dat niet graag aan een ander over... Sommige schilders hebben daar
zoo'n mannetje voor..., maar ik doe 't altijd maâr liever zelf..., dan weet ik dat ze
schoon zijn... Want je kan je niet voorstellen hoe schadelijk 't voor 'n schilderij is als
je met vuile penseelen werkt... Je kan er je werk heel veel kwaad mee doen... Zie-je,
dan wasschen ze ze wel, maar de zeep laten ze er in zitten... En dat schaadt later
de verf... maar ik ben er nu zóó door... Wat ik zeggen wou, je treft 't met 't weer
vandaag... Mooi licht...’
Dat had ik,... ik had me geen betere dag kunnen wenschen, wat helderheid betrof.
Door het hooge raam viel een macht van heerlijk blank licht het immense studio
binnen. Alleen 't verste gedeelte bleef in gedempte toon. Groote gordijnen en
schermen stelden de schilder in staat naar willekeur zijn licht te temperen.
Daar zag ik me nu tegenover 's meester's jongste werken; - een interieur en twee
buitenstukken, ze stonden er bijna af, aan enkele andere was hij betrekkelijk kort
geleden begonnen. Dat groot interieur, - een boerengezin aan 't middageten -, wat
een enorm knap stuk werk was dat weer, wat was dat gevoeld, hoe goed begrepen
die vader, die moeder, die kinderen. Hoe eenvoudig, zonder de minste zweem van
gezochtheid, en toch hoe geweldig knap van compositie. Mooi van kleur 't geheel,
en dan die toon, die echte kamertoon, die je mòest voelen. 't Was een fijn specimen
van Blommers' interieurwerk, - lekker doorschilderd, ferm, flink aangepakt en toch
zoo verbazend innig, zoo prachtig uitgedrukt, wat hij er mee zeggen wilde; - die
arbeider die in 't middaguur van 't land is gekomen, moe,
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bezweet van 't werk, en nu even rust vindt aan 't pover maal; de kleinste heeft-ie
vast op z'n schoot, z'n grove boerenhanden om haar middeltje gevouwen, z'n jongen
staat tegenover hem, met z'n vork al klaar om te pikken van de dampende
aardappelen die de vrouw aan 't opscheppen is uit een groote ijzeren pot.

BLOMMERS IN DE HALL VAN ZIJN ZOMERHUIS TE KATWIJK A/ZEE.

En dan die exterieurs. Zoo'n man en vrouw, zooals ze daar loopen op 't duin langs
de zee, het kind voor hen uitdribbelend met een stuk hoepel; de vrouw voetje voor
voetje voortwandelend, heel-lang-zaam, niet opkijkend van haar kous, waaraan ze
te breien loopt; de man sjokkend daarnaast, z'n handen op zijn rug, een takje in z'n
mond. Wat een teekening, wat een beweging in die figuren, en hoe intens die
avondstemming, dat licht, als de zon al is ondergegaan, hoe superbe die kleur van
dat duin, van die helm, hoe machtig drukt Blommers hier uit de rust van zoo'n
vooravond aan 't strandduin
En dat andere doek, dat strandstuk, kinderen die daar spelen aan de zee, hoe
heeft de meester hier geobserveerd die actie van dat geploeter, geplas, geknoei
met 't stuk kurk, hun scheepje, hoe raak zijn die dreumissen daar neergezet, 't kleine
meisje, dat 'r rokjes omhooghoudend ook meespelen wil, tot haar knieën in 't water.
Weer een ander licht is hier gegeven, 't is dat goud zooals je 't ziet 's zomers aan 't
strand als de zon te dalen begint.
Hoe moest Blommers ze kennen die kinderen, door en door kennen ieder
beweginkje, iedere eigenaardigheid in hun gespeel -; dat mòest, hoe kon hij anders
zoo iets heerlijks, zoo'n brokje kinderleven hebben weergegeven? 't Was een groot
genieten.
- ‘Ja!, dat schilder ik graag, zulke kinderen aan zee... Ik zie ze bijna iedere dag
zóó, op Katwijk... en toch altijd weer is 't nieuw, moet ik er even bij stilstaan... 't is
zoo verduiveld aardig... Maar nu ben ik, zooals ik je al vertelde op Katwijk aan 't
karren schilderen... Dat was eerst wat vreemd voor me, die paarden zie-je..., die
moet je dan maar eens veel teekenen..., dat je de anatomie van zoo'n beest kent...
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Kijk hier heb ik iets, dat heb ik verleden jaar opgezet..., daar ga ik nu direct aan
bezig, zóó als ik er kom...’
De schilder haalde een groot doek te voorschijn, even aangestreken. Een kar
met paard, gaande tegen een duinhelling op. Een jongetje houdt de teugels en er
achter loopen de man en vrouw met een geit. Eventjes was dat neergezet, en toch
wat leefde al alles, wat trok dat paard, wat liep 't jongetje
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in kleine pasjes er naast, met moeite bijhoudend. Voor mij was 't af, zat er alles al
in, kleur, atmospheer, actie.

BUURTJE TE KATWIJK AAN ZEE. (NAAR EEN KRIJTSTUDIE).

- ‘Zoo zie ik ze altijd voorbij m'n huis daar komen, ze gaan dan terug van 't
aardappelrooien in duin... God, dat is zoo mooi... ja, ik woon daar op een aardige
plek, vlak aan zee en alle bedrijvigheid zoo om me heen... Op die zelfde plek woonde
vroeger Artz... Ik heb daar twee flinke ateliers... 't Laatste heb ik verleden jaar er bij
laten bouwen..., daar heb ik zon in voor m'n interieurs weet-je... Ja, je ziet soms
zooveel moois op Katwijk, dat je er niet tot rust zou kunnen komen.
- ‘Werkt u er wel buiten ook?...’
- ‘Neen, dat niet..., ik heb altijd m'n schetsboek in m'n zak...., dan maak ik wel
eens even zoo'n krabbeltje, maar hoofdzaak is zien en onthouden... Een enkele
maal schilder ik wel eens een studietje, soms zoo uit m'n raam of van de veranda...,
daar heb ik van die doekjes voor die juist in de deksel van m'n kleine schilderkist
passen..., bijvoorbeeld hier heb je er 'n paar...’
En nu liepen wij weer rond en bekeken al die studies, kleine doekjes ja, maar
schilderijtjes, al waren ze nog zoo vlug neergesmeerd, Ondergaande-zoneffecten
op zee-, luchten-, buurtjes, duinen, kinderen aan 't water, vrouwen op 't land,
Katwijk-binnen, interieurs uit Bladel en Heeze. Wat was er door dien man gewerkt
en wat werkte hij nog steeds. Schetsboeken en portefeuilles, vol notities. Een enkel
krabbeltje soms maar bracht hem alles weer voor de geest, ze dienden als
memorieopfrisschers, de hoofdzaak zat in z'n hoofd.
Mevrouw Blommers kwam ons gezelschap houden. Wat genotrijk kon zij
meepraten over al dat mooie dat ze samen gezien hadden. Ja, Holland was mooi,
geen ander land dat daarbij halen kon, dat was ik volkomen met hen eens. En bij
het te voorschijn halen van al die studies, 't doorbladeren van oude schetsboeken,
't rommelen in zwaarlijvige portefeuilles smulde zij meé-, dan kwamen oude
herinneringen op, hoe hier een mooi schilderij van was gemaakt, hoe dát 't onderwerp
voor een aquarel was geweest, hoe Blommers dáár nog altijd eens wat van maken
moest...
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SCHELPENVISSCHERS. (NAAR DE SCHILDERIJ).

Een enkele maal weet de meester nog wel eens te vertellen waar dit of dat
schilderij van hem is heengegaan, doch 't grootste gedeelte blijft voor hem onbekend,
dat spreekt. Persoonlijk, mocht ik zeer veel van zijn werk in Amerika ontmoeten,
o.a. in New York, Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Chicago, Buffalo, Detroit,
Milwaukee, St. Louis, Denver en in wijlen San Francisco, waar in verscheiden private
collectie's prachtige Blommersen aanwezig zijn. Hier in Europa is Blommers
vertegenwoordigd in de museums van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem
(Teyler), Dresden, München, Zürich, Glasgow, om niet te spreken, natuurlijk, van 't
enorm aantal particuliere bezitters.
Nu wilde ik nog wel graag Mevrouw Blommers' collectie schilderijen en aquarellen
zien en zoo stapten we dan enkele woonvertrekken door. 't Allereerst 't stel groote
kamers beneden. Daar was nu niets of 't was mooi, werkelijk mooi en 't aardige er
van was dat dat stukje voor stukje door hen bijeen was gegaard. Jaren en jaren
hadden zij er over gedaan, met liefde al dat kostbare bijééngekregen. Dat hun keuze
daarbij een uiterst fijne was daarvan sprak je hier alles; - de fraaie antieke kasten,
de sierlijke oude tafels, de stoelen met hun zware kerkkussens, 't Delftsch en
Chineesch, 't glaswerk, de oud-Perzische tapijten, de zeldzaam schoon gekleurde
tafelkleeden - alles voornaam mooi.
En in die omgeving, tegen een dof-goud-behang, hingen de schilderijen en
aquarellen - een keurcollectie inderdaad.
Zoo hingen daar van Blommers een paar prachtige stranden, tintelend van licht;
- een groot interieur, uit zijn laatsten tijd, en dan zijn zeldzaam gevoelde
kinderportretten, meesterstukken vol innig leven, superbe van kleur. Zoo had hij ze
geschilderd toen ze klein nog waren, de zijnen. Er waren al heel wat liefhebbers
voor geweest, museums hadden ze graag gehad, Amerikanen hadden sommen
geboden, - te vergeefsch! Op de
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eereplaats hing een levensgroot portret van Mevrouw, ook van 's meesters hand.
Daartegenover Blommers' portret door Joseph Israëls. Van dezen meester hingen
er verscheiden figuren. Dan had je er twee excellente specimen van Mauve's kunst,
een koe en een paard; - een bijzonder sympathiek stuk van Albert Neuhuys; - Jaap
Maris, Thijs Maris, Willem Maris, de Bock, H.W. Mesdag, Weissenbruch, ieder voor
zich er vertegenwoordigd door één, of meer, knappe schilderingen. Van Bosboom,
een groote aquarel van een prachtige diepte en toon, kerkinterieur. Breitner viel mij
op door een aquarel ‘huzaren’, een pittig brokje werk, Isaäc Israëls door een schilderij
‘ezels aan het strand’, frisch en ruim gedaan, wel één van de beste ezelstukken die
ik van hem zag. Een bijzonder schilderij vond ik wel een vrouwenkop van Cremona,
mooi doorwerkt, rijp doek, en dan de Montecelli uit de collectie van wijlen de Bock.
Van Blommers' schoonzoon Zoetelief Tromp enkele aquarellen, een naakt figuurtje
van Suze Bisschop-Robertson en verschillende teekeningen van jongeren artisten.
En te midden van al die heerlijkheid leeft dit gezin, kan er van genieten dag en
dag.
Twee zware portefeuilles bergen de uitgebreide collectie aquarellen, één er van
is opgedragen aan ‘Den Heer en Mevrouw Blommers’ - 't is het mooie cadeau dat
op hun zilveren feest hun aangeboden werd, - door de Hollandsche artisten - een
verzameling aquarellen. De andere portefeuille was geheel gevuld met Blommers'
kunst. Op winteravonden worden in intiemen kring kunstbeschouwingen
georganiseerd en te oordeelen naar den omvang der portefeuilles was 't aantal
aquarellen zeker toereikend voor meer dan één zoo'n gelegenheid.
Wat ik hier beneden in de diverse kamers had gezien, herhaalde zich ook boven;
daarbij observeerde ik nog eenige bloemstukken van den meester, mooi, los,
geschilderd en al weer van een kleur, voortreffelijk! 't Waren meest veldbloemen,
die de kinderen van een wandeling hadden meegebracht, of een enkele klaproos
uit z'n tuin, of 'n paar renonkels in een glas. Ze hadden hem gefrappeerd en zoo
had hij ze even geschilderd, luchtig, los, vol eenvoud, daardoor juist zoo aantrekkelijk.
Zich zelf had Blommers nooit geschilderd en zoo bestonden dus slechts
photographische portretten van de meester totdat hij mij zijn hoogst gewaardeerde
toezegging verleende voor dit artikel een zelfportret te teekenen.

Noordwijk aan Zee, Juni 1906.

SPELENDE KINDEREN. (NAAR DE SCHILDERIJ).
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NO.

1. KOFO-WEEFSTERS OP GROOT-SANGIR. FOTO JUNG WOO, MENADO.

*)

Sangireesche kofo-weefsels
door Martine Tonnet.

Inleiding: de wording van het Indonesisch ornament.
De laatste vijftien of twintig jaren heeft de leer van het ornament eene belangrijke
wijziging ondergaan.
Het zal menigeen ongeloofelijk in de ooren klinken, dat de ontdekkingen, gedaan
bij de bestudeering van het ornament der Roodhuiden, Papoea's en Dajaks daartoe
den stoot hebben gegeven en het opmerkelijk verschijnsel doet zich den laatsten
tijd voor, dat Westersche kunstenaars en geleerden bij die elkaar scalpeerende,
menschen-etende, en koppen-snellende natuurvolken in de leer gaan.
Niet alleen nu, dat die van eene natuurlijke ontwikkeling getuigende ornamentiek
al een grooten invloed begint uit te oefenen op de Westersche versieringskunst,
maar de ontdekking ervan heeft - voornamelijk in de leer der kunstgeschiedenis
een werkelijke omwenteling te weeg gebracht. De basis, waarop de oudere
ornamentleer gebouwd is, kreeg daardoor een gevoeligen schok en waar de
fundamenten vernieuwing behoeven, laat het zich begrijpen, dat de geheele
bovenbouw eene wijziging zal hebben te ondergaan.

*)

Bij de collectie, aanwezig op de Oriëntaalsche Tentoonstelling te Haarlem, December 1905,
voor een deel afkomstig uit het Magazijn Boeatan.
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NO. 2. BEWONERS VAN GROOT-SANGIR IN KOFO-KLEEDEREN (HET SANSKLEED LAKU MENANDU).
IN HET MIDDEN ZIT DE RADJA (VOORMALIG VORST). FOTO WOO MENADO.

Bruno Kuske licht ons in G l o b u s 1902 nauwkeurig in omtrent den
tegenwoordigen stand der ornamentiek-kwestie.
Naar de oudere inzichten, lezen we bij hem, is de mensch in zijn eerste
ontwikkelingsperiode uit louter plezier in het schoone, uit aangeboren gevoel voor
geometrie, begonnen wiskundige ornamenten te scheppen en staat het ornament,
waaraan natuurlijke vormen ten voorbeeld strekten, en dat van latere geboorte zou
zijn, geheel op zichzelf. Deze opvatting berust alzoo op eene ideale beschouwing
der menschenziel, op het geloof aan een vermogen tot plotseling scheppen, even
ideaal als de scheppingsverhalen in het Oude Testament.
De nieuwere opvatting nu is minder ideaal, daar zij berust op de theorie der
e v o l u t i e , die op ieder gebied van kunst en wetenschap zich meer en meer begint
baan te maken. De mensch heeft volgens haar, het allereerst in realistische vormen
weergegeven, wat hij in de natuur voor zich zag. Uit die realistische vormen
ontwikkelden zich de half realistische door afslijting van, voor de wedergave van
het hoofdkarakter minder noodzakelijke deelen en deze minder natuurgetrouwe
vormen werden na eeuwendurige, steeds verder schrijdende styleering tot de
conventioneele grondvormen, die tezamen den ornamentstijl van een volk opbouwen.
Alzoo beweert Kuske, is het geometrisch ornament niet oorspronkelijk, niet het eerst
er geweest, maar een s e c u n d a i r e v e r s c h i j n i n g s v o r m van het
karakter-ornament. Dat weergeven van natuurvormen geschiedde volgens die
nieuwere leer volstrekt niet altijd om aesthetische redenen. Integendeel - zuiver
materiëele verlangens lagen er gewoonlijk aan ten grondslag. Bij de ontwikkeling
van het godsdienstig gevoel ontstond de behoefte, de eene of andere godheid
gunstig te stemmen bijv. tot het verkrijgen van regen door de afbeelding van een
dier, dat in dat natuurverschijnsel een rol speelt als de kikvorsch of de alligator, die
zich bij het zwellen der wateren in den regentijd in sterker aantal vertoonen.
Bij meerdere beschaving ontwikkelde zich
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het schoonheidsgevoel en nu gebruikt de kultuurmensch zoo'n verstyleerd ornament,
waarbij de symboliek al reeds lang niet meer spreekt uit zuiver aesthetische
neigingen. Hoe zich nu uit het karakterbeeld het geometrisch ornament ontwikkelde,
kan men alleen nagaan, als men het motief (= drijfveer, beweger) in zijn oudste
vormen terug tracht te vinden. De Zweed S t o l p e is een der eersten geweest, die
in 1881 te Neuchâtel in een rede de stelling verkondigde:
‘De ornamentiek is een soort mystiek schrift dat door herhaling van een of meer
ornamentale elementen, de godheid oproept, aan wier dienst het met de mystieke
teekens versierde voorwerp gewijd was.’
Hij toetste zijne bevindingen aan de ornamentiek van de Raratonga-eilanders.

NO. 3. WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR IN DOORLOOPEND PATROON. DONKERBLAUW OP WIT. FOTO
T.L.C. TISSOT V. PATOT.

Op hem volgt Uhle met zijne ontdekkingen aan het bamboe-snijwerk der Papoea's
in 1886 en Hein in 1890 met zijn werk over ‘de beeldende kunsten bij de Dajaks’
en verder eenige anderen, wier ontdekkingen tot dezelfde slotsom leidden.
De grootste onder die allen dunkt ons echter William Holmes, de ijverige
onderzoeker van de oude kunst der inboorlingen in Noord-Amerika. De resultaten
zijner onderzoekingen zijn neergelegd in de A n n u a l r e p o r t s o f t h e B u r e a u
of E t h n o l o g i e in W a s h i n g t o n (aanwezig in de Stadsbibl. te Haarlem). Zijn
werk mag in waarheid een reuzenarbeid heeten. Van het tweede report (loopend
ste

over 1883) af tot in het 20 (over 1898/99) geeft hij ons de vruchten van zijn meer
dan 16 jarigen arbeid in een reeks van opstellen, geschreven met helderen
betoogtrant, waarin hij ons zijne belangrijke ontdekkingen aan het vaatwerk der
Roodhuiden, gestaafd door een groot aantal fraaie illustraties op onwederlegbare
wijze aantoont.
Nu moeten we, om eerlijk te zijn, hierbij voegen dat de rijkdom en verscheidenheid
van materiaal, die hem ten dienste stonden, niet weinig medewerkten tot het
verkrijgen van goede resultaten. Het laatste vindt nog weer zijn oorsprong in de
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omstandigheid, dat het pottenbakkerswerk van grooter stabiliteit is dan eenig ander
product van kunstnijverheid.
De agenten van het bureau brachten van alle zijden het benoodigde materiaal
naar Washington (National Museum). Graven werden opengebroken. Monnds
(voorhistorische aardverhoogingen) doorzocht en ten slotte was er in het museum
eene collectie aan potten en potscherven aanwezig van zulk een verscheidenheid
naar ouderdom en vind plaats, dat er reeksen van p o t t e r y konden worden
opgesteld in zacht gegradeerde stadiën, waaruit H. dat, wat hij van den beginne af
aan gevoeld had, als het ware in beeldschrift slechts had af te lezen. Bijzonder
opmerkens-
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ste

waard is, wat hij ons mededeelt in het 20 report (uitgegeven 1903) bl. 113 over
levende modellen (Life-forms) in de versiering van het vaatwerk der Roodhuiden
a/d Golf van Mexico (de zoogenaamde Gulf; Coast Group).
‘De hoofdmotieven (groepeering van rechte en gebogene lijnen, meanders,
cirkelornamenten en krullen) werden eerst beschouwd, onafhankelijk van de
reliefbeelden naar levende modellen, die zoo menigmaal aan den vaatvorm zelf tot
voorbeeld strekten; maar bij het voortgaan dezer studiën bleek meer en meer, dat
naar het leven geteekende figuren in alle deze ornamenten de grondslag zijn en
dat de kernfiguren langs eene onafgebroken reeks van minder en minder gestyleerde
vormen zich oorspronkelijk aansloten bij de in het vaatwerk gegrifte semi-realistische
beelden en bij de meer plastische voorstellingen, die er e n r e l i e f op werden
aangebracht. Dit is eene zaak van groot gewicht voor den student in de
versieringskunst.’
Aldus besluit H. deze belangwekkende inleiding.

NO. 4. KLEIN ROND WEEFTOESTEL VOOR HET WEVEN VAN KLEEDEREN. VORSTENPATROON. FOTO
P.L.C. TISSOT V. PATOT.

Intusschen zal men zien, zegt H., dat - sinds alle vormen langzaam overgaan
(shade off) in het zuiver geometrisch ornament, er een stadium komt, waarin ze
voor de praktijk gelijk zijn. De geschiedenis van den m e a n d e r staaft zijn beweren.
(Dit ornament vindt men bij de Grieken zoowel als bij de Roodhuiden.) Het kan dus
zeer goed zijn, dat uit verschillende natuurvormen (bliksemwolkenvormen) eenzelfde
ornament op verschillende plaatsen wordt geboren.
Op dezelfde wijze als Holmes zijn de andere onderzoekers bij de Polynesiërs en
Melanesiërs te werk gegaan. Als gebruikte symbolen noemen ze de zon, de maan,
de wolken, de bliksem en vele in de mythologie eene rol spelende dieren.
Plantvormen komen weinig voor. Intusschen moeten we niet vergeten, zegt Hein
(bl. 5) dat in vele stijlvormen het oorspronkelijk L e i t m o t i v zeer moeilijk is weer
te vinden, vooral wanneer een duizendjarig U m b i l d u n g s p r o c e s z voorafging
en het oudere materiaal ontbreekt. Een zoeken naar dat ‘Leitmotiv’ in de
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Sangir-weefsels zou dan ook hoogstwaarschijnlijk vergeefsche moeite zijn. De
vormen zijn zoodanig versteend tot
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vaste stijlfiguren, dat de symbolieke gedachte er niet of uiterst moeilijk in is terug te
vinden.
Intusschen heeft Holmes bij de Roodhuiden nog vele vlecht- en weefpatronen
gevonden, waarin mensch- en dier-vormen het leidende motief uitmaken. Zelfs wijst
hij op den grooten invloed, dien de voor het godsdienstig gevoel beteekenis-volle
vormen van levende wezens ook op de weeftechniek hebben uitgeoefend.
Maar nog, wanneer de kennis der oudere vormen te kort schiet, om het oerbeeld
uit te vinden, dan toont Holmes op klare wijze ons aan, hoe we, bij gemis aan
gegevens, toch tot een voorbeeld uit de natuur kunnen concludeeren. ‘Wanneer’
zegt hij, ‘de omtrekken der ingeweven figuren afwijken van de normale richtingen,
die de weeftechniek toelaat, dan mag men veilig besluiten, een vervormd natuurbeeld
voor zich te hebben.
Het laatste nu is blijkbaar het geval bij de patronen in de Sangir-weefsels. Het
moeilijk te weven spiraalmotief kan niet in of door die techniek geboren zijn en het
S vormig figuur, dat, in velerlei combinaties, (gehalveerd en naar het midden gebogen
of achter elkaar loopend) duidelijk blijk geeft in vele patronen het hoofdmotief te zijn,
moet aan natuurlijke vormen zijn ontleend. Ook aan het zoogen. v o r s t e n p a t r o o n
(foto No. 4) ligt blijkbaar een natuurlijke vorm ten grondslag.
Daar er den laatsten tijd op die fraaie weefsels nog al eens de aandacht werd
gevestigd en het te hopen is, dat, met de hulp van Europeanen de achteruitgang
dezer schoone kunst nog is tegen te houden, zal het niet zonder belang zijn, omtrent
die bijzondere industrie een en ander mede te deelen.

NO. 4*. VORSTENPATROON, ACHTERZIJDE VAN VOORGAANDE FIGUUR. FOTO P.L.C. TISSOT VAN
PATOT.

*)

De bereiding van de grondstof.

De grondstof wordt verkregen uit de Musa textilis, een soort pisang. Voornamelijk
op de Philippijnen wordt ze veel gekweekt. Uit de bast wordt het bekende
*)

Zie het bulletin van het Kol. Mus. door Van Eeden.
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Manilla-touw bereid. Ook in onze bezittingen groeit deze plant. In het wild treft men
ze aan o.a. op de Sangir- en Talauteilanden Ze heet daar h o t é en in de Minahassa
k o f o . Onder den laatsten naam is ze meer algemeen bekend. Rumphius (zie
Amboinsch Kruidboek V bl. 139) vertelt ons al in 1695, hoe op Mindanaoe en Sangir:
‘de inwoonders uyt de velletjes van den stam dunne draden maken, waarvan zij
tweederley stofjes weven, beide Coffo genaamt.’
In twee jaar tijds is de plant geschikt, om
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er goede vezels uit te bereiden. De stam wordt vlak boven den grond afgehouwen
en van de kroon ontdaan, overlangs in reepen gescheurd. Na droging van 1 à 2
dagen wordt de vezelstof er uit afgescheiden. Het eenvoudig bamboe-toestel,
waarmede dit gebeurt (de kakahurang) is bij Van Eeden afgebeeld.

NO. 5. WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR IN DOORLOOPEND PATROON, WIT OP DONKERBLAUW, NAAR
EEN STAAL UIT HET KON. NED. MUSEUM, HAARLEM. FOTO P.L.C. TISSOT VAN PATOT.

Een spinnewiel gebruikt de kofoweefster niet, om de eenvoudige reden, dat de
vezels aan elkander worden geknoopt.
De kofo-sierdraden worden nu geverfd in rood, blauw, geel of zwart. De
Sangireezen gebruiken daartoe nog de mooie, natuurlijke verfstoffen als het sap
der indigo-bladeren (blauw) en van den mengkoedoewortel (rood). Voor zwartverven
wordt de bast van een boom (koelit palento) gebruikt.
Tegenwoordig gaat men voor de goedkoopte al kofo-weefsels vervaardigen met
katoenen sierdraden in harde anilinekleuren. Die weefsels heeten l i l a m é .

Het weven.
(Zie het Bulletin v/h Kol. Mus. door Loebèr).
Na het verven worden de inslagdraden op de weefspoelen = palarahéng gekloend.
Nu volgt het leggen van de s c h e r i n g , hetwelk van veel belang is.
Niet alleen, dat op het scheerraam (sasahurang) de allereerste kruising van
schering en inslag wordt aangegeven, maar zelfs de plaatsen, waar de sierdraad
door de schering moet geweven, om het ornament te vormen, worden daarop door
omwikkeling der draden vooraf bepaald. Alle lussen zitten vast aan een stokje (de
b e b e of ophaler) dat bij het weven omhoog wordt getrokken, als de spoel er onder
door gaat.
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Op de Sangir-eilanden gebruikt men voor het kofo-weven vier soorten van
weeftoestellen (= kahiwuang) voor v i s c h n e t t e n (= lalombo of dalombo), voor
g o r d i j n e n , (zie photo Nr. 1), voor s a r o n g s (kahiwu) (zie photo Nr. 4) en voor
b a a d j e s (laku). Dat op Nr. 4 afgebeeld, is alleen voor rondweven te gebruiken.
Voordat met weven begonnen wordt, maakt men van sesak- of sila-bladeren een
gevlochten patroon op bamboestokjes, sangsah of sansahe genaamd (zie Not '93).
Bij het rondweeftoestel draait alzoo de geheele schering onder het weven om
twee stevig bamboe's (de dedale en de kawule) rond. De kawule is door een
kofo-touw om het middel der weefster bevestigd. Dikwijls steekt ze tusschen haar
*)
rug en het touw een plankje: de p u h a n e n g om de huid voor

*)

Zie S a n g i r e e s c h e t e k s t e n vertaald en uitgegeven door Adriani in Bijdr. T.L. en V.
1893 en 1894, waaraan wij verschillende gegevens ontleenden.
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schaven te vrijwaren. Door voor- of achteroverbuigen van het lichaam en door de
voeten tegen een houten blok aan te drukken, regelt de weefster de spanning van
de draden. De andere bamboe-rol (dedale) is aan een boom of paal bevestigd. De
w e e f k a m heet s a s u a h e . De s a b e l of strijklat, die dient, om den geweven
draad aan te slaan, heet balira.
In de meeste gevallen wordt bij het kofo-weven gebruik gemaakt van brocheeren.
Er zijn ook gevallen, dat de sierdraad niet door kan loopen bijv. wanneer
verschillend gekleurde figuren naast elkaar moeten gezet en als men vrijstaande
figuren als rozetten of dun belijnde op het weefsel wil aanbrengen (zie het patroon
op het kleine weeftoestel).
Dan worden verschillende weefspoelen naast elkaar gebruikt van de breedte van
het patroon. De Sangireesche vrouw gevoelt zeer goed, dat haar werk gewaardeerd
mag worden. Zelfs prinsessen waren er trotsch op goed te kunnen weven en het
jonge meisje weet, dat hare kunst een factor is bij het sluiten van een huwelijk. Maar
hoe nu aan den voorbijgaanden jongen man duidelijk te maken, dat zij daarbinnen
in het huis harer ouders zoo vlijtig zit te weven? Daarvoor is gelukkig raad geschaft.
In de dedale (= dikke bamboe boven aan) zit een spleet. Bij elken slag (= kae) met
de sabel tegen de rietkam krijgt het weefgetouw een schok. Die schok wordt
overgebracht op de dedale bovenaan, die dan geluid geeft. Ons lijkt dit een naïf
gebruik, dat een aardig cachet aan de desa's geeft en mogelijk ook meer goed dan
kwaad sticht.

NO 6. WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR, VIOLETTE EN GELE BANDEN OP DONKERBRUINEN GROND,
NAAR EEN STAAL IN HET KON. NED. MUSEUM, HAARLEM. FOTO P.L.C. TISSOT VAN PATOT.

De nabewerking.
Als het stuk van het weeftoestel is genomen, wordt het eerst aan de voorzijde (soms
aan beide zijden) glimmend gemaakt met was. Dat wrijven heet s a n g k i . Het
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geschiedt met een b a h u t u -schelp, een soort van katje. Het moet voorzichtig
gebeuren, daar de over het weefsel liggende lange inslagdraden licht van de plaats
worden gerukt.

De patronen.
Het speet ons zeer, dat we geen namen van patronen te weten zijn gekomen. Waar
het oer-motief onherkenbaar is geworden, daar brengt zoo'n dikwijls eeuwenoude
naam ons soms plotseling op den goeden weg. We deden die ervaring menigmaal
op aan de batiks van Java. Zelfs komt 't daar voor, dat er in de namen der patronen
*)
oud-Javaansche woorden schuilen. Zoo o.a. het woord g r i n g s i n g , dat oudtijds
schub be-

*)

Mededeeling van dr. H.H. Juynboll.
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teekende. Werkelijk is de grond der alzoo betitelde batiks geschubd.
Het eenige, wat we in dit geval doen kunnen, is: besluiten trekken uit het
tegenwoordig bestaande. Patroon is in het Sangireesch = p i l é . Weefsels, waarbij
de sierdraad tevens inslagdraad is, komen weinig voor, eveneens die met het
zoogen: v o r s t e n p a t r o o n . (Zie foto's No. 4 en 9). Het laat zich begrijpen, dat
in de oude vorstenharems de vrouw meer tijd had, zich aan dit geduld vorderend
werk te wijden.
Op foto No. 7 zien we een patroon, dat zich kenmerkt door een eigenaardige
indeeling in drieën. Het middenvak is anders van teekening dan de zijvlakken en is
daarvan door rechte lijnen gescheiden. We schrijven deze bijzonderheid toe aan
eene navolging van het op de foto No. 1 op den achtergrond zichtbare gordijn,
waaraan eene dergelijke verdeeling in drieën valt op te merken. Wat daar toevallig
plaats had door de geringe breedte van het weeftoestel, gebeurde hier dus opzettelijk.
In het weefsel, afgebeeld op foto No. 9 zien we sporen van een diermotief. Het
*)
is met 14 spoeltjes bewerkt .

NO. 7. WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR, MET INDEELING IN DRIEËN OP VERSIERDE BANDEN, NAAR
EEN STAAL IN HET KON. NED. MUSEUM, HAARLEM. FOTO P.L.C. TISSOT VAN PATOT.

Over het algemeen kenmerken de kofo-patronen zich door kracht en
oorspronkelijkheid van teekening. Van hoeveel vindingskracht getuigt bijv. het
v e r s i e r d e - b a n d - o r n a m e n t . (Zie foto No. 7).
Een vast en fraai geteekend doorloopend patroon wordt op bepaalde afstanden
onderbroken door een smallen en donkeren band zonder versiering. Op de lichte
banden zet het patroon zich dan weer voort, zoodat men, met alle donkere banden
weg te laten, toch een aaneengeschakeld geheel zou behouden.
Maar, wat het vreemdst nog is van al, de versierde lichtere banden loopen niet
altijd recht op de zelfkant aan, maar eindigen bij sommige patronen in punten op
een effen ondergrond. (Zie foto No 8). Hangt men de strook horizontaal, dan vormen

*)

Den stand van het diertje toont tevens aan, dat de weefsels horizontaal gebruikt worden.
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dus de onderzijden der versierde banden niet één rechte lijn, wat voor zoover ons
bekend is bij alle weefsels en
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vlechtwerken elders het geval is, maar ze eindigen in een stevige zigzagstreep, wat
de werking van het geheel versterkt en de losheid en geheimzinnige bekoring van
het patroon verhoogt. Wij gevoelen instinctmatig, dat hier eene gezonde geboorte
en een natuurlijke ontwikkelingsgang aan ten grondslag liggen, maar de historie
dezer bijzondere kunst ligt helaas volslagen in het duister. Wel weten we, dat die
geboorte eeuwen geleden moet hebben plaats gehad. Het bewijs daarvoor levert
de rijkdom van vormen, en het veelvuldig reppen van kofo-weven in de
volkssprookjes.
Aardig is de s a g e o m t r e n t h e t o n t s t a a n v a n h e t e e r s t e p a t r o o n .
Het Heidensch deel der bevolking gelooft nog aan het groeien van een
wonderboom in de maan. Op zekeren dag vielen er bladeren van dien boom op de
aarde. De Sangireesche vrouwen weefden daarvan het eerste kofo-patroon.
Ook beweert men, dat de vrouwen patronen teekenen naar alles, wat ze om zich
heen zien, en gaarne 's avonds naar den horizont in zee zitten kijken. Ze zien dan
in de wolkvormen patronen voor hare weefsels.
Opmerkelijk dat de volkslegende de ontdekkingen der Europeesche geleerden
staaft.

NO. 8. KOSTBAAR WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR, IVOORGEEL, INDIGO-BLAUW EN MATROOD OP
DONKERBRUIN. FOTO P.L.C. TISSOT VAN PATOT.

Doel en gebruik.
De grofste vezels dienen tot het weven van vischnetten en het knoopen van
draagbanden. Van de fijnere soorten weeft men g o r d i j n e n , s a r o n g s en baadjes
(laku). Het allerfijnste weefsel heet mendu. De weefster op No. 1 draagt zoo'n laku.
Ze worden over 't hoofd aangetrokken. Een bijzondere vorm ervan is de l a k u
menandu (mendu?) een danskleed, dat nog maar zeer zelden bij Heidensche
offerfeesten wordt gedragen. Het is langer dan de drager en wordt dus bij het dansen
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opgenomen. Er worden in dit kleed dansen uitgevoerd, die een immoreel karakter
moeten dragen. De zendelingen ijveren er dan ook zeer tegen en meermalen gebeurt
het, dat Christenmeisjes of vrouwen weigeren aan die dansen deel te nemen. De
personen, afgebeeld op foto Nr. 2, zijn in zoo'n danskleed gestoken. Allen zijn
Christen-Sangireezen, die in het dagelijksch leven Europeesche kleeren dragen. In
het midden zit de Radja (afstammeling der vroegere koningen). Aan zijn rechterhand
staat de inlandsche dokter.
Het weefsel waaraan de meeste moeite wordt ten koste gelegd, is het
bovenbedoelde g o r d i j n . Het is dikwijls meer dan 7 M. lang en bestaat uit drie
banen (zie No. 1), waarvan
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het middenpatroon steeds verschillend is van dat der zijbanen. De meeste hier
afgebeelde weefsels waren bestemd voor banen in zoo'n gordijn. Het wordt gebruikt
om de huizen, die gewoonlijk door meer dan één gezin bewoond worden, in tweeën
te splitsen en om er bij Heidensche offerfeesten de feesttent mede te behangen
Iets mooiers dan zoo'n gordijn kan de Sangirees zich ook niet voorstellen en in de
Sasambo's (roeiliederen) lezen we, hoe zelfs de lucht en de horizont er mede worden
vergeleken. ‘Lendaen darendung, sangkin langi-langi,’ heet het daar, d.w.z.: Hoe
heerlijk glanst het kofo-gordijn, hoe schoon is de zoldering!’ In alle liederen, in de
volkssagen, in de sprookjes en in de raadsels komen aanhoudend toespelingen
voor op die helaas in verval rakende kunst en we kunnen het bijna betreuren, dat,
door het wegdringen der Heidensche gebruiken en door den invoer van het
Europeesch kostuum (!) het bijzondere karakter van dit dichterlijk aangelegde volk
dreigt te vervagen.
Laten zij, die het vroom-mooie in de kunst der natuurvolken liefhebben, de
reddende hand toesteken en trachten te behouden, wat nog te behouden is.

NO. 9. WEEFSEL VAN GROOT-SANGIR, VORSTENPATROON MET DIERMOTIEF, DONKERBLAUW EN
MATROOD OP GEEL. FOTO P.L. C TISSOT VAN PATOT.

Ziehier twee Sangireesche sprookjes, waarin het kofo-weven een rol speelt:

I.
*)
Het verhaal van den reus Baké .
(Hierin wordt het ontstaan van den vulkaan Bulud'u Awu verklaard).
Er was eens een prinses, die Binabai heette. Zij woonde samen met hare broeders
Banggaia en Panggelawang, die haar op de handen droegen - beter gezegd - op
den rug, want toen ze al kon weven, had ze nog nooit den grond betreden. Wanneer
*)

Zie Sangireesche teksten. Bijdr. T.L.V. 1894 bl. 42. Volgens eene andere lezing was Baké
een reuzin.
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ze uit wilde gaan, dan werd ze door hare broeders op den rug rond gedragen. B.
nu was eene vlijtige en bekwame kofo-weefster.
Op zekeren dag, terwijl ze binnenshuis weer bezig was met weven, besloten hare
broeders uit visschen te gaan. Ze maanden het meisje nu de weefspoel neer te
leggen. Het zou toch niet behoorlijk geacht worden, dat een Sangireesch meisje de
voorbijgangers aanlokte door weefmuziek, als ze onbeschermd thuis was.
Maar B. was ongehoorzaam en ging, alleen
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achterblijvend, door met weven. De straf bleef niet uit. Opeens viel de strijklat (balira)
door een reet van den vloer tusschen de palen van het onderhuis. B. zong nu een
liedje, waarin ze hare broeders smeekte de lat voor haar op te rapen, maar in plaats
van die beiden, kwam opeens het harig hoofd van een reus boven de trap uitkijken.
Baké, zoo heette hij, stapte het huis binnen, snuffelde overal rond en haalde al de
rijst uit den rijstmand. Hij kookte die op het vuur en at alles voor de oogen der
verschrikte prinses op. Daarna ging hij de trap af, wendde zich halverwege om,
zette de prinses op zijn rug en ging met haar naar beneden. Nu stond er dicht bij
de trap een mand met geknoopte kofo (tapele). Vlug greep Binabai het einde van
den draad en wond dat om haar vingertje. Bij het verder gaan trok zij den kofo-draad
aldoor achter zich aan. Toen de kofo juist op was, kwamen hare broeders thuis. B.
niet vindende, besloten ze den kofo-draad te volgen. Eerst kwamen ze aan een
meer, waarover de stam van een klapperboom als brug lag. Ze gingen er over en
zagen aan de andere zijde een berg. Boven op den berg was een vlakte en middenin

NO.

10. WEEFSEL MET TOEMPALS (TORENSPITSEN), EIGENDOM VAN BOEATAN. FOTO DE GILDE.

stond een huis. Dat was het huis van Baké. Ze vonden hunne zuster in de kraal
onder het huis. Ze zat daar opgesloten met vele andere menschen en was geheel
kaal geschoren (ten teeken dat ze als slavin werd beschouwd, hier mogelijk wel dat
ze ten doode gewijd was). Opeens hoorden ze een knetterend geluid. Het was Baké,
die thuis kwam. Hij begroette de beide broeders vriendelijk. Dezen boden hem aan,
hem in huis te helpen bij zijne afwezigheid en het eten voor hem te koken.
De reus vond het uitstekend en droeg hen op vier stuks vee uit de kraal te slachten.
Daarna ging hij met gerust hart in zijn tuinen wieden. De broeders brachten nu snel
hunne zuster in veiligheid aan de andere zijde van het meer en maakten bij het
teruggaan een diepe kerf midden in den klapperboom. In plaats nu van de vier
gevangenen uit de kraal te slachten, hieuwen ze de dochter van den reus, Bata-ure
geheeten, het hoofd af en kookten de romp tot soep. Nu waren de nagels der reuzin
met lakkha, (balsemine), rood geverfd, zoodat, toen het gerecht aan den reus werd
voorgezet, hij spoedig achterdocht kreeg. Daarbij klapte de lievelings-
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papegaai der reuzendochter aldoor onder het eten: ‘Baké heeft zijn kind opgegeten.’
De reus ging na afloop naar het vrouwenverblijf en vond alleen het hoofd zijner
dochter.
Woedend stormde hij op de beide broeders af. Die vluchtten in de richting van
het meer den klapperboom over, naar hun zuster. Toen Baké hen volgen wilde,
brak opeens de boom bij de kerf doormidden, en de reus stortte schuimbekkend
van woede in het meer.
Onder het zinken braakte hij de vervloeking uit: ‘Na mijn dood zal ik een vuurberg
worden en al uwe nakomelingen zal ik doen sterven door mijn vuur.’ ‘Dan willen wij
geen nakroost,’ riepen de broeders, ‘maar we zullen na onzen dood een dwarrelwind
worden en een N.O. wind, die U in zee zal werpen’ (n.l. de asch uit den krater). En
zoo gebeurde het ook.
Maar Bin ab-ai werd een Oostenwind, want ziet maar, die is zacht, omdat het een
vrouw is.

II.
De Sangireesche vrouwen bezitten naast vele goede eigenschappen, ook sommige
minder goede. Voornamelijk hebben ze een sterke neiging tot babbelen en die
babbelzucht ontaardt soms wel in kwaadsprekerij. De S. mannen nu, in plaats van
die zwakheden te negeeren, zijn zoo onaardig, er den draak mede te steken en ze
te hekelen in de volksverhalen, zoo in het verhaal van:
DE KIKVORSCH, DE KAKKERLAK, DE DUIZENDPOOT EN DE MUIS.

De kikvorsch, de kakkerlak en de muis waren vrouwtjes. De duizendpoot was een
mannetje. De drie eersten woonden tezamen in een zelfde huis. Op een keer zaten
ze gezellig bij elkaar te babbelen, toen opeens de muis opstond, om even naar de
rivier tegaan. In plaats daarvan echter bleef ze luisteren onder den vloer tusschen
de palen en hoorde toen de kikvorsch zeggen: ‘Hoe spits is toch haar snuit. Dat
komt omdat ze zooveel zaaikoren steelt uit de voorraadschuur der bevolking.’
De muis weende van boosheid en ging dadelijk weer naar boven, roepende:
‘Zoo, zoo, is mijn snuit zoo spits geworden door het stelen van zaaikoren?’
‘Neen vriendin,’ antwoordden de anderen, ‘We hebben alleen gezegd, dat uwe
snuit zoo spits is geworden door het aanbrengen van patronen op het weefgetouw.’
Nu moest de kikvorsch even weg en onderwijl zei de kakkerlak tegen de muis:
‘Wat zijn hare dijen onmogelijk smal en uitgerekt. Dat komt van het gehip en gespring
op de kalisteenen, en hoe onaangenaam klinkt toch haar stem. Ze verbeeldt zich
zeker de mannen te lokken door dat eeuwige ka, ka, ka.’
De kikvorsch had ook alles afgeluisterd en was eveneens woedend, maar toen
later de kakkerlak zich verwijderd had, begonnen zij ook van die kwaad te spruken.
‘Hoe plat zijn toch hare billen,’ spotte de muis, ‘dat komt zeker van het eeuwig
kruipen in en uit de manden.’
Daar zagen ze in de verte den duizendpoot aankomen en begonnen ook hem te
bespotten. ‘Wat is zijn rug toch zwart,’ fluisterde de muis, ‘dat komt omdat hij altijd
in de zon zit te luieren.’
Nu ging één van haar alles aan den duizendpoot vertellen en die besloot er de
dames eens over te onderhouden.
Ze wandelden tezamen het erf op.
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De duizendpoot zeide tot de muis. ‘Men zegt, dat je van me verteld hebt, dat mijn
rug zoo verbrand is door het vele zitten in de zon.
‘Neen beste broer,’ zei de muis, ‘dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, dat uw
rug zoo glanzend is geworden door het vele werken op het land.’
‘En van de kakkerlak heb je gezegd, dat hare billen plat zijn geworden door het
kruipen in en uit de manden.’ ‘Ach neen, zei de muis, ‘dat is een leugen. Ik heb
gezegd, dat hare billen zoo plat zijn geworden door het drukken tegen de weefplank.
Maar de kakkerlak heeft kwaad gesproken. Die heeft van de kikvorsch gezegd, dat
ze met haar ka, ka, ka de mannen lokt.’ ‘Neen,’ zei de kakkerlak, ‘dat is gelogen. Ik
heb gezegd, dat haar geluid even schoon is als dat van de hoogste bamboe aan
het weefgetouw.’
Al babbelende hadden ze, zonder het te bemerken, de rivier bereikt. Opeens
plonsde ze in het water. Alle verdronken behalve de kikvorsch. Die redde zich al
zwemmende en ging vroolijk voort met haar ka, ka. ka.
Men ziet het: boosaardig en plaagziek, zoo zijn de mannen overal.
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Luchtvoeding en lichaamshouding
door G. Polvliet
Bij het uitgaan van een lagere of middelbare school, ja zelfs van een meer deftige
college-zaal der universiteit, worden wij getroffen door het opgewekt uiterlijk en de
vroolijke gejaagdheid van de naar buiten komende jongelui. Zij schijnen voor het
oogenblik verzadigd van het genotene en met des te meer onverholen haast de
straat op te vliegen om vrij uit te juichen en de longen met frissche buitenlucht te
vullen, naarmate zij jonger zijn.
Wat wij hier opmerken is juist het tegenovergestelde van het aan tafel gaan van
een groot gezin. Ziet, hoe op het etensuurtje de jeugd naar binnen dringt, haastig
zich aan tafel schikt en het servet om doet, terwijl grage blikken en snuivende neuzen
de heerlijkheden monsteren die opgedischt zijn.
Ja, ook onder jeugdige kinderen zijn er velen, die deftig en langzaam de school
uitwandelen, die zich met iets van onverschilligheid voor hun bord zetten. Maar het
echte is dit niet; òf een gekunstelde opvoeding viert hier domme triomfen, òf de
ware gezondheid is niet aanwezig.
Gelukkig zijn die deftige langzaamheden uitzondering. Het jubelend kabaal, waarop
de buren van een school dagelijks, buiten het vrij kwartiertje, om twaalf en vier uur
onthaald worden, bewijst de vreugde der groote meerderheid over de herkregen
vrijheid.
Geen uitzondering echter voor den waarnemer is, vooral bij het uitgaan der
stadsscholen, het zeer groot aantal kinderen, wier gezichtjes alles behalve het
toonbeeld zijn van bolle, blozende, frissche jeugd en wier algemeen voorkomen
dadelijk den indruk maakt van onvoldoende lichamelijke ontwikkeling, zelfs van
zwakte of ziekelijkheid.
Ja, men ziet er velen, die voor hun jaren goed uit de kluiten zijn gewassen en die
dadelijk den indruk geven van een behoorlijke lichamelijke ontwikkeling, maar men
zou ziende blind moeten wezen om niet diè knapen en meisjes op te merken, bij
wie zekere achterlijkheid in groei en wasdom onmiddellijk in het oog springt.
Bij welken is dat nu ontwijfelbaar het geval?

FIG. 1.
KARAKTERISTIEKE SCHOOLHOUDING.

Geen moeder zal spoedig toegeven, dat haàr kind tot diegenen behoort. Al te
vaak blijkt het, dat, zoolang zich geen bepaalde afwijking vertoont, aan haar de
achterlijkheid in ontwikkeling niet in die mate opvalt als den eveneens aandachtigen
omstanders, die het kind voor het eerst zien.
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De oorzaak zoeke men maar zelden in gebrek aan zorg. Maar het gaat hiermede
als met veel, waar men dagelijks en innig mede verkeert: tegenstellingen en
veranderingen vallen dan niet zoo scherp meer op.
Toch kan voor elk ouder de aandachtige waarneming van een normaal lichaam
op dit gebied een toetssteen zijn. Hoevelen kennen echter zelfs de hoofdkenmerken
van een behoorlijke houding niet, laat staan de hoofdeischen van een normale
ontwikkeling voor bepaalde leeftijden;
De voornaamste eischen van een behoorlijke lichaamshouding zijn:
o een rechtopgaande gestalte;
1 .
o
2 . een niet onregelmatig en vooral niet zijwaarts gebogen ruggegraat;
o
3 . gelijk afhangende schouders, waarbij de schouderbladen niet vleugels gewijze
uit mogen steken;
o een opwaarts gedragen hoofd, waarbij de hals niet schuin vooruitsteekt, of de
4 .
kin op borst of halsboord hangt;
o een zichtbaar gewelfde borstkas;
5 .
o
6 . geen insnoering van het lijf ter hoogte van het middel, door het dragen van
kleedingstukken of banden.
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Er bestaat ook een formule, die van Pignet, welke met vrij groote zekerheid over de
lichamelijke ontwikkeling een oordeel geeft wat betreft bijv. bruikbaarheid voor den
militairen dienst.
Men verkrijgt het, door het lichaamsgewicht in K.G. en den borstomtrek in cM.
uitgedrukt, bij elkaar op te tellen en dit bedrag van de lichaamslengte, in cM.
gemeten, af te trekken. Als het gewicht b.v. 70 K.G. en de borstomtrek 90 cM. is,
dan is de som van deze beide waarden 160. Bij een lichaamslengte van 172 cM. is
het verschil dus 12. Hoe grooter het verschil is, des te ongunstiger de ontwikkeling.
Verschillen van meer dan 25 wijzen in vele gevallen op onvoldoende wasdom.
Bij een normalen groei behooren, behalve zekere lengte en een bepaald gewicht,
behoorlijk ontwikkelde spieren, zonder overdreven dikte of magerheid, en natuurlijk
ook een paar goed gevormde beenen, wat zich weer vooral uit in de wijze van gaan.
Nu zijn er weinig volken in Europa, die leelijker loopen dan het Nederlandsche.
Hoe betrekkelijk weinig Nederlanders een behoorlijken gang hebben of, juister
gezegd, zuiver hun beenen gebruiken, kwam uit, toen, als onzalige nabootsing van
Pruisen, in het Nederlandsche leger den paradepas werd ingevoerd. Deze werd
door onze miliciens, en niet door onze miliciens alleen, bij parades dikwijls uitgevoerd
op een paskwillige manier, omdat voor een zuiveren paradepas behalve langdurige,
inspannende oefening ook een paar normaal ontwikkelde en behoorlijk gebouwde
loopwerktuigen noodig zijn. Let men op het loopen van het straat-publiek in onze
steden, dan zijn er, ook onder de vrouwen en meisjes, velen, die geen zuiveren
gang hebben. Dit treft ons reeds, als men kijkt naar het neerzetten der voeten.
Platvoeten, loopen met beide voeten naar binnen gekeerd, met twee zoogenaamde
linksche of rechtsche beenen, sloffend, met doorgezakte knieën of zonder zich, met
behulp der kuitspieren, voldoende met den voorvoet op te geven, zijn de voor ieder
in het oog vallende verschijnselen. Met de wijze van loopen, alleen wat den voet
betreft, staat gewoonlijk de ontwikkeling der beenen dermate in verband, dat men
daaruit, zelfs bij een vrouw, in vele gevallen kan nagaan, in hoeverre de beenen
zuiver gevormd zijn. Bovendien is de mate van kracht en elasticiteit bij het loopen
vaak een aanwijzing voor de lichamelijke gesteldheid. Niet alleen slecht ontwikkelde,
maar ook zwakke menschen, hebben een slappen, zwiependen gang. En
modeheertjes, die zich dien gang kunstmatig aangeleerd hebben, zijn zich dus
waarschijnlijk slechts zelden bewust, hierdoor ‘la grâce des choses fânées’ ten toon
te spreiden.
Men vergelijke daarmede eens den harmonischen gang van Isadora Duncan en
van vele Oostersche volken.
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FIG. 6.
GERAAMTE VAN DE MENSCHELIJKE BORSTKAS.

***
Wonderlijk mag het genoemd worden van een opvoedkundig standpunt het tegendeel
van een goede houding te hooren aangeven door het woord schoolhouding; een
uitdrukking nog wel uit school-opvoedkundige kringen afkomstig. Het uitkomend
voorbeeld daarvan geeft figuur 1.
Bij de schoolhouding is de borst ingevallen, steekt de hals schuin vooruit, waarbij
de kin rust op boord of kraag; de schouderbladen steken als vleugels uit en de
wervelkolom
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heeft zich min of meer naar de schoolbank of de schrijfhouding verbogen. Soms
gaan een flets uiterlijk, magerheid of scheefheid er mede gepaard
Dit laatste is echter niet altijd het geval en soms heeft de kleermaker of ‘modiste’

FIG. 2.
SCHOOLHOUDING VAN EEN ZESTIENJARIGEN KNAAP.

op voortreffelijke wijze medegeholpen de ellende te bedekken.
Kenmerkend is echter, dat bij de schoolhouding over het algemeen onvoldoende
geademd wordt. Daarvan geven vorenstaande afbeeldingen, aan de schooljeugd
ontleend, kenmerkende staaltjes te zien. De zestienjarige jongen in figuur 2 heeft
beter ontwikkelde spieren dan zijn gekleede makker van figuur 1, maar beiden
ademen onvolkomen. Nog sterker is dit met het zestienjarig jongmensch in fig 3 het
geval. Aangekleed schijnt hij een bijzonder krachtig voorkomen en een flinke houding
te hebben. De ademing geschiedt echter bijna geheel met het middenrif, van een
welving of uitzetting der borst is nagenoeg niets te bespeuren. Deze knaap vertoont
een veelvuldig voorkomend geval der schoolhouding. Bij lichaamsinspanning,
bijvoorbeeld bij het beoefenen van den looppas, is hij spoedig, wat het volk noemt:
‘zijn asem kwijt.’ Iets dergelijks is het geval met den zestienjarigen knaap van fig.
4. Hij is, evenals de anderen, gefotografeerd bij diepe inademing. Hij heeft de slechte
gewoonte aangenomen daarbij de schouders omhoog en vooral den buik onnatuurlijk
ver in te trekken en kàn niet anders. Bij hem had stelselmatige beoefening van
adem-gymnastiek goede resultaten, wat blijkt uit fig. 5, dat denzelfden knaap
weergeeft, nadat hij zich een meer volkomen ademing tot gewoonte had gemaakt.
Volkomen evenwicht tusschen de werking der ademspieren is er echter nog niet,
wat blijkt uit een naar voren treden van den buik bij uitademen.
Men behoeft slechts een menschelijk geraamte te bekijken om ervan overtuigd
te worden, dat de borstkas ter hoogte van de schouders geenszins ruimer is dan
van onderen (vgl. fig. 6 op bladz. 177). Toch wordt dit ruime en belangrijke onderste
gedeelte der borstkas juist door den mensch met behulp van corsetten, snoerende
kleedingstukken, koppels en riemen buiten werking gesteld of naar binnen gedrukt,
waardoor de onnatuurlijke lijnen ontstaan, die men zoo vaak als idealen van
vrouwelijk schoon
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FIG. 3.
SCHOOLHOUDING BIJ DIEPE INADEMING.

of van een ‘schneidige’ militaire houding ziet vertoonen. In sterke mate komt dit uit
bij den turner, in de figuren 7 en 8 weergegeven. De grenslijnen der borst loopen
van de lendenen, na een inzinking, naar boven uiteen. Daar voor turners en vooral
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voor militairen een volkomen ademing bepaald noodzakelijk is om van een meer
dan gewone lichaamsinspanning geen schadelijke gevolgen te ondervinden of deze
te kunnen volhouden, blijkt daaruit het verkeerde van een zoogenaamde ‘schneidige’,
‘stramme’ militaire houding met een ‘wespen-taille’. Deze toch geeft aanleiding tot
onvolkomen ademen.
Dat een dergelijke houding nog verdedigers vindt, behoeft ons echter niet zoo te
verwonderen, als wij weten, dat het ideaal van een militaire houding omschreven
wordt door het ‘buik in, borst vooruit’ en dat er moderne artisten gevonden worden,
die deze insnoering ter hoogte van het middel beschouwen als een uiting van modern
schoon.
Men stelle zich het antiek beeld in fig. 9, dit klassiek, geïdealiseerd lichaam voor,
omkneld door een snoerend korset, een gewatteerde jas, een sabelkoppel of een
turngordel en daardoor onvolkomen ademend.

FIG. 4.
ZESTIENJARIGE KNAAP VAN VOREN GEZIEN.

Niet alleen zou het klassiek schoone hiermede verdwenen zijn, maar ook de
attributen, kracht en gezondheid, die onafscheidelijk bij het waarachtig
schoonheids-begrip behooren.
Dat echter ook tegenwoordig de natuurlijke, normale lichaamslijn bestaanbaar is,
toont ons de foto in fig. 10, zij het ook, dat deze door stelselmatige adem-gymnastiek
is verkregen.
***
Op het Eerste Internationaal Congres voor

FIG.

5.
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VERBETERDE ADEMHALING.

Schoolhygiëne te Nürnberg gehouden, is dat wonderlijke woord: schoolhouding in
verband met onvolkomen ademing dikwijls ter sprake gekomen in de afdeeling der
Lichamelijke Opvoeding, en is ook over de zaak zelve in den breede van gedachten
gewisseld.
Een heuglijk verschijnsel voor ons land was het, dat juist in deze afdeeling die
uitstekende lezing over: ‘Richtig atmen in der Schule’, gehouden werd door den
Nederlandschen arts, Dr. Steijn Parvé uit Brummen. Van diens voordracht is reeds
vroeger een en ander medegedeeld. Ditmaal wordt de aandacht der lezers van dit
tijdschrift verzocht voor de voor leeken zoo duidelijke, uiterst belangwekkende en
leerrijke bespreking, welke Dr. Hoffmann, leeraar bij het middelbaar onderwijs te
Lübeck, met behulp van een serie photographieën, hield over het verband tusschen
de lichaamshouding en een volkomen ademhaling. Men zou wenschen, dat alle
ouders en opvoeders in Nederland daarmede kennis maakten.
Door de groote hulpvaardigheid van Dr. Hoffmann is schrijver dezes in de
gelegenheid gesteld de belangrijkste dier afbeeldingen hier
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aan te bieden, tot opheldering van hetgeen te Nürnberg over deze quaestie
verhandeld werd.
Bij de bestudeering van dit gewichtig onderdeel der lichamelijke ontwikkeling heeft
Dr. Hoffmann zich op een zuiver ‘objectief’ standpunt

FIG. 7.
SLECHTE ADEMING VAN EEN GOED TURNER. HIJ TREKT BIJ HET INADEMEN DEN BUIK IN.

gesteld. Hij heeft zich gehouden aan hetgeen van buiten af zicht- en meetbaar viel
waar te nemen. Daarbij kwam hij tot het resultaat, dat al degenen met de
schoolhouding één gebrek gemeen hebben: een onvolkomen ademhaling. Doch
tevens leerde de ondervinding hem, dat genoemde gebreken, door het beoefenen
en tot gewoonte maken van de volkomen ademing, dikwijls hersteld kunnen worden,
mits daarmede tijdig wordt aangevangen.
Nu hebben echter de meeste menschen deels een onjuiste, deels in het geheel
geen voorstelling omtrent het gewicht van volkomen ademen. Dr. Hoffmann ontdekte
dit in de eerste plaats aan zichzelf. Tot voor ongeveer vier jaar had hij verkeerd
geademd, toen de gevolgen daarvan zich kenbaar maakten op een wijze, die gevaar
deden ontstaan voor de mogelijkheid, dat hij zijn betrekking vaarwel zou moeten
zeggen. Een van de bijkomende omstandigheden van een onjuiste ademing schijnt
namelijk het spannen van zekere spieren bij het spreken, die daarvoor niet bestemd
zijn, waarvan het gevolg is, dat ze op den duur ziek worden. Het toeval bracht Dr.
Hoffmann in aanraking met een leerares in stemvorming, die hem op dit euvel wees
*)
en, om hem te genezen, aanving hem op een andere wijze te leeren ademen. Als
Dr. Hoffmann inademde, trok hij den buik in en schouders

FIG.

8.
*)

Dergelijke gevallen worden door de beroemde zangeres, Lilly Lehmann, medegedeeld in
haar werk: ‘Meine Gesangkunst’, eveneens door Müller-Brunow in ‘Tonbildung oder Gesang
Unterricht’, en door Leo Koffler in: ‘Die Kunst des Atmens.’
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DE TURNER VAN FIG.

7 VAN VOREN GEZIEN BIJ DIEPE INADEMING.

en ribben omhoog, wat bij een zuivere ademing niet geschieden mag: de buik moet
niet ingetrokken worden, evenmin als de schouders omhoog gehaald, maar de
geheele romp moet zich bij het inademen gelijkmatig uitzetten en als 't ware invallen,
wanneer uitgeademd wordt. Dus ademend kan ook van de uiterste hoekjes der
borstholte partij getrokken worden en de beide longen kunnen zich zooveel mogelijk
met lucht vullen, wat uitwendig waarneembaar is aan een gelijkmatige welving der
romp van de lendenstreek tot de sleutelbeenderen (fig. 11 en 12). Bovendien worden
geen spieren overmatig ingespannen, die bij de ademhaling geen arbeid te verrichtten
hebben. Dit is een der normale wijzen van volkomen ademing. Wij zeggen hier één
der normale wijzen, omdat wij gaarne aannemen, dat er verschillende wijzen van
ademen kunnen bestaan, die ieder op zich
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zelf goed zijn, indien zij ook werkelijk een volkomen ademhaling mogelijk maken
d.i. een zoodanige, waarbij telkens de grootst mogelijke hoeveelheid lucht
opgenomen en weer uitgeademd wordt.
Zeker is, dat in het algemeen de behoefte

FIG. 9.
GEDEELTE VAN EEN ANTIEK BEELD. (POLYKLETES

500 V. CHR.).

aan diep ademen opgewekt moet zijn, eer men verlangen kan dat diep geademd
zal worden. Ieder, die bijv. rustig op zijn stoel zit, ademt in het algemeen oppervlakkig,
omdat de prikkel tot meer lucht niet aanwezig is. Zoo is één der groote voordeelen
van open-lucht spel, dat daarbij die prikkel tot diep ademen opgewekt wordt. Maar
als dit noodig wordt, bijv: door lichaamsbeweging, moet zoo iemand ook tot volkomen
ademen in staat zijn.
Bij het stelselmatig beoefenen der volkomen ademhaling moet deze prikkel niet
te hulp worden geroepen, omdat daarbij juist een rustige hartslag en een kalme
ademhaling noodig zijn.
De vraag ligt nu voor de hand of een volkomen ademhaling, zonder kunstmatig
aangeleerd te zijn, bestaat? Daarvoor behoeft men maar eens een dier, bijvoorbeeld
een hond of een paard, waar te nemen, waarbij de ademprikkel is opgewekt,
bijvoorbeeld na een snellen gang. De ribben bewegen zich heftig zijwaarts, maar
daarmede gaat geen vooruitbrengen der schouders gepaard. En toch zou dit moeten
gebeuren, als geademd werd op de wijze van het meerendeel der schooljeugd en
volwassenen na groote lichaamsinspanning. Geen dier maakt op dit gebied zulke
doellooze, overbodige bewegingen als vele menschen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

FIG. 10.
HERSTELLING DER NATUURLIJKE LICHAAMSLIJN TUSSCHEN HEUPEN EN SCHOUDERS DOOR
STELSELMATIGE ADEMGYMNASTIEK.

en evenmin zal het bij het inademen, door het intrekken van den buik, de adem-ruimte
op zoo nadeelige wijze aanzienlijk kleiner maken. Maar geen dier ook, dat bij
ongewone lichaamsinspanning of beweging, andere organische gebreken buiten
beschouwing gelaten, zoo spoedig buiten adem is.
Ook bij den mensch was dit oorspronkelijk het geval niet. Men neme maar eens
een klein kindje waar en houde dit rechtop of legge het vrij achter over.
*)
Niettegenstaande het nog zoo uiterst zwakke rugje is de houding prachtig zuiver
en legt men de vlakke hand op het lijfje, dan is gemakkelijk waar te nemen, dat het
buikje zich bij het inademen niet intrekt, maar het geheele rompje zich integendeel
naar buiten welft.
Ook bij minder jeugdige kinderen en bij volwassenen treft men enkele malen de
zuivere, natuurlijke ademhaling aan, vooral bij degenen, die de roeisport beoefenen.
Zoo vertoonen

*)

Hoe dikwijls nog beschouwt men een zwakken rug als eenige oorzaak van een slechte
houding.
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fig. 13a en 13b de volkomen ademing bij een tienjarigen knaap. De eerste opname
na inademen, de tweede na uitademen. In den eersten toestand heeft de romp zich
gelijkmatig naar alle zijden - ook naar achteren - uitgezet, wat op het plaatje te zien
is door de schaduwplekken ter hoogte van de lendenstreek.
Dr. Hoffmann kwam bij de schooljeugd tot minder gunstige resultaten dan bij de
liefhebbers van roeisport. Van de honderd leerlingen waren er geen tien in staat
zuiver en volledig te ademen. Volgens hem is het ontwijfelbaar, dat daardoor de
lichamelijke ontwikkeling benadeeld wordt. Wat wij gaarne aannemen in verband
met het feit, dat ademen een der belangrijkste levensverrichtingen is.
Bijna alle kinderen zitten voorover gebogen als ze lezen, schrijven of
prentenboekjes kijken. Maar hoe meer zij voorover zitten, des te minder kan het
onderlijf zich uitzetten, het wordt eerder ingedrukt. Daardoor wordt de werkzaamheid
van het middenrif tot een minimum beperkt, terwijl sommige spieren, die door de
natuur voor andere doeleinden bestemd zijn, door bovenmatige inspanning trachten
moeten de taak van het middenrif over te nemen. Het gevolg is, dat de schouders
bovenmatig omhoog gaan. Daar het kind, bij dit alles, in het tijdperk van sterken
groei verkeert, is de kans groot, dat zonder maatregelen, de misvormingen min of
meer blijvend worden en naast het groeien van vèrgroeien sprake kan zijn.
Bovendien is dit langdurig aaneen stilzitten in een school- of kamer-atmosfeer,
oorzaak, dat de prikkel tot diep-ademen te weinig wordt opgewekt. Ook op dien
grond roepen wij dus uit: ‘leve de vrije middagen en het vrije kwartiertje’, n.l. wanneer
die niet in een stoffige of tochtige straat of binnenskamers worden doodgeslagen.
Als er nu maar algemeen dagelijks een uur of twee gelegenheid bestond om de
kinderen onder leiding buiten te laten spelen en ravotten, of gymnastiek te laten
doen, dan zou die verkeerde houding gedurende den groei niet zooveel invloed
kunnen hebben. Het verbroken evenwicht wordt in de jeugd weder zoo gemakkelijk
hersteld en het kost dan niet zoo veel moeite aan verwaarloosde spieren hun
natuurlijke werking terug te geven, dus ook niet aan die der ademhaling. Daar echter
aan het vrije spel, de gymnastiek en, in het algemeen, aan de geheele lichamelijke
opvoeding door het onderwijs nog steeds volstrekt onvoldoende aandacht besteed
wordt, geraakt men, wat den lichamelijken volkomen en gezonden wasdom betreft,
op dit gebied in een ‘circulus viciosus’: uit overdreven zorg voor geestes-ontwikkeling
ontstaat de schrijfhouding; deze verstoort de natuurlijke, volkomen ademing, welke
op haar beurt een normale ontwikkeling en een goede, natuurlijke lichaams-houding
belemmeren, wat ten slotte weer de geestes-ontwikkeling benadeelt.

FIG.

11A.

GELIJKMATIGE UITZET TING VAN DEN ROMP BIJ UITADEMING.

***
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Een zeer krachtig middel om de houding onwillekeurig, als 't ware vanzelf, te
verbeteren, is o.a. ongetwijfeld een systematische beoefening der zuivere, volkomen
ademhaling. Daar de borst dan over haar geheelen omvang verruimd wordt, kan
de rug onmogelijk krom blijven. De borstkas zal niet meer en meer invallen, maar
zich gaandeweg natuurlijk welven. Daar men, om de longen geheel te vullen, de
schouders een weinig rugwaarts moet trekken, verdwijnt tevens geleidelijk het
vleugelsgewijs uitsteken der schouderbladen. De spieren der ademhaling, die naast
de hartspieren tot het verkrijgen van levenskracht en levensenergie een gewichtige
rol spelen, worden stelselmatig versterkt. Eveneens is diep ademen voor den
bloedsomloop en de bloedverversching een krachtige prikkel, zoodat ten slotte het
geheele organisme er door gebaat wordt.
De lucht, die wij inademen, is een groote warmtebron des levens, zij is een der
eerste zuiveraars van ons bloed en daarmede alweer van het geheele lichaam. Het
ligt natuurlijk
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voor de hand, dat op diep inademen een volledig uitademen moet volgen om zoo
min mogelijk verontreinigde lucht in de longen te doen achterblijven.
Bij volkomen ademing nu, komt belangrijk meer zuurstof met het bloed in aanraking
en, is de atmosfeer niet bedorven, dan zal daardoor de samenstelling van ons bloed
ook verbeteren, waarvan alle edele organen, o.a. het hart, de maag, de lever, de
nieren en vooral ook de hersenen, de heilzame gevolgen zullen ondervinden.

FIG. 11B. INVLOED VAN ONVOLKOMEN ADEMING EN NAUWSLUITENDE GORDEL, KOPPEL OF
BROEKSBAND.

Een volkomen vulling der longen met zuivere lucht is van niet minder gewicht dan
een goede voeding voor de maag.
Toch is een voldoende luchtvoeding der longen bij onze schooljeugd minder
algemeen dan een behoorlijke spijsvoeding der maag.
Vele kinderen krijgen melk en eieren, die van een volkomen ademing, door
lichaamsbeweging in de buitenlucht, waarschijnlijk evenveel baat zouden hebben.
En niettegenstaande een soms overdadige voeding uit zich dit benadeelen der
longen ten koste van de maag in onvolkomen wasdom, in lusteloosheid of matheid
bij geestelijken arbeid.
***
De arts Dr. Kolb, een bekend roeier, schreef reeds in Wassersport, jaargang 1888,
pag. 302, in dit verband een belangwekkend opstel. Deze ‘medicus’ is er van
overtuigd, dat de beschikking over goed ontwikkelde ademspieren slechts één der
voorwaarden is voor een behoorlijke ademhaling. Een veerkrachtige borstkas en
ruime uitzetbare longen zijn daarvoor niet minder noodzakelijk. Van nature zijn bij
nagenoeg alle menschen de voorwaarden daartoe aanvankelijk aanwezig. Maar
volgens Dr. Kolb neemt de bewegelijkheid der borstkas ‘infolge des
spieszbürgerlichen
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FIG. 12.
DOORSNEDE VAN DEN ROMP: A. BIJ INADEMING; B. BIJ UITADEMING.

Lebenswandels, sehr schnell ab und macht einer starren Verknöcherung Platz.’
***
Wij hebben het reeds dikwijls verklaard en herhalen het hier op nieuw: de school
en vooral de ouders hebben de middelen ter verbetering, of liever tot herstel, in
handen.
Gezin en school moeten ook hier samenwerken tot herstel van het schreeuwend
onrecht, dat het lichaam door den geest wordt aangedaan.
Hygiënische kennis, kennis van de voornaamste verrichtingen van het lichaam
en van zijn organen is daarvoor noodig. Aanstaande ouders moet geleerd worden,
afwijkingen in de lichamelijke ontwikkeling hunner kinderen
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tijdig te kunnen waarnemen. Zij moeten daarom weten, wat men onder een normaal
lichaam verstaat en een begrip hebben van de eischen van den wasdom op bepaalde
leeftijden. Ook de beteekenis en het belang der voornaamste levensverrichtingen
moeten hun bekend zijn. Zij behooren er van overtuigd te worden, dat niet alleen
kennis noodzakelijk is om in het leven te slagen en tevreden te zijn. De overtuiging
moet zich mede vestigen, dat met frissche buiten lucht vaak meer bereikt wordt dan
met versterkende middelen, eitjes of kleeren. Moeders, die zich abonneeren op
mode-tijdschriften om op de hoogte te blijven van de nieuwste modellen der
kinderkleeren, behoorden zich, de uitzonderingen niet te na gekomen, op gelijke
wijze te wapenen tegen mogelijke achterlijkheid in lichamelijke ontwikkeling, wat
nog altijd van meer belang is, dan achterlijkheid in mode.
De aanstelling van schoolartsen is tegenwoordig in Nederland een brandend
vraagstuk. Wij verwachten daarvan echter geen afdoend resultaat zoolang ouders
en onderwijzers ongeveer geen hygiënische kennis bezitten.
Al die bestraffende uitroepen als: ‘Zit toch recht!’ ‘Je bederft je oogen!’ ‘Borst
vooruit en rechtop!’ ‘Goed eten!’ zullen geen gevolg hebben, zoolang het meerendeel
der ouders en onderwijzers er weinig begrip van heeft, waaròm het kind niet recht
zit, ja niet rechtzitten kàn, waaròm de honger slechts matig is, en zoolang zij niet
weten, wat wel de gevolgen van dit kromzitten of voorover loopen, van dit inproppen
zonder honger, kunnen zijn!

FIG.

13A.

VOLKOMEN INADEMING BIJ EEN TIENJARIGEN JONGEN.

Meer kennis! zij ook hier het wachtwoord. De overtuiging moet veldwinnen, dat
een gezond en krachtig lichaam in dit leven van evenveel waarde is als het slagen
voor een examen, of een hoogstaand moreel en dat een kind in het algemeen meer
heeft aan een goed ontwikkelde, sterke, elastische borstkas dan aan de kennis der
wetten en formules van den vrijen val of de jaartallen van troonsbestijging der Graven
uit de Hollandsche of Bourgondische Huizen.
Voor onze meisjes - de aanstaande moeders van een toekomstig geslacht - komt
het er nog meer op aan. Zonder gezonde moeders geen gezond geslacht, geen
gelukkig gezin, is een axioma, dat in weinig gezinnen in waarde wordt gehouden.
Zoolang het middel der vrouwen ingesnoerd blijft op grond van een ‘aesthetica,’ die
aan natuur en logica vreemd is, zoolang het in veler oogen fatsoenlijk blijft, dat
vrouwen en meisjes netjes thuis zitten met een handwerkje of een boekje, zullen
pogingen tot verbetering op dit gebied falen. Een vrijmaking der vrouw zij niet slechts
een geestelijke, maar in de eerste plaats een lichamelijke, uit de slavernij van een
onaestetische, onnatuurlijke, onware mode, uit bekrompen vooroordeel, uit
schijn-fatsoen.
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FIG.

13B.

VOLKOMEN UITADEMING BIJ EEN TIENJARIGEN JONGEN.
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Gedichten
door Adolf Herckenrath.
Alom is de avond lijk een kalm gelaat
dat stille draagt de ruste van veel dagen,
en 't is ál schaduw dat de boomen dragen
- in 't vredig staan - door 't spreidend nachtgewaad.
Ik heb de Goedheid van deze avond-wegen
in schoone rhythmen als een vrede-bede,
en gansch die rust, gelijk een Doode aanbeden,
voelt wijdom 't purper gloren op zich wegen.
Voel, d'adem van den avond lavend komen,
zich langs de breede vrede-weiden breiden
die in hun wazig malven weelde doomen.
- En langs de schaamle huizen, in de wijde
schaûwen-tuinen van de scheemring, zoo gaan
de herders met hun schaapjes neuriënd aan.
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II.
Toen Grootmoeder stierf.
Geel-vlammend, in rood koopren kandeleeren,
scheen 't zwakke kaarslicht enkel om ons heen....
Vreemd-zwaar hing de avondlucht in 't westen weere
waar in matgoud gestraal de zon verdween.
O nauw een flauw gezoef was 't ademhalen
als van een zacht-lief barensmoede vrouw;
ik zag de Goedheid op Haar wang vervalen,
die ik in stille hulde aanbidden wou.
Ik, die Haar goede woorden heb aanhoord,
o, toen ik eenzaam was en stille weende,
en weenend droomde van Haar troostend woord,
ik weet het wel, toen zang ons ziel vereende,
en zij Haar vingren door mijn haar liet gaan...
o, Moeder, z'had mijn innig Zijn verstaan.
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III.
Thans laat ons stil als moede wezens zijn
in de avond eêl-sereene ziel, en laat
ons gaan langs d'heerlijkheid der avondbaan
als kleine kindren met een goed gelaat.
O kom, wij zullen in deze' avond-schijn
ter blijden dageraad herboren gaan.
Wij zulle', in 't vreê-vervulde alleene gaan,
de kalte om onze leden voelen glijden,
en, lijk een blinde, traag ons voelen leiden
door de' avond-tuin bij fulpen zongetaan.
En met een goeden lach om 't ongezeide,
zoo zullen wij door 't late gloren schrijden.
Dan, o dan zullen we, als in enkel dagen,
de groote rust in onze ziel omdragen
dier landen liggend in den avond-schijn;
dan zal wellicht een traan in 't oog ons komen
gelijk bij nachte soms, na zoete droomen,
een traan van heel-en al gelukkig zijn.
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Reisherinneringen.
Een dag te Kavak bij Constantinopel. Kolonel El Seid Mehemed
Refik, Bey. Bezoek aan zijn harem. Quarantaine.
Door Jo de Vos.
Wat hier volgt kan voor niet meer gelden dan een aaneenschakeling van notities
uit mijn dagboek, dat ik, vrouw alleen, heb bijgehouden op mijn reis door het
Morgenland.
Moge een en ander soms onwaarschijnlijk klinken, alles is volkomen juist
meegedeeld.
De ‘Pera’, het stoomschip der Deutsche Levante-Linie, waarmede ik te
Constantinopel was aangekomen, had haar reis naar Odessa voortgezet en zou
mij na een dag of vijf weer aan boord nemen. Het plan, bovengenoemde stad te
bezoeken, liet ik varen, wijl daar de pest was uitgebroken.
Tegen den tijd van mijn voorgenomen vertrek ging ik naar het bureau der
Levante-Linie om te vragen, op welk uur het binnenkomen der ‘Pera’ kon worden
verwacht.
Men kon mij daar niets anders zeggen dan dat men niets omtrent haar had
vernomen maar dat zij vermoedelijk ergens in een haven, onder quarantaine, zou
liggen. Een week verliep zonder eenig nader bericht en de hoop daarop ontzonk
geheel, want ook in Constantinopel had zich het zwarte spook, de pest, vertoond.
De Turksche overheid zou mij nu niet toestaan, onderrichtte men mij, de stad te
verlaten, de stoomer, begreep ik, mocht niet op mij wachten en had misschien reeds
zijn reis voortgezet! De eenige mogelijkheid om, per spoor, Constantinopel te
ontvlieden, was buitengesloten, daar mijn paspoort zich bevond in de handen der
havenpolitie. Trouwens, ik had geld en bagage aan boord gelaten en ook om
gezondheidsredenen moest ik de terugreis nemen over zee. De toestand, waarin
ik mij bevond, was verre van aangenaam. Hoofddoel was te weten te komen waar
de ‘Pera’ zich bevond en ik besloot een licht vaartuig te huren, ‘mouche’ genaamd,
om haar te gaan zoeken in een der quarantaine-havens, ik moest dus alles in het
werk stellen om mijn paspoort terug te krijgen.
Aan het Russisch consulaat verzocht ik mij, voor alle zekerheid, een ‘Kawass’ te
willen afstaan, hetgeen men met de meeste bereidwilligheid beloofde, voor elken
dag, ieder uur, door mij bepaald. Een ‘Kawass’ is een Turksch soldaat, in dienst der
buitenlandsche consulaten en bekend met hun taal. Voor den tijd dat hij den hem
door den consul aangewezen persoon dient, staat hij met zijn leven borg voor diens
veiligheid.
Op zekeren morgen, berichtte men mij eindelijk, dat de ‘Pera’ bij Kawak, aan de
Zwarte Zee, voor anker lag onder quarantaine. Deze mij zoo zeer welkome tijding
werd verzwakt door de vermelding dat zij, na afloop hiervan, Constantinopel niet
mocht aandoen, doch rechtstreeksch haar weg zou vervolgen naar het
Noord-Westen? In allerijl begaf ik mij naar de havenpolitie en vroeg mijn paspoort
terug maar had groote overredingskracht noodig, om den Fransch sprekenden
beambte te doen inzien dat ik hem hebben moest. Groote bezwaren niet alleèn,
zijnerzijds, maar nog daarbij de troostrijke tijding dat men mij nochtans niet aan
boord van den stoomer zou toelaten. Dit zou de quarantaine tweevoudig verzwaren.
Nòg moest ik, op mijn woord van eer, verklaren den volgenden dag te vertrekken,
langs dezen weg en nogmaals het document laten viseeren. Ik beloofde alles;
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vertrouwend op de macht en de bescherming van den Kawass, nam ik, blij te moede,
mijn verdere maatregelen.
Ik ben nu genoodzaakt hier een schijnbaar nietige bijzonderheid mede te deelen,
doch daar zij in nauw verband staat met hetgeen volgt, kan ik het niet nalaten.
Voor mijn beraamd kort verblijf te Constantinopel had ik een juist genoegzame
som medegenomen en voorzichtigheidshalve de rest van mijn geld aan den kapitein
der ‘Pera’ ter hand gesteld.
Zoo zag ik mij dus genoodzaakt het hotel te verlaten zonder de geheele rekening
- en fooien - te hebben voldaan. Meer dan veertien dagen had ik er doorgebracht.
Den avond voòr mijn vertrek legde ik den hotelhouder, een Oostenrijker, dien ik K.
zal noemen, den toestand bloot en verzocht hem
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mij een vertrouwd persoon mede te geven om het geld, aan boord, in ontvangst te
nemen.
Hij bood aan mij zelf te vergezellen. Om elf uur dus, den volgenden morgen,
verscheen de Kawass! Een reusachtig gebouwd, forsch gespierd man met gebruind
gelaat, doordringende, fonkelende oogen, gebiedend in zijn optreden jegens anderen,
slaafsch voor mij, de aan zijn bescherming toevertrouwde! Een lange zwarte baard
hing hem tot over de borst. Zijn kleeding was de donkerbruine Czerkessen-uniform
met zwarte brandebourgs, wijden pantalon en hooge kaplaarzen. Om het midden
droeg hij den tradioneelen gordel, waarop de Russische Adelaar prijkte. Hierin
bevonden zich de patronen in dubbele rijen, stevig naast elkander en de Turksche
fez voltooide zijn schilderachtige kleederdracht. Als wapenen, droeg hij, (gelijkend
op die der Kozakken) een dolk, een kromme Turksche sabel, een degen en twee
pistolen!
Geen twijfel of 'k mocht aannemen, toen ik mij plaatste achter zijn massale figuur,
dat geen haar op mijn hoofd zou worden gekrenkt!
Op mijn vraag omtrent een gezondheidsbulletin, dat ik meende te moeten
aanvragen, antwoordde hij ontkennend. Toch is het aan deze onbedachtzaamheid
zijnerzijds, dat ik het volgend avontuur heb te danken.
Na aan alle formaliteiten, door de havenpolitie voorgeschreven, te hebben voldaan,
en temidden van een oorverdoovend geraas te zijn geklommen over het dek van
een paar stoombooten, bereikten wij eindelijk het vaartuig dat ons naar Kawak zou
brengen. Reeds in de eerste oogenblikken onzer kennismaking, zag ik van hoeveel
gewicht een Kawass is! Een handgebaar, een woord - alles gaat ter zijde! Maar
tevens voelde ik geen stap te kunnen doen zonder zijn opmerkzaamheid te trekken.
Hij hield mij in het oog als een gevangene en overlaadde mij met kleine
oplettendheden.
De hemel was effen blauw en de warme lucht tintelde over de groen-blauwe
golven van den Bosporus. Fel schitterde het wit der paleizen en de grijze, houten
traliën der haremvensters schenen te blakeren in de zonnestralen. Na te hebben
gestopt aan twaalf stations, bevonden zich op de boot nog slechts de heer K., de
Kawass en ik, als passagiers - en wij bemerkten weldra aan een sterke deining dat
wij in de nabijheid waren der Zwarte Zee.
Op eenigen afstand van den oever stopte de boot: Kawak! Hooge, sombere rotsen
verhieven zich tegen den hemel en aan hun voet lagen, vereenzaamd, eenige
woningen. Tegen den steilen bergrug een paar kleine huizen; dit waren de
pestbarakken,
De Kawass wenkte een dobberend bootje ‘Kaïk’ genaamd, voor den heer K. en
mij, heette ons te wachten op de door hem aangewezen plaats, en stapte toen in
een ander vaartuigje waarmede hij zich aan land liet roeien. Toen ik land zag,
bemerkte ik verderop een netwerk van masten, vlag in top, Het waren alle schepen,
liggende in quarantaine; een hunner moest de ‘Pera’ zijn, doch ik kon haar niet
onderscheiden.
Luid stemgedruisch komend van den oever waaraan de ‘Poste Sanitaire’ was
gelegen, deed mij de oogen daarheen wenden: Daar stond, te midden van zeven
doktoren, alle met den rooden fez, de Kawass - en zijn reuzengestalte scheen hen
allen te willen vermorselen. Echter dit verhinderde niet dat hij, ofschoon hij de hand
hield aan het gevest van zijn zwaard en de andere ophief als om een eed af te
leggen, ten slotte blijkbaar moest zwichten, want onze roeiers kregen bevel tot vlak
aan den oever te komen. Landen mochten wij niet. In korte trekken kwam het
onderhoud hierop neer, dat men mij verzocht mijn gezondheidsbulletin te vertoonen,
dat ik zonder dit niet zou worden toegelaten aan boord van een schip onder
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quarantaine! Een der geneesheeren verklaarde mij in het Fransch, dat mijn komst
aldaar de quarantaine zou verzwaren, aangezien ik kwam uit Constantinopel, een
besmette plaats. Ik moest dus weer de lange reis ondernemen en naar de stad
terugkeeren! Zelfs indien ik geneigd geweest ware toe te geven aan dit op
vriendelijken toon geuite bevel, móést ik wel van meening veranderen, toen de
dokter er aan toevoegde dat men niet wist hoe lang de ‘Pera’ hier in de nabijheid
had gelegen, maar daar zij reeds te Odessa aan alle voorzorgsmaatregelen had
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voldaan, was de mogelijkheid niet buitengesloten dat zij dienzelfden avond nog zou
vertrekken! In een seconde was mijn plan gemaakt en ik verklaarde beleefd, doch
beslist, dat ik niet wilde terugkeeren en hier te Kawak zou blijven wachten! Ik moet
eerlijk bekennen dat mijn eigen verbazing minstens zoo groot was als die der anderen
toen zij dit mijn besluit vernamen. Zelfs de heer K. trachtte mij te overreden terug
te keeren. Maar de kans dat de ‘Pera’ zou vertrekken bestond, en ik verlangde naar
huis! Den Kawass wees ik op zijn ondoordachtheid en beval hem naar Constantinopel
terug te keeren, mijn gezondheidsbulletin en de noodige papieren in orde te brengen
onder bedreiging anders een aanklacht jegens hem in te zullen dienen aan het
Russisch consulaat! Hij waagde schoorvoetend in het midden te brengen dat geen
stoomboot meer naar Kawak terugkeerde op het vermoedelijk late uur van zijn komst
hierheen, waarop ik hem zeide zich dan den Bosporus te laten afroeien, hetgeen
ongeveer een uur of vier zou duren. Toen boog hij, kuste mij de hand, sprak het
onderdanige ‘schloesjai’ en vertrok.
Ik verzocht toen den heer K. een bootje te sturen naar de ‘Pera’ om het geld te
doen afhalen en mij dan maar aan mijn lot over te laten, doch hij weigerde, voor
mijn veiligheid bevreesd, en bleef wachten.
Toen de geneesheeren eenigszins van hun verwondering waren bekomen, putten
zij zich uit in beleefdheden en in de schaduw van een houten afdak lieten zij stoelen
plaatsen.
Het was nu ongeveer half drie in den namiddag, maar de Turksche tijd wees vijf
uur later. De eigenaardige omgeving oefende een groote bekoring op mij uit. De
zon was aan het dalen, de schaduwen werden langer en breeder. De golven
speelden licht dansend aan den oever en de stilte werd slechts verbroken door een
of ander signaal, terwijl vanuit de verte militaire muziek klonk. Mannen in
afwisselende kleederdrachten vertoonden zich hier en daar, vooral veel matrozen
blootsvoets en in het wit gekleed met rooden fez.
Op eenigen afstand van de ‘Poste sanitaire’, waar wij ons bevonden, was een
grooter gebouw met vooruitstekenden gevel naar zee. Aan den oever strekte zich
een kunstig aangelegde tuin uit, welke blijkbaar met de meeste zorg werd
onderhouden en waarin ook nù matrozen zich onledig hielden. Aan de voorzijde
van dit huis stonden de letters ‘Poste de Police’. Weldra verscheen uit een der
bovenvensters de mond van een groote verrekijker en de opening bleef hardnekkig
naar mij gericht. Toen verdween zij en na een wijle naderde een matroos, maakte
den diepen ‘Salaam’, mij toesprekend in zijn taal. De heer K. vertolkte de
uitnoodiging: Zijne Excellentie El Seid Mehemed Refik, Bey, Colonel - en Capitaine
du port de Kawak, noodigde mij uit een kop koffie te komen gebruiken. Een weigering
mijnerzijds zou, volgens den heer K., gelijkstaan met beleediging en ook niet
verstandig zijn, want in laatste instantie hing mijn gaan aan boord der ‘Pera’ van
Zijn Excellentie af. Aan de houding der anderen merkte ik dat mij een groot eerbewijs
te beurt viel trouwens. Eenige matrozen gingen ons voòr en geleidden ons door
smalle straten, langs patrouilles soldaten tot aan den ingang van het gebouw. Hier
werden wij toevertrouwd aan een paar officieren die alle den salaam maakten en
ons langs een smalle trap naar boven geleidden.
Een ruim portaal, en in een deuropening, tot achtergrond zee en bergen, een
hoogopgerichte, indrukwekkende gestalte: El Seid Mehemed Refik, Bey.
De man die daar voor mij stond, gekleed in Turksche goudgeborduurde uniform
met den rooden fez op het grijzend haar, was een persoon van gewicht. Hij trad
eenige schreden naderbij, maakte den salaam, welke ik beantwoordde en geleidde
mij hoffelijk naar een der met wit bekleede divans, die zich langs den muur van zijn
vertrek bevonden. Hij heette mij welkom in zijn taal, dankbaar voor de eer welke
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hem te beurt viel, nu een Europeesche vrouw zijn drempel overschreed. Natuurlijk
begreep ik hiervan niets, want Z.E. kende slechts een paar gebrekkige duitsche
woorden, geen andere taal, ons onderhoud zou dus bestaan in
over-en-weer-vertolken!
Later vernam ik dat El Seid de titel is, welke personen aan hun naam toevoegen,
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wanneer zij kunnen bewijzen rechtstreeksche afstammelingen te zijn van den Profeet.
Hier zal ik, alvorens verder te gaan, den Oosterschen ‘Salaam’ beschrijven:
De rechterhand raakt even het voorhoofd aan, rust dan ter plaatse van het hart,
vervolgens verheft men haar tot aan de lippen en doet haar daarop een halven cirkel
achterwaarts beschrijven, gericht naar den grond. De oorspronkelijke beteekenis
hiervan is: ‘Mijn hoofd is voor u vervuld van zoete gedachten.
Mijn lippen zullen slechts gunstig van u getuigen.
Mijn hart is vol van u.
Geheel mijn wezen leg ik neder aan uw voet.’
Indien ik mij in een en ander vergis, is het buiten mijn schuld, mij werd het zoo
verklaard.
Tegen verwachting dus was ik in het bovenvertrek beland van een politiepost aan
de Zwarte Zee en gast van een Bey!
Terwijl de heeren zich in het Turksch onderhielden nam ik mijn omgeving in
oogenschouw. Z.E. had een goedhartig, tevens streng gelaat en doordringende
oogen, zware wenkbrauwen en regelmatige trekken. Door den grijzenden baard liet
hij van tijd tot tijd een haarkam glijden. De schitterende uniform vormde een
eigenaardig contrast met de vreedzaamhuiselijke rood lederen pantoffels, die hij,
tot tijdverdrijf, af en aantrok. Ondertusschen verdween de eene sigarette na de
andere tusschen de dikke roode lippen. Het geheel maakte een bijzonder rustigen,
vredigen indruk, slechts de aanwezigheid van talrijke militairen stempelde deze
woning tot afschrikking van smokkelaars en booswichten.
Aan de blinkend witte wanden hingen als eenige versiering een paar landkaarten,
wit ook de divans er langs geplaatst. Op den grond, zachte rieten matten; een
openstaande deur gaf toegang tot een alkoof, waarin naast een legerstede een
brandkast stond. Geen andere meubelen, geen boeken of couranten, niets anders
dan in een hoek de groote verrekijker. Vijf openslaande ramen deden de heerlijke
zeelucht binnenstroomen. Van dezen zag Z.E. uit, wanneer hij meende iets verdachts
te zullen ontdekken. El Seid Mehemed Refik voert bevel over vierhonderdvijftig man
in zijn naaste omgeving, buiten de honderdvijftig gewapende matrozen. Iets verder
liggen nog vierhonderdvijftig manschappen. In donkere, stormachtige nachten verlaat
hij nooit de politiepost, gewoonlijk echter slaapt hij in zijn eigen huis op een half uur
afstands van hier gelegen.
Ik schreef intusschen een paar woorden aan den kapitein der ‘Pera’, maakte hem
bekend met mijn avontuur, verzocht hem voor het geldelijke te zorgen en niet heen
te stoomen alvorens ik aan boord zou wezen. De heer K. ontving nauwgezette
raadgevingen omtrent de bezorging van dit schrijven, hetwelk eerst na ettelijke
omwegen zou kunnen geraken in de handen van den kapitein.
Dus was ik met den Colonel alleen en wachtte geduldig op den aanvang eener
zeer moeilijke en vreemdsoortige conversatie. Hij sloeg mij onafgebroken gade,
toen, glimlachend, overhandigde hij zijn visitekaartje, waarop, in het Arabisch, zijn
naam en functies. Ik kon hem deze beleefdheid niet anders beantwoorden dan door
mijn naam en geboorteland op een briefkaart te schrijven, welke verdween tusschen
de lijst eener landkaart. Ook begreep ik dat hij wilde weten of ik kinderen had en ik
antwoordde door het opheffen der twee voorvingers.
Met ontvlood aan zijn lippen een der Duitsche woorden, lang geleden gehoord,
toen hij, als jongeling, te Weenen vertoefde: ‘Männer? Frauen?’ Männer, zeide ik,
glimlachend en toonde hem de portretjes mijner jongetjes. ‘Bravo, bravo!’ klonk het
goedkeurend, want een vrouw, moeder van zònen, stijgt reeds hierdoor in de achting
van den mahomedaan. Toen zwegen wij.
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Plotseling scheen Z.E. zich te herinneren mij te hebben verzocht, de koffie met
Haar te gebruiken. Op zijn uitroep ‘Ali!’ kwam oogenblikkelijk een knap matroos op
bloote voeten naar binnen. Deze, de zoogenaamde ‘kaffetjscik’ heeft geen andere
bezigheid dan den geurigen drank te bereiden. Na het kort uitgesproken bevel,
antwoordde hij, evenals alle anderen later, ‘Evvett Effendim!’: ‘Het is goed, heer!’
Daarop werd Haroem
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geroepen en hij bracht een tafeltje en tabak in verschillende zilveren doosjes.
Mehemed Refik nam voorzichtig een kneepje uit elk afzonderlijk en bood mij hoffelijk
een geurige sigarette aan. Haroem wachtte geduldig tot ik haar had gerookt - daarop
verdween hij met het tafeltje. Na eenigen tijd bracht Ali de koffie, zwart, met het
bezinksel, zonder suiker of melk, want toen mij gevraagd was of ik haar à la ‘Franca’
wenschte, moest ik wel uit beleefdheid antwoorden ‘à la Turca’. Ali wachtte en ik
haastte mij het kopje te ledigen, kreeg echter sterke hartkloppingen, zoodat ik het
tweede uiterst langzaam dronk.
Na dit intermezzo heerschte wederom zwijgen. Ook de stilte rondom, werd nauw
verbroken door een enkel signaal. Het was avond geworden en de kleuren aan den
hemel waren van schitterend blauw overgegaan in rood goud, donkerder nu schenen
de rotsgevaarten aan de overzijde, waarover zware slagschaduwen, violet gekleurd,
heengleden. Bij het zacht gemurmel der Bosporusgolven scheen het levendig
bewustzijn van de wereld, nog dienzelfden morgen verlaten, te sluimeren;
nevelachtige droombeelden vervulden de uren van dezen avondstond....
Hier moet ik, alvorens verder te gaan, spreken over een persoonlijkheid die aan
een der hoekvensters was gezeten van een nevenvertrek. Het was een jong officier
en, naar ik later hoorde, de aangenomen zoon van den Colonel. Hij heette Hakki
Bey. Het schijnt meermalen voor te komen dat, zoo een hooggeplaatste Turk slechts
dochters heeft, hij uit een der gegoede familiën een jongeling uitkiest om dezen tot
opvolger van naam en bezittingen te bestemmen. Hakki Bey spreekt Fransch en
andere vreemde talen, maar de eerbied jegens ouderen is zóó groot, dat hij zich
niet durfde uiten in een taal, welke zijn vader niet bij machte was.
Eindelijk kwam de heer K. terug, vooralsnog zonder antwoord, en daar dit eenigen
tijd zou duren, ried Z.E. ons te gaan wandelen in zijn bezittingen en gaf ons Mustafa,
den lijfmatroos, tot geleide. Door een gesloten poort, welke op eenig bevel werd
geopend, traden wij een soort lusthof binnen. Alle gewassen bloeiden er weelderig
en de boomen bogen, als onder het gewicht hunner vruchten. Bij een diepe waterkom
gekomen, waarin een uiterst primitief samengesteld houten raderwerk dienst deed
als watermolen, nam ik plaats op een omgevallen boomstam. Dit was genoeg voor
Mustafa om een stoel te gaan halen, waarmede hij, hijgend van het snelle loopen,
na een wijle verscheen. Hij plukte prachtige vijgen, de zoogenaamde ‘Figië indiri’,
in Europa onbekend, wilde eerst bij de negende, aan mijn weigering gehoor geven.
Blijkbaar had Z.E. hem bevolen mij met deze overheerlijke vruchten te overladen.
In de lomrijke lanen liepen eenige officieren heen en weer, verder was hier
niemand te zien.
Wij gingen, voortwandelende, langs den oever van den Bosporus. Eensklaps,
omziende, bemerkte ik, dat de heer K. mij had verlaten en ik mij geheel alleen
bevond, in een onbekende streek, omringd van menschen die mij niet begrepen!
Voor het allereerst, dien dag, voelde ik mij angstig, want tijdens mijn verblijf te
Constantinopel had mijn dragoman mij zeer veel medegedeeld omtrent de mysteriën
van den Bosporus. Eén der gebeurtenissen, den vorigen dag eerst vernomen, laat
ik hier volgen:
De bemanning van den Franschen kruiser, welke op eenigen afstand van hier
zichtbaar was, bemerkte bij het ankerlichten, een onoverkomelijken weerstand. Door
stoomkracht, dook het anker eindelijk op uit zee. Daar, aan een der zijstaven hing
een klomp van misvormde, in ontbinding verkeerende lijken, aaneengebonden.
De kaptein seinde naar zijn ambassade.
Onmiddelijk kwam het antwoord.
‘Coupez l'ancre, laissez les morts, d'où ils sont venus!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

De kettingen gekapt - en het mysterie was weer verdwenen - bedekt door de
golven, tintelend en blauw.
Ik zette mij neder aan den oeverrand en wachtte, vervuld van niet zeer rooskleurige
gedachten!
Daar naderden ijlings zachte schreden en een mij onbekend matroos stond voor
mij, zeggende ‘Effenda ollandese, vapore Allemagna!’ Met een zucht van verlichting
volgde
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ik hem, begrijpend dat mijn briefje eindelijk in de handen gekomen was van den
kaptein der ‘Pera’ en hij een sloep had uitgezonden. Ik kwam in de Poste Sanitaire
waar El Seid Mehemed, omringd van officieren en geneesheeren, mij wachtte, ook
de heer K. die, toen hij een sloep zag aankomen, mij had verlaten zonder
waarschuwing! In de ruimte was een luik, dat toegang verleende tot den Bosporus.
Langzaam werd het geopend en ongeveer op een 10 meter afstand, lag een boot
der ‘Pera’ waarin haar kaptein zelve, en eenige der officieren waren. Hun welkom
was meer dan hartelijk, aan een ijzeren haak werden aan de Turksche beambten
geld en brieven overhandigd welke verdwenen in een groote kist om te worden
ontsmet. De schrik van de pestepidemie had allen echter zoo zeer overmeesterd,
dat men mij nauw toestond een gesprek te voeren of over het signaleeren te spreken;
hetgeen mij het meeste troostte was te weten dat men in ieder geval wachten zoude,
tot ik 's avonds of 's nachts, aan boord zou komen.
Dan werden de zaken geregeld, en ontving ik mijn brieven. Z.E. liet mij zeggen
dat zij Allah had aangeroepen, opdat het goede berichten mochten zijn! Goddank
waren de tijdingen van huis geruststellend, maar lang mocht ik er mij niet in
verdiepen. De kaptein had reeds bevel ontvangen te verdwijnen en El Seid Mehemed
Refik stelde voor dat wij wederom een wandeling zouden maken! Gedwee voegden
wij ons hierin en met Mustafa bestegen wij een steil rotspad. Boven gekomen lag
een klein dorp voor ons en aan het einde een groot gebouw, omgeven door hooge
muren, waarachter een tuin. De houten getraliede vensters duidden er op dat dit
de harem was Zijner Excellentie. Op een teeken van Mustafa werd de poort geopend
en aan mij alleen toegang verleend tot den werkelijk smaakvollen tuin, waarin tal
van bloemen en versierselen prijkten. Trotsch als een kind, dat ons zijn mooiste
speelgoed vertoont, geleidde Mustafa mij naar een miniatuur vijver, waarin hoog
en fijntjes opdartelde een kleine fontein. Goudvisschen zwommen er spelend in
rond. Ik bewonderde een en ander door geradbraakte Turksche woorden, dien dag
opgevangen, vroeg mij zelf af, wàt er nu ging gebeuren en voor hoe langen tijd men
verwachtte dat ik een vijvertje met goudvisschen bewonderen zou! Ondertusschen
las ik mijn brieven, was echter nog niet ver gevorderd, toen een ander matroos mij,
onder ettelijke salaams, het volgende toevoegde ‘Effenda Ollandese Harem!’ (spreek
*)
uit: Garem! Ik herhaalde verwonderd het laatste woord, hij knikte van neen , en
vervolgde ‘Harem, famiglia, El Seid Mehemed Refik Bey.
Nu is het weliswaar bekend, dat menig Westerling handen vol geld uitgeeft om
in een zoodanig heiligdom te worden toegelaten en dat men, indien hij geen
bekenden heeft onder de hooggeplaatste Turken, den goedgeloovige dan meestal
een pseudo-harem laat zien, maar....
Ik moet bekennen toèn niet zeer verheugd te zijn geweest over deze groote eer,
want de dichte houten traliën boezemden mij weinig vertrouwen in.
Toch mocht ik dit gunstbewijs niet afslaan en volgde den matroos tot aan het
hooge hek vlak bij de woning. Hij bleef op eenigen afstand staan, gaf mij een teeken
mijn weg te vervolgen en riep een paar woorden. Voorzichtig werd de getraliede
deur geopend en er verschenen twee buitengewoon groote negerinnen, als mannen
gekleed, vreemd en bont uitgedoscht, wijde pantalons, de beenen ontbloot en een
turban van zijde om het hoofd gewonden. Bespiedend zagen zij behoedzaam rond
en geen ander ontwarend dan mij, trokken zij mij onder tal van woorden naar binnen
en glimlachten op hunne wijze. Het had iets van een grijns. Zij kusten mij herhaaldelijk
de handen en brachten mij in een soort voorhal. Hier was niets bijzonders te zien
en wachtte ik op de dingen die komen zouden.
*)

In Turkije maakt men een ontkennend gebaar, wanneer men ja wil zeggen, en schudt van ja
in het omgekeerde geval.
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Achter mij hoorde ik weldra geschuifel als van zachte voetstappen,
kinderstemmetjes en fluisterende woorden. Mij omwendend zag ik daar eenige
vrouwen staan, oudere en jonge, ook kindertjes. Toen trokken zij mij letterlijk naar
een zijvertrek. Nu begon ik mijn be-
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groeting, door gebrek aan gelegenheid tot hiertoe, achterwege gelaten. Vermoedende
dat de oudste der vrouwen, de eerste was Zijner Excelentie begon ik met haar,
kwam echter weldra tot de ontdekking mij te hebben vergist; aan de houding der
anderen was te bespeuren dat zij een ondergeschikte betrekking vervulde! Om mijn
verzuim eenigszins goed te maken herhaalde ik den salaam, dieper nù, voor de
schoonste en ging toen het rijtje langs. Wederkeerig deden zij hetzelfde, ik kreeg
een stoel, en de vrouwen hurkten of zaten in half liggende houding op de divans
langs de muren. Het vertrek was gezellig, maar zeer eenvoudig, eenige ornamenten
slechts, Oostersche snuisterijen, de wanden wit, zoo ook de divans en de vloer met
matten belegd. Het eenige venster was, daar het op zee uitzag, ongetralied. De
bewoonsters van den harem waren mooi òf mooi geweest. Hun kleeding ten deele
nog Arabisch, had toch iets Europeesch over zich. De meeste hunner waren
afkomstig uit Roemenië. Ik durf hun aantal, al hoewel klein, niet bepalen, misschien
zes of zeven. Hun gelaatskleur was mooi, mat-wit ietwat olijfkleurig getint, zij hadden
groote donkere oogen en regelmatige gelaatstrekken. De grootste bekoring echter
lag in hunne bewegingen, want zij waren als die van jonge katjes, vleiend zacht en
streelend. Zij gleden over den grond, inplaats van te loopen en elk hunner gebaren
teekende rustige bevalligheid. De handen en voeten waren buitengemeen klein en
sierlijk. Tot onze spijt bemerkten wij dadelijk dat wij elkander niet konden begrijpen!
Ik begon in vijf verschillende talen, maar het was tevergeefs! Hun hoofdschudden
was maar àl te duidelijk. Ik werd beschouwd als een wonderdier, hetwelk plotseling
van uit een andere wereld hierheen was gekomen. Voor die arme vrouwen was ik
het wezen, komend uit een verre landstreek, wetend van dingen hun geheel
onbekend, levend een leven, verschillend in alles van het hare! Om mij echter van
hun welwillendheid te overtuigen, glimlachten zij onophoudelijk of stieten elkander
aan als ik een beweging maakte. De negerinnen brachten koffie en sigaretten,
herhaling dus van het onderhoud aan den politiepost! Gelukkig speelden er kinderen
om ons henen en liet een hunner zich op schoot nemen en liefkoozen. Ook hier
vroegen zij door gebaren naar mijn kinderen en toen ik wederom de portretjes had
vertoond, zagen zij, als met onverholen bewondering, tot mij op en riepen om het
hardst: Brava! Brava! Waarschijnlijk was dit dus de geijkte term. Ik begreep dat een
jonge Roemeensche mij naar mijn vaderland ondervroeg. ‘Olanda’ zeide ik. Zij:
Germania? Hardnekkig schudde ik van neen. Toen, tevreden over haar kennis,
klapte zij in de handen: Batavia! Na het teekenen in de lucht eener uiterst primitieve
landkaart en het aanduiden der plaats welke mijn vaderland inneemt, was wederom
groote pauze. Weer dacht ik, naar buiten ziende of ik verwacht werd, langen tijd
hier te toeven; meer en meer verloor ik het bewustzijn van het werkelijke leven, want
alles scheen zich te vermengen met de vreemdsoortige omgeving, mijn eigen
verwondering dàar te zijn, Harem-gedroom!...
De negerinnen brachten ijskoude sinaasappel-limonade en een der beiden droeg
in de handen een vierkant lapje. Weldra zag ik dat dit dienst moest doen als servet
en allen zich aan hetzelfde stukje den mond afwischten.
Daar ik langzaam had gedronken, was ik de laatstovergeblevene, tot mijn schrik
stond zij voor mij en bood het verkreukelde natte lapje aan!
Aller oogen richtten zich, vol nieuwsgierigheid op mij - dan, om hun niet te
beleedigen, drukte ik er even mijn lippen aan. Goedkeurend gemompel volgde
hierop. Stilzwijgen weer - afgebroken door het aansteken van nieuwe sigaretten.
Toen probeerde ik hun eenige gebrekkige Turksche woorden te zeggen, welke
moesten beteekenen dat hun land mooi, de Turken goed en Allah groot was. Het
laatste woord vergeten zijnde, verving ik dit bijvoegsel door een breed handgebaar.
Hun dankbare bewondering kende nu geen grenzen. Zij riepen brava en nog andere
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volzinnen luide, door elkander en hun goedhartige gezichtjes straalden van oprechte
blijdschap. Gebruikmakend van dit knaleffect, stond ik op om te vertrekken.
Misgerekend! Oogen-
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blikkelijk dwongen vriendelijke handen mij weer plaats te nemen en voort ging de
tijd onder het wisselen van glimlachjes en sigaretten rooken.
Ik peinsde op een afdoend middel hier vandaan te komen en besloot den heer
K. te doen fungeeren als mijn gebieder. Naar buiten wijzend, sprak ik ernstig
‘Effendim!’ Een langgerekt, teleurgesteld ‘Aah! Effendim!’ klonk tot antwoord, ik
stond op, niet weerhouden ditmaal, en maakte mijn salaam aan een ieder. De
getraliede deur werd geopend en - ik stond buiten!
Tot mijn verwondering ontmoette ik den heer K. in den tuin, want Z.E. had bevel
gegeven ook hèm toe te laten, hetgeen mag worden beschouwd als groote
zeldzaamheid! Vòor wij echter den uitgang hadden bereikt, kwamen twee
Roemeensche vrouwen uit den harem en traden onder luide bewoordingen op hem
toe. Ik dacht hun misschien te hebben gegriefd, doch het tegendeel bleek waar te
zijn, want zij deelden hem mede zoo'n genoegen te hebben gehad en zulk een
aangenaam onderhoud! Nog nimmer tevoren hadden zij zoo genoten! Ik moet
bekennen dat ik mij schaamde hen te hebben misleid. Hoe was hùn leven in
vergelijking met het mijne? Toen zij ons dan ook meetroonden naar den kleinen
vijver met de goudvisschen, bleven wij bij hen en wachtten.
Maar het werd laat en ten slotte zeide de heer K. dat Z.E. ons wachtte. Toen
kreeg ik bloemen in overvloed en gingen wij heen, door de twee lieve verschijningen
gevolgd tot aan de poort. Verder mochten zij klaarblijkelijk niet gaan. Telkens, als
ik mij omwendde, wuifden zij met de hand, toen, bij een kromming van den weg,
bracht ik hun bloemen aan de lippen en op de plaats van mijn hart, als laatst vaarwel.
Het was voorbij. En zij zouden spreken, namijmeren over het vreemde, gekomen
voor de eerste maal in hun Oostersche omgeving van slaafsche gelatenheid, zij
hadden der vreemde vrouw de oprechtste blijken hunner gastvrijheid geschonken.
Voor hèn ging weer beginnen het eentonig leven van iederen dag, binnen de hooge
muren van het groote gebouw, achter de getraliede vensters!...
Aan de deur van de politiepost stond El Seid Mehemed Refik en wachtte.
De uitdrukking van zijn gelaat gaf stillen triomf te kennen, want hij wist mij de
grootste eer te hebben bewezen door zijn harem te toonen. Geheel hiervan
doordrongen, bracht ik hem een diepen salaam en zeide: ‘Evvalad Effendim!’ (Dank
Heer!) Toen kwam een glimlach over zijn trekken en mij met den vinger dreigend,
gaf hij het verrassende antwoord: ‘Sie Turkies spreggen, Sie, kleiner Teufel, du!’
Onnoodig te zeggen, dat bij dit laatste onze hilariteit haar toppunt bereikte!
Volgens de Turksche tijdsbepaling was het nu nà middernacht, waarom ik dan
ook verzocht den Colonel over te halen tot het nemen van rust. Niet alleen wilde
Z.E. hiervan niets weten, doch zij noodigde ons uit het nachtmaal bij haar te
gebruiken, verontschuldiging vragend voor den eenvoud ervan en het niet mogen
aanbieden van wijn.
Neen, de ‘Oostersche gastvrijheid’ is geen bloote spreekwijze, maar waarheid!
Dit maal moest in den harem worden toebereid op dìt uur en door matrozen
hierheen worden gedragen. En voor mij alleen bleef niet alleen de geheele politiepost
op de been doch mochten ook de geneesheeren geen rust genieten.
Buiten scheen de natuur te gaan slapen, de klanken verstomden allengs,
fluisterend liepen matrozen en soldaten heen en weer... De hemel was een groote
effenblauwe sluier, waarin schitterlichtte de heldere maan, van fonkelende sterren
omringd. De stralen van den zilveren kogel teekenden een afgebakenden weg van
heldere golven op den Bosporus en de rotsen geleken sombere gevaarten vol
dreigende mysteriën. Hier en daar een enkel licht. Dan - nacht....
El Seid Mehemed begaf zich naar een beneden-zijvleugel, waar de
godsdienstplechtigheid werd gehouden en, van uit een venster van het bovenvertrek
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waar ik mij bevond, kon ik een en ander in oogenschouw nemen. Dààr, in een groote
ruimte, waren tal van matrozen bijeen, plechtig klonk het telkens wederkeerend
geroep tot ‘Allah’, wiens naam zij zongen op roerend hartstochtelijken smeek-
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toon! Diep bogen de slanke witte gedaanten ter aarde, terwijl hun voorhoofd den
voetbodem aanraakte, zich geheel overgevend aan het gebed. Droomerig prevelden
al die mannen hun smeekbede, slepend klonk het gezang in de stilte van den nacht
en alles smolt tezaam met het eentonig geklots der golven, verlicht door het zilver
aureool, daarboven....
Nooit zal ik den indruk vergeten dier volslagen harmonie, dit natuurschoon, dàt
gebed!
Schril verbrak het schijnsel van een blikken petroleum-lamp de bekoring der
omgeving. De drie bekende bedienden plaatsten een laag, zwarthouten tafeltje in
het midden der kamer, daarop de lamp en twee lange handdoeken, welke als
servetten zouden dienen. Twee aardewerken borden, glazen en zeer primitief
tafelzilver. Groote sneden wittebrood lagen daarnevens en op den grond stonden
in een lange rij tinnen schotels, overdekt. Zij liepen geruischloos heen en weder en
bereidden een en ander voor, als zouden zij ons tot een begrafenismaal nooden,
plechtig verzocht Mustafa ons te beginnen. Z.E. had verzocht niet op haar te wachten.
Voor den geduldigen lezer volgt hier een nauwkeurige beschrijving van het maal,
ik meende deze te moeten geven omdat het alles zoo vreemd was.
De geuren, welke mij tegemoetdampten van uit de tinnen schotels, boezemden
mij ontzag in, daarom verzocht ik den heer K., gewend, meer dan ik, aan oostersche
spijzen, dàtgene te eten hetwelk mij tegenstond, want het moest ten koste van alles
worden vermeden, El Seid Mehemed te beleedigen. Gereedelijk begon hij zijn belofte
gestand te doen, door een schaaltje rauw gehakte uien, omringd van olijven,
overgoten met olie en azijn, te ledigen. Op de verbaasde gezichten der matrozen,
toen ik deze heerlijkheid weigerde, sloeg ik weinig acht. Daarop verscheen een
schotel gehakt schapevleesch met bruine en witte boonen, vermengd met andere
groenten, augurken, spaansche peper en sterke kruiden. Daar ik sedert elf uur 's
morgens niets had gegeten, bewees ik de meeste eer aan dit gerecht, ledig was
dan ook de schaal, met uitzondering van een kluifje, drijvend in vette saus. Toen
trad El Seid Mehemed Refik binnen, liet zich een zetel brengen en zette zich bij ons.
De heer K. verontschuldigde ons beiden over dit oogenschijnlijk gemis aan étiquette,
maar hij verzekerde dat hij het dùs had gewenscht en vereerd was, dat het ons zoo
goed smaakte.
En - hij vatte het beentje aan, tusschen duim en wijsvinger, sleepte het door de
vette saus en begon er aan te kluiven!! Z.E. kluivend aan een beentje, het
savoureerend...
Haar oogen waren echter gewend aan het bestudeeren van gelaatstrekken. Daar
de mijne zeker onverholen verbazing te kennen gaven, vond zij het noodig mij te
doen zeggen dat deze gewoonte, met de vingers te eten, beter was dan de
westersche gebruiken. Immers, de Europeanen reinigen alles in een en hetzelfde
vocht, terwijl de Mahomedaan slechts rekening heeft te houden met zijn persoonlijk
eigendom! Het gesprek was een reeks van eigenaardigheden. El Seid Mehemed
verhaalde of vroeg iets aan mij, dat de heer K. niet altijd letterlijk vertolkte. Dan
volgde mijn antwoord, hetgeen meen ik, ook wel eens korter werd vertaald, dan het
was. En hij geleek daarbij op een automaat, tot wien men als terloops het woord
richtte, want Z.E. zag mij onafgebroken aan, waardoor ik mij genoodzaakt zag te
eten van alles wat haar disch bood. ‘Pilaw’, een geliefkoosde oostersche spijs, was
het tweede gerecht.
Het bestaat uit schapevleesch en lever, vermengd met pikante rijst. Ik bediende
mij zelf uiterst bescheiden, maar de Colonel legde eigenhandig een groot stuk
schapelever op mijn bord! Manmoedig kweet ik mij van de zoo vriendelijk
opgedrongen taak, onrustige blikken werpend naar een schotel, nu op tafel geplaatst,
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waarvan de flauwe geur onverdragelijk was. Ondertusschen riep de heer K. in zijn
moedertaal luide zijn bewondering uit over mijn kloeke daad van eten, waarop El
Seid Mehemed hem vroeg, wat hij toch zeide, zoodat hij een antwoord uit den lucht
moest grijpen. En ik mocht niet lachen, om den zoo gullen gastheer niet te
beleedigen! In physieken en moreelen zin, een oefening van wilskracht. Intusschen
verzocht ik den heer K. hem te zeggen dat ik zelden zòo groote gastvrijheid zag en,
in mijn
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vaderland teruggekomen, zou verhalen van de goedheid der Turken en hun
smakelijke gerechten. Als straf volgde op dit laatste beleefdheidsleugentje ‘het’
schoteltje naast mij, aangeboden door Ali. Lange, dikke, bruine, viezìge vruchten,
opgevuld met rijst en walgelijk riekende kruiden, drijvend in olie!
Z.E. genoot reeds bij voorbaat van deze lekkernij, aan welker toebereiding wèrkelijk
veel zorg moest zijn besteed. Zij koos de grootste vrucht uit, legde deze op mijn
bord en noodigde mij uit te eten! Tot op heden is het mij een raadsel dat dit mij
mogelijk is geweest. De heer K. scheen allen moed te hebben verloren, hij talmde
opmerkelijk en terwijl de Colonel, verdiept in de délicatesse, genoot, gaf hij het
ongeledigde bord aan een der matrozen. Had ik maar hetzelfde kunnen doen!
Integendeel, de eerste vrucht was nog niet verdwenen, toen El Seid Mehemed Refik
mij nog een deel van den zijne schonk! Ten einde raad liet ik hem zeggen dat ik
leed aan chronische maagcatarh en vreesde dat een en ander mij kwaad zou doen.
Maar ook dèze onwaarheid ontging haar straf niet. ‘Zeg haar, dat onze geneesheeren
juist dèze vruchten, op die wijze toebereid, hiertegen aanbevelen, eet - en ge zult
u beter gevoelen. Ik gehoorzaamde; ten slotte merkte de gastheer mijn tegenzin en
werd het bord weggenomen, ofschoon er nog wat over was, vijgen, watermeloenen
en andere zoete vruchten volgden, dit was het einde van den maaltijd, doch de
beproevingen waren nog niet ten einde.
De tijd ging voort, het was nu ruim drie uur in den morgen.
Z.E. wilde mij echter overtuigen dat het late bezoek haar niet de minste last
veroorzaakte en deed dit op zeer hoffelijke wijze. Hij begon met het ‘Kismeth’ te
danken dat hij zulk aangenaam gezelschap had, in een nacht welke hij anders
eenzaam had moeten doorbrengen. Men verwachtte een bende smokkelaars en
om aan zijn verhaal een tintje van waarheid te geven, nam de Colonel zijn verrekijker
en zag van tijd tot tijd naar buiten.
Om nu getrouw en eerlijk alles mede te deelen van dien gedenkwaardigen dag,
ben ik verplicht iets zeer vreemdsoortigs neer te schrijven. Het tijdstip was nu
genaderd waarop ik het gevreesde intermezzo zou beleven, mij door den heer K.
te voren verteld. Het schijnt dat men hier, zooals ook in China, luide
bijvalsbetuigingen moet laten geven door zijn maag! Niet alleen is dit een
beleefdheidsvorm, maar tevens een bewijs dat men voldaan is en niets meer te
nuttigen wenscht. Onttrekt men zich aan deze vreemde plichtsplegingen, dan laat
de gastheer het maal nog eens ter tafel brengen, vreezend, dat het niet overvloedig
genoeg is geweest! Toen dus, als door tooverslag, alles was verdwenen en het
vertrek was ontruimd, hurkte de Colonel op den divan, terwijl hij ons wenkte,
tegenover hem plaats te nemen. Na eenige onderling gewisselde salaams, begon
de pijnlijke épisode. De gastheer streek met een gelaatsuitdrukking van het grootste
welbehagen met de hand over de maagstreek en zeer onharmonische geluiden
kwamen over zijn lippen. Kunstmatig werden zij door den heer K. nagebootst, maar
alhoewel ik alle moeite deed - ik vermocht geen deel er aan te nemen. Het
opmerkelijkst was de uitdrukking der oogen van Z.E. Zij sloegen mij angstvallig
gade, onderzoekend-verwachtend, iets, dat niet kwam.
Eindelijk vond mijn bedwongen lachlust uiting in een soort van hik. Toen glimlachte
hij dankbaar en knikte goedkeurend, herhaalde malen. Dit vreemdsoortig onderhoud
duurde meer dan een kwartier. Daarna kwamen koffie en sigaretten. Uit de woorden
der beide heeren, kon ik opmaken dat zij zich ongerust maakten over het lang
uitblijven van den Kawass. Ik had mijn zekerheid eveneens een weinig verloren,
peinsde hoe den nacht verder door te brengen. Er was geen enkel hotel in de buurt,
het roeien naar den overkant, waar op Asiatisch grondgebied Bujukdere lag, had
groote bezwaren. Het zou minstens anderhalf uur nemen, dus kon ik eerst tegen
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den morgen aldaàr een nachtverblijf zoeken. El Seid Mehemed Refik had echter
reeds vooruit zijn plannen gemaakt en liet ze mij verhalen. Ik zou zijn legerstede
gebruiken, de matrozen een houten beschot timmeren, hij zelf zou op den divan
slapen en de heer K. eveneens. Ik weigerde, hij geraakte in
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vuur! Dit zou zijn voor hem een eer, nimmer te vergeten. De heer K. haalde mij over
toe te stemmen, maar bij mij zelf besloot ik kalm buiten aan den oever gezeten, in
den luwen nacht, te wachten. Daar nu de matrozen toebereidselen maakten voor
de impromptu-slaapkamer, besloot de Colonel een roeitochtje met ons te maken,
buiten de quarantaine-grens-lijnen. Te dien einde gaf hij bevel zijn particulieren
‘kaïk’ in gereedheid te brengen; intusschen liet hij stoelen plaatsen aan den oever
in zijn tuin, en dronken wij opnieuw koffie onder het rooken van geurige sigaretten.
Door het maanlicht beschenen lag de sloep gereed, bemand door zes der beste
matrozen, de riemen opwaarts, zij zelven staande, als presenteerden zij hunne
geweren. De wacht wisselde telkenmale, en de signalen klonken van uit de verte.
Rondom ons, plechtig grootsche majesteit van Oosterschen zomernacht.
Het was alles zoo vreedzaam en mooi; zachtkens gleden van tijd tot tijd kaïks en
andere kleine vaartuigen voorbij. De wacht riep de bemanning eenige woorden toe,
soms moesten de bootjes tot dicht aan den oever komen - vragen, antwoorden
werden gewisseld, eenig signaal weerklonk - dan wederom rust en harmonie.
Ik was zoozeer verdiept in het mijmeren over een en ander, liet mij dermate
medesleepen door de muziek der golven en het bekorend geheel, dat ik bijna schrikte
toen El Seid Mehemed Refik mijn hand greep. Hij zeide eenige woorden tot den
heer K. en wees op iets dat zijn geoefende oogen, ook zonder den verrekijker,
zagen. Wij echter konden niets hiervan bespeuren. Toen rustte zijn trouwhartige
blik lang op mijn gelaat, hij legde de hand op zijn hart en liet het volgende vertolken:
‘Zeg haar, dat thans het uur harer vrijheid heeft geslagen. De Kawass nadert, ik
voel het hier, behoef er mij niet van te overtuigen. Hij brengt goede tijding voor haàr,
voor mij een droevig afscheid. Zij zal terugkeeren naar haar vaderland en spoedig
den ouden man vergeten, die van zijn kant, steeds aan haar denken zal.’
En hij reikte mij den verrekijker en zeide ‘Daar’. - Hierop wendde hij zich tot zijn
roeiers welke al dien tijd onbewegelijk als witte standbeelden hadden gestaan en
beval hun mijn bagage van boven te halen.
Na lang, aandachtig beschouwen van het glinsterend watervlak, zag ik ten slotte
een klein zwart stipje, dat, langzaam, naderbij scheen te komen.
Na eenigen tijd kon men drie personen in een bootje gezeten, onderscheiden en
de massale donkere figuur van den ‘Kawass’ rondde zich scherp tegen den
achtergrond van zilverzee.
Van uit de verte klonken riemslagen, zij waren mij als tonen eener heerlijke muziek:
‘Vrij!’ De heer K. echter, voorzichtiger dan ik, maakte de nuchtere opmerking dat ik
niet zeker kon zijn van het welslagen der expeditie, alvorens wij de verschillende
papieren in handen zouden hebben.
O, die oogenblikken van spanning, zij schenen eindeloos, nochtans gaf de Colonel
nog eenige volzinnen ten beste, getuigenis afleggend van zijn leedwezen. Binnen
het bereik gekomen van te worden gehoord, riep de ‘Kawass’ ons eenige woorden
toe. Uit zijn juichende stem klonk ‘Victorie’. Ik moest mijn vreugde intoomen terwille
van de terneergeslagen gelaatsuitdrukking van Z.E. Voor hem toch was de eenige
afwisseling in zijn eentonig bestaan voorbij!
Uitgeput, naar adem hijgend, sprong de Kawass aan land, overstelpt door angst
bestraft te worden voor zijn lang uitblijven. Hij wierp mij de documenten in den schoot
en sprak met bevende stem, terwijl hij mij de hand kuste: ‘Ik gehoorzaamde aan de
*)
Barina en deed mijn plicht, maar ik kan niet meer!’ Een goede ‘baktschjish’ beloonde
hem voor de moeite. Hij had zijn tijd wèl besteed, gaande van den een tot den ander,
zonder aan rust of aan eten te denken, maar hij had zijn doel bereikt. Geen
*)

Fooi.
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stoomboot voer meer naar de Zwarte Zee toen hij Constantinopel verlaten wilde,
hij nam dus een kaïk en liet zich den Bosporus afroeien tot aan Kawak!
El Seid Mehemed Refik talmde verschrikkelijk en liet wederom koffie brengen.
Ik liet hem zeggen, dat ik den kapitein der ‘Pera’ zou vragen gedurende de
quarataine-
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dagen de muziek aan boord voor hem te doen spelen, een belofte welke hem
blijkbaar genoegen deed. Daarna liet hij met lichten signaleeren naar het schip, dat
mij wachtte en waarvan spoedig, op dezelfde wijze, het antwoord kwam. Toen stak
Z.E. zijn arm door den mijnen en begaven wij ons naar de ‘Poste Sanitaire’ Hier
werden de medegebrachte papieren in oogenschouw genomen, ik onderwierp mij
aan een vluchtig onderzoek, en na het verzegelen der documenten wachtten wij
den sloep der ‘Pera’ af.
Nogmaals liet ik El Seid Mehemed danken voor de talrijke bewijzen van gastvrijheid
dien dag genoten en bracht hem den afscheids-salaam op het oogenblik dat de
matrozen het valluik openden.
‘Willkommen!’ riepen de scheepsdokter en de officier die mij waren komen afhalen
en een vriendelijke welkomsgroet klonk uit den mond der matrozen.
Nog een dankbetuiging aan den heer K. en het bootje gleed voorwaarts over de
dansende golfjes naar het helder verlichte schip! Al den tijd dat mijn klein vaartuig
in zicht bleef, stond daar de oude man, het hoofd ontbloot, starend op het stipje dat
kleiner werd, steeds kleiner en ten slotte langs bakboord verdween... Aan den
valreep stond de kaptein der ‘Pera’ en heette mij hartelijk welkom, dubbel verheugd
mij in hun midden te hebben omdat ik de eenige passagier was, want alle reizigers
hadden, uit angst voor de pest, hun voornemen laten varen den overtocht mede te
maken. Het zacht slaperig gedruis der met halve kracht werkende machine en de
schittering der talrijke electrische lampen vormden een groot contrast met het
mysterieuse droomen van dien dag. Toch scheen iets van het Oostersch fatalisme
over mij te zijn gekomen, het scheen of alles langs mij henengleed, zonder mijn
gedachtengang te verstoren. Ik dacht niet aan het vreemdsoortige van een reis voor
een vrouw alleen te midden van vijftig koppen, nòch aan de quarantaine, welke
steeds wordt beschreven als hoogst onaangenaam, of aan het gevaar der
pestbacillen.
Eèn stap was ik tenminste gevorderd, op weg naar huis.
Aan het late souper moest ik, in kort, mijn wedervaren vertellen, de kapitein
beloofde de muziek te laten spelen voor den Colonel, mits wij hier ter plaatse zouden
blijven en geleidde mij naar de luxe kajuit, voor mij in gereedheid gebracht.
Oprecht dankbaar gestemd begaf ik mij ter ruste - illusie! De sterke mokka miste
haar uitwerking niet, mijn hart klopte zoò hevig dat ik den slaap niet kon vatten en
het lachen, de laatste uren ternauwernood bedwongen, kwam nu tot zijn recht. Eerst
tegen den morgen sliep ik in, maar de rust was van korten duur, want om een uur
of acht verscheen de steward met een mand vol bloemen en vruchten en een brief
van den Colonel. Een klein pakje, in vloeipapier gewikkeld, bevatte - geen geschenk,
zooals men wellicht zou denken, doch een peer, zeldzaamheid in deze streken!
Ik moest mij haasten met mijn toilet, daar El Seid Mehemed, zich spoedig in zijn
‘Kaik’ zou vertoonen, buiten de quarantainegrenzen.
Prachtig was de zonnige morgen en luid schetterend klonk onze muziek, welke
tonen allengs verscheidene menschen lokte naar den oever. Dan naderde een kaik,
waarin de Colonel was gezeten in groot tenue met denzelfden jongen officier, Hakki
Bey. De zes matrozen roeiden snel en regelmatig, toen bleef het bootje dobberen
op het water, want het mocht niet geheel naderen.
Nu begon een onderhoud, nog moeilijker dan dat van den vorigen dag. Z.E. stond
rechtop in den ‘Kaik’ met den zoon aan zijn zijde en beval hem mij te overladen met
bloemrijke oostersche woorden. Vervolgens wendde hij zich tot den kapitein, maar
aangezien deze geen Fransch, Hakki Bey geen Duitsch, de Colonel geen der beide
talen machtig was - moest ik tolk zijn tusschen de drie, ofschoon het gesprek mijn
persoon gold! Wanneer men nu hierbij in aanmerking neemt het zachte dreunen
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der machine, het golvengemurmel en den tamelijk grooten afstand, dan zal men de
zwarigheden kunnen begrijpen van een zoodanig onderhoud. Zèlve moest ik dus
de bescherming voor mij inroepen en den ‘commandant’ (zooals Z.E. onzen kapitein
betitelde) zeggen
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over mij te waken, bij een volgende ontmoeting hunnerzijds, zou hij zich hiervan
overtuigen. Er mòcht mij geen letsel overkomen, dit was voor hem een uitgemaakte
zaak, enz. Glimlachend bezwoer de kapitein alles, verzocht echter in aanmerking
te willen nemen dat hij ziekte of stormen niet in zijn macht had. Intusschen
verontschuldigde Hakki Bey zich over den Franschen brief vol fouten, hieraan niet
gewoon zijnde, en zeide mij van El Seid Mehemed Refik, bevel te hebben ontvangen,
mij uit zijn naam van tijd tot tijd te schrijven.
Nadat ik dus over mijn eigen bescherming luide had geantwoord en aan alle
verdere plichtplegingen waren voldaan, moesten wij het anker lichten. Hartelijk
handwuiven, salaams, dieper machine-stampen en wij kwamen in een schilderachtig
gelegen inham, op de grenzen der Zwarte Zee en den Bosporus. Daar lagen
verschillende natiën eendrachtelijk op kleinen afstand van elkander: Russen,
Oostenrijkers en Duitschers, later kwamen er nog andere bij. De vlaggen wapperden
en onze muziek speelde. Het was ten strengste verboden buiten de vooraf bepaalde
tusschenruimte te gaan, of haar te verkleinen, ook was een onderling gesprek niet
toegestaan. Het gebeurde later dat de stroomingen ons tot elkander brachten,
waarop elk kapitein ijlings stoom liet bijzetten om zijn plaats te hernemen. Ieder
contact verzwaarde den straftijd. Om een en ander te controleeren had iedere bodem
twee Turksche beambten aan boord, aan wier waakzame blikken niets of niemand
ontkwam! Overigens waren deze vriendelijk en goedhartig, onuitputtelijk in het
bewijzen dier kleine oplettendheden waarin de oosterlingen zoo ver zijn! Zij plaatsten
mijn dekstoel steeds op het schaduwrijkste plekje; werd het zeer warm, zij wuifden
mij koelte toe met mijn waaier; zelfs boden zij hun eigen sigaretten aan enz Ons
onderhoud bestond uit handgebaren en om den tijd te korten noemden wij, ieder in
onze eigen taal, menschen en zaken.
Den allereersten dag echter hadden zij het zeer druk, daar alles moest worden
ontsmet. Te dien einde roeiden de sloepen der ‘Pera’ af en aan met het beddegoed
der matrozen, vergezeld van den scheepsdokter en de beambten. Toen tegen den
avond, dit alles gedesinfecteerd was, kwamen een paar geneesheeren met hun
helpers aan boord. Als staaltje van zeldzame naïvitet kan dit ontsmettingsproces
gelden. Het geschiedde namelijk op de volgende wijze en uiterst langzaam. De
doktoren plaatsten zich op het benedendek te midden der in rij en gelid loopende
manschappen. Hun namen werden afgelezen en vergeleken met die van het
scheepsboek. Vervolgens kwam een groote ijzeren koker, zeer breed, van twee
lange spuiten voorzien. Dan werd een elk onbarmhartig met carbol bespoten.
Kajuiten, kooien, keukens en proviandkamers ondergingen hetzelfde lot, daarna
werd alles gezwaveld, maar men vergat hierbij de deuren en patrijspoorten te sluiten.
Nu volgden de officieren, de stewardess en ten slotte ik, als eenige passagier.
Onder tal van hoffelijke verontschuldigingen en betuigingen van leedwezen, dat
zij ook jegens mij den hun voorgeschreven plicht moesten doen, spoten zij mij
doornat, maar de warme zonnestralen zorgden er voor, dat ik dit carbol-bad ten
spoedigste vergat.
Eindelijk dan heerschte volkomen stilte aan boord, en begonnen wij de
quarantaine, welker duurtijd ons nog niet was bekend. Dank zij den goeden geest
aan boord en de eentonigheid der regelmatige leefwijze vlogen de dagen om. De
natuur was prachtig, het weder mooi en zilveren maneschijn verving 's avonds de
steeds vriendelijke zonnestralen van den dag. Ik had mijn uren als volgt ingedeeld:
's morgens na het vroege, gezamenlijk genomen ontbijt, werkte ik of speelde piano.
Er was een ruime keuze van muziek en veel lectuur. Hier en daar een gesprek
aangeknoopt, bezoek aan de Commandobrug, waar men steeds iets kan leeren,
dan was het uur van luncheon gekomen. Het onderhoud was steeds levendig en
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belangwekkend. De kapitein, officieren en de dokter hadden zeer veel gezien en
beleefd en eenigen hunner menigen schipbreuk doorstaan. Na de lunch speelden
de stewards de muziekstukken welke ik het liefst hoorde. Dit duurde een goed uur.
Vervolgens een partij schaak met den dokter, die ik elken dag geregeld verloor,
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daarna met hem en den officier welke vrij was een soort schijfspel, dan
namiddagkoffie. Om dezen tijd was de kapitein vrij en voerden wij een leerzaam,
onderhoudend gesprek.
Diner - hetwelk lang werd gerekt. De lauwe zomeravond was steeds gekomen
als wij weder boven op dek gingen, dan speelden de stewards wederom. Begin van
dit programma waren de verschillende volksliederen, luide door bijvalsbetuigingen
begroet.
De Russen vòoral toonden zich het dankbaarst en beantwoordden steeds onze
muziek met melodiën uit hun vaderland, getokkeld op de ‘balaleijka’ (soort guitaar)
of zij zongen hun zwaarmoedige zachte liederen. En over de zilveren golven klonken
zij dubbel zwaarmoedig - tòch berustend, zij zijn uitingen vol van mysterieus, diep
gelooven....
De muziek tot haar einde gekomen, speelden wij ‘halma’ met vier personen,
daarop volgde nog een late avondmaaltijd en dan naar kooi.
Als tooversprookjes zijn de nachten van het verre Oosten, verrassend schoon,
vreedzaam en vol poëzie.
Negen dagen waren verloopen. Den tienden dag, 's morgens om half zes, hoorde
ik ongewoon leven, heen en weder loopen, haastige bevelen wisselen en de machine
dreunde. Vroolijk-klinkende stemmen riepen de woorden ‘Einde quarantaine’ en
boven gekomen naderden wij wederom Kawak, alwaar de scheepspapieren zouden
worden uitgereikt. El Seid Mehemed Refik, welke mij elken dag een brief of een
groet had doen toekomen kwam nu dicht bij de ‘Pera’, want plotseling scheen alle
gevaar voor pestbesmetting geweken! Aan een langen ijzeren stang waren bloemen
en vruchten bevestigd en ten slotte moest Hakki Bey den gebruikelijken oosterschen
groet vertolken; ik vermoed, dat Z.E. haar hof en erf en alle bezittingen, nederlegde
aan mijn voeten!
Tot afscheid speelde de muziek nog een opgewekten marsch en na salaams te
hebben gewisseld, verlieten wij den Colonel en het mooie plekje, om voorbij
Constantinopel ditmaal, onze reis te vervolgen.
El Seid Mehemed Refik heeft trouw woord gehouden en ofschoon er tusschen dien
tijd en nù een paar jaren liggen, mij niet vergeten. Brieven en ansichten, bonbons,
zijn photographie en die van Hakki Bey, zijn hierheen gekomen van uit het stille
dorpje Kawak aan de Zwarte Zee.
Ten slotte nog als bewijs ‘de la plus grande dévotion et estime pour votre honorable
personne, je vous envoie un fil de ma barbe!’
In een kleurig omhulsel ontving ik een lange, grijze haar. Z.E. zwoer trouw, zooals
de Profeet, zijn bloedverwant, hem had geleerd.
Twee uitnoodigingen, hem te komen bezoeken, moest ik wel afslaan, doch
menigmaal keeren mijn gedachten tot hem terug. Zij gaan dààrheen, waar gezag
zich paart aan eenvoud en aan oprècht gevoelde en aangeboden gastvrijheid. Dan
klinken mij wederom in de ooren de bekorende nagalmen van het Oosten, mèt het
lied van de zee en het geprevel der gebeden dien nacht vernomen....

De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Tweede gedeelte.
Negende hoofdstuk.
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't Was in Juni van het volgend jaar, zes weken nadat Ru en Louise Heugens getrouwd
waren, dat Theo voor 't eerst zijn candidaats-examen deed, en zakte. Zijn vrienden
hadden al klaar gestaan met open rijtuig en krans. Maar, het hoefde niet.... Bedrukt,
en onnoodig haastig, ging het studententroepje uiteen, bracht Anton Mansfeld,
goedige dikkop, druk troostend Theo naar huis, en vertelde 't voor hem.
Mama wou het eerst niet gelooven. Wat zei-die daar, Anton?... Hun Theo, zoo'n
knappe jongen, niet door zijn examen?...
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Maar wat wilden ze dan, die professors?... Doch, toen het goed tot haar was
doorgedrongen, meelijdend, deed ze vol ijver haar best den baloorigen, norsch zich
schamenden jongen te troosten, op zoeten, liefkoozenden toon, zooals ze wel tegen
een kindje sprak, met een vriendelijk tuitmondje: ‘Kom nou vent, 't is zoo erg nou
niet, hè?... Toch de eerste keer pas!... Je haalt het wel in, hoor!... Zoo'n knappert
als jij!’..., werd ze bijna vroolijk.
Maar zijn vader, toen die een poos later thuis kwam, het dadelijk zag en hoorde
- Jeanne deed het woord - schrok hij, ontstelde. Hem, Jan Croes, wiens altijd levend
optimisme juist in den laatsten tijd, door dat splinternieuw geluk, die bijna plotselinge
glorie van Ru's verloving, zijn vestiging, zijn huwelijk, krachtiger was opgeveerd,
knauwde deze teleurstelling pijnlijk. Even viel hij uit, kort, driftig: ‘'t Is godbetert
schande!’ Daarna sprak hij er geen woord meer over, den heelen dag niet, tegen
Theo zelf noch tegen een van de anderen. Hij bleef stil en gedrukt, graaide peinzend
in z'n baard, nam geen deel aan de - trouwens ook telkens maar korte, afgebroken,
gedempte - tafelgesprekken.
's Avonds laat pas, op hun slaapkamer, met Emma alleen, begon hij, wat
aarzelig-brommend, op ongewoon zorglijken toon, over 't verdrietlijk gebeurde te
praten: Hoe moest het toch gaan met dien jongen? Hij wist het waarachtig niet! Na
drie jaar rechten studeeren eindelijk eens candidaats doen... en dan nog zakken!...
Toen kreeg ook Emma den schrik. Vond Jan het zoo erg? Ja, ze had wel gemerkt,
dat hij stil was... 'n beetje... vandaag.... 't Was ook niet prettig.... Maar gunst, een
ramp had ze 'r niet in gezien, heelemaal niet!... Hun Theo was toch een knappe
jongen!... Hij zou 't een volgend jaar overdoen....
‘Ja, nou-ja!’, bromde Jan, hoofdschuddende. ‘Overdoen!... Je leven kan je niet
overdoen, hè?... Je verloren jaren....’
En nog meer ontsteld was zijn vrouw, gejaagd in-eens, ze lei haar krul-speldjes
schielijk neer, stond een oogenblik werkeloos: ‘Hè?... Wat denk je dan, Jan?...
Zég?... Zou Thé toch soms niet...? Ben je bang dat-ie geen best hoofd misschien...
voor die studie...?’
‘Wat?... Och wel nee!.. hè?.. ja wél, jawél!’ Croes bemerkte haar schrik, het
verwarde hem even, maar hij beheerschte zich snel, en zijn stem klonk al moediger:
‘Maak je toch niet dadelijk zoo angstig, vrouwtje!... Dat's nou ook weer niet noodig!...
Welzeker, Thé zou er stellig heel goed kunnen komen... geloof ik... als hij maar wou,
hè..., dat is het..., als hij maar werkte!’
‘Ja.... Maar ik dacht.... Hij heeft in den laatsten tijd toch wezenlijk hard gestudeerd,
Jan.... Gunst!...
‘Hm! Zoo!... Heeft-ie?... Wel mogelijk!... In de állerlaatste tijd dan zeker.’ En na
even zwijgen ging Croes, weer wat zorglijker, voort: ‘Wij moesten er ook eigenlijk
meer op letten.... Ik ook!’...
‘Hè?... Wáár opletten?... Gut-nog-toe, je denkt toch... as zoo'n jongen op z'n kamer
zit, alléén..., nie-waar?... Op 'm letten!... As-of er niet genoeg te doen is alledag....
De dagen zijn om voor je 't weet... waarachies....’
‘Ja, ja, och ja,’ kwam Croes, in gedachten. Dan, na een poos weer van zwijgend
gedoe: ‘Nou, ik zal morgen maar's met 'm praten.’
‘Goed ja!... Maar... zeg... pak 'm niet al-te-hard an, hoor Jan.... Je weet wel, hij
heeft zoo z'n eigen ideeën..., heel dwaas soms... maar heusch, 't is toch een zachte,
'n lieve jongen....’
‘Hè?... Ja, zachtheid en liefheid!... Als je 'r daarmee kon komen!... Mooi ding!’
Jan Croes sliep onrustig dien nacht, hij was telkens wakker, lag dan te woelen, in
't donker te turen, te tobben..., maakte zich allerlei verwijten. Hij had dat wel meer.
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's Nachts konden de dingen zoo angstig schijnen. Den volgenden ochtend begreep
je dat niet meer, gewoonlijk.
Maar ditmaal, terwijl hij alweer naar z'n kantoor stapte, flink rechtop als altijd,
voelde hij zich nog net zoo gedrukt als den vorigen avond. Peinzig liep hij voort, in
de volle druisching van den stads-Junimorgen, verstond niet eens het toch zoo
geweldig en dringend geschreeuw van venters met aardbeien en sla.
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In langen tijd was hij niet zoo neerslachtig geweest. Hij werd er zich meer-en-meer
van bewust, ergerde zich er over, en deed ook, als altijd, weer moeite ‘de zonzij’ te
vinden. Die was er toch immers! Het huwelijk en de vestiging van Ru bleef een bron
van opwekkende gedachten.
Heerlijk, zijn oudsten jongen zoo goed geëtablisseerd te weten!
Nu ja, het had geld gekost. Maar die som was soliede belegd. De naam van
Engerling en Van Campen klonk als een klok. Croes had zijn zoon ingekocht in een
bekende effectenzaak; dat was toch maar de veiligste manier altijd; nieuwe zaken
oprichten werd hoe langer hoe riscanter tegenwoordig.... Van Campen was verleden
jaar gestorven, en de jonge Engerling, nu ook al een man van vijftig ongeveer, had
een compagnon gezocht.
Ook het huwelijk van Ru was erg naar zijns vaders zin geweest. Een lief meisje,
bloeiend, gezond - nou hoor, 'n stevige zus, die Louise! -, een oude familie, en - dat
was zoo prettig - waar je zoo alles van wist, en alles even prima!... De vader, de
oude dokter Heugens, een knappe, degelijke man - wel een beetje te degelijk
misschien, lachte Croes somtijds stil-in-z'n-eigen; want zwaar zijn en zeuren dat-ie
kon, de dokter! -, dan de moeder, een juffrouw Duffelaer, ook puik-puik.... En, nogal
geld!... De jongelui kregen een aardige toelage van schoonpapa Heugens. Louise
was een eenig kind. Ze hadden dus ook iets te wachten, later....
Geen wonder dat ze zich keurig hadden ingericht op hun bovenhuis, in de
Vondelstraat. En ze moesten dan toch ook behoorlijk ontvangen, hun deftige
kennissen.
Zeker, dat was een lichtzij. Croes beleefde genoegen aan zijn oudsten jongen.
Och, Ru mocht dan soms wat onaangenaam van humeur zijn - want ja, dat was hij
wel! eigenlijk maar goed dat hij nu niet meer dagelijks in het ouderlijk huis kwam
eten - Ru werkte dan ook hard; Ru wist van handelen, van aanpakken, de
gelegenheid niet voorbij laten gaan; hij had het altijd druk; en dat maakte je soms
wel eens zenuwachtig, wat wrevelig. - Jan wist er alles van, al had hij zelf gelukkig
nogal den slag zich te beheerschen.... Ru's trouwen, zijn keus, ondertusschen
bewees toch z'n goeie-hart, z'n solieden aard....
Maar, één lichtzij mocht er dan ook wel zijn in den laatsten tijd!...
In zijn eigen zaken was 't slecht gegaan sinds de staking. Het was soms ook net
of alles langer duurde dan vroeger, of er minder vlug en flink werd gewerkt. Toch
verzekerde Van den Brugge telkens, dat z'n mannetjes hun werk vrij goed deden,
dat alles z'n ouden gang weer ging. Zelf naloopen kon je 't niet.... Maar de resultaten
waren bedroevend. Over verleden jaar had hij met hangen en wurgen net twee
percent dividend aan zijn aandeelhouders kunnen geven. Twee percent, wat is dat
nou?... 't Was voor Croes zelf ook een leelijke financieele tegenvaller geweest. Twee
percent! Hij had nog nóóit zoo'n jaar gehad!... En 't ergst was, dat het er niet beter
op werd; nu was er alweer haast een half jaar om, en het bleef maar slap. En dan,
zoo verschrikkelijk verdrietig, dat dagelijksche harrewarren met de klanten, over de
prijzen. Telkens kwamen ze aandragen met goedkooper offertes, uit de provincie,
uit de stad zelfs ook al, och ja... van lui die werk noodig hadden om hun persen aan
den gang te houden....
Het was ellendig te weten dat je inteerde en er niets tegen doen kon.
Want de kosten van het huishouden waren niets minder geworden, integendeel
zou je zeggen. Die Emma - goed vrouwtje! - ze had zoo haar best gedaan... Haha!...
Ze had geen nieuwen wintermantel gekocht 't vorig najaar. Hoeveel keer had ze
daar niet op gewezen, en hoeveel maal misschien het geld van dien mantel aan
andere dingen besteed!
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Nu en dan zei Croes er nog wel eens iets van, dat ze toch wat zuiniger moesten
zijn, en dan merkte hij dat ook een paar dagen aan het eten en aan het angstig
geëchauffeerde gezicht van z'n vrouw. Hij moest er altijd in-zich-zelf even om lachen,
nu ook weer, als hij er aan dacht. Zuinig zijn.., het was een toer voor zijn Emma!
En, als zij zoo gejaagd en gedrukt was, scheen het soms of de heele atmosfeer
thuis iets onrustig druk-
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kends kreeg. Croes had dan alle moeite weer wat prettige opgewektheid in den
kring te brengen. Jeanne was er, het laatste jaar, ook al niet op vooruit gegaan;
bleeker en magerder nog was ze geworden; met hém, Croes, altijd wel lief en
eerbiedig-vriendelijk, maar gepréoccupeerd toch meestal, en kriegelig dikwijls tegen
Noor, en tegen mama. Ja, zelfs als Croes er bij zat. 's Morgens aan het ontbijt
bijvoorbeeld. Zoodat hij haar aankijken, wenken moest soms; dat werd dikwijls
vervelend.
Het was misschien ook onverstandig van Em, dat ze 't meisje haar gang niet liet
gaan met dat Toynbee-werk en zoo....
En de dikke Noor..., o! die was vroolijk genoeg, maar - mama had er hem al eens
over gesproken, er zou wat aan gedaan moeten worden - Noortje liep zoo met
jongens in den laatsten tijd; het kwam door dat vrindinnetje, die Ada; die had geen
goeden invloed op haar gehad. En nog gingen ze wel samen om, door die tennisclub,
ofschoon ze telkens kibbelden, en mama het meisje niet meer in huis hebben wou.
Een poosje naar kostschool zou ze moeten misschien. Die gezellige Noor!... Croes
zag er bepaald tegen op, dat ze weg zou wezen. Want Jeaan kon zoo stil zijn. En
och, de jongens!... Henk was een aardig ventje, schrander, knap op school, maar
ook al stil, je hadt zoo weinig aan hem. Hij was nu, sinds verleden jaar, op de
Burgerschool en hij zou ook wel weer overgaan, naar de tweede klas. Schrander
genoeg was het kereltje. Heel wat anders dan Bas. Och-god-ja, dát kind ook, 't was
een ramp; op den duur zou die ook maar naar kostschool moeten. Wat daarvan
terecht moest komen! Croes dacht er maar liever niet aan....
Den heelen dag bleef hij met die mistroostige stemming rondloopen en zitten
werken, alléén in z'n kantoor, aan zijn groote cylinderbureau. Zijn bezigheden gaven
hem maar weinig verzet tegenwoordig, zoo vol verdrietelijkheden waren ze zelf. De
concurrentie, de concurrentie, iets anders hoorde je niet meer! Gelukkig, de kwesties
van hooger loon en minder werkuren, al dat gezanik van het personeel om dingen,
die je toch met de beste wil niet geven kon, 't scheen voorloopig van de baan. De
stemming in de werkplaatsen had nog wel iets heimelijk-vijandigs; iets stugs en
afgekeerds was er in de houding der mannen; die hartelijkheid van den
zilveren-bruiloftsdag was gauw voorbij geweest. Maar om de vacantiedagen die hij
ingesteld had, werd Croes tegenwoordig een der betere patroons genoemd in de
blaadjes van de werklui. Die commissie, verleden jaar benoemd, moest nog altijd
rapport uitbrengen, voorstellen doen, maar niemand scheen er veel van te
verwachten; er werd met spot over gesproken, onder de zetters-en-drukkers zoowel
als onder de patroons. Maar ook in de provincie was het rustig, hoorde je niet van
looneischen of staking. Croes had het eigenlijk zoo graag gezien, dat ze daar de
boel nu eens op stelten gezet hadden; er waren nog drukkerijen in Gelderland en
Limburg waar volwassen zetters maar zes of zeven gulden verdienden; een schande
zulk loon; daar kon je toch nérgens van leven!... Ja, als de provincie begon te spoken,
dat zou ten minste nog eens kans geven op een verlevendiging in Amsterdam.
Maar er scheen voorloopig geen kijk op te zijn....
'n Vervelende boel!...
Om zich wat op te monteren dacht Croes telkens maar weer, opzettelijk, aan Ru
en Louise. Ze waren sinds drie weken thuis van hun huwelijksreis - die was niet
lang geweest, Ru had geen tijd! - Ja, hij zou er morgen toch eens gaan koffiedrinken,
Loesje had zeker al zesmaal gevraagd: wanneer komt u nu eens?... Dat zou prettig
zijn.... Al voelde hij zich ook nog niet volkomen thuis in hun modern-weelderige
omgeving van ongemakkelijke harde stoeltjes en allerlei fraais, antiekigheden en
zoo, waar je bijna niet naar wijzen mocht zoo precieus was dat goed. 't Had handen
vol geld gekost, dat was zeker! Ofschoon Ru er altijd over sprak alsof 't maar heel
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gewoon en bróódnoodig was.... Croes vond dat wel een klein beetje hinderlijk. Emma
en hij, ze waren zoo ánders begonnen....
Ja, 'n goeie-tijd was dat toen wel geweest. Die eerste jaren. Een aardige, rustige
tijd, als je 'r nú aan terug dacht....
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Maar, 't doet je toch goed bij een zoon van je te komen, die zoo keurig geïnstalleerd
is! Waren de anderen ook maar zoo ver! Theo, de jongen, van wien hij misschien
het meest had gehouden, de grootste verwachtingen gehad, Theo was stil blijven
staan, kwam maar in 't minst niet vooruit, had geen fut om te werken naar 't scheen;
zou die moeten mislukken?
Langs dezen weg keerden telkens Jan Croes' gedachten tot zijn verdrietelijkheden
terug....
Intusschen, niemand merkte 't aan hem. Hij sprak kort, maar op vriendlijken toon
met zijn menschen, zijn meesterknecht, zijn eerste-bediende. Bezoekers vonden
hem als altijd staan bij z'n groote bureau, recht-op, tintel-lachende door z'n lorgnet,
licht ironisch soms, en ze werden begroet, joviaal en luid, met een krachtige
handschudding. Dan praten, druk, levendig, autoritair, zijn schouders optrekkend,
zijn broek tegelijk, met z'n handen in de zakken, proestlachend of schaterend hard
om een aardigheid, van zijn bezoeker of van hem zelf.
Toen hij thuis kwam dien middag, wat later dan gewoonlijk - opgehouden door Van
Oosthoff; die kon zoo verschrikkelijk zwaar-op-de-hand zijn, zóó, dat Croes, er
tegenin, opgewonden-luchthartig werd! - toen hij thuis kwam, mama en de kinderen
al vond wachten in de zaal, en Jeanne hem dadelijk een borrel schonk, viel het hem
op, zoo slap-vellig mager en geelachtig flets als het meisje weer zag.
‘God-nog-toe, kind, wat zie jij d'r uit!... Scheelt er iets aan?’
Jeanne schrok schichtig op. Ik?... Zie ik er zoo uit?... Wat is er dan 'an me? Ze
keek met verwonderden blik in den spiegel, voelde de anderen allemaal staren naar
haar.
‘Zie je niet dat je zoo bleek bent als 'n vaatdoek!’
‘O!... och kom!..., is het anders niet!... Nou maar, maak u maar niet ongerust, 'k
scheel niks, hoor!’
‘Drinkt ze wel melk genoeg, ma?’
‘Of ze melk genoeg drinkt?’ Aan Emma's onwillige, kwasi-opgewekte stem kwam
Croes het dadelijk te merken, er was weer een kibbelarijtje geweest tusschen haar
en Jeanne. ‘Ik geloof het wel.... Waarom zou ze niet, hè?... Het staat er.... Ze kan
't nemen, zooveel as ze maar wil.... Hemellief, ik kan toch heusch al de kinderen
niet de heelen dag met de melkflesch achternaloopen.... Jeanne is oud en verstandig
genoeg....’ ‘Och wel ja!’ stuitte het meisje haar moeder's breedsprakigheid, gewild
monter, gehinderd door de algemeene attentie, die haar blozen deed ‘ik drink ook
heusch genoeg, hoor! En iederen morgen een ei! M'n hartje, wat wil je nog meer!
Ik zie er dan ook uit als een bellefleur, voor mijn doen! Een magere scharminkel zal
'k altijd wel blijven. 't Slaat eenmaal niet 'an bij mij, ik kan 't heusch niet helpen!’
Wat kon ze anders doen dan maar wat gekheid maken? Zeggen dat haar
gezondheid haar eigenlijk niet zoo heel veel kon schelen? 't Ging immers niet! Ze
mocht het hun niet aandoen.... En wat zou 't ook voor onmogelijke gesprekken en
verhoudingen geven!... Trouwens, voor z'n gezondheid zorgen, dat doet immers
iedereen, dat hoort zoo, 't is je plicht, zei dokter Heugens altijd. Onverschilligheid
daaromtrent komt in 't geheel niet te pas, ook al heb je 'r een grondigen afkeer van,
van dat zorgzaam kweeken je lieve wel-zijn, je blozende tint, de volte van je hals
en je armen! Al zou je voor heel andere, hoogere, grootere dingen willen leven!...
Theo had ook naar Jeanne gekeken, even maar, draaiend aan zijn kneveltje. Ja,
ze zag bleek. Hij wist het ook wel. Hij wist hoe ze 't zich aangetrokken had, van
Frans de Haan, die terstond na de zilveren bruiloft opvallend zich teruggetrokken,
enkel nu en dan een korte beleefdheidsvisite gemaakt had, - o, dan altijd even
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vroolijk-vriendelijk, spraakzaam, als van ouds, overmoedig, maar heel koel.... Het
was een beroerde geschiedenis geweest.... Net als dat van hem met Ada Bekker.
Dát was heelemaal uit nu, al lang, en hij was er wel aan gewend. - och ja, je went
aan alles, hij dacht niet eens dikwijls meer aan dat meisje. Hij zag haar bijna nooit
meer. Met Kees was 't ook al weer gedaan, en
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hij verzoend met z'n vriend - maar heel hartelijk werd 't niet meer.... Ze was nu met
een jeugdigen zee-officier, had hij pas gehoord.... Het zou meenens zijn ditmaal.
Zoo goed als geëngageerd moest ze wezen.... Mogelijk! Hem liet het koud. Er waren
wel andere genoegens....
Maar Jeanne was er nog volstrekt niet over heen, dat had hij onlangs heel goed
kunnen merken, toen hij, juist om haar te helpen, lachend en leuk, langs z'n neus
weg verteld had, dat die Frans tegenwoordig zoo raar aan de scharrel was. Ze had
er niet op gereageerd, maar net gedaan of ze 't niet goed had gehoord, en was even
later, kwasineuriënd de kamer uitgeloopen, maar toen ze, een heele poos later,
terugkwam vermeed ze, blijkbaar opzettelijk, hem en de anderen 't gezicht toe te
draaien, en haar wangen waren vlekkerig rood, zooals je dat hebben kunt van lang
en hevig huilen....
Ja, hij wist het, Theo....
Maar toch, dat Jeanne er vandaag bizonder slecht uitzag, dat, verbeeldde hij zich,
moest wel komen door zijn mislukt examen; zeker was ze zenuwachtig, bang dat
er ruzie om komen zou met papa. Hij meende dat ze er eigenlijk allemaal voortdurend
aan dachten, aan dien lammen tegenvaller, die vernedering. Praten over Jeanne's
bleekheid en over andere dingen, ze deden het maar voor de leus, enkel om wat
te zeggen, de stilte te breken, zoo geloofde hij te hooren aan de stemmen. Theo
schaamde zich sterk tegenover de anderen, al liet hij dat niet merken, al zat hij er
weer bij met zijn kalme gezicht, zijn voornaam-zachten glimlach van altijd, en al was
ook zijn eigen stem, wanneer hij nu en dan even meepraatte, weer heel gewoon,
zijïg streelend de bedaard en correct uitgesproken woorden. Hij voelde wel, dat hij
altijd erg superieur gedaan had, niet zoozeer als pedant op kennis, maar als dieper,
innerlijk ernstiger, moreel hooger staande en meer bevattende dan de anderen, en
dat hij hen nu verschrikkelijk tegengevallen moest zijn,... eigenlijk 'n beetje belachelijk.
Daarom vooral had hij zoo bitter het land over zijn ‘pech’ van gisteren, hij schaamde
zich tegenover de anderen thuis zoowel als tegenover zijn vrinden, die ook altijd
min-of-meer tegen hem op gezien hadden, al had hij dat examen voortdurend
uitgesteld totnogtoe. Maar diep innerlijk, tegenover zich zelven, schaamde hij zich
niet. Hij had moeten kiezen, drie jaar geleden, en ja toen had hij de rechten
gekozen.... Ja!... Maar waarom?... Och, hij wist het zelf niet precies meer! Om allerlei
redentjes. Maar niet omdat hij er zich sterk toe aangetrokken gevoeld had.... Om
het prettig en gemakkelijk zitten redeneeren dat er bij te pas kwam; misschien wel
vooral omdat er van al de vakken aan de rechten het minst te studeeren viel. En
ook omdat hij toch eigenlijk in geen enkel ander vak méér liefhebberij had. Letteren...,
ja, daar had hij ook wel eens over gedacht. Maar, al die taalstudie, het had hem zoo
láng geleken en zoo droog. Toch was nog dikwijls dat plan, in de letteren over te
gaan, bij hem opgekomen. Ook nu weer, na het mislukte examen. Letterkundige
studie was toch mooi, litteratuur was eigenlijk zijn eenige liefhebberij, en... hij meende
ook sinds eenigen tijd wat schrijftalent te hebben. Een schets, een korte novelle,
had hij gemaakt, en ingezonden aan de redactie van ‘Nederland’. Zijn werk was
geaccepteerd. Hij had er zelfs een vleienden brief over gekregen van den redacteur,
met een verzoek om meer, zijn werk hield een belofte in....’ Thuis had hij er niets
van verteld, hij wilde hen met de verschijning verbazen, dan net doen alsof hij - nu
ja - zoo bij wijze van tijdpasseering, ook heel goed kon schrijven!...
Maar de plaatsing liet vervelend-lang op zich wachten. Het was nu al vele maanden
geleden en hij had sindsdien niet opnieuw tot schrijven kunnen komen. Nu dacht
hij er aan als aan een mogelijke uitkomst, een in elk geval aangename verandering,
zon hij op dat litteratuurplan. Hij wilde er zijn vader eens over spreken....
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En het aldus van beide zijden verlangde gesprek had dienzelfden dag nog plaats,
na het eten, op papa's kamer. Van tafel opstaand had Croes gezegd: ‘Theo, ga je
's even met me mee, na boven, ik wou 's met
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je praten, hè?’ En hij, in de sfeer van die vrindelijke vraag onmiddelijk en gemakkelijk
uit zijn schaamachtig gevoel weer in het gewone van superieure belangrijkheid
gerakend antwoordde helder en kalm: ‘O!... heel goed!... Gaat u maar.... Ik kom zoo
dadelijk.... Even een sigaretje halen....’
‘Ga zitten, jongen’, begon Croes, wat ernstiger, strakker nu, maar niet onvriendelijk
toch, terwijl hij zich over Theo in zijn gemakkelijke stoel liet zakken duchtig dampend
voor zich uit, ‘en vertel nou 's ronduit, hè, hoe komt het eigenlijk dat je gezakt bent,
waar schrijf je-n-'et 'an toe?
Zoo terstond en op-den-man-af had Theo die vraag niet verwacht. ‘Waar ik het
aan toe schrijf?... Wel!’ Hij bekeek oplettend zijn brandende sigaret, draaide ermee
tusschen zijn wittige vingers. ‘Ja!... Ik heb natuurlijk niet hard genoeg gewerkt, hè?...
Dat spreekt.... Ik...’
‘O!... Dus je vindt wel dat de studie over 't algemeen geschikt voor je is, je gelooft
wel dat je 'r een kop voor hebt....’
‘Een kop?’... Theo dacht er even over nu dadelijk met het litteratuurplan voor den
dag te komen, maar... te bekennen dat de rechten hem te machtig zouden zijn, dat
was toch wat te veel voor zijn verwaandheid.
‘Och jawel, dát zou ik wel denken!... Zoo'n heksen is het ten slotte nou niet!
Waarom zou ik 't niet minstens even goed kunnen als een ander.’ Hij pufte kleine
rookwolkjes.
Maar nu werd Croes toch wat boos, viel hij driftig uit: ‘Zoo!... Zeg, maar vindt-je
't dan eigenlijk niet een beetje beroerd van jezelf dat je niet beter gewerkt hebt? Drie
jaar!... Ik heb je niet willen haasten, ofschoon je wel weet dat ik er me meermalen
aan geërgerd heb, als ik merkte dat je luibakte of je tijd verdeed aan allerlei
baantjes!... Maar drie jaar is toch waarachtig lang genoeg voor je candidaats! Denk
je dat ik niet op de hoogte ben? Of dacht je soms dat je 'n rijke pa hebt, die de
dubbeltjes op z'n rug wassen. Dan heb je 't leelijk mis, hoor!... Dat studentje spelen
is gevaarlijk genoeg!... Je zult je weg moeten maken in de maatschappij, vrind, je
zult je kost moeten verdienen. Ik kan mijn zes kinderen geen vermogens toeschuiven,
denk dáárom!’
Geen vermogens misschien, dacht Theo, maar dan toch wel zachte ruggesteuntjes,
doch hij wachtte zich wel zoo iets te zeggen of zelfs maar een ironisch gezicht te
zetten. Hij keek ernstig. Hij was ook wat geschrokken van papa's in eens veranderden
toon en begon weer, wat hakkelig:
‘Ja!... U hebt natuurlijk gelijk.... Ik had beter moeten werken.... Maar eigenlijk, om u de waarheid te zeggen - héél veel plezier in de juristerij heb ik nou nooit
gehad....’
‘Wat?... Waarom ben je 't dan begonnen? Ik heb er toch waarachtig niet op
geïnfluenceerd!... Je hebt me toch gezegd indertijd...’
‘Ja zeker, dat heb ik ook.... Ik dacht toen dat ik er wel liefhebberij in krijgen zou....
Het advocaat zijn, of rechter, trok me wel aan... En och, 'k ben er nóg niet afkeerig
van. Maar de studie is me niks meegevallen... 't Is zoo ellendig dor en droog en
vervelend.... Ik wou er eigenlijk wel'is met u over spreken.... Wat zou u er van
denken... als ik 'is overging in de nieuwe letteren....
‘Wát zeg je?’ Croes sprong op, ging vlak voor zijn zoon staan, de breede schouders
dreigend in de hoogte, hem aankijkend, baard op de borst gedrukt tot de punt ervan
omkrulde. ‘Nou in-eens! Na drie jaar! In een ander studievak overgaan!... Ben je
stapelgek, jongen, waar denk je an?... Dan zouden dus die drie jaren heelemaal
verknoeid zijn, zou je daar niets aan hebben, geen bliksem!... En dan letteren,
nieuwe letteren!’ Hij begon onrustig in de kamer op-en-neer te stappen, zijn broek
optrekkend. ‘Dacht je soms dat dat minder dor en droog zou zijn?... En 't kost zeker
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ook wel een jaar of vijf, op z'n minst!... Voor jou langer dan voor een ander omdat
je natuurlijk een heele boel vergeten bent, hè, wat je eerst weer in zoudt moeten
halen.... Vijf en drie, dat zou acht zijn!... Ga je gang 'is!... En letteren, hoe kóm je
aan letteren, wat wou je dán worden? Docent?’
Toen sprak Theo, die in zijns vaders heftigheid iets van zwakte, van weifeling
meende te voelen, op een zachten, gedempten martelaarstoon, met een doffe stem,
als be-
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droefd en teleurgesteld door ruwheid en miskenning..., vertelde hij van de novelle
en van het succes bij het tijdschrift. Hij had er zijn vader mee willen verrassen als
het werk was verschenen. Maar nu 't zoo te pas kwam.... Hij haalde den brief uit
zijn zak. - ‘Hier, leest u maar,’ zei hij, - reikte hem over met stil gebaar. Het couvert
was wat smoezelig en kreukig geworden van 't lang in den zak dragen.
Croes las, wenkbrauwfronsend. Zenuwachtig trok hij het papier in zijn handen
heen en weer, dat het kraakte. Hij ging er mee naar 't raam. Hij kauwde op zijn snor,
grabbelde in zijn baard, dan weer in zijn zak, waar sleutels rammelden....
Maar eindelijk gooide hij den brief op tafel. ‘Hm, zóó!’ riep hij uit, ‘wou jij die kant
op!... Wou jij schrijver worden!... Nou maar, 'k moet je zeggen, 'k geloof er niks van
dat je daar talent voor hebt! En in geen geval kan je 'r je brood mee verdienen? Als
je letteren studeerde zou je docent moeten worden, of zoo iets.... Nou, en daar deug
je niet voor, dat is zeker!...’ ‘Nee hoor baas,’ ging hij voort, met 'n forschen ruk van
z'n hoofd, ‘jij hebt gekozen, je bent drie jaar bezig gebleven in de rechten, in die
jaren heb je nooit gekikt van iets anders, van geen liefhebberij in je vak en zoo...,
nou moet dat maar afgemaakt worden, nou doe je zoo gauw mogelijk je
candidaats-examen over, dan werk je flink door, een jaar of anderhalf jaar later je
doctoraal, en dan promoveeren, hoor, in de rechten!’
Daar bleef het bij. Theo praatte nog een heelen tijd, voornaam-bedaard, door,
verdedigend zijn veranderde plannen, kwasiwijsgeerig, als kwamen ze uit een
verdieping van zijn levensinzicht voort - hij trachtte zijn vaste, kalme
superioriteitsgevoel geheel terug te krijgen, er indruk mee te maken - er waren wel
degelijk schrijvers die leefden van hun pen, het was een kwestie van latente
zielsvermogens, maar Croes, weer achterover in zijn stoel, lachte hem nu telkens
uit, luidruchtig, en riep eindelijk, met al zijn oude ruwe luchtigheid de woorden eruit
gooiend: ‘Jawel, jawel, praat maar toe!... Uit al je pleiten maak ik maar één
gevolgtrekking, namelijk dat je 'n heel goed advocaat worden zal!... En daar hou ik
me 'an, hoor, baas!’
Het gesprek was uit. Theo voelde zijn zaak verloren.
En ofschoon hij, in het binnenste van zijn geweten, moest bekennen, dat zijn vader
volkomen gelijk had, dat hij in de letteren wel evenmin hard opgeschoten zou zijn,
toonde hij zich wekenlang zacht-verdrietig en lief-stil, als iemand die verongelijkt en
miskend, maar daarom niet bitter is, een houding trouwens die hem niet moeilijk
viel, want ook zijn echte, diepste gemoedstemming neigde meer en meer naar het
weemoedige, het melancholische. Zijn socialisme, dat ook altijd meer afkeer van
de bourgeois wereld en passief rechtvaardigheidsgevoel dan een hoopvol haken
naar betere tijden geweest was, versterkt door redeneerlust en lectuur, voedde die
apathische zwartgalligheid, en hij werd meer en meer in-zichzelfgekeerd, zacht
somber, bleef dagen op zijn kamer zitten, sigaretten rookend, en lezend, meest
fransche boeken, had nu en dan alleen, als zijn vrienden hem eruit haalden, buien
van doldoend, nooit meer echt, naïef, jonglustig uitgelaten zijn, of - als er veel biertjes
gedronken waren - van een kletserige gemoedelijkheid die plotseling in droevig
huilen over kon slaan.
Maar dat alles wisten zijn vrienden alleen, zijn vader merkte er niets van. Croes
praatte al gauw weer op de oude manier met Theo, over allerlei politieke en andere
kwesties. Alleen, hij kon niet zooveel meer van hem velen als vroeger, vond hem
gauwer pedant, kon zijn toon niet goed meer verdragen, en dikwijls maakte hij met
een korte, apodictisch klinkende bewering, een minachtenden lach, of een woord
van ergernis, plotseling 'n eind aan 't gesprek. Soms ook ontstond er wat fellere
twist, een klein ruzietje, dat met boosheid verliep.... Meer en meer zagen mama en
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Jeanne daartegen op, maakten ze zich angstig als papa met Theo begon te praten
Maar hijzelf, Croes, was het telkens weer gauw vergeten, en hij dacht haast nooit
meer aan dat mislukte examen van zijn zoon, den student. De jongen had
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hem beloofd dat hij zich aanpakken zou, en hij was ook veel meer op zijn kamer
dan vroeger, hij scheen te werken. Meer kon hij er ook al niet aan doen....
Het speet hem veel meer dat Emma hem opnieuw met verontrustende berichten
over Noortje aangekomen was De tennisclub bestond nog altijd, maar er waren
allerlei vreemde elementen in gekomen, kennissen van vrienden; Theo en Jeanne
zeiden dat het niets prettig meer was met al die nieuwen ze gingen er ook nog haast
nooit meer heen, maar Noortje deed druk mee, kwam dikwijls laat en opgewonden
thuis, altijd door een of twee jongens gebrácht. En mama had verleden een briefje
gevonden....
Sprak Emma haar er over dan was 't altijd hetzelfde. Lachen en blozen eerst, en
dan een huilbui, snikken, roepen: dat ze nu eenmaal veel liever met jongens omging
dan met meisjes; er was veel meer aan, en waarom of dat nou niet mocht, ze deed
er toch geen kwaad mee. Croes zou er toen eens over praten met zijn lieveling, de
dikzak - hij zei 't nog altijd uit gekheid, maar zoo dik was ze lang al niet meer!...
Doch dat wou niet vlotten. Hij begon, maar kreeg dadelijk een kleur, en zij ook; ze
wisten geen van beiden meer iets te zeggen, zij pakte hem in-eens in z'n baard en
zoende hem woest in zijn hals, op zijn wangen. Hij had haar af willen weren. ‘Nee,
nee, kind, luister nou toch 'is, zeg Noor... Och, malle!...’ Ze hadden ten slotte wat
gestoeid samen.
Maar Emma drong er op aan. Noor moest maar eens voor 'n jaar of twee naar
kostschool, en Jan dacht ook wel dat het beter was. Hij had er echt het land over....
Och, hij kon niet veel thuis zijn, maar áls hij er was, aan tafel 's middags, en 's
Zondags vooral, dan had hij zoo graag juist den toon van dat kind om zich heen,
dat open-vroolijke, luchtig-gezellige. En Noor kon zoo echt aanhalig en lief zijn. Ze
zag er ook aardig uit. Hij was dol op zijn Noortje....
Zou Emma, zoo dacht hij wel eens, soms niet een beetje jaloersch op het meisje
zijn?

(Wordt vervolgd).

Boekbespreking.
Frans Mijnssen, Dramatische Studies, C.A.J. van Dishoeck, 1906.
Schoonheid scheppen door te ontroeren met de beelding des levens, door een kunst
die, tusschen de strakste stileering - het symbool - en het ongebondenst realisme,
eindeloos vele gestalten kent, ziedaar wat naar ik meen altijd het doel der
dramadichters geweest is. Maar deze definitie is ook op verhalende litteratuur van
toepassing. Zij is dus niet volledig. Men moet er minstens bijvoegen dat de
levens-uitbeelding op het tooneel een zekere kubieke ruimte, en den medemensch,
den acteur, als werkmateriaal behoeft; de wellicht aanvechtbare noodzakelijkheid
van het décor kan men buiten beschouwing laten. Zijn wij er dan? Volgens moderne
opvattingen ja, volgens klassieke neen. Het leven uit zich op tallooze wijzen. In
vroegere eeuwen meende men dat alleen de uitingen die onder onmiddellijken
invloed der menschelijke hartstochten ontstaan: daden, uitspraken, houdingen en
gebaren, tot de sfeer der tooneelkunst behoorden, vele moderne kunstenaars
daarentegen zijn van oordeel, dat ook de immaterieele levensverschijning die wij
stemming noemen, en dat ook de meest innerlijke menschelijke gevoelens, die geen
daad of gebaar, geen houding, soms zelfs bijna geen woorden noodig hebben om
zich te uiten, maar enkel bij tijd en wijle door een blik of stembuiging, een nuance
van toon of accent kenbaar worden, voor uitbeelding door het tooneel in aanmerking
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komen. Zijn onze bestaande theaters te groot, te wijdsch, om die fijne verschillen
door oog en oor te doen onderscheiden, welnu, zoo houden zij vol, dan moeten wij
kleinere, intiemere schouwburgen hebben. Tot deze moderne kunstenaars behoort
ook de schrijver van bovengenoemden bundel dramatische studies.
Het spreekt van zelf dat kritiek zich met de al-of-niet-juistheid van opvattingen
eigenlijk niet behoeft in te laten. Zij mag van
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meening zijn dat de intiemste psychologie op het oneindig ruimer veld der
verhaalkunst - die wel verre van enkel op uitingen van gedachten en gevoel te letten,
de gedachten en gevoelens, de ‘zielsbewegingen’ zelve te beschrijven vermag veel meer kans heeft tot haar volledig recht te geraken, zij mag vreezen dat, waar
het noodzakelijk is zich van menschelijke vertolkers te bedienen, de door den
‘urheber’ bedoelde nuance van stemming of sentiment, hoe fijn en precies ook
aangegeven, zoo goed als nooit in werkelijkheid zal worden geproduceerd, haar
táák is slechts aandacht te geven aan de resultaten van kunstopvattingen en talenten,
aan de producten zelve, en na te gaan of er inderdaad ontroering door
levensuitbeelding gegeven is, zoo ja of die ontroering diep en universeel menschelijk
genoemd mag worden en van zulk een aard, dat daaruit een levensgevoel, een kijk
op en begrip van zekere, zij het nog zoo kleine, zijde van het leven zuiver en direct
in de ziel des beschouwers ontstaat, in welk geval men gerechtigd is het beschouwde
tot de werkelijke kunst te rekenen en het te noemen: iets moois.
Niet zoo van zelf spreekt, ofschoon er veel voor te zeggen is, dat men werk voor
het tooneel niet zou kunnen beoordeelen voor men het werkelijk heeft zien vertoonen.
Dit zal duidelijk worden wanneer men bedenkt, dat geen twee voorstellingen van
hetzelfde stuk op elkaar gelijken, en dat het veel gemakkelijker valt zich bij de lezing
een voorstelling te dénken, dan zich bij de werkelijke aanschouwing geheel te
onttrekken aan den invloed van onbekwaamheid of wanbegrip bij de spelers. Iets
anders is: ik geloof dat men zich bij de lezing van een tooneelstuk wel zeer degelijk
en sterk een - natuurlijk ideale - opvoering behoort voor te stellen, en dat het den
schrijver zelf allerminst geoorloofd is bij zijn arbeid niet aan de mogelijkheid eener
opvoering te denken. De mededeeling des heeren Mijnssen dus, die zijn studie
*)
‘Frederik’ voorafgaat , moet m.i. worden aanvaard als een eerlijke bekentenis, maar
óf deze laat ons onverschillig, daar er toch eigenlijk niets, ten goede noch ten kwade,
door veranderd wordt aan het werk in kwestie zelf, óf zij neemt ons eenigszins tegen
den schrijver in, wij worden geprikkeld hem te vragen waarom hij dan zooveel
tooneelindicaties gaf, en wanneer hij zou antwoorden dat zijn bedoeling daarmee
alleen was, aan te geven de omgeving waarin zijn dialoog gedacht moet worden:
waarom dat dan niet in een minder telegrammigen, meer smaakvollen stijl geschieden
mocht. Ja zelfs men zou zich kunnen laten verleiden te gaan twijfelen of schrijver's
bekentenis nu wel zoo heelemaal eerlijk is, en niet moet worden opgevat als een
verontschuldiging wegens ontooneelmatigheid van zijn studietje. Een onnoodige,
en ietwat onhandige verontschuldiging dan, dunkt me. Want - en dit bewijst misschien
dat de heer Mijnssen voor tooneelschrijver in de wieg gelegd is! - hoewel hij, naar
zijn zeggen, bij het schrijven van ‘Frederik’ niet aan de mogelijkheid eener opvoering
heeft gedacht, het stukje lijkt mij wel degelijk opvoerbaar. Maar toch ook weer een
begrijpelijke verontschuldiging, daar de auteur, na het schrijven van dit stukje,
eenigszins van manier en opvatting veranderd, n.l. dichter genaderd is tot de
onmiddellijk weergegeven realiteit. In het stukje ‘Frederik’ wordt te lang en te mooi
gesproken, heeft de heer M.... wellicht.... láter... gedacht...? Welnu, het zij mij
veroorloofd hem ook dit tegen te spreken. Ik voor mij vind ‘Frederik’ het beste van
de vijf studies uit dezen bundel, omdat mij de bedoeling er het volledigst in bereikt
schijnt, en de scherp schrijnende psychologie van het geval - een jong schrijver die
zich, in totaal ongemotiveerden eigenwaan, een wreede egoïst toont tegenover zijn
intelligente en diepvoelende vrouw, haar en zichzelven daardoor makend tot
ongelukkigen die ons diep medelijden wekken - in hooge mate overtuigend. Ik acht
het van minder belang dat dit bereiken, bij het talent waarover de schrijver mocht
beschikken, blijkbaar hier en daar een verwaarloozing van de gegevens der realiteit
*)

‘Bij het schrijven van deze studie is niet aan de mogelijkheid van een opvoering gedacht.’
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meebracht. Absolute werkelijkheidsweergave behoort immers in alle kunst, maar
vooral op het tooneel, tot de absolute onmogelijkheden. Maar ik geef toe dat - het
karakter van 't be-
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sproken werk vooropgezet - een meer realistische behandeling fraaier geweest zou
zijn, mits het bereiken er niet door geschaad ware.
‘Frederik’, in elk geval, acht ik een scherp, gedurfd en zielvol kunststukje, veel
krasser er indringender dan ‘'En vrouw’, dat er op volgt, een klein drama van ontrouw,
waarvan de allure wel breeder, manlijker schijnt, maar dat m.i. aan fijnheid en
distinctie meer verloren heeft dan het wellicht aan andere kwaliteiten won. De
karakters konden mij, ook bij herhaalde lectuur, maar matig interesseeren. Inniger
ontroering schonk ‘De Doode Man’, waarin op zeer gevoelige wijze de verhouding
van man en vrouw als 't ware tegen die zoo andersoortige van vader en zoon
opgewogen wordt. Ook ‘Gedwongen Liefde’ lijkt mij een zeer geslaagd werkje, niet
zoo fel, als met aanraking op aanraking, schrijnend en lachloos-ironisch van geest
als ‘Frederik’, maar zooveel te ruimer van menschelijkheid. De ellende van verkochte
‘liefde’ bij een toch volstrekt niet overgevoelige vrouw wordt daarin zooal niet gepeild,
zooal niet kompleet beschreven, - daarvoor was ook de omvang van het studietje
te gering - dan toch zeer krachtig gesuggereerd. Het laatste der vijf einacters (indien
het geoorloofd is dit onvertaalbare woord hier even te gebruiken) is ‘High Life’, een
met losse - jeugdige? - hand in brutale frischheid neergezet familie-comedietje,
getuigend van geest, menschenkennis en van een - tot dan toe onvermoede komische kracht bij dezen auteur.
Ik noemde terloops, maar liet verder buiten beschouwing, het streven naar
‘stemming’ dat den mannen van het intieme tooneel eigen is. Bij den heer Mijnssen
is dit streven niet sterk. Hij bepaalt zich, in zijn tooneelindicaties, gewoonlijk tot het
summier aangeven van vormen en kleuren. Toch leest men nu en dan tusschen
die voorschriften woorden of zinnetjes, die, wanneer zij niet, meer speciaal, voor
den lezer, en geenszins voor acteur of regisseur bestemd waren, volkomen overbodig
zouden schijnen, en waarmede getracht wordt naar een stemming geven of
verhoogen, waar eventueele toeschouwers al heel weinig van zouden merken. Wat
beduiden b.v., aan het slot van ‘Frederik’, de woorden: ‘de deur waardoor Elisabeth
weggegaan is blijft gesloten’, en (op bl. 62: De Doode Man) ‘de zoozeer gesloten
kamer’, anders dan novellistische stemmingsopmerkingen, die dunkt me, waar 't
tooneelwerk gold, geen recht van bestaan hebben? Ik meen dat de schrijver hier
zijn competentie te buiten ging, en - gunstige - kritiek gaf op zijn eigen werk, wat
natuurlijk allerminst zijn bedoeling was. In beide gevallen moet, als de wenschen
des heeren M. verwezenlijkt worden, de blijvende geslotenheid den toeschouwer
treffen, en de lezer... behoort een toeschouwer in gedachte te zijn.
Een goed bundeltje, deze vijf stukjes van Mijnssen. Menig lezer zal er door geboeid
worden, en menig dilettant-tooneelspeler tot opvoeren verleid... Goeie hemel, ja,
daar moet men niet te veel aan denken! Wat zal er van deze fijne stukjes
‘innerlijkheid’ op liefhebberij-tooneelen worden?... Voorzichtig, heeren en dames,
in vredesnaam voorzichtig!...
H.R.

Lode Baekelmans, De Zonnekloppers, Rotterdam, Meindert Boogaerdt
Jun., 1906.
‘Voor 'n Antwerpenaar is dat niks, zei Mr. Soeteweij, die wordt artist geboren’. Zoo
lezen wij op bl. 89 van dezen bundel
Ik zou het niet wagen den ‘eerbiedwaardigen grijzen beambte’ (die ‘zoo gaarne
schelvisch at’) te volgen in zijn waarlijk al te stout generaliseeren, maar dat de
Antwerpenaar Lode Baekelmans artiest geboren is, dat neem ik grifweg aan, ja dat
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durf ik zelf ook wel vol te houden, al is zoo iets moeilijk te bewijzen, en al zou ik toe
moeten geven dat deze grappenmaker met zijn aangeboren artiestschap tot nogtoe
niet genoegzaam heeft gewoekerd.
Neen, Tijl Baekelmans (of Lode Uilenspiegel) al hebt ge me weer een paar maal
doen proesten - en ook wel eens even weemoedig glimlachen - een Charles de
Coster zijt ge nog niet, en ik weet ook niet of ge zoo'n groot visionair en heldendichter
worden kunt, maar wat ik wel weet is dat ge u nog al te makkelijk laat begaan, dat
ge 't stellig beter kunt dan ge 't deed in dit bundeltje van vijf, leutige
zwervers-verhalen, maar niet ge-
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componeerd, niet ieder op zich zelf tot het kunstwerkje gemaakt wat het had kunnen
worden, met meer aandacht, meer innigheid, meer zorg en meer smaak.
Er zijn bladzijden in ‘De Zonnekloppers’, die aan niemand minder dan Stijn
Streuvels, en zeer sterk, herinneren, maar 't zijn ook maar bladzijden, nooit meer.
De groote kunst een werkje, al is het nog zoo klein, heelemaal áf en mooi-kompleet
te maken moet de artiest-geboren Antwerpenaar nog van den gewezen
Avelghemschen pasteibakker zien te leeren. En de humor van Jantje Verdure is
toch ook eigenlijk zoo'n heel andere dan die van Zat Franske, bijgenaamd de truuter,
de ‘Schrik der Kindermeiden’. Zooveel innerlijker, zooveel meer van den ménsch
en minder van den móp. Toch, zooals ik al zei, een enkele maal, b.v. in dat aardig
verhaal van Toontje, Burki en 't Mottig Baronneken, die besloten waren uit stelen
te gaan, maar merkten dat dat ‘nog zoo gemakkelijk niet is’.... ja, daar heb ik nu en
dan de ziel achter de grap geproefd, en waarachtig, Lode Baekelmans, dat is het
ware!
Intusschen, ga uw gang maar gij, vermei u in uw klankrijke, sappige taal, die ge
zoo dapper weet om te ploegen, vermei u in het schrijftalent, dat u bij uw
Antwerpsche geboorte (ik weet er eigenlijk geen drommel van, de man kan wel uit
Cochinchina afkomstig zijn) dat u meegegeven is, wil ik zeggen, op uwen lijdensweg
door Antwerpsche ambtenaarsbureelen..., vermei u, maar vermei u niet altijd.., en
haal er uit wat er in zit!
H.R.

Henri van Booven, Van de Vereering des Levens, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1906.
De trouwe lezers van Elsevier's Maandschrift kennen dezen roman van a tot z; ik
zal dus niet trachten er hun iets nieuws van te vertellen. Maar ik wilde hun meedeelen
dat de heer Van Dishoeck het boek heeft uitgegeven, zorgvuldig als steeds, met
een bandversiering zonder eenige zinnebeeldigheid, doch een versiering die bij het
eenigszins pompeuse van Van Booven's litteraire verschijning zeer wel past en
waarover ik mij dus veroorloof den teekenaar, Herman Teirlinck, mijn welgemeend
compliment te maken.
Bij het bearbeiden van zijn roman tot een boek heeft de schrijver er hier en daar
wat in veranderd, in omgewerkt (zooals dat heet; de term is grappiglijk onjuist en
doet méér denken aan het roeren in een pan met pannekoeken-beslag dan aan het
schrappen en bijvoegen van een schrijver in zijn geschrift). Hij heeft n.l. zelf wel
gevoeld dat de realistisch bedoelde gedeelten àl te weinig op de realiteit geleken
en heeft getracht er die gelijkenis beter in te krijgen. Naar mijne meening is hij daar
nog niet geheel in geslaagd, en was er ook weinig kans dat hem dit ten volle zou
gelukken, want de aard van dit talent schijnt nu eenmaal niet een realistische te zijn;
de heer Van Booven is niet, en zal wel nooit worden, iemand die de wereld, de
menschen, de dingen, ziet zooals ze in nuchtere werkelijkheid bestaan, hij bedroomt
ze, hij maakt er zich verbeeldingen van en... hij beschrijft die droomen en
verbeeldingen.
Typisch is de duidelijke voorkeur, waarmee hij zich pleegt te verdiepen in de
koorts-vizioenen en nachtmerries zijner personen. In droomen schijnt hem het leven
het hevigst aan te doen. En hij beschrijft ze heel goed, heel mooi soms, en altijd in
een toon, die de oppervlakkige lezer misschien wel eens voor gezwollen, rhetorisch,
eenigszins malhoogdravend houden zal, maar die volkomen echt is bij hem, en
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regelrecht voortkomt uit zijn vreemdsoortig voorname natuur van spaansche grande
in engelsch sport-costuum, of te laat geboren condottiére, die bij Kras dineeren
zou.... Zijn roman is interessant en er is veel moois in, maar hij zal beter doen zich
te bewegen in een richting, waarbij hij, wel verre van zijn fantasie in te toomen, haar
den teugel vieren kan. Edgar Allen Poe had zijn groote kennis van mathesis en
natuurwetenschappen tot grondslag en houvast voor zijn dolle verbeelding. Van
Booven zou misschien met vrucht geschiedenis en kostuum kunnen bestudeeren....
H.R.

Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons, No. 23 Salzmann, Het
Mieren-
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boekje of de Opvoeding der Opvoeders, Nos. 24/25 H.G. Wells, Het
Voedsel der Goden, Nos. 26/27 Scipio Sighele, De Menigte als
Misdadigster, Nos. 28/29 F. Schmidt Degener, Rembrandt, No. 30 H. de
Balzac, Het Gevloekte Kind, Nos. 31/32 Charles Boissevain, Leven en
Streven van L.R. Koolemans Beynen, no. 33 Samuel Falkland (Herm.
Heijermans Jr.), Kleine Vertelsels. Amsterdam, G. Schreuders, 1906.
In een vriendelijken brief beantwoordde onlangs de heer Simons mijn opmerkingen
betreffende zijn ‘leiding’ (E.G.M. Juni) met ‘een paar mededeelingen’, die ik ook
‘publiek maken’ mag, naar hij schrijft. ‘De moeilijkheid van een onderneming als
deze is in een land als het onze vooral de onvermijdelijke langzaamheid van haar
groei.’ In Engeland geeft men in dergelijke boekenseriën 50 deeltjes in 2 maanden,
wij kunnen het maar brengen tot 35 nummers in een jaar. ‘En dan, in de tweede
plaats’, zoo gaat de heer S. voort, ‘moet ik onvermijdelijk de gelegenheid grijpen
waar die zich voordoet. Ik weet wat ik in de W.-B. ten slotte krijgen moet, niet altijd
hoe ik er aan komen zal. Daar wordt me, door schrijvers, vertalers, bij fondsveiling,
iets aangeboden, en 't is licht: nu of nooit. Dag zeg ik nu, en neem, en laat de
“vastheid van leiding” vliegen als een opgaande luchtballon voor de critici.’
Wat nu die eerste ‘moeilijkheid’ betreft, men zou zoo zeggen, als ge maar 30 in
plaats van 300 deeltjes geven kunt, is er reden te meer om zorgzaam in uw keus,
om vast van richting te wezen.... Maar dat de heer S. de verleiding somtijds niet kan
weerstaan, wanneer hem boeken als Charles Boissevain's Koolemans Beijnen
worden aangeboden, ja, dat is begrijpelijk! Eigenlijk zou ik ook heelemaal niet weten
wat ik tegen zijn redactie zou mogen inbrengen, wanneer daar niet dat drommelsche
woord ‘Wereld-Bibliotheek’ op al de boekjes stond en voortdurend aan
*)
wereld-litteratuur, aan boeken van een wereld-beteekenis herinnerde. Wanneer
daar b.v. stond: ‘Bibliotheek van goede en goedkoope lectuur’ - wat toch ook
misschien, blijkens haar naam, meer zou beantwoorden aan de bedoelingen der
maatschappij voor wie de heeren Simons en Schreuders de boekjes uitgeven - wel
dan zou ik niets aan te merken en wellicht zelfs vrede kunnen hebben met No. 33,
waarin de heer Heijermans zijn Groningsche lezing over minder plezierige
ondervindingen met Londensche theater managers heeft laten herdrukken... Goede
lectuur, wel ja, die uitdrukking is immers rekbaar. Als lectuur mij interesseert dan
vind ik haar allicht.... voor mij.... op dat moment.... wel goed.... En hoevelen zijn er
niet die belangstellen in de particuliere zaken van beroemde personen! Niet waar?
Nemen wij dus voor 't vervolg, of althans voorloopig, maar aan, dat het zoo de
bedoeling is. De heer Simons zegt dat hij weet waar hij heen wil; aan 't slot van zijn
brief noodigt hij mij uit eerst over tien jaar eens na te gaan wat er uit zijn bibliotheek
bezig is te worden. Ik hoop het moment te beleven. En wat ik verder allemaal hoop
voor deze zoo belangwekkende onderneming heb ik in het Juni-nummer al trachten
te uiten.
Intusschen is het mij zeker wel vergund nu en dan iets te zeggen over hetgeen
ons deze prettige, gemakkelijk hanteerbare boekjes (voor treinen, en warme dagen,
buiten een ware uitkomst!) telkens te genieten geven. Over vertalingen wordt in
deze kolommen principieel niet gesproken, maar de inleiding tot Balzac's Het
Gevloekte kind, door C. en M. Scharten-Antink is een goed stuk oorspronkelijk
litterair werk, dat ik met de uiterste belangstelling en groot genoegen gelezen heb
en dat ik bij deze dringend aanbeveel in de gunst van dames en heeren, die zich
*)

Dat ik niet alleen sta in deze opvatting, bewijst de ‘Inleiding’ op Balzac's Gevloekte Kind van
den heer en mevrouw Scharten-Antink. Zij schrijven o.a.: ‘Nu dan deze bibliotheek het beste
der wereldlitteratuur, geestelijk zoowel als materieel, in aller bereik wil brengen,’ enz.
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met vertalen plegen bezig te houden, opdat de velen onder hen, die telkens blijk
geven daar geen flauw benul van te hebben, eens gewaar worden welke de
gevoelens zijn die bij zulk een arbeid - het bewerken van andermans werk - behooren
voor te zitten. De heer en mevrouw Scharten hebben het zich allesbehalve
gemakkelijk gemaakt en het is waarlijk een genoegen hun liefdevolle piëteit en
ijverige zorg hier ten voorbeeld te mogen stellen.
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Zeer zeker, Balzac had het volste récht op die gevoelens en op dien ijver, de vertalers
hebben volstrekt niets meer dan hun plicht gedaan, maar.... hoe weinigen zijn er
toch die hun taak op deze wijze opvatten!
Niet minder genoegen doet het mij te mogen wijzen op Schmidt Degener's
Rembrandt (een beschrijving van zijn leven en zijn werk, met 32 afbeeldingen). Ik
las dezer dagen een recensie van dit boekje, die aldus inzette: ‘De (lees: het, H.R.)
sieraad van dit boekje zijn de twee-en-dertig autotypieën, welke alle van allereerste
kwaliteit zijn en gedrukt op zwaar papier, dat aan alle vereischten van mooi werk
geheel voldoet (dat papier? H.R.)’. Voor het werk van den schrijver Schmidt-Degener
had de recensent geen goed woord, neen zelfs geen woord-hoe-dan-ook over. Ik
acht dit een grove onbillijkheid. Zeker, de prentjes zijn mooi, zij getuigen van groote
zorg bij de behandeling, maar ditzelfde mag gezegd worden van den tekst, die in
eenvoudigen, klaren, toch gedistingeerden stijl m.i. op waardige en suggestieve
wijze tot Rembrandt inleidt. Het is zulk een uiterst moeilijke taak over groote kunst
te schrijven voor de massa. Juist dat suggestieve, te denken gevende, waardoor 's
lezers belangstelling geprikkeld wordt, waardoor hij dus gevoelt aan dit aardige
boekske lang niet genoeg te hebben, acht ik een groote verdienste. De heer S.D.
zal zich natuurlijk geen oogenblik verbeelden het onderwerp in zijn 135 paginatjes
te hebben uitgeput, hij zal zich zonder twijfel hooglijk verheugen wanneer blijken
mocht dat vele W.-B.-abonnés na lezing van zijn werkje verlangend gegrepen hebben
naar de boeken van Jan Veth, Michel, Fromentin en anderen. Welnu, ik ben overtuigd
dat dit succes hem verzekerd is.
Het is maar zoo jammer dat nog geen enkele groote volksbibliotheek ook maar
eenigen van die velen in staat stellen zal hun verlangen te bevredigen. Is de taak
zúlke bibliotheken in Nederland te doen verrijzen nog te zwaar voor den heer Simons
en zijn geestverwanten?
H.R.

Serie van Keurwerken, I, Arnout Drost, De Pestilentie te Katwijk (1625),
met inleiding van Albert Verwey en taalkundige aanteekeningen van Dr.
C.G.N. de Vooys; II, Eça de Queiroz, Briefwisseling van Fradique Mendes,
Herinneringen en Aantekeningen uit 't Portugees vertaald door M.J.
Kollewijn; Amsterdam, G. Schreuders, 1906.
Ziehier een andere, niet minder welkome onderneming van den uitgever der W.B.
Een Serie Keurwerken, de titel is niet mooi van klank, maar de bedoeling is
voortreflijk, het streven in hooge mate interessant. Op mooi, korrelig, mat-blank
papier worden met klare en goed-zwarte letter oorspronkelijke boeken, die men ten
onrechte begon te vergeten, herdrukt, en vertalingen gegeven van buitenlandsch
werk, dat minder tot de populaire, dan wel tot de litteraire lectuur behoort - o, al te
zeldzaam feit! - en die boeken in hun mooi, royaal formaat worden, gelukkig
heelemaal niet in ‘prachtband’, maar eenvoudig in half-linnen gebonden, goedkoop
verkrijgbaar gesteld. Het kan niet beter! Op de uitvoering heb ik eigenlijk maar één
aanmerking, het mooie papier is een weinig te ruw om er, zooals vóór in het boek
van De Queiroz geschied is, noten in te drukken met kleine, maar toch zwarte, vette
letter. Zoo'n letter loopt op zulk papier wat uit aan de kanten, zij verliest haar scherpen
vorm, en het druksel krijgt iets groezeligs en warreligs. Maar weet men het gebruik
van die kleine letter in 't vervolg te vermijden, dan is de zaak geheel-en-al gezond,
en hebben wij hier een uitgeversonderneming voor ons die de krachtigste
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aanbeveling verdient. Het is inderdaad wat waard curieuse boeken - als dat van
Drost, den schrijver die door stijl en taal zooveel invloed gehad heeft op onzen
Potgieter, dat van De Queiroz, den geestigen, veelzijdigen, wiens inleiding op de
brieven van zijn (fictieven) vriend, het genie Fradique Mendes, schitterender is dan
die correspondentie zelve - het is een vreugde ze op deze wijze in bezit te krijgen.
‘'t Gaat Steeds’, staat er in 's heeren Schreuders drukkersmerk geschreven. Zijn
‘steeds’ is nu misschien nog lichtelijk voorbarig, maar ik hoop van harte dat het zich
mettertijd rechtvaardigen zal.
H.R.
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Chineesche Kunst, door Henri Borel. L.J. Veen, Amsterdam 1906.
Waaraan zouden wij het toch moeten toeschrijven, dat er in Oostersche landen nog
kunst onder het volk leeft, waardoor men kan opmerken een specifiek Japansche
kunst, naast een Chineesche, Perzische of Indische. En deze dan niet als de uiting
aan enkele artisten, maar als eene type van wat in gindsche streken gemaakt wordt.
Ja, men spreekt thans wel van een Fransche, Duitsche, Engelsche of Hollandsche
kunst, maar heeft dan bijna uitsluitend het oog op het werk der schilderijen-schilders,
omdat de veelomvattende versierende kunsten in deze landen, als volksuiting
absoluut dood zijn. Of ze ooit weer herleven zullen, zoodat men weer zal kunnen
getuigen van ‘een Nederlandsche’ kast in tegenstelling met een ‘Vlaamsche’ of
‘Duitsche’ of dat men aan borduurwerk het land van herkomst herkennen kan, wij
vermoeden misschien na vele lange jaren. Niet dat men, nu er een beweging ten
gunste der kunstnijverheid, van enkele menschen uitgaande, niet aanstonds, indien
ge ten minste geen leek zijt in deze zaken, een meubel van Voysey, Bailie Scott,
van Eckman, Behrens, van Berlage, de Bazel of Cachet zou kunnen onderkennen,
o zeker, maar hierin is dan minder het volkskarakter gepersonifieerd, als wel de
persoonlijke geest van den maker, die èn door zijn smaak èn door zijn
kunstontwikkeling èn wellicht eenigszins door zijn nationaliteit een bepaald cachet
aan zijn werk weet te geven. Slechts sporadisch merkt men in Europeesche landen
nog iets van een kunst die waarlijk het volk vertegenwoordigt; zoo kan een aardig
gesneden Russische doos, of lepel, of een Bulgaarsch borduursel als een nationale
uiting beschouwd worden, maar het beperkt zich helaas tot enkele kleine districten
in de zoo bevolkte streken van Europa, en dan nog vrees ik, kan dit werk bezwaarlijk
een vergelijking met dat uit Oostersche landen doorstaan. Denken wij eens aan de
Maori's, aan de Bataks, aan de Timoreezen, aan de Baliërs, aan die centra der oude
Hindoe-beschaving, we behoeven niet eens China of Japan er bij te noemen als
landen waar kunst een noodzakelijke levensvoorwaarde voor het volk is.
Het wil mij toeschijnen als wij eens nagaan, hoe het komt dat heden ten dage in
de meeste Europeesche landen geen eigen volkskunst meer gevonden wordt, we
oorzaak hiervan niet moeten zoeken in het gebrek aan scheppende geesten maar
in de weinige appreciatie der menigte. ‘Het is merkwaardig’, dus schrijft Borel in zijn
bovengenoemd boek, ‘hoe gevoelig de oosterling, dus ook de Chinees is, voor kleur
en lijn. Een gewone Chineesche timmerman, die bij een commissielid van den
“Kunstkring” twee porceleinen Kwan-Yin beelden uit mijne collectie zag, wist er
dadelijk zonder lang te kijken, het mooiste uit te pikken. In China had ik een
armzaligen, sjofelen lampen-koelie, wiens eenige werk was om lampen schoon te
maken en te vullen. Als deze koelie zijn arm oplichtte om de hanglamp weg te halen
en daarbij zijn wijde - zeer vuile - mouw af liet hangen, was dat een gebaar, dat, als
het te koop kon zijn, de beste europeesche tooneelspeler hem zeker met goud zou
willen betalen, en deze koelie had een gevoel voor mooie dingen, waar ik dikwijls
perplex van stond, en gaf mij voortdurend goeden raad bij het inkoopen van veel
dingen voor mijne collectie, waarvan ik, door het onverwacht vreemde, de
kunstwaarde niet direct besefte.’
En de kunstenaars zijn ginds geen ‘artisten’, uitzonderingen op de groote massa,
maar ‘ouvriers’, voor wien het een behoefte is hun dagelijksch werk zoo mooi mogelijk
te maken, die niet tevreden zijn met het praktisch-goede maar als onwillekeurig er
iets meer, iets superieurs aan willen geven.
Want ook dit is opmerkelijk, het zijn niet alleen de dure, kostbare voorwerpen,
waar meerdere schoonheid uit spreekt, die extra zorgzaam behandeld zijn, maar
ook de meer gewone soorten ‘zelfs de minst bemiddelde chinees’, zegt Borel verder
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‘kan zich nog altijd de luxe betalen van een mooi ding in zijn huis te hebben, al is
het maar een bloemvaasje van 20 cent, of een wierookvaatje van 50 cents, of een
Kwan-Yin beeld van aardewerk voor een “Kah” (10 cents). Hoe mooi zoo'n eenvoudig
beeldje kan doen, bleek ten
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duidelijkste uit No. 446, hier gereproduceerd, (Chineesche kunst, door Henri Borel,
L.J. Veen Amsterdam), waar het in een soort tempelnisje stond op de tentoonstelling,
in donker licht, met wat kaarsjes en wierookvonkjes er voor brandend’.
Was ons Delftsch-aardewerk, thans zoo gezocht en in salons te pronk gezet, niet
eertijds gewoon gebruiks-goed, dikwerf zelfs voor keukengebruik bestemd.
Borels boekje, geschreven naar aanleiding eener tentoonstelling van Chineesche
kunst, gehouden door den Nederlandsch-Indischen Kunstkring te Batavia, doet ons
door een menigte goede reproducties iets nagenieten, van wat hij gevoeld moet
hebben bij het zien van al dat schoons. Daar waren bijeen, tal van tempelbeeldjes,
die voor de oogen van oningewijden zelden te aanschouwen zijn, en nu voor enkele
dagen uit hun geheimzinnig duister naar voren gehaald, de eenvoud van hun modelé,
de schoonheid van lijn lieten bewonderen. Maar hoe goed geplaatst, toch missen
zij in een tentoonstellingslokaal even als in een museumgebouw hun eigene
omgeving. Men moet hiervoor de liefde en de smaak van den Chinees en Japanner
kennen om te weten dat hij voor zijn godenbeeldjes voor zijn reukbrander of
bloemenvaas, wel degelijk een passend milieu zoekt. Borel zegt het ons trouwens
ook: ‘Hij (de Chinees) plaatst het zorgvuldig op een voetstukje in een nis, van binnen
met fijne, zacht glanzende zijde bekleed, met een deur van glas, waarvan de stijlen
in fijn houtwerk besneden zijn. Zóó komt het beeld tegen den achtergrond van
blauwe of roze zijde (al naar de kleur van 't porselein) véél mooier uit dan in het
daglicht.... Want ieder ding van schoon heeft zijn eigen omgeving noodig.’
Ik geloof dat Borel hiermede tevens een behartigingswaarden wenk heeft gegeven
aan hen die meenen door mooie voorwerpen te koopen, hun huis wel smaakvol te
kunnen inrichten. Hoe dikwijls toch ziet men niet kostbare meubels, porcelein, brons,
koper etc. etc. bijeengegaard, in rijken overvloed zonder dat één ding goed uit komt,
terwijl een enkel voorwerp op een goede plaats in een passende omgeving veel
meer te genieten zou geven. Maar... hiervoor is meer smaak noodig dan men tot
het aanschaffen dier kunstvoorwerpen behoeft, en dit is iets wat de Oostersche
volken in zoo ruime mate bezitten. Een gevoel, dat hun de juiste plaats doet kiezen,
waar de versiering aan een voorwerp moet worden aangebracht en dat hun daarna
weder den weg wijst, het voorwerp zóó in hunne omgeving te schikken dat zonder
overdadig te zijn, het zich van zijne schoonste zijde laat bezien.
Die onbedwingbare zucht naar schoonheid, is het, die ook de Chinees beheerscht,
hem mooie dingen rond zich doet zoeken en niet minder, hem mooie doet maken.
En al moge nu het modern Chineesch even als het modern Japansch niet meer de
voornaamheid van het oude hebben, toch staat het nog oneindig ver boven wat wij
Europeanen als volkskunst zouden kunnen toonen.
Verschillende reproducties in Borels rijk geïllustreerd boekje zoowel van oude als
moderne Chineesche kunst geven ons een kleinen indruk van wat de tentoonstelling
in Batavia geweest is, eene tentoonstelling die er zeker ook wel het hare toe zal
hebben bijgedragen, de meening die men in Indië over de Chineezen heeft, iets te
wijzigen, evenals de tentoonstellingen van ‘Oost en West’ velen zeker wel een
anderen dunk gegeven zullen hebben van Atjehers, Baliërs en Dajaks, dan men
gewoonlijk door aardrijkskunde boeken op de scholen krijgt; en de gedachte aan
vechtlustige, koppensnellende woestelingen zal hierdoor wel gewijzigd zijn tot een
zekeren eerbied voor zóó veel kunstgevoel dat men in Europa vergeefs zal zoeken.
R.W.P. JR.
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PORTRET VAN JAN STUYT NAAR EEN KRIJTTEEKENING VAN HUIB LUNS.

Rome is de bevoorrechte zetel van het verhevene.
VINCENZO GIOBERTI.
Rome voor de eerste maal te zien is de hoogste verrassing, Rome weder
te zien het hoogste genot.
Dr. SCHAEPMAN.
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MET

3DEN PRIJS BEKROOND ONTWERP VOOR ‘EEN VORSTELIJK PALEIS’.

Jan Stuyt, architect, door Jan Brom.
De groote keizer Napoleon heeft wel heel juist gezegd: ‘elke tamboer draagt den
maarschalksstaf in zijn ransel’. Hij gaf hiermede te kennen, dat ieder, die geschiktheid
bij trouwe plichtsbetrachting aan den dag legt, van den laagsten tot den hoogsten
rang kan opklimmen.
Dit zou weer blijken in de loopbaan des kunstenaars, wiens naam boven dit epistel
prijkt en aan wiens leven en werken wij thans een artikel wijden.
In het stille stadje Purmerend, dat door den vee- en kaashandel blijft voortbestaan,
sten

werd Jan Stuyt den 21
Augustus 1868 geboren. Geenszins in artistieke omgeving
genoot hij zijn eerste opvoeding; wellicht werd juist hierdoor zijn karakter voor den
gevaarlijken invloed van schoolschheid en conventie behoed en bleef hem die
frissche, onbedorven neiging voor eenvoudige waarheid, die op zijn werken later
haar eigen stempel zette. Geen vroegrijpheid en daardoor wellicht latere dorheid,
maar natuurlijke groei en geleidelijke ontwikkeling door eigen waarneming zijn de
beste middelen tot ontluiking van talent.
Hoe juist heeft indertijd mej. G.H. Marius betoogd, op het congres voor
Vrouwenarbeid te 's Gravenhage, dat de kunst en het kunstambacht niet moeten
geleerd worden op de academie, maar in de werkplaats. Hoe treffend stemt hiermee
het oordeel overeen van onzen bekwamen schilder Derkinderen, die over dit
onderwerp een belangwekkend en der zake kundig artikel schreef in De Gids (no.
6, 1902): ‘E n g e r u s t e l i j k k a n m e n b e w e r e n , d a t z o o m i n d e
Academie voor schilderkunst deze kunst vermocht te redden
van een dreigend verval, zoo min de Ambachtsscholen het
vermogen zullen bezitten het dalende Ambacht waarlijk op
t e h e f f e n ’.
De wetenschappelijke voorbereiding van den jongen Stuyt ging niet verder, dan
de lagere school van Monsieur Berkenhof. Deze
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ST. ANTONIUSKERK TE UTRECHT.

echter had wel gevoel voor artistieke begaafdheid en 't was op diens aansporing,
dat Jan Stuyt, na vooroefening bij den architect Van den Aardweg, op vijftienjarigen
leeftijd werd gebracht op het bureau van den bouwmeester A.C. Bleys te Amsterdam.
't Was juist het jaar der wereldtentoonstelling. Stuyt zag toen het bijna voltooide
Rijksmuseum en daarachter de wereld in een doosje met al wat kunst, nijverheid
en vermaak konden bieden.
Dit eerste jaar moet voor den onbevangen Purmerendschen knaap wel een leven
vol emotie geweest zijn; geen dag zonder nieuwe en blijvende indrukken, waardoor
zijn blik verruimd werd. Doch ook het bureau van den bouwmeester Bleys was voor
hem een uitstekende leerschool. Daar was destijds volop werk; met de
Sint-Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade, die thans zoo stout haar koepel en
geveltorens verheft, was juist een begin gemaakt. Talrijke kerken, scholen, gestichten
en woonhuizen waren onderhanden; een groote schare teekenaars en opzichters
werkten daar onder het bestuur van den meester. Een voorrecht is het alleszins
voor den toekomstigen architect geweest, daar opeens in een zoo bedrijvig milieu
te worden geleid en gedurende acht jaren aan bouwwerken van verscheiden aard
naar de mate zijner groeiende krachten te mogen meehelpen. Talent en grooten
durf zal men aan den bouwmeester A.C. Bleys nooit kunnen ontzeggen; het kan
dan ook niet anders of Stuyt moet de beste herinneringen behouden hebben aan
de vreugdevolle jaren, bij zijn eersten meester doorgebracht.
In 1886 werd hij voor 't eerst uitgezonden als opzichter, om den bouw te leiden van
een woonhuis op een dorpje in Noord-Brabant; hij verwierf zich toen eenige
practische ervaring, en keerde op het atelier terug om mee te werken aan de plannen
van het mooie door Bleys gebouwde St. Elizabethgesticht aan de Mauritskade te
Amsterdam. Maar de avonden werden niet zoek gebracht in vermaak, zooals
Amsterdam ruimschoots aan-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

221

SCHETS VOOR DEN AANLEG DER KERK TE ENSCHEDÉ.

biedt, evenmin in dolce far niente. Het waren de uitgeschreven prijsvragen op
architectonisch gebied, die den jongen Stuyt aantrokken en 's avonds bezig hielden.
Met afwisselend succes heeft hij aan de beantwoording daarvan zich voortdurend
getraind. Een zijner ontwerpen uit dien tijd: ‘Een vorstelijk verblijf’, ingezonden bij
een eereprijsvraag der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en met een
derden prijs bekroond, opent de rij onzer illustratiën. Wel blijkt reeds de vaardigheid
om met pen en penseel aan zijn teekening een verlokkend voorkomen te geven,
doch oorspronkelijkheid en zelfstandigheid zijn in het ontwerp nog niet te vinden.
Groote overeenkomst met den opzet van Cuypers' Rijksmuseum en Centraal-station
is hier wel een bewijs van vereering in den jongen artiest voor den vermaarden
Altmeister onzer Nederlandsche Architectuur.
't Is dan ook opmerkelijk, dat wij in 1891 Stuyt op het bureau van den architect
en civiel-ingenieur Joseph Cuypers, die ook de werken zijns vaders behandelde,
een plaatsje zien vragen en verkrijgen als teekenaar. Daar zouden de
restauratiewerken van het Kasteel de Haar en talrijke andere monumenten met hun
eigen vormenspraak aan Stuyt een nieuw veld voor studie bieden. Bovendien was
op dat met bestellingen zoo volop gezegende bureau aan grootere en kleinere
kerken een voortreffelijke oefenschool voor de toepassing der vroeger verworven
kundigheden. Doch hoe aantrekkelijk de dagelijksche taak ook mocht wezen, ten
slotte begreep Stuyt, dat architectuur niet enkel met potlood op papier geleerd en
beoefend
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wordt. In de praktijk van het bouwen is slechts de rijpe ervaring te verkrijgen, die
niet gemist kan worden om zelf iets tot stand te brengen en eigen denkbeelden te
verwezenlijken.
Vooral na zijn deelnemen aan de reeds boven vermelde eereprijsvraag werd hem
dit duidelijk. En het pleit voor den aankomenden artiest, dat hij niet in hoogen waan
meende, na het maken van een mooi opgesierde teekening zich reeds bouwmeester
te mogen noemen. Hoevelen toch zijn er die, alvorens de noodige studie en ervaring
zich te hebben eigen gemaakt, den naam architect op hun naambord schrijven; hoe
droevig is veelal dan ook het resultaat.
Stuyt verzocht daarom aan zijn patroon, hem als opzichter te willen aanstellen,
en werd als zoodanig in 1893 gezonden naar den bouw der nieuwe kerk te Enschedé.
De toren, in 't eerst niet bij de aanbesteding behoorend, werd toen mede in uitvoering
genomen, zoodat Stuyt zich hier kon bezig houden met de constructie en uitvoering
van een volledigen kerkbouw.

KERK TE OEGSTGEEST.

Uit dien tijd is de hierbij gereproduceerde schets van den aanleg der kerk, waar
Stuyt reeds blijk geeft ook voor het schilderachtige oog te hebben, wat in den regel
bij bouwopzichters wel niet het geval zal wezen. Een andere teekening, met de
steigers van den toren van onder tot boven, die wij in 1895 op de tentoonstelling
van Architectura et Amicitia van hem zagen, was nog geestiger en meer pittoresk.
Te Enschedé kwam hij in aanraking met den eminenten organisator der katholieke
werklieden Dr. Alphons Ariëns, daar ter stede als kapelaan werkzaam. En Jan Stuyt,
zich steeds voelende aangetrokken tot menschen, die door hoedanigheden van
geest en hart uitblinken, vond in Dr. Ariëns, - die jaren in Italië doorbracht en onder
pseudoniem van Pellegrino een zeer lezenswaardig boekje daarover schreef, - een
vriend, die hem veel openbaarde van oude en nieuwere cultuur. Ook daar, in het
afgelegen Enschedé, wist Stuyt dus te leeren. Hij werd er eveneens tot de sociale
kwestie door Dr. Ariëns ingeleid en in de werkliedenvereeniging behoorde hij weldra
tot de ‘kern’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

Toen waagde hij 't ook in jeugdigen overmoed, het ontwerp te maken voor een
zilveren eereteeken, dat aan Dr. Ariëns door die werkliedenvereeniging zou worden
aangeboden. Dat het niet ongewijzigd is uitgevoerd, heeft zijn goede reden. Dit is,
naar wij meenen, de eerste en laatste maal dat Stuyt zich op een voor hem geheel
vreemd terrein heeft willen begeven. Want zij, die steeds met passer en winkelhaak
gewapend groote blokken steen en zware onhandelbare balken hebben te verwerken,
kunnen niet dan zeer moeilijk afdalen tot de gevoeligheid der ‘Kleinkunst’; hun gebied
- het moge dan hooger
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of lager gerekend worden - is een ander dan dat van den schilder, den beeldhouwer,
den goudsmid of wat ook. Dit werd eens volmondig erkend door den beroemden
bouwmeester Freiherr von Schmidt te Weenen. Toen men dezen wilde opdragen
het ontwerp te maken van een gouden staf voor den Aartsbisschop te Utrecht, was
zijn antwoord zoo beslist mogelijk: ‘F r ü h e r k o n n t e i c h d a s , a b e r i c h
habe zu viel mit grossen Quadern gearbeitet und kann es
j e t z t n i c h t m e h r ’.

VILLA VAN WIJLEN DUCO CROP IN AERDENHOUT.

En terecht heeft in een dispuut met Jan Stuyt over deze aangelegenheid de
schilder Theo Molkenboer de onbevoegdheid betoogd der architecten om den
kleinkunstenaars in alles wetten voor te schrijven en te binden. ‘Ondergeschiktheid
aan het bouwwerk behoort geenszins ondergeschiktheid aan den architect te zijn’.
Een architect moet heer en meester wezen bij den bouw. Zeker! Maar zoodra hij
zijn bouwwerk heeft voltooid en afgeleverd, behoort hij zich terug te trekken en aan
de andere kunsten hare vrijheid onder alle opzichten te laten, moge al nu en dan
zijn advies, maar ook niet meer dan dat, gevraagd worden. Om als architect te
bewerken, dat alles wat voor de sierende kunsten te doen valt, door hem zal
ontworpen, uitgevoerd, ja zelfs geleverd worden, is soms niet zoo heel moeilijk,
maar het is in elk geval zijn eigen positie miskennen en misbruiken Bovendien wordt
hierdoor een onoverkomelijk beletsel gesteld tot ontwikkeling en bloei der decoratieve
kunst. Ook door Stuyt werd dit alles begrepen. Toen hij slechts korten tijd als proef
had doorgebracht op een werkplaats te Roermond, waar beelden en kerkmeubelen
gemaakt worden, had hij daar weldra genoeg van en maakte ‘rechtsomkeer’.
*)
Wel heeft Jan Stuyt in bedoelde polemiek gezegd dat ‘de architect van onze
dagen,’ dien hij daar niet zeer bescheiden ‘Aartskunstenaar’ noemt, ‘in veel
ongunstiger omstandigheden verkeert om zich van dezen gevaarlijken dwaalweg
af te houden,’ maar ons is geen enkel geval bekend, dat de architect Stuyt zou
hebben
*)

V a n O n z e n T i j d , 2e jaargang, blz. 353.
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ingegrepen, daar waar men aan bevoegde kunstenaars de verdere versiering van
een bouwwerk wilde toevertrouwen. Dat kwam ook zijn eigen kunst ten goede!
Zonder te worden afgeleid door vraagstukken, die heel bijzondere studie en aanleg
eischen, omdat zij zoozeer afwijken van wat des bouwmeesters is, kon Stuyt zich
nu met hart en ziel op de bouwkunst toeleggen, haar geheimen naspeuren en vele
harer tot dusver verborgen of miskende schoonheden voller aan den dag en tot
eere brengen.

ST. PANCRASKERK TE SLOTEN.

Toen de bouw in Enschedé gereed was, ontving hij de opdracht om gedurende
een heelen winter in de Directiekeet van het Kasteel de Haar een reeks uitslagen
en werkteekeningen te maken. Zelden zal een aankomend bouwmeester in de
de

gelegenheid zijn, op zulk een practische wijze de rijke ontwikkeling der 15
eeuwsche Gothiek in verschillend materiaal van nabij te leeren kennen en te
verwerken.

VIER WOONHUIZEN AAN DEN ZIJLWEG TE HAARLEM.

Nog was dit werk niet geheel ten einde, toen zijn chef, de heer Jos. Cuypers, aan
Stuyt voorstelde, om als hoofdopzichter den bouw van de eerste helft der nieuwe
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Haarlemsche Kathedraal te leiden. Dat deze eervolle taak met geestdrift werd
aanvaard en gedurende drie jaren, van 1895 tot 1898, met grooten ijver en
nauwkeurige zorg werd vervuld, daarvan kan ieder, die het thans voltooide grootsche
werk met kennis van zaken aanschouwt, zich overtuigen. 't Was het meest
gecompliceerde gedeelte van Cuypers' schepping, dat hier moest worden
verwerkelijkt. Het ingewikkelde systeem van het hoogkoor met kooromgang, de
aansluitende kapellen en traptorens, eischte van den dagelijkschen bouwleider meer
dan gewone oplettendheid en uit de bijzondere zorg, die ook aan kleinigheden is
besteed, blijkt duidelijk, dat hier, behalve een begaafd en bekwaam ontwerper, nog
een toezicht was, dat niet hoog genoeg kan worden gewaardeerd.
Hier te Haarlem vond Stuyt tevens aanleiding om de bouwgeschiedenis van
middeleeuwsche Kathedralen en Thijms ‘Heilige Linie’ tot dagelijksch richtsnoer te
nemen. Hij leefde hier geheel in en voor zijn werk. Daarbij had Stuyt het
onwaardeerbaar voorrecht een mentor van hooge eruditie en fijnen smaak te vinden
in den toenmaligen Vicaris Generaal van het bisdom Mgr. A.J. Callier, ‘de man, die
met onvermoeide geestdrift en benijdenswaardige scherpzinnigheid getracht heeft
dit monument op te sieren met een schat van zinne-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

225
beeldige attributen, den dooden vorm te bezielen door heilige, ongekunstelde
*)
mystiek’ . De bijna dagelijksche bezoeken aan den kathedraalbouw gebracht door
dezen prelaat, ‘peinzend over geloofsmysteriën, die zich verborgen achter spreuken,
†)
teekenen, symbolen en figuren’ waren voor den leergierigen opzichter even zoovele
wijze lessen over de symbolieke versiering der dragende, schragende en bekronende
deelen. Dat de kathedraal thans een open boek is, waarin voor ieder te lezen en te
leeren valt, is aan Mgr. Callier's aanwijzing in overleg met den architect en den
hoofdopzichter te danken. En de Haarlemsche Kathedraal is dan ook wel de eerste
§)
kerk in ons land, waarvoor de iconographie naar een vast plan werd opgesteld en
ten uitvoer gebracht, voor zoover reeds mogelijk was.

R.C. KERK TE KOPENHAGEN.

Toen de bouw van het koor der kathedraal ten einde liep, keerde Stuyt tot de
samenleving terug en vond in den Kunstkring te Haarlem een zestal schilders, met
wie hij excursies maakte in de mooie omstreken. Ook de oude kennissen te
Amsterdam werden weer opgezocht. Van dien tijd dateeren zijn eerste artikelen in
D e K r o n i e k en H e t C e n t r u m , waarin hij de denkbeelden, soms in heftige
conversatie geopperd, op schrift stelde. Maar tevens kwam de lust, en deze werd
een onweerstaanbare drang, om nu ook eens eindelijk zelfstandig een bouwwerk
te ondernemen, nadat hij gedurende vele jaren de ideeën van zijn meesters had
uitgevoerd.
Reeds tijdens zijn verblijf te Enschedé had Stuyt een woning met kantoor te
Groenloo gebouwd en later nog een paar onbeduidende villa's te Zeist. Maar de
eerste beteekenende opdracht ontving hij van den begaafden, te vroeg ontslapen
schilder Duco Crop, over wien van Stuyts hand een artikel in A r c h i t e c t u r a
verscheen. Wij geven hierbij een photo naar dit eerste bouwwerk van Stuyt; er blijkt
reeds een breken met den gewonen sleur en een streven naar eenvoud en mooie
*)
†)
§)

Zie hierover S t . B a v o door M.A. Thompson.
Thompson: S t . B a v o , blz. 8.
Later volgden de Iconografie der kerk van St. Anna te Breda door Jan Kalf en die der St.
Nicolaaskerk te Jutfaas door Mgr. G.W. van Heukelum.
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verhouding uit. Korten tijd hierna bouwde Stuyt de vier huizen aan den Zijlweg te
Haarlem, die
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bijzondere bekendheid verwierven door de protesten in de H a a r l e m s c h e
C o u r a n t over hun ‘vreemdsoortigen bouw.’ De vreemdsoortigheid, die enkel in
haar voortreffelijkheid bestond, had echter zoozeer de aandacht getrokken, dat de
Eerw. Heer Neuvel uit Kopenhagen, een pastoor tijdelijk in ons land vertoevend,
aan Stuyt opdroeg een kerk voor hem te bouwen.

ST. JACOB'S KERK TE 'S HERTOGENBOSCH.

Ook wel omdat deze vereerende opdracht Stuyt toelachte en hij dus voor eenigen
tijd naar Denemarken toog, werd een hem voorgestelde benoeming tot leeraar aan
de Polytechnische School op den achtergrond gezet. Na zijn terugkeer ondernam
Stuyt den bouw der origineele Sint-Pancraskerk met toren en pastorie te Sloten.
Daar gaf hij tevens aan de pastorie als woonhuis een echt hollandsch karakter. In
't eerst viel deze ongewone pastorie niet zeer in den smaak bij de Eerwaarde
ambtbroeders van Slotens herder, zoodat deze zich zelfs als ‘victime de l'art’ hoorde
betitelen. Thans waardeert men algemeen de harmonie in de beide tegenstellingen,
kerk en pastorie, die met het voorplein en de inrijpoort een pittig geheel vormen.
Dat de Noorsche oude bouwwerken, door Stuyt op zijn reis bestudeerd, invloed
hebben gehad niet enkel op deze kerk te Sloten, - wat wel op onze prent aan de
inrijpoort is te zien, - maar ook en vooral op zijn latere werken, zal geenszins
bevreemden. Te minder nog, als men heeft waargenomen, dat de rationeele
beginselen van eenvoudige en juiste toepassing der materialen in 't Noorden bij de
veel voorkomende houtconstructie opmerkelijk goed zijn volgehouden. En 't zijn
juist deze beginselen, die Stuyt reeds vóór zijn vertrek tot de zijne had gemaakt,
wars als hij is van valschen schijn en pronk. En zoo hij aan Violet le Duc en Ruskin,
van wiens ‘Seven Lamps of Architecture’ hij een Nederlandsche bewerking onder
handen nam, de wijze lessen dankt uit hunne boeken, veel meer leerde Stuyt door
eigen aanschouwing der oude kunstwerken.
Hun verhouding en schilderachtige plaatsing in verband met de omgeving, de
groepeering der bijgebouwen, de profileering van de détails, de kleur en de aanleg
der tuinen en de daaromheen geplaatste hekken, niets ontging zijne aandacht,
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wanneer hij Zondags op z'n fiets door ‘de Streek’ toog met potlood en schetsboek
op zak, 's avonds den rijken buit huiswaarts voerend. 't Is vooral het typisch
Nederlandsch landelijke, dat wij bij geen onzer bouwmeesters zoo beslist
uitgesproken zien. Die huizen en kerkjes,

*)

‘De Streek’ is het gedeelte van Noord-Holland tusschen Hoorn en Enkhuizen.
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die torens, 't is of zij er altijd gestaan hebben, of zij één zijn met den grond en of wij
ze daar reeds vroeger zagen, en dit is vooral het opmerkelijke in de kunst van Jan
Stuyt.
Terwijl velen zich aftobben tot het opsieren met allerlei lijsten en ornamenten en
beelden en baldakijns en pinakels en zuilen, waardoor veelal de bouwsom verhoogd,
maar een leelijk gebouw toch niet gered kan worden, is bij Stuyt van gezochte of
aangehechte versiering nooit sprake. Zet hij hier of daar een gebeeldhouwd steentje
of 't beeld van een patroonheilige aan den hoek van een toren, dan blijft dat in de
lijn van het groote geheel en het accentueert de afmetingen. Zoo zouden wij het
beeld op den hoek van den Slotenschen kerktoren ongaarne missen; daarentegen
is alles aan dien toren zoo zonder eenig aangebracht siersel (zelfs is er geen
zoogenaamd plint), dat alle aandacht juist door dat beeld wordt gevestigd op de
kloeke verhouding van den bouw.

ST. JACOB'S KERK TE 'S HERTOGENBOSCH.

Hoe de concepties van Stuyt ontstaan? Met behulp van een paar
verhoudingslijnen, uit het gelijkzijdig driehoek genomen, speelt hij een dartel en fijn
lijnenspel. Weldra liggen tal van variatiën, even verrassend als spontaan, voor
eenzelfde kerk om hem heen in aardige potloodkrabbels, zooals wij er hier een
afbeelden (bl. 221).
Telkens nieuwe combinatiën, en telkens een kerk, niet gelijkend op een, die wij
reeds elders zagen, maar altijd een gebouw, dat past in en bij zijn omgeving. De
Sint-Antoniuskerk te Utrecht met het mooie stergewelf werd nog niet geheel voltooid,
maar de hier gereproduceerde teekening, waar de toren ter zijde geplaatst zoo fier
boven het breede dak uitkomt (bl. 220), doet zien, dat 't een evenknie is van de
Sint-Jacobskerk te 's Bosch. En toch wat een opvallend verschil weer tusschen deze
twee stadskerken. De kerken van Oegstgeest en Sloten zoowel als de thans in
aanbouw zijnde kerk te Papenhoven daarentegen hebben ontwijfelbaar een landelijk
karakter, met hun breeden, minder hoogen toren en eenvoudigen aanleg. Geen
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dezer gebouwen lijkt op het andere, elk heeft zijn eigen en bijzondere uitdrukking,
maar 't zijn alle echte dorpskerken.
Hoeveel statiger en rijker is daarentegen weer de nieuw ontworpen
Rozenkranskerk aan de Jacob Obrechtstraat te Amsterdam. Hoe kranig flankeeren
daar den breeden ingang de twee sterk sprekende klokketorens, waaruit hoog boven
het stadsgedruisch het klokgelui zal klinken. De voorgevel is een meesterstuk van
vinding en zal door zijn
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ernst in het nieuwe stadskwartier zich onderscheiden als een huis des gebeds
tegenover de gebouwen van allerlei andere bestemming. Maar wat de door Stuyt
ontworpen stadskerken nog onderscheidt, is het ietwat cosmopolitische, dat wij in
zijn dorpskerken tot onze voldoening niet vonden. Door de vele buitenlandsche
reizen, die Stuyt maakte in Noorwegen en Italië, in Engeland en Palestina, in Turkije
en Griekenland, over welke reizen hij in tijdschriftartikelen veel wetenswaardigs
heeft gepubliceerd, kan het voor dezen zoo ontvankelijk gebleken kunstenaar
raadzaam geacht worden nu weer eens tot zich zelf en tot zijn eigen landaard terug
e

te keeren. Want hebben ook onze Nederlandsche schilders in de XVI eeuw, door
hun veelvuldig verkeer met en een langdurig verblijf in Italië, zeer tot schade der
Nederlandsche kunst, hun eigen karakter er niet bij ingeboet? Is Rembrandt, de
grootste onder de lateren, niet steeds dicht bij honk gebleven? Zijn de meeste
schilders der oude Utrechtsche school in hun werken niet al te veel veritaliaanscht?
Een hartelijk gemeende waarschuwing, zooals men nu en dan in advertentiën
leest, bij voorbeeld: ‘Jan, keer terug!’, mag niet overbodig geacht worden op 't
oogenblik dat Stuyt weer gereed staat zich in te schepen naar Amerika om daar de
hemelkrabbers te bestudeeren. Het kan noodig worden, dat de rust en bezonkenheid,
zijn eerste werken eigen, weer worde teruggevonden in stil ge mediteer en gemijmer,
hetwelk tijdens zijn verblijf te Haarlem voor hem de beste voorbereiding bleek. Want
na met alle kunstuitingen van nabij te zijn vertrouwd geraakt, moet ten slotte de
kunstenaar alleen door innig verkeer met zijn muze, de schoonheid, de poëzie in
zijn werk weten te houden, zooals wij die in meerdere werken van Stuyt tot onze
vreugde konden aanwijzen. Mocht hier nog eene opmerking haar plaats vinden,
dan zou het deze zijn: de kleurenkeuze der beschildering, voornamelijk aan de
houten gewelven in de kerken te Ginneken, te Sloten en te Oegstgeest, zijn niet vrij
van zekere ruwe hardheid door het fel rumoerig rood, het te scherp gillend geel of
het koud bibberend blauw. Zij ontneemt aan het interieur de behagelijkheid, die het
overigens als bouwwerk ten volle zou bezitten.

STERGEWELF IN DE ST. ANTONIUSKERK IN UTRECHT.
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Wat de invloed van Stuyt op de Nederlandsche bouwkunst zal wezen, nu hij nog
een groot aantal jaren tot den arbeid voor zich heeft en sinds 1900, door zijn
vroegeren patroon Joseph Cuypers tot compagnon verheven, zich geplaatst ziet in
een eervolle, veel werk aanbrengende positie, zal het latere geslacht met meer
juistheid kunnen bepalen. Wie, zooals wij, hem eens gedurende een dag bezig
zagen in een bouwkeet te Breda, hoe daar bouwheer en opzichter en aannemer en
tal van andere medewerkers,
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met allerlei moeilijkheden bij hem kwamen aandragen, hoe daar een stapel
detailteekeningen, vragend om zijn goedkeuring, waaraan voor elke meestal correctie
voorafging, in korten tijd de revue passeerde, hoe hij op elke vraag een sluitend en
afdoend antwoord moest en kon geven - of het ging over een kapiteel of een goot,
over een gewelf of een lantaarn, over een fundeering of een torenspits -, die zal
moeten erkennen, dat de knaap, in 1883 in het leger der architecten toegelaten,
thans op acht en dertig jarigen leeftijd met vaste hand den maarschalksstaf weet te
voeren. Te hopen is het, dat Stuyt, zijn zelfstandigheid bewarend, steeds het eerlijk
zoeken naar en bereiken van eenvoudige schoonheid zal blijven nastreven.
Utrecht. 1

e

Pinksterdag 1906.

DE NIEUWE ROZENKRANSKERK IN DE JACOB-OBRECHTSTRAAT TE AMSTERDAM.
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Huwelijks- en doodspenningen in de 17 en 18 eeuw
door H.J. de Dompierre de Chaufepié.
In het leven onzer voorvaderen nam de gedenkpenning een veel grootere plaats in
dan bij ons; waar in onzen tijd de zilveren en gouden bruiloften alleen in eigen kring
gevierd worden en men als uitzondering slechts aan het metaal opdraagt om ook
voor volgende geslachten de bode te zijn van het heugelijk gevierde feest, daar
de

gingen er vooral in de 18 eeuw weinig gouden en zilveren bruiloften voorbij, zonder
dat men die herdacht door het doen vervaardigen van eenen gedenkpenning, die
dan zooals men zeide, ‘sprak met tong en taal van 't beeldeteeken.’

1655. OVERLIJDEN VAN SUSANNA HOSCHEPIED.

Zoo was het ook bij sterfgevallen, dan lieten nabestaanden, vrienden, vereerders
eene medaille vervaardigen, waar óf het portret óf een symbool op voorkwam met
de zeer elogieuse opschriften, gewijd aan de gedachtenis van den doode.
Nu kon men in deze aangelegenheid twee wegen bewandelen; wanneer men
vermogend was gaf men aan een of anderen stempelsnijder de opdracht om eenen
penning te maken; van een bevrienden poëet kreeg men dan wel een berijmd
opschrift en men verlangde dan een stuk zeer speciaal vervaardigd voor eene
bepaalde gebeurtenis, maar men kon ook naar eenen zilversmid gaan en daar een
bestaande medaille koopen waar men dan op de daarvoor bestemde ruimte de
namen en de data liet graveeren. Men had dan natuurlijk geen origineel stuk, maar
kon toch zijn magen en vrienden verheugen met een geschenk.
Even een korte technische aanteekening. Men kan op drie wijzen eenen penning
maken, vooreerst: de stempels laten vervaardigen en dan eene medaille doen slaan;
men kan haar ook doen graveeren, dan zijn ze uit den aard der zaak zeldzamer,
daar ieder exemplaar op zich zelf moet worden bewerkt - er zijn zeer veel
gegraveerde huwelijkspenningen; - een derde wijze van bewerken is het drijven der
metalen platen, die dan door eenen ring verbonden worden.
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1693. OVERLIJDEN VAN IDA BLOK.

Wanneer wij ons thans gaan bezighouden met de voorstellingen, die op deze
metalen gedenkstukken voorkomen, dan vinden wij vooreerst de portretten der
personen die worden gehuldigd, 't zij omdat zij huwden of vijf en twintig - vijftig jaar
in den echt verbonden waren, hetzij omdat de dood met zijn zeis hun levensbloem
*)
wegmaaide. Zoo zien wij op een penning van 1655 het sympathieke naar voren
gewende portret van Susanna Hoschepied (847)

*)

De nummers verwijzen naar de Catalogi van het Kon. Penningkabinet te 's-Gravenhage. I.
De Nederlandsche penningen tot 1702. II. De Nederlandsche penningen van 1702-1813.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

231
een twintigjarig meisje dat midden in haren bloei werd weggerukt, als tegenstelling
noemen wij de een en zestigjarige Ida Blok, (1718) een oude vriendelijke uitziende
dame met vol gelaat en gullen glimlach. Keurig zit het kapje op haar gladde haren
en even netjes plooit zich het doekje om haar maagdelijke schouders.
Het opschrift zegt:
Sie 't beeld van Ida Blok een vrouw
Wier deugd en geest en schrandere kennis
Ver boven 't lof van mond en pen is
Die meenig man beschamen zou
Had niet de dood, daer 't al voor bukt
Te vroeg dit voorbeeld weggerukt.

Ida Blok is ook door Vondel aardig bezongen, hij zegt:
Jongkvrouw Ida stil van aert
Slyt haar jaren ongepaart
En wil ergens in een hoekje
Liever met het stomme boekje
Eensaem spreken stil en vrij
Dan zich onder slavernij
Van het huwelijk begeven
Zij wint rust, die zoo kan leven!

Misschien is deze gedachte ook wel opgekomen bij C. Stalpart van der Wiel (1837)
die in 1646 E. Bort huwde en in 1696 zijn gouden bruiloft vierde, want E. Bort ziet
er niet gemakkelijk uit en hij ziet er ook niet bijster vroolijk uit. Hun beeltenissen
staan op een uiterst deftigen penning van Smeltzing. Zijn hoofd is getooid door een
mooie, waardige pruik, haar hoofd door een allergracieust kanten mutsje. Aan de
keerzijde wordt ons de eerste blik gegund op het emblemen materiaal, dat wij
voortdurend in allerlei vormen en gedaanten zullen ontmoeten. Onder een alziend
oog, omgeven door stralen, steken twee handen uit de wolken, die elkander
vastgrijpen, terwijl twee kirrende duifjes er bovenop zitten. Het opschrift zegt, dat
de echtelieden vijftig jaar door de trouw verbonden zijn.
Ons is sympathieker een veel oudere penning (572) van 1624 waarop afgebeeld
staan Paulus van Beresteijn, lid van de Magistraat van Delft, schepen, burgemeester,
en zijn vrouw Volckera Nicolai. Het zijn aardige typische oud-Hollandsche brave
gezichten, die zeker hun mooi feest overwaard zijn. Aan de keerzijde zitten eng
tegen elkander aangedrukt in een nest twee kraaien vormende het symbool der
trouw, een op bijna alle huwelijkspenningen voorkomend embleem ontmoeten wij
hiervoor het eerst: de in zijn staart bijtende slang symboliseerend de Eeuwigheid.
Nog vermelden wij de portretten van Cornelis van Aerssen en Maria Pauw, heer
en vrouwe van Hogerheide, deftige oude lieden, die in 1728 vijftig jaar gehuwd
waren (2449) en A.M. Molière en Elisabeth Véron (3440) die ‘par la faveur de la
providence’ in 1784 hun gouden feest herdachten. Beide stukken hebben bepaalde
kunstwaarde en doen hun auteurs Popkes en Schepp alle eer aan.
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1624. 50JARIG HUWELIJK VAN PAULUS VAN BERESTEYN EN VOLCKERA NICOLAI.

Deze penningen hebben een zeer persoonlijk karakter wat dikwijls nog verhoogd
wordt door eene toespeling op het bedrijf of de omgeving van den vereerde. In
allereerste plaats noemen wij in dit verband: ‘de oudste en grootste landspoeet’
Joost van den Vondel, (1293) op de voorz. staat een uitnemend portret van den
dichter en aan de keerzijde symboliseert een zwaan zijn dichtgenie. Dan mogen wij
niet onvermeld laten Gerard Brandt den predikant der Rotterdamsche
Remonstrantsche gemeente, den uitnemenden biograaf van de Ruyter, (1330) wij
zien daar aan de keerzijde een gezicht op Rotterdam en de jammerklacht: O Licht
vol geest, o geest vol vier - wat staat uw ondergang ons dier!
Wanneer wij nader onzen aandacht wijden aan doode predikanten, zullen wij nog
meer portretten aantreffen. Leeuwenhoeck, wiens studiën wij aan de keerzijde
gesymboliseerd vinden door bloemen en bijen, staat op een artistiek zeer mooien
penning, (1928) wij zien aan de keerzijde ook nog zijn geboorteplaats Delft en het
opschrift daar aardig zegt:
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‘Hij werkte in het kleine maar zijn roem was niet klein.’
Een andere vriendin der natuur was Agneta

1700. TER EERE VAN AGNETA BLOK.

Blok, de ‘Flora Batava,’ wij zien haar als een recht vriendelijke oude dame op eenen
penning (1938) waarop wij aan de keerzijde haar levenstaak gesymboliseerd zien,
zij toch was het, die het eerst in ons vaderland de ananas kweekte. Wij ontmoeten
dan ook de Godin Flora te midden van de buitenplaats Vijverhof aan de Vecht, waar
Agneta haar ananassen kweekte, op den achtergrond breidt zich de mooie Lusthof
uit met zijn bloemperken, palmenhagen en lustwaranden. Op den voorgrond staat
een ananas en melocactus. Kunst en arbeid - zoo zegt het opschrift - brengt voort
wat de natuur niet vermag.
Tot nu toe zagen wij nog alleen de borstbeelden der personen, die men wilde
huldigen, maar ook in levende lijven zien wij hen wier naam en roem men na hunnen
dood aan 't nageslacht wilde overleveren, zoo zit Johann Frederik Bockelmann,
Hofraad van den Keurvorst van den Pfaltz, later Hoogleeraar in de rechten aan de
Hoogeschool te Leiden in zijn studeervertrek terwijl groote folianten hem omringen,
in de rechterhand houdt hij een kussen met het wapen van de Pfaltz, terwijl de
linkerarm rust op den werktafel, in de afsnede wijzen muziekinstrumenten op het
geliefkoosde ontspanningsmiddel van Zijn Hooggeleerde. Twee engelen dragen
een banderol waarop staat: ‘Daar (als Hofraad van den Vorst) was ik vermoeid, Hier
(als Hoogleeraar) rust ik uit.
Een andere hoogleeraar P. van Schooten
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(1294) zien wij in een studeervertrek bezig met op een aardbol berekeningen te
maken. Hij zit rustig in een grooten leuningstoel terwijl een baret zijn geleerd hoofd
dekt, het opschrift maakt een tegenstelling tusschen de nauwkeurigheid der
wiskunstige wetenschap en de onzekerheid van het menschelijk leven. ‘Op een
onverwacht oogenblik geschiedt iets waar men in een jaar niet op gerekend had.’
Ook wanneer de beeltenissen niet op de medailles voorkomen vinden wij
toespelingen op het bedrijf van den afgestorvene; wanneer de Friesche geneesheer
Feddrik Fontein sterft vinden wij zijn bedrijf gesymboliseerd door geneeskunstige
instrumenten (3113). Zoo wordt ook Simon Episcopius' leven gesymboliseerd (677)
en wel door ‘de naakte waarheid’ met palmtak en zon en door de gekleede vrijheid
met speer en hoed. Twee in het voorgeschreven costuum gekleede vrouwen getuigen
er van, hoe Episcopius in zijn leer en leven de waarheid en vrijheid gediend heeft.
Wij vinden op dezen penning een aanwijzing aan wie men zulke gedenkstukken
placht ten geschenke te geven. De erfgenamen van Mr. Simon Episcopius vereerden
(dit stuk) tot gedachtenis ‘aen diegenen die syn E. in syn sieckte bedient en nae
syn overlyden gedragen hebben.’ Zoo vinden wij nog gesymboliseerd Franciscus
a Schooten, hoog-
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leeraar in de wiskunde. Deze was, zooals het opschrift zegt ‘een Archimedes, ja
zelfs een Cartesius’. Doch reeds voorbeelden genoeg

GEGRAVEERDE HUWELIJKSPENNING (BEGIN

17DE EEUW).

om aan te duiden welk een groote rol het bedrijf op de penningen speelde.
Het bedrijf van jonggehuwden of zilveren-, subsidiair gouden bruiloft vierenden
is om elkander te beminnen. Mag het dan verwondering baren, dat de echtelieden
groen, zilver of goud, hand in hand staan op huwelijksmedailles, dan eens staan ze
in een mooi landschap, of op een door gebouwen omgeven plaatsje, of in een kerk
of voor een tempel.
Dikwijls staan ze voor het huwelijksaltaar.
Een groot deel dezer penningen zijn gegraveerde stukken, die men bij eenen
zílversmid kocht terwijl men dan aan den kant de namen en data in graveerde, zoo
is er een uit artistiek oogpunt buitengewoon mooi stuk: op de voorzijde staan in
de

17 -eeuwsche dracht man en vrouw de handen saam verbonden, om hun handen
heen is een ketting die onderaan door een slot gesloten is, die ketting bindt de
handen en harten zamen en een vers aan de keerzijde verklaart ons waarom
tusschen de echte lieden in de dood zit te grijnzen:
Daer 't een en 't ander Hert
Door Liefd' gesloten werd
Siet men veel vreughde spruyten
Druck angst noch lijden groot
Niet anders dan de Doot
Can 't Selfde weer ontsluyten.

Zeer dikwijls legt een derde persoonlijkheid de handen der gehuwden in elkander;
op de oudere penningen is het dikwijls Christus
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1662. 50JARIG HUWELIJK VAN T.C. VAN OVERLOCKHORST EN A. JANSDOGTER.

zelf, die man en vrouw verbindt, ook is het wel eens een priester of zelfs een notaris.
Op een alleraardigsten ouden gegraveerden penning van Frans Cornelis van
Overlockhorst en Annitjen Jansdogter, die in 1662 hun gulden bruiloft vierden zien
wij de echte lieden hand in hand staan voor een in een katheder geplaatste ouden
de

gebaarden man (675). In de 18 Eeuw worden deze oorspronkelijk mooi naïeve
voorstellingen gemaniereerd; wij zien ze dan knielen voor brandende altaren, wierook
strooien, de trappen van een monumentalen tempel beklimmen ja zelfs zitten in een
prieeltje of om een altaar waar ze met de handen ineengestrengeld zitten op gevaar
om zich te branden aan de vlammende harten die op het altaar staan. Een andere
de

factor die er in de 18 Eeuw bij komt en de toenmalige deftigheidsneigingen typeert,
zijn de attributen, wanneer de man in stad of staat een ambt bekleedt. Willem van
Citters die acht maal burgemeester van Middelburg was, doet zich vergezellen van
een genius met de fasces, (2576). Arnoldus van Citters huwt Sara Jacoba Ockerse;
daar zien wij dan de jonge echte lieden geknield voor een altaar en de Maagd van
Zeeland, naast haar de godsdienst, achter de echte lieden een man in lang slepend
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gewaad: 't is Willem van Citters, de vader van den bruigom-magistraat, zooals de
genius met de fasces aanduidt, naast hem een man in krijgmansdracht Jan Cornelis
Ockerse, vader van de bruid en Luitenant-Admiraal van Zeeland. De op den
achtergrond zeilende schepen geven aan, dat Willem van Citters directeur van de
O. Indische compagnie was (2565). Wij zouden deze voorbeelden met tallooze
anderen kunnen vermeerderen.

1653. HUWELIJK VAN W. JZ. MEERMAN EN P. VAN LIMBORCH.

De Wijsheid, het Geloof, de Hoop, de Dankbaarheid, de Trouw, ziet daar de
de

figuren, die in de 18 Eeuw naast de echtelieden op den voorgrond treden. Oneindig
is het aantal cupidootjes en gevleugelde genieën, die in de meest verschillende
houdingen en belast met de meest uiteenloopende functiën helpend optreden, om
het effect van het geheel te verhoogen. Behalve de levende personen, die men doet
meejuichen ter meerdere glorie van het echtpaar, zijn de meest verschillende
attributen, die deels wijzen op de betrekkingen van den man en deels betrekking
hebben op de liefde. De municipale fasces zagen wij reeds. Ook treffen wij, wanneer
de echtgenoot koopman was vaten, balen, zakken aan, wanneer hij wijnkooper was,
wijnvaten en druivenpersen, wanneer hij handelsrelatiën had, Indische landschappen
enz. Was hij krijgsman, dan komen de kanonnen, vaandels, pieken. Voor de Liefde
zien wij verbonden brandende harten, in zijn staart bijtende slang, phoenix,
kraanvogels en de ooievaar. Deze vogel komt echter voor in een ander verband
dan men vermoeden zou, ze vertegenwoordigt de huwelijkstrouw en speelt niet
haar meer moderne rol van kinderbezorgster. Immers op eenen penning van 1771,
op het vijfentwintigjarig huwelijk van A.J. Bierens en S.H. Willink (3236), zien wij
aan de voorzijde op een altaar een ooievaar, terwijl daaromheen kleine, mollige
cupiedjes met toorts, wierookvat, brandende harten, rozenkrans en zandloopers
geschaard staan. Aan de keerzijde staat het volgend versje:
Sedert ons gelukkig paaren
Vloeiden vijfentwintig jaaren
Als een snelle stroom voorbij;
Dat ons hart nu dankbaar zij,
Voor 't genoegelijk huwelijksleven,
Zijn wij kinderloos gebleven
God, ons nader dan het bloed
Heeft het door zijn gunst vergoed.

Zonderling is de symboliek waar de twee echtelieden vergeleken worden bij een
samen gestrengeld boomenpaar, wij zien op de voorzijde twee boomstammen die
om elkander heen gestrengeld zijn, het toelichtende gedicht zegt:
Dus maeckt en strengelt Godt
Twee stammen door de trou
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Tot eene vruchtb're boom.
En kroont 'er met sijn zegen.
Het wijf leeft door de man
De man leeft door de vrou
Zoo wordt d'onsterflikheit
Op 't bruilofsbed verkregen.

1669. HUWELIJK VAN E. DU BOIJS EN M. VAN BLEYSWIJCK. (VOORZIJDE).

Zonderling is ook de volgende symboliek.
Op een juk zitten twee duifjes, aan de eene zijde van het juk hangt een tweeling
aan de andere een bliksem. Onder het juk bevindt zich een ring waarin twee harten
en twee brandende toortsen. Het omschrift zegt: ‘beter te trouwen dan te branden’
't Volgende gedicht staat aan de keerzijde:
Daar 't hart van man en vrou
Gebonden in de trou
In vaste liefden brand
Daar draagt men als een juk
Geluk en ongeluk.
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Standvastig, met verstand
Daar leeft men voor en na
Als 't duifje met zijn ga.

Op sommige penningen is een cumulatie van symbolische wezens en attributen;
zoo op den mooi gegraveerden penning van Willem Meerman en Perina van
Limborch (819).

ZILVEREN-BRUILOFTSPENNING

(18DE EEUW).

Wij zien daar eene vrouw met twee kinderen die in een ring twee herten
voortgeleidt, daarnaast staat een zonnebloem (de vruchtbaarheid) op den
achtergrond trekken twee ossen een ploeg en trekkebekken twee duifjes. Dit opschrift
zegt:
De Liefde die van Godt afvloeit
Twee harten in de Trouwring boeit
En maack se soo gelijck van aart
Dat de eene volgt daar d'ander vaart.

Een laatste voorbeeld van veel attributen ontleenen wij aan eenen penning, die men
speciaal in Amsterdam in de zilversmidswinkels kon koopen. Op den achtergrond
zien wij de Amstelstad met het Y er voor, een boot klieft het water, terwijl op den
voorgrond geplant staan een palmboom, den man, en een wijnstok, de vrouw
aanduidend; beide boomen zijn door een keten verbonden die wordt vastgehouden
door een uit de wolken gestoken hand, beneden op aarde is een kleine cupido bezig
een boompje te enten, een kip zit kiekens uit te broeien, een ploeg doorsnijdt het
veld en heel op den achtergrond komt de Dood aan met een sleutel. Aan de keerzijde
staat het volgende versje gegraveerd:
Zoo langh de Plant na 't ente groeyt
Zoo langh de hen haar kiekens broeyt
Zoo langh de ploegh door d' aarde rydt
Zoo lang het schip de baaren snydt
Wens ik bloey Issendorp stam
In het geseegent Amsterdam
Zyn Eegaas wynrank heeft gedaan
Dat seven looten voor ons staan
Dogh thien van onze Duyfjes syn
Gevloogen uyt des weerels pijn
Tot kroon en scepters heerlijkheit
Geketent aan de Saaligheit
Als hier ook 't Glas ten eynde gaat
En als de Doot syn sikkel slaat
Dan sal geen son of maanenschijn
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Maar Jhova All in Allen sijn.

Wij vinden in dit versje eene aanleiding om de aandacht te vestigen op een
eigenaardig onderdeel der huwelijkspenningen namelijk op de kinderen, de vruchten,
de huwelijkspanden, de olijven, de looten, of hoe men ze noemen wil.
Een gelukkig vader legt in notarisstijl de volgende verklaring af: Ik hebbe
vijfentwintig jaar in den echten staat geleeft en hebbe in die tijd geproduceert zeven
kinderen waarvan 4 op den 31 Mey 1701 in leven waren.

1669. HUWELIJK VAN E. DU BOIJS EN M. VAN BLEYSWIJCK. (KEERZIJDE).

Anders weder is het op den gouden bruiloftspenning van Gerard van den Niepoort
(1274), waar de drie jongens en de drie meisjes werden opgenoemd, en waar uit
Psalm 128 de tekst geciteerd wordt: Uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom
uw tafel. Alleraardigst worden deze woorden geïllustreerd op een zeer mooi
gegraveerden penning, wiens voorzijde wij nader zullen te bespreken hebben.
Het is de huwelijkspenning van Elandt Du Boys en Maria van Bleyswijck, wij zien
daar om den tafel vader, moeder en vier kinderen en de verwijzing naar Psalm 128.
Daar 't een huwelijkspenning is, is deze wissel op de toekomst eenigszins zonderling.
Wanneer Nicolaas van Loon en Emerentia van Veen vijftig jaar gehuwd zijn laten
zij
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een penning slaan (1193), waar aan de voorzijde de wapenschilden opstaan omringd
door rozen en olijftakken, waaraan men drie groote vruchten ziet en zes kleinere.
Wanneer men het niet wist zou men er niet op letten, maar de poëet Brandt bezingt
dezen penning en leert ons, dat de drie groote olijven zijn de drie zoons
voortgesproten uit dit huwelijk, en de zes kleinere de kleinkinderen, alle negen zijn
't ‘afsetsels van het trouwverbond’. De dichter eindigt met deze wensch:
God maak' ten dienst van Amsterdam
Van elke telg een vruchtbare stam.

Behalve olijven worden de kinderen looten genoemd.
In 1688 vieren G. Bolwerk en M. van Zengwerd hun gouden bruiloft. Wij zien de
gouden bruid en bruidegom staan, samen vasthoudend een ring waarin L, daarnaast
staat een forsche boom, waaraan 6 takken en 14 loten, terwijl er twee afgeknotte
lootjes aan zijn. Het opschrift zegt:
Ses takken,
Sestien looten
Uit Bolwerk's stam gesprooten;
Op twee na overent,
Staan hier op goud geprent,
Toen Bolwerk grijs van haaren,
Getrout was vijftig jaaren.

Men ziet dus, dat dit aan den boom zeer juist is aangegeven. Zes takken, zestien
loten waarvan er twee geknot.

1680. 25JARIG HUWELIJK VAN F. WIJNANTS EN A. ESSINGS.

Een heel typisch geval in dit verband is het volgende: In 1736 werd er een prinsesje
van het Huis van Oranje geboren, maar na een half uur stierf de Prinses, nu waren
de stempels voor den penning, dien men slaan wilde reeds gereed, op de voorzijde
was afgebeeld de gelukkige moeder met haar kind op schoot, nu echter het kindje
was gestorven heeft men er snel terzijde naast geplaatst een' oranjeboom, waar
een felle wind een appel van afblaast.
Soms zien wij de ‘schoone loten’ zelf op de penningen verschijnen; wanneer P.
Balguerie en Th. Rijswijck in 1739 hun gouden feest vieren (2583), staan de vijf
kinderen naast een symbolische vrouwengestalte; op eenen anderen penning nog
zien wij een brandend altaar omgeven door vijf kinderen met het volgende versje:
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Daar voor het Echtaltaar
Twee dochters en drie zoonen
Der ouderen schedel kroonen
Naar Vijf en twintig jaar,
Zwaait 't ouderpaar met reden
Den wierook van gebeden.

Niet onvermakelijk is in dit verband nog een penning op de zilveren echtvereeniging
van Petrus van der Parra en Adriana Bake (3198), daar staat aan de voorzijde een
ingedrongen dik knaapje, dat met de rechterhand een kroon houdt boven de
wapenschilden zijner ouders en met de linker een wierookvat zwaait. Deze jeugdige
spruit is na een zeventienjarige echt ‘ontlooken’; 't is dus geen wonder, dat hij zijn
stam kroont op 't zilveren feest, te meer daar zijn vader Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch Indië was.
Meest geven de ouders uiting aan hun blijdschap over het bezit hunner kinderen,
op een penning echter staat het volgende:
De kinderen zijn heel verblijdt
Naar vijf en twintigh jaren tijdt
Hun ouders wel getrout sien leven.

Ja, 't was dikwijls een heele trek om van de zilveren bruiloft te komen tot de gouden!
en menigmaal wordt de wensch geslaakt:
‘hij wenscht den zilveren- dien hij zag
verwisselt in een gouden dag’.

Den grooten vijand dien men te overwinnen had, was de Tijd; die oude grijsaard
gewapend met zijn zeis en zandlooper dreigde wel eens op ongewenschte wijze
handelend
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op te treden, het was dus het allervoorzichtigst om hem maar zijn reis te ontnemen,
daarmede wordt Cupido belast en stelt men zich het volgende tooneel voor. Op den
voorgrond staat een pyramide met XXV en op den achtergrond een met L,
daartusschen bewegen zich de Tijd met opgeheven zeis en Cupido, die de zeis
tegenhoudt. Het veelleerende gedicht zegt:
Dees zuyl en 't saam
Gevlochte handen
Voor Vijf en twintig
Jaar gevest,
Sijn even vast door
Liefden's banden
Schoon dat de Tijdt
Hun dreigt op 't lest,
Godt laat, die 't silver
Feest nu geven,
Gezegent 't goude ook beleven.

Dit soort penningen was in den handel; men graveerde dan namen en data er op
of er om.

1680. 25JARIG HUWELIJK VAN F. WIJNANTS EN A. ESSINGS.

Een ander motief duidt een verder stadium aan; daar heeft Cupido reeds de zeis
van den Tijd weggenomen en troont den ouden Tijd van de zuil met XXV naar die
met L:
Hier torst de Min door Trouen vlijt
De Zeyse van den Grijsen Tijt,
En leijd hem met een blijden geest
De suyl voorbij van 't silvere feest.

Wij zagen nu veel blijdschap en vreugde veel liefde en trouw maar ook op
huwelijksmedailles zijn wel eens dissonanten ontrouw. Zoo was het in 1736. Op 1
December zouden Pieter van Aken en Sara Doll hun gouden huwelijksfeest vieren,
om dit feest waardig te herdenken laat men eenen penning slaan (2548) waarop ze
het bezit constateeren ‘van een dochter met drie looten’ en mededeelen dat de
blijde dag hen noopt om tot Godt's eer aan vriendt, kind en neven een
gedachtenismunt te geven. Doch - l'homme propose, Dieu dispose. Sara Doll stierf
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vóór het feest, nu wordt een kantschrift aan den penning toegevoegd dat laconisch
mededeelt: ‘Vier weken voor het feest gaf Sara Doll den geest’.
Nog anders is het volgende geval: Meynard Uytwerf en Johanna Margarethe
Booge waren in 1743 gehuwd en kregen drie kinderen, maar helaas de liefde is niet
steeds bestendig van duur en in 1754 besloot men te scheiden. Op die scheiding
deed Johanna Booge eenen penning slaan (2999). Aan de voorzijde zien wij een'
gevleugelden jongeling, Hymen, die een toorts bluscht door er mede op den grond
te stampen. Op de keerzij lezen wij het volgende versje:
Toen 't Vuur van twist ontstak
Dat Junoos hoff ontrustte
Toen Hymen 't Echtjuk brak
En sijnen fakkel bluste
Schonk dit de Moederlijke zucht
Aan 't drietal Huwelijksvrucht.

Voordat wij voorgoed van de huwelijkspenningen afscheid nemen en ‘ingaan ten
doode’, een enkel woord over de beteekenis van den Bijbel voor de
huwelijkspenningen. Wij zagen op bijna alle penningen Gods oog en al de opschriften
zijn werkelijk, hoe bombastisch soms ook, vroom en dankbaar jegens God, wij zagen
hoe Christus soms de handen der jong gehuwden in elkander legt, maar ook
tooneelen uit het oude en nieuwe testament komen op deze penningen voor.
Vooreerst dan, uit het oude testament, en wel zeer dikwijls, vinden wij afgebeeld
het mooie tooneel waar Rebecca aan den knecht van Abraham te drinken reikt; wij
zien het op afwijkende wijze wedergegeven; nu eens staan Rebecca en de knecht
naast de put dan weer knielt Rebecca voor hem neder; op den achtergrond ziet
men steeds de
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kameelen. De penningen waarop deze voorstellingen voorkomen zijn meest zeer
mooi gegraveerd, en hebben een eigenaardige aantrekkelijkheid door de
landschapgroepeering om de handelende personen heen en door de gracieuse
beweging van Rebecca. Een tweede tooneel is dat waar Laban Rachel aan Jacob
geeft: ‘Toen Laban Rachel stelde aan Jacob's groene sy, was 's herders ziel
vernoeght van al de slavernij’; ook hier treft de mooie groepeering en de smaak
waarmee het landschap behandeld is.

1660. DOOD VAN GOVERT FLINK.

Zeer eigenaardig is het tooneel ontleend aan den apocryfe bijbelboeken. Op den
penning dien wij reeds vermelden van Elandt du Boys en Maria van Bleyswijck zien
wij het verhaal van Tobias. Men weet dat de engel des Heeren aan Tobias het
middel leerde om den kwaden geest te verdrijven, die maakte dat de zeven eerste
echtgenooten van Sara, dochter van Raguel, omkwamen in den eersten
huwelijksnacht. Tobias heeft de wonderbare visch gevangen wiens hart en lever hij
voor zijn kunstbewerking noodig heeft. Op onzen penning zien wij hoe Tobias bezig
is de vermaningen van den engel te volgen. Hij heeft een kolenvuur aangelegd en
plaatst daarop het hart en den lever van den visch; wij zien den kwaden geest
wegvliegen. Dit alles geschiedt op den achtergrond, op den voorgrond liggen Sara
en Tobias te bidden voor een groot bed. Wat was den volgenden morgen Raguel
niet blijde toen hij, nadat hij voor alle zekerheid reeds een graf gegraven had voor
zijnen schoonzoon van één nacht, hem in levende lijve voor zich zag staan. Op dien
zelfden penning, waar wij reeds de illustratie van Psalm 128 op zagen, vinden wij
ook de ontmoeting van Rebecca met Abraham's knecht en een aan het nieuwe
testament ontleend, zeer veel voorkomend motief, de bruiloft van Kana namelijk.
Wij zien in verschillende variatiën dit bruiloftsmaal weergegeven: om een ronde
of vierkante tafel zitten de gasten neer, de gekroonde bruid in het midden, en aan
een der einden Christus, die de vaten op den grond aanraakt waardoor het wonder
geschiedt dat met bewonderende verwondering wordt aangestaard door de
omzittende gasten.
Tot nu toe zagen wij in hoofdzaak penningen gewijd aan blijde gebeurtenissen maar
toch gluurde hier en daar de Dood reeds om een hoekje, die alleen een einde kon
maken aan de lange jaren van Liefde, Trouw en Geluk.
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Thans gaan wij in tot dien Dood zelf, die aanleiding gegeven heeft tot het ontstaan
van tal van penningen. Meest lieten vereerders of nabestaanden die vervaardigen
en uitreiken aan de vrienden van den doode of aan hen die hem ten grave droegen,
zoo zegt een versje:
Dit wordt U toegedacht
Die Lysbert Swaan
Ter aarde bragt
Weduwe van Jan Wat.

Meer nog dan bruiloftspenningen kocht men deze stukken geheel gereed in de
goudsmidswinkels en liet er dan naar eigen smaak opschriften op graveeren. Het
meest voorkomende type is het volgende: Aan de voorzijde ligt de doode op een
baar uitgestrekt terwijl engelen de baar steunen, op de baar is plaats voor een
opschrift, terwijl boven in het veld engelen een handerol dragen waarop meest
gegraveerd is: Siet de Doot is een Inganck ten leven. Alles is door hemellicht
bestraald waarin de naam van Iehovah vermeld is. Op den penning, dien wij tot
voorbeeld kozen en die aan de nagedachtenis van Govert Flink gewijd is (891) staat
op de baar:
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en

Geboren te Kleef, in den Iaere 1615 den 25

van Louwmaent - Gestorven t'

en

Amsterdam 1660 den 2 van Sprokelmaent. Aan de keerzijde grijnst de Dood ons
aan; hij houdt twee brandende toortsen en een groote doek, weder bestemd voor
een opschrift; onderaan is, omgeven door vleermuizenvleugelen, een cartouche
waarop: Memento Mori. Op onzen penning staat het volgende versje van Joost van
den Vondel,
Hier liet Flink het sterfelijk deel
Wiens ontsterfelijke geest
Tuigt met syn gekroont penseel
Hoe natuur den schilder vreest
Die zyn doeken 't leven gaf
Kunst braveert de Doot en 't graf.

Met de zelfde voorzijde vindt men een andere keerzijde gecombineerd. Daar is de
cartouche van het opschrift gevormd door doodsbeenderen terwijl ter zijde twee
geraamten staan met zeis en omgewenden toorts, boven op de cartouche zit een
genius bellen te blazen aldus symboliseerend het brooze van het leven. Als voorbeeld
vermelden wij den penning, die Ida Blok huldigde (1718):
Dus houd men Naam en beeld in wezen
Nu Ida Blok ons hier begeeft
En boven by haar schepper leeft
Een bruyt uyt duysent uytgelesen
Om 't lam te volgen in zyn hof
Met onnavolglijk maagden lof.

Een derde zeer veel voorkomend type vertoont aan de voorzijde een gekroond
doodshoofd, rustende op doodsbeenderen, terwijl de cartouche daaronder gevormd
wordt door het lijk en twee engeltjes, waarvan de een een toorts draagt de andere
bellen blaast ‘Saligh sijnde dooden die in den Heer sterven want sy rusten van haren
arbeyt’ luidt de spreuk op een boven in het veld zich kronkelende banderol; op het
doodshoofd staat een zandlooper. De keerzijde vertoont ons de cartouche, twee
weenende engeltjes, terwijl boven de Dood zijn mageren kop vertoont. Op dezen
penning was het doodshoofd en face geplaatst maar er is ook een serie penningen,
waar het en profil is weergegeven en waar de zandlooper vervangen is door een
lamp. Op een der penningen (1946) van dit type komt een curieus opschrift voor:
Omdat U Laeste Plight - mijn lijck ter aarde leyt - wort U dit kleyn geschenck - Vereert
tot Dankbaarheid - Ter Gedachtenis van Anna Roemers obiit den 18 Decembr 1665
out 59 jaer, moeder van 22 kinderen.
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1685. OVERLIJDEN VAN W. VAN DER LINDEN.

Maar ook zijn er penningen voor speciale gevallen vervaardigd. Zoo sterft in 1685
op 43 jarigen leeftijd Willemina van der Linden (1355). Aan de voorzijde staan een
urn en het familiewapen, omgeven door weenende engeltjes en doodsattributen.
Aan de keerzijde staan tegenover elkander een gehelmde vrouwen gestalte met
schild en speer; dit is, zooals er boven staat, de Deugd; tegenover haar staat in een
eenigszins verlegen houding, met knikkende knieën, magerder dan ooit de Dood.
Het opschrift zegt ‘mij zult ge nooit de baas worden.’
In 1674 sterft freule Agnes Adelheyt van Boetzelaer. Aan de keerzijde van dezen
mooien gedreven penning (1195) zien wij een zeer welig groeienden boom, naast
een verdorden stam die omgetrokken wordt door den dood, er onder staat: Psalm
90. Des morgens bloeit het, des avonds wordt het afgesneden.
Uit den aard der zaak wordt de Dood ook afgebeeld als de groote maaier, die
met zijn scherpe zeis alles wegmaait, zoo b.v. de
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tienjarige Maria Mossel die, als een bloem gepersonifieerd, onverbiddelijk wordt
weggemaaid.

1696. OVERLIJDEN VAN DS. WILKENS TE HAARLEM.

Het opschrift op haren begrafenispenning (2503) zegt:
Is 't zaligst vroeg bij
God te weesen
En geeft de wereld
Hier niet veel
Als Moeyte, Droevhijd
Zorg en Vreezen
Dan heeft Maria
't beste deel.

Een geheel afzonderlijke vermelding verdienen de penningen vervaardigd op doode
predikanten. De belangrijkste penning in dezen gedachtengang is wel die op den
Haarlemschen Lutherschen predikant Iohannis Wilkens, die bij het bedienen van
het avondmaal op den kansel stierf. (1840) Aan de voorzijde zien wij de viering van
het avondmaal in de stampvolle kerk, aan de keerzijde de begrafenis, het lijk wordt
weggedragen terwijl op den achtergrond Haarlem ligt en op den voorgrond een tafel
staat met den bijbel en een kaars die door den storm wordt uitgeblazen. Het opschrift
zegt:
Op 't reyken van het Avondmaal
Is hy geruckt in 's Hemelszaal.’
de

Dit had plaats op Paaschdag 22 April 1696. In de 18

Eeuw werden vele bedienaren
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1696. OVERLIJDEN VAN DS. WILKENS TE HAARLEM.

des Goddelijken woords op penningen afgebeeld zoo Iohannis Ens (2481),
Hoogleeraar in de theologie te Utrecht, Henricus van Velsen (2658) ‘het licht en
sieraad der kerk’ - aan de keerzijde zit de Godsdienst hem te beweenen, en houdt
de tijd den leeggeloopen zandlooper omhoog - zoo Cornelis Houthoff (2662), die
bij zijn leven Hemel's licht verspreidde te Amsterdam, I. Breukelman (3026), die
schitterde te Driehuizen, Alblasserdam, Zierikzee, Hoorn, Rotterdam en 's
Gravenhage; zoo Muilman, die in vier verschillende gemeenten zich van zijn taak
kweet voordat hij afgelost werd, zoo Sandijk (2444) op wiens penning het volgende
gedicht staat:
‘Hier ziet g' als in een spiegelglas
Hoe Sandijks deftig aanschijn was
Wiens licht op 't Leyds Atheen gerezen
In twee jaar tijds door Dwinglô heen
En Arnhem strax den Haag bescheen
Om Zions troost en Vreugd te weezen
In geest, in taal, in deugd, in vlijt
Een heerlijk wonder van sijnen tijt.’

Inderdaad het woord deftig is hier uitnemend gekozen, want al die predikanten
hebben iets deftigs en wel doorvoeds over zich. Ook de opschriften op deze
penningen
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zijn uit den aard der zaak deftig; deels zijn het bijbelteksten, zoo op één penning
soms vier; dikwijls zijn dit de teksten door den afgestorvene in zijn ‘laatste predikatiën
verhandelt.’ Het zijn laatste ‘swanengalmen.’ Wij zagen reeds hoe ook de plaatsen
vermeld werden waar de dominees stonden, zoo was Johannis Vollenhoven (2155)
‘gequeeckt weleer in Jezus schoot, zoo hoog begaafd met geest van bove, in zuivere
leer en taal groot. Vledder moet sulx met Zwol getuygen, ook Leiden neffens
Amsterdam.’
Een andere bedienaar des Heiligen woords is ds. Haring (2156), die te Uytgeest,
Edam en Utrecht ‘stond.’ Op dezen penning komt de volgende zonderling
ontboezeming voor: Heer Haring in sijn tijd - vol ijver, ernst en vlijt - voor God en
voor zijn zaak - getrouw met veel vermaak - verlaat dit onderaards - zeer snel, hij
zeyd ik stik - en vliegt zo Hemelwaards - als een oogenblik.
Ook in min of meer gezochte woordspelingen plachten deze opschriften sterk te
zijn. Gerardus Douw b.v. die in 1705 te Utrecht stierf, wordt aldus herdacht (2099):
Douw die weleer met 's Hemels leer Gods kerk Bedauwde.
In 1765 stierf dominus C. Engels, deze wordt aldus beweend (3111): Schrij nu o
Haagsche Kerkgemeente - Besproei met tranen 't koud gebeente - Van uwen Engel
- die vol Hemelslicht steeds suyver blonk voor ieders aangezicht.

1757. OVERLIJDEN VAN DS. J. BREUKELMAN.

Zoo als J. Lastdrager (1352): Die Godes last droeg aan zijn kerk - Heeft nu bij
Gode 't loon van 't werk. Zoo ook ds. Smit (1507): Met Godes hamer sloeg dees
Smit - In 's Hemels kamer hij rustend zit.
Wij eindigen met de vermelding van een penning, die de twee gedachten trouwen
en sterven verbond, want, zoo staat er aan de voorzijde: ‘Na de uur van de trouw,
volgt de uur van de Doot.’ Op de keerzijde staat het volgende:
Waerde kints kindre, lieve pande
Neemt dees Penning in de hande
Die van U Over-ouders is
Voor U een gedaghtenis
Dat zij Vijf en twintigh Jaren
Door het Houwlijck ginge paren
En Groot Vaders vierde vrouw
En Groot Moeders tweede trouw
En in Liefde syn getrout
Nu men Zilvere Bruiloft hout.

's-Gravenhage, Juni 1906.
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ACRAGAS, HET TEGENWOORDIGE GIRGENTI.

Trinacria, door G.B. Hooijer.
Als de Waal goed vastgezeten had, zooals wij schooljongens het noemden, en de
dooi viel in en het hooge water kwam, dan begon de rivier te kruien en werden
groote ijsschotsen tegen de kribben en glooiingen der dijken opgeduwd. Zij stapelden
zich op elkaar en braken af en vielen om en vormden hooge wallen van ijs, waartegen
weer andere schollen werden opgedreven, die liggen bleven, half op het land en
half in het water. Op de ongelijke onderlaag barstten en braken zij en vormden zij
nieuwe opstaande kanten, waartegen het afsijpelende dooiwater bleef staan en
weer bevroor, en er ontstonden bobbels en geulen en gaten.
Op een zonnigen winterdag werd haar oppervlak de heerlijkste speelplaats, die
wij maar bedenken konden. De boerenkinderen, die er al een glijbaantje hadden
gemaakt, werden spoedig genoeg door ons verdreven en stonden hier en daar op
een bergje van ijs, zuigend op een ijspegel, met afgunst naar ons te kijken.
Het was trouwens de moeite waard te zien, hoe wij in twee clubjes ons over het
glibberige, hellende vlak verdeelden; hoe wij ieder onze eigen schol met een muurtje
van ijsblokken omringden, tot daar, waar zij in het water dook, en wij aldus ons zelf
tot eigenaars verklaarden van dat speciale stuk; hoe wij met stokken haakten naar
voorbijdrijvende scholletjes en tusschen het rijswerk van een krib een hol betrokken
onder een ijsplaat, en hoe wij van de beenen sloegen en afzeulden in een plas.
Wat hebben wij daar gezellig gestoeid en verwoed gevochten en sneewballen
gewisseld met de boerenkinderen en hen aangevallen op hun hoogten. Wat hebben
wij ons gezamenlijk dapper te weer gesteld tegen schippersjongens van de overzij
der toegevroren havenkom, totdat eindelijk de diender kwam en ons allemaal
wegjoeg.
Nu ik, bijna een halve eeuw later, terugdenk aan dien tijd uit mijn jeugd, is het mij,
of mijn vingers weder beginnen te tintelen en mijn wangen te gloeien.
En dat jongensgedoe begint me nu voor te komen als een interessante periode
uit mijn leven, heel wat interessanter dan ik ze toen vermeende te zijn, want hier in
Italië kwam ik tot de overtuiging, dat, wat wij kinderen toen speelden op de schotsen
van de Waal, al voor twee dozijn eeuwen op de zelfde wijze door de volken om de
Middellandsche zee was afgespeeld op de aardschol, die toen Trinacria genoemd
werd en nu Sicilië heet. Wij schooljongens waren de Grieken, die Girgenti en
Syracuse stichtten en met muren omringden; de boertjes waren de Siculen en de
Phoeniciërs, de vroegere bewoners; de schipperszoons de mannen van Karthago,
en de diender was het onweerstaanbare, groote Romeinsche rijk.
En wat ik als schooljongen ook niet wist, leerde ik nu, dat het eiland ongeveer op
de
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DE MONTE PELLEGRINO.

zelfde wijze werd gevormd als die glinsterende gladde, hellende speelplaats aan
den dijk.
Met een groote aardschol, wellicht drijvend op een zwavelzee, had het vastgezeten
aan Afrika's kust. En toen die zee was gaan kooken, brak de schol en rees aan de
noordzijde en daalde aan den zuidkant, waar het zeewater er overheen spoelde,
en er vormden zich hier ook allerlei ronde bulten en diepe uitspoelingen en breuken
met steil opstaande kanten naar het noorden en flauwe hellingen naar het zuiden,
en het werd een speel- en een vechtplaats voor de machtigste rijken der toen
bekende wereld.
Aan de noordzijde van het eiland, waar loodrechte bergwanden oprijzen uit zee,
en baaien en inhammen gevat worden tusschen rotsachtige kapen, ziet men het
resultaat dier natuurwerking in volle glorie. Vooral bij Palermo, waar de Pellegrinoberg
zoo sprekend gelijkt op een afgebroken ijsblok, eenige honderden malen vergroot,
en waar een ring van bergwanden, met den Monte Grifone en de Catalfano-rotsspleet
weder aansluitend tegen de zee, de gouden schelp omvatten, waarin de stad met
haar ruime kaden, breede straten, blanke paleizen en kerken van goud mozaïek
gelegen is. Nu in December buigen de takken der millioenen oranjeboomen onder
het gewicht der rijpende gouden appelen, en over een paar maanden zal de gansche
Conca d'oro bedwelmend geuren naar miriaden van blanke oranjebloesems. En
van de hoogte boven Taormina, dat goddelijke plekje op een bijna loodrechte rots,
200 meter boven den zeespiegel aan de noord-oost zijde van Sicilië, zou men het
hellen van het terrein met zijn kleinere inzinkingen en opheffingen nog duidelijker
kunnen volgen dan nu het geval is, als daar de arme aardbol, na dat kruien van een
stuk van zijn oppervlak, niet die vurige puist had gekregen, waaruit zoo nu en dan
nog wat heete lava sijpelt, en die wij menschenkinderen de Etna noemen.
Die zweer is de redding van Sicilië geweest, niet enkel als veiligheidsklep voor
het kooken en spoken onder den grond, maar ook als bewaarster van het
hemelwater, dat in dikke sneeuwlagen tegen haar hellingen ligt tot droogte en hitte
heerschen, en als verspreidster van lava-uitwerpselen over het oostelijk deel van
het land, die door verweering steeds weer opnieuw in vruchtbare aarde worden
omgezet.
Dat bemerkt men eerst recht, als men door de bloeiende tuinen en de oranje-,
citroen- en olijvenbosschen der Conca d'oro het binnenland ingaat, waar de vochtige
zeelucht haar werking verliest.
Nimmer zag ik een land grondiger afgeschaafd en opgevreten dan deze aardschol
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WAT IK OP DEN VOORGROND SCHETSTE IN REINE FANTASIE.

door de meest beschaafde volken der oudheid werd gedaan.
Moeder natuur moet er wel een bosch-tapijt over heen geworpen hebben, toen
zich nog geen mensch met haar doen en laten bemoeide, want zelfs nu houdt de
droge tijd niet langer dan een half jaar aan, en waar nu nog maar een beetje aarde
op den rotsgrond te vinden is, groeit er dadelijk een boom, als men er maar een
stekje plant.
En ziet: toch is het binnenland bijna totaal boomloos en, met uitzondering van
enkele kleine geel-bruine stadjes haast niet te onderscheiden tusschen de overal
verspreide rotsblokken en steenen, ook zoo goed als onbebewoond.
Gaande dwars door het eiland van Noord naar Zuid had ik het gevoel, of ik een
mier was, loopende over het verdroogde vel van een mummie, waaruit hier en daar
de verbleekte knooken staken. En het rook er overal naar zwavel.
Een akelig uitgestorven land leek het mij, nog griezeliger nu het lag te bakken in
fellen zonneschijn, die de steenen uitwassen nog witter en de holen en gaten nog
zwarter maakte en het gemis aan schaduw nog sterker deed voelen.
Maar die verlatenheid bracht mij in de juiste stemming om een bezoek te brengen
aan de schim van Acragas, een wereldstad van voor vier en twintig eeuwen, daar
aan de lage zuidkust, die zonder baaien of inhammen in één enkele lange strekking
langzaam afglijdt in zee.
Let wel: ik spreek van de schim van een stad, niet van een doode stad zooals
Pompeï, waar het er iets van heeft, of alle daken der huizen enkel zijn afgebroken
om te laten zien, dat er nergens een levende ziel meer huist.
Om Pompeï een schijn van leven in te blazen, kan men volstaan met een matige
inspanning van de verbeelding. Trek slechts de muren nog ongeveer een meter
hooger op, met hier en daar een enkele tweede ver-
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dieping; bedek ze met platte daken of vierkante Romeinsche pannen; zet nieuwe
kapiteelen op de kolommen van het perystilium binnen de woningen der voornamen
en leg er een architraaf overheen; doe hetzelfde met die van het forum en de basilica;
restaureer nog wat meer op het hooge terras van Jupiters tempel; schilder de roode
letters der annonces tegen de kale grijze muren nog eens over, en de stad van ruim
20000 inwoners ziet er weer uit als weleer.
Schik dan groenten en vruchten en koopwaren en bronzen vaatwerk in de donkere
steenen hokken, die hun licht ontvangen door de opening aan de straatzijde; hang
trossen uien tegen de wanden en stapel kool en sinaasappelen op houten schabellen;
span touwtjes langs de muren en over de daken, waaraan allerlei waschgoed droogt,
en er komt kleur in de grijsheid.
Voer verder tweespannen van witte ossen met geweldige hoornen door de Strada
Stabiana, de breedste (8 meter) der smalle straten, en laat ze zware wagens
voorttrekken beladen met steenen, waarvan de raderen hossen en schuren in de
diepe sporen, die zij groeven in het steenen-plaveisel; laat overmachtig beladen
ezels balken en troepen geiten blaten en de menschen in de zoo welbekende
romeinsche kleederdracht zich verdringen op de smalle, hoog gelegen trottoirs,
inkoopen doende in de kleine winkeltjes, dingend en schreeuwend, of met den rug
tegen den zonnigen muur kalm toekijkend naar al die drukte, en Pompeï begint te
leven, en de eerste eeuw onzer jaartelling verrijst voor ons oog.
Wij hebben maar even de oogen te sluiten en dan zien wij b.v. twee jonge burger
dames haar kleeren bijeen nemen, nu ze stappen van den eenen grooten steen op
den anderen, die op de hoeken der straten de verbinding vormen tusschen de beide
trottoirs, uit vrees zich te bezoedelen aan den modder en het afval en de mest,
opgehoopt op het een halven meter dieper gelegen wagenspoor, waarin het water
sijpelt, dat de slavinnen morsen uit de fonteinen op de kruispunten.
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Zij hebben haar bad genomen in de vrouwenafdeeling der terme Stabiane en zijn
nu op weg naar huis.
Elegante figuurtjes zijn het, met de zwarte haren hoog opgemaakt, de lange witte
kleeren met kleurige randen, de blauwe en geele tunica's zoo mooi gedrapeerd om
de slanke lichamen.
Beleefd houdt een karrenvoerder zijn zwarte buffels tegen, voor hij ze voorzichtig
leidt tusschen die overstap-steenen door, om de dames niet te hinderen.
Tot belooning krijgt hij een vriendelijken blik uit die groote donkere oogen, en van
uit de diepte lacht hij terug en laat in zijn zonne-verbrand gezicht zijn witte tanden
zien.
In de Decumanus Major, de andere hoofdstraat, die de eerste kruist, daar waar
de peiler van de waterleiding staat, kunnen zij rustiger gaan, daar mogen geen
vrachtkarren rijden en is het plaveisel ook niet zoo vuil. Daar wonen de deftige
lieden, op enkele plaatsen met kolommen met mooie kapiteelen voor de ingangen
in de meestal blinde, onversierde muren; en daar staat schuin tegenover de eerepoort
met het bronzen ruiterstandbeeld, geflankeerd door het groote badhuis, waar het
altijd zwermt van jongelui en officieren, en waar vrouwen van licht allooi....
Zoo zou ik door kunnen gaan en heel Pompeï beschrijven en voor uw verbeelding
oproepen en doen leven, want waarlijk, ik weet er meer van dan een Pompeïaansche
schooljongen vóór hij onder de lava-asch bedolven werd.
Kon hij even vrijelijk als ik ieder huis binnen gaan en rondsnuffelen waar de gasten
ontvangen werden, de vrouwen en kinderen huisden en sliepen, waar en waarin zij
haar kleeren bewaarden en haar eten kookten?
Zou mijnheer Vetti hem maar zoo grif-weg toegelaten hebben in zijn binnenplaats
met de waterspuitende marmeren beeldjes, of hem hebben geroepen in zijn
studeerkamer om er de engeltjes te bewonderen op zwarten grond, waarmede hij
zijn wanden deed versieren?
En zou de keukenmeid hem niet een stuk brandhout naar zijn zwarten krullebol
gegooid hebben, als hij in haar keuken was komen gluren naar de bijzonder
realistische voorstellingen, die haar liefje, naar ik veronderstel, een der vele jonge
artisten in dit dorado voor fresco-schilders, als herinnering aan het mingenot door
hen beiden gesmaakt, tegen den keukenmuur schilderde?
Ja, in Pompei werd ik beter te huis dan in eenige hedendaagsche stad. Maar met
het 500 jaren oudere Acragas, het tegenwoordige Girgenti, is het een ander geval.
Dat is en blijft voor mij een schim.
Niet zooals het ligt gezien van de landzijde.
De Waal vriest niet iederen winter dicht en kruit niet ieder voorjaar. Ook de natuur
hield zich hier rustig, nadat zij eenmaal Sicilië had geformeerd en de Etna
opgebouwd; en de steile kant van de voorlaatste aardschol, waarop de noordelijke
stadsmuren werden opgetrokken, is vrij wel onveranderd gebleven. Op mijn schetsje
daarvan heb ik dan ook niets anders dan den tempel van Jupiter Atabyrius en dien
van Afrodite behoeven aan te geven ter plaatse, waar zij vroeger stonden en de
overblijfselen nog aanwezig zijn. Ik heb wat hersteld aan de oude stadsmuren en
de poort van Atenea, en wat boompjes geplant en huisjes gezet op den nu zoo kalen
voorgrond.
Indien ik het voorleggen kon aan den tiran Theron, die de stad vergrootte en
bevestigde, die de Karthagers versloeg en zijn duizenden gevangenen tempels,
kanalen en waterréservoirs deed bouwen en houwen, dan maak ik mij sterk, dat hij
zeggen zou, ‘kijk, ik geloof zoo waar, dat dit mijn Acragas verbeelden moet’.
Ga ik staan aan de binnenzijde van dien muur, en zie ik neer over de hellende
vlakte, rechts en links afgeschuurd door twee riviertjes, die zich aan haar
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benedenkant vereenigen en dan uitwateren in zee, dan kan ik den zuidmuur bijna
even nauwkeurig schetsen.
Want van de vier tempels, die zich daar verhieven, bezit de linksche, die van
Juno, nog een volle zuilenrij en een architraaf; is de tweede, de Concordia tempel,
nog geheel intact, en zijn de overblijfselen van dien van Hercules en dien van Jupiter
nog op grooten afstand duidelijk te onderkennen. Zij teekenen zich helder af tegen
den achtergrond, waar-
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over de vallende avond zijn teer blauw waas gaat spreiden, tegen het lichtende
zeevlak, dat glimt als zilver en goud, en den rose hemel en de paarse wolkjes,
waarachter de zon ter kimme daalt.
Maar van wat er tusschen die muren lag, geven de geschiedenis en het terrein
slechts zeer onduidelijke lijnen aan.
Ja, de holle weg, waar vroeger de gouden poort heeft gestaan, naast den tempel
van Jupiter, ging ik door en de inzinking voor het réservoir zag ik. Ook was ik bij de
oude bron, waaruit zich nu nog de bevolking van Girgenti, het levende stadje in den
noordwest hoek van het verdwenen Acragas, van water voorziet.
Daar werd ik zelfs aangebedeld door een vermoedelijken afstammeling der
vroegere bewoners, een uiterst smerig, in lappen en vellen gehuld zes-jarig jongske
met een grieksch profiel en italiaansch vuile handen en voeten, die, toen ik hem
geen antwoord en geen soldo gaf, de Berlitz methode op me ging toepassen. ‘Ecco
acqua,’ en hij wees op de bron; ‘ecco asino’ en hij sloeg zijn ezel. En toen ook dàt
mij koud liet, vroeg hij, ten einde raad, ‘do you speak inglese?’ Dat was het summum!

DE MACHTIGE, PRACHTIGE VUURBERG.

Als hij mij maar op weg had kunnen helpen bij mijn zoeken naar verdwenen straten
en pleinen en huizen, dan zou het een nooit te vergeten dag voor hem geworden
zijn.
Want, niet waar? de schim van een stad te kunnen determineeren, is wel een
handvol soldi waard, en wat ik nu op haar voorgrond schetste, is reine phantasie.
Toch heb ik mijn best gedaan. Ik heb zitten teekenen in de cella van den tempel der
eensgezindheid, terwijl daar buiten de Sirocco woei en de zon haar wat omfloerst
licht schijnen deed over de eenzame velden, die vroeger drukke-straten en volle
pleinen waren. Ik heb gestaan in een van de twintig cannelures van een reuzenkolom
van Jupiters heiligdom en ben gewandeld over den neergevallen atlant van ruim
zes meters lengte, die met 37 andere het dak van dit nooit voltooide gebouw heeft
moeten torsen.
Uit den omvang en de diepte van de steengroef op de helling heb ik kunnen
berekenen, hoeveel millioen kubieke meter steen voor den stedebouw werden benut.
In de kamertjes, gehakt in de blokken, waaruit de stadsmuur bestond, zag ik, hoe
de dooden ter ruste werden gelegd. In het museum te Palermo werd mij gewezen,
wat in die graven gevonden werd, beenderen van menschen, niet grooter en niet
anders gevormd dan wij, potjes en pannetjes en vruchten van steen en bronzen
voorwerpen. Ik vond er ook een beeld zonder hoofd uit dezen ouden tijd, en kon
aan de prachtige metopen van Selinonte nagaan, hoe die geweest moeten zijn van
den tempel van Jupiter, waarop werd voorgesteld de strijd tusschen goden en reuzen
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en de verovering van Troje, ook al een schim voor ons in weerwil van de Ilias van
Homerus.
Ik bezocht in Syracuse het nog zoo weinig geschonden theater, waar de namen
der eigenaars nog op sommige loges gegrift staan en het décor gevormd wordt door
de stad, heel in de verte drijvend op de blauwe zee.
Ettelijke beeldjes en honderden vrouwenkopjes in terra cotta leerden mij, hoe hier
de dames gekleed gingen en haar zwarte haren kapten. Haar halskettingen,
armbanden, ringen, spelden, reukflesschen; haar aarden potten en kruiken en
pannen van brons en
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CELLA VAN DEN TEMPEL DER EENSGEZINDHEID.

mooi beschilderde vazen bekeek ik met aandacht.
Bronzen helmen en borst- en beenplaten en lansen en zwaarden, voldoende om
een phalanx te bewapenen, zag ik uitgestald... en toch, en toch kan ik mij maar niet
als in Pompeï deugdelijk indenken in dien tijd, toen Phalaris, de bouwmeester van
den tempel op den noordwal, zich met zijn gezellen meester maakte van de stad,
en zijn vijanden braadde in een stier van gloeiend brons; toen 70 jaar later sommige
inwoners er 500 slaven op na hielden, en weder zulk een spanne tijds verder de
meer dan een millioen inwoners leefden in weelde en grooten rijkdom, door den
handel met Karthago verworven.
Waarlijk, ik deed wat ik kon, maar hoe zeer ik mijn verbeelding ook inspande,
Acragas bleef een schim voor mij.
De bloeiende en vruchtendragende boomen, waarin geen enkel vogeltje
kwinkeleerde, die donkere akkers, die eenzame wegen, die geluidlooze zee in de
verte, die blauwe zomerhemel midden in den winter, die groote rust en die hoorbare
stilte daar op en om en boven die vroegere metropolis, dat alles gaf me het gevoel
van een benauwenden droom.
Met verlangen stonden wij dan ook in de vroegte uit te zien naar het rijtuigje, dat
ons naar het station moest brengen.
Maar het was Kerstavond en Kerstnacht geweest, en voor mijn koetsier misschien
de eenige gelegenheid in het gansche jaar, zich te overeten en te veel te drinken
en zich daardoor te verslapen.
Hoe het zij, hij kwam niet en dus met den automobiel van den hotelhouder snorden
wij uit dat droomland tegen de hoogte op en schoten wij buiten de oude muren in
vliegende vaart weer de steilte af, en mijn droom
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liep kans een nachtmerrie te worden.
In den trein kwam ik weer op mijn verhaal. Niets is geschikter om overspannen
zenuwen te stillen dan zulk gezellig gebabbel en getreuzel bij het afrijden, waar,
tusschen en na het druk geroep van ‘partenza’ en het nog harder geschreeuw van
‘pronti’, een kwartiertje verloopt voor de wagon begint te rammelen en te schokken.
En niets is gemoedelijker dan de raadgevingen, die men daarin vindt aangeplakt,
om toch vooral zorg te dragen voor je zelf en de lui, die je bij je hebt; als-je-blieft
niet stil te staan op de treden; geen vingers te steken tusschen de deur, geen portier
open te laten en niets uit het raamje te gooien.
Als men dan verder rondkijkt, is er geen noodrem te vinden, maar ook dat
verontrust niet, als men zich ten minste gewend heeft een Haagschen paardentram
in gang te beklimmen en te verlaten.
Het uitzicht door het stoffige raampje, waaruit men niets gooien mag, kalmeert
eveneens.
Kale, bolronde hellingen; velden bezaaid met steenen, waartusschen iets groens
uit een restantje van teelaarde opschiet, als droevige herinnering aan de graanvelden
van

DE CRYPT.

vroeger, de voorraadschuren van Rome; witte rotsblokken in de vreemdsoortigste
vormen - ik zag er een paar als ezelsooren opsteken uit den grond -; boomlooze
bruine heuvelklingen en scherpgekante bergruggen, de een achter den ander
wegdroomend in het doezelig verschiet. En voor afwisseling een kudde geiten en
een herder met een rooden doek om zijn hoofd en lappen met touwen gebonden
om zijn beenen, en zwavelbranderijen als molshoopen liggend over groote
uitgestrektheden kaalheid, geel en groenachtig en vaalgrijs.
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Zoo sukkelden wij al verder en verder, 't eene uur voor, 't andere na, en bereikten
eindelijk tegen den avond de waterscheiding tusschen het droge en dorre en desolate
binnenland en de moerasachtige vruchtbare vlakte van Catania. Daar verrees
plotseling bij een draai in den weg in volle majesteit de machtige, prachtige vuurberg
gehuld in een breed gespreiden mantel van sneeuw, door de dalende zon met
gulden licht overgoten, zijn koninklijk silhouet met de heerlijkste warme kleuren
afteekenend tegen de smettelooze blauwe avondlucht.
De Grieken, die het bergstadje Enna op de oudste bewoners van het eiland
veroverden, dat met zijn donkere rotswanden zulk een krachtige tegenstelling vormt
met de blankheid van de Etna, moeten wel gedacht hebben, dat er hier voor hen
een tweede Olympus verrezen was, waarop hun goden zouden komen logeeren
en goedgunstig neerzien op het land, dat zij hadden gewonnen met schild en lans,
‘zoo weelderig en vruchtbaar, dat de bosschen, de beken en de meertjes het maakten
tot een tuin, waarin de honden het spoor van het wild verloren door den sterken
geur der bloemen, en waarvan de velden gaven een honderdvoudigen oogst.’
Wat is er van dat paradijs geworden? De bosschen zijn gekapt, de bloemen
verwelkt, het wild gedood, de humus weggespoeld, de beeken en meeren verdroogd,
en nu is alles wat men ziet, ja wel niet zoo kaal als het overige binnenland, maar
toch grootendeels boomloos en dor.
Grieken en Karthagers, Romeinen en Saracenen hebben hier steden gebouwd,
die nog bestaan, tempels opgericht, die nu nog modellen zijn van verheven bouwstijl,
theaters en amphitheaters gekapt in onverwoestbare rots, waterleidingen gegraven,
die nog worden gebruikt, kunst en wetenschap doen bloeien tot heil der volgende
eeuwen; maar ook hebben zij dezen bloeienden tuin der middellandsche zee plat
getrapt en vernield, zooals wij schooljongens de reine sneeuw op de schotsen van
de Waal bezoedelden met onze modderschoenen en de mooie ijskristallen braken
tot gruis.
Is die overeenkomst niet eigenaardig? Zelfs bij ons verstoppertje spelen onder
een schol tegen een krib, konden zij als onze voorgangers gelden.
Dionysius, de heerscher over Syracuse, kapte, een vier eeuwen voor onze
jaartelling, in de groote platte aardschol, waarop hij zijn 33 K.M. lange stadsmuren
stapelde - n.b. met 60.000 arbeiders en 6000 span ossen 5 K.M. in 20 dagen tijds
- een ondergrondsche citadel, die desnoods dadelijk weder zou kunnen worden
betrokken.
Er werden ruime catacomben in uitgehouwen, waarin, volgens den monnik, die
mij rondleidde, met een oud romeinsch lampje met drie pitten aan een kettinkje in
de hand, de apostel Paulus een bezoek bracht aan de Christenen van Syracuse en
preekte in de aansluitende crypt, waarvan ik hier een teekening geef.
Niet omdat ik aan het verhaal van den monnik geloofde, want dit met fresco's
versierde kapelletje in den vorm van een grieksch kruis, dateert uit de vierde eeuw
na Christus, maar om even te laten zien, hoeveel sympathieker die Christelijke
bedehuisjes waren in den tijd, toen proletariërs en slaven de leer van liefde en vrede
omhelsden dan later, toen zij een strijdleus werd en in de St. Pieter kerk te Rome
een uiting vond van grootheid en macht.
Op den weg der graven zag ik de nissen, waarin de Grieken hun dooden bijzetten
en de namen der gestorvenen in marmeren plaatjes bevestigden tegen de wanden.
Langs dien weg met zijn door duizenden lijkstoeten uitgesleten steenen kwam ik
in de Latomia del Paradiso, de reusachtige steengroeve, den betooverenden 40
meter diepen kuil met zijn reuzenzuilen, zijn spelonken, zijn festoenen van cactussen
afhangend langs de gladbekapte wanden, waaruit de machtige tiran zijn muursteenen
deed houwen en waarin hij zijn duizenden gevangenen bewaarde, en waar nu, in
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de grotten de' Cordari, een paar Siciliaansche touwslagers-jongetjes stonden te
draaien aan hun wiel.
Hardop bedelen durfden zij niet uit vrees voor den guardiano, die mij geleidde.
Maar, terwijl hij even omkeek, maakten zij gauw
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met de eene vrije hand dat bekende manuaal van met samengevoegde vingers
eten stoppen in den mond, waarmede de gesticulatie-lievende, om mancia vragende
Italiaan zoo vlug is, en met de andere hand hielden zij hun wiel aan het snorren.
Ik heb wat gelegd in die handen, al wist ik ook vooruit, dat ik geen ‘grazia’ hooren
zou. Daar in het zuiden wordt het verkrijgen van een aalmoes meer beschouwd als
een recht dan als een gunst, en voor het verkrijgen van wat bijna van rechtswege
toekomt, behoeft niet te worden bedankt.
Ik voor mij zag nog wel niet de juistheid in van die door de Bourbons ingevoerde
opvatting. Groote hemel, wat was me dat een paar, die koning en die koningin der
beide Siciliën, die visch vangende Ferdinand en dat zusje van Marie Antoinette! De
Grieken en Romeinen lieten ten minste tempels en amphitheaters na, zij schiepen
de roovers van Calabrië en het bedelvolk van Napels.
Toch gaf ik dien aalmoes, omdat die magere, geele, zwartoogige kereltjes mij
herinnerden aan een hollandsch jongetje, ook klein en mager en met scherpe
donkere oogjes, dat ook eens zoo in een lijnbaan had gestaan, en dat opgroeide
tot den grootsten zeeheld, dien het zeevarende Holland ooit bezat, Michiel
Adriaanszoon de Ruijter, die hier te Syracuse aan zijn wonden overleed.
Toen ik spoorde langs het zeeplaatsje Augusta, waarvoor hij zijn laatsten zeestrijd
streed, heb ik mij voorgesteld, hoe achter die landtong met de witte huisjes en de
oude kerk blinkend in zonneschijn, op het donker blauwe water zijn hoog gebouwde
schepen, met doorschoten zeilen en versplinterde masten aan stuur- en bakboord,
hun vuur braakten en hun kogels slingerden en hun Statenvlag waaien lieten hoog
boven de wolken van kruitdamp.
En het deed mij goed aan het hart, dat het laatste schetsje, 't welk ik in haast
krabbelde in dit land der Cyclopen, met zijn grootsche herinneringen aan Grieksche
stedenstichters, aan veldheeren als Agrippa, denkers als Archimedes, keizers als
Augustus, apostels als Paulus en volkshelden als Garibaldi, gewijd was aan de
nagedachtenis van den Hollander, die door alle eeuwen heen het zuiverste en
edelste type blijven zal van ons volk.

HET ZEEPLAATSJE AUGUSTA
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Siermotieven van de Geelvinckbaai,
door Joh. F. Snelleman.
De vijftien kokers van bamboe op deze bladzijden afgebeeld, dienen deels voor
bewaren van de fijne kalk die tot de ingrediënten van de sirihpruim behoort, deels
*)
als bergplaats voor tabak. De Papoea's van de Geelvinckbaai op de noordkust van
Nederlandsch Nieuw-Guinea, vanwaar de kokers afkomstig zijn, dragen ze met

dragen ze met zich mede in de vergaartasch, waarin alles wat zij onderweg noodig
hebben bijeengepakt is.
De elf kalkkokers 1 tot 3, 5 en 9 tot 15 zijn door Noefoereezen aan de Dorehbaai
gemaakt en werden in Januari van dit jaar aan het Museum voor land- en
volkenkunde te Rotterdam geschonken door den heer Th.H. Ruys, destijds te Doreh
woonachtig. De beide tabakskokers 6 en 7 zijn van Windessi en heeten daar
sasa-manájana (sasa = bamboe; manêjana = met figuren teekenen en insnijden).
De heer J.A. van Balen te Windessi schonk ze terzelfder tijd aan genoemd museum.
De tabakskoker nummer 8 komt mede uit de Geelvinckbaai en behoorde tot de
collectie-Boreel, die in 1902 de heer H.J. van der Leeuw aan het museum ten
geschenke gaf (Catal. Delft no. 582). En koker no. 4 uit dezelfde lokaliteit werd in
1904 aangekocht.
Van onderen is het meerendeel der kokers gesloten door den natuurlijken knoop
van het bamboe-lid, van boven door een stop van wit en zacht hout, die bij negen
kokers een korwarbeeldje draagt. Korwars zijn houten, zeldzamer steenen beeldjes,
waarin ondersteld worden te huizen de zielen der afgestorvenen, die aangeroepen
worden om hulp of raad bij de dingen die men gaat ondernemen of bij belangrijke
voorvallen. Zij stellen menschenfiguren voor, veelal op den grond zittend, met
opgetrokken knieën, waarop de ellebogen rusten; of staande, achter een schild of
een opengewerkte balustrade. Is er een doode in huis dan wordt er een korwar
*)

De hoogte in centimeters vindt men b o v e n iederen koker vermeld; daaro n d e r het
volgnummer en het inventaris-nummer van het Rotterdamsche museum.
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gesneden, en, als deze gereed is, de ziel erin gebracht. Een korwar die zich vergist,
waarop dus niet valt te vertrouwen, wordt weggeworpen.
Een van de beeldjes vertoont eene vermeldenswaardige afwijking, een zwarten
haardos van kasuaris-vederen, zooals gewoonlijk de beeldjes dragen die aan den
voorsteven van de prauwen zijn vastgemaakt.
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De stop is aan den koker bevestigd door een schuifkoord, dat, aan den buitenwand
des kokers, twee rozetten van gekleurd katoen beletten door te schieten, en dat
verder door den voet en den kop van de korwar loopt, zooals de afbeelding 11
duidelijk laat zien.
Afgebeeld of beschreven zijn deze kokers met korwar-stoppen tot dusver niet.
De Clercq en Schmeltz vermelden in hunne ‘Ethnographische beschrijving van de
west- en noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea’

wel de met snijwerk versierde kalkkokers, maar niet dezulken met korwar-sluiting.
In het werk van Uhle ‘Holz- und Bambus-Geräthe aus Nord West Neu Guinea’
(Publicat. aus dem kgl. Ethnogr. Museum in Dresden, VI) zijn op plaat V gelijksoortige
bamboe-kokers afgebeeld, maar geene met korwarbeeldjes.
De kokers zelven zijn versierd met uitgesneden ornementen, in dier voege, dat
de gladde opperhuid van de bamboe rond de figuren die men wil te voorschijn
brengen weggesneden, en de blootgekomen onderlaag met roet of zwarte verf
ingewreven wordt, zoodat het gele ornament op een donkeren grond komt te liggen.
Bij de Timoreesche tibaqs, de bamboe-kokers waarin de Timorees zijn tabak bewaart,
wordt de verdieping, die ontstaan is door het wegsnijden van de opperhuid,
aangevuld met zwarte was, zoodat het gladde oppervlak van het bamboe-lid hersteld
is. Bij de Nieuw-Guinea-kokers vult men niet op: het ornement blijft hooger liggen
dan de, vrij slordig, zwart gemaakte omgeving.
Zooals de heer Loebèr in zijn boek over het ‘Timoreesch snijwerk en ornament’,
(bladz. 14) doet opmerken, is het snijden in bamboe een lastig werk; de opperhuid
is bijzonder hard en verraderlijk glad en het mes heeft steeds een neiging om de
richting van den vezel te volgen en uit te schieten, waardoor de figuur bedorven
wordt. De bedrevenheid van de Papoea's aan de Geelvinckbaai in het
bamboe-snijwerk is, blijkens het hier afgebeelde materiaal, niet bijzonder groot; het
ornement is niet zoo fraai als het Timoreesche en het spreekt niet zoo aan, omdat
het kontrast van het helder-geel en het pikzwart ontbreekt. Maar stijlkarakter zit er
ontegenzeggelijk in.
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Zij die de leer van het vogelkop-motief toegedaan zijn, zullen dit in allerlei variaties
hier terugvinden. Oningewijden, zoekende in deze ornementen naar de afbeelding
van een vogelkop, moeten wel teleurgesteld worden; en daarom is het goed af te
schrijven wat Haddon in zijn ‘Decorative art of British New Guinea’ (bladz. 186) zegt
over de dekoratieve verwording van den natuurlijken vogelkop. ‘When the birds'
heads have become definitely involved in a pattern, they naturally are treated from
a purely decorative
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point of view, and realism is totally abandoned. The upper and lower jaw of the bird's
beak

become converted into several lines, or many degenerate into a single one.’
*)
Het zuiverst is dit motief uitgedrukt op koker 8, die op bladz. 255 nogmaals bijna
op natuurlijke grootte afgebeeld is. Die schuingerichte lijnen, met zijdelingsche
rankvormige uitspruitsels, zouden dan de frequentatieve vorm van een vogelkop
zijn, met een bek die in een rondgebogen haak eindigt.
Gewoonlijk spreekt men van het albatros-motief. Haddon, die zoöloog is, en dus
wel niet verwarren zal den albatros, Diomedea exulans, en den fregatvogel, Fregetta
aquila, noemt bepaaldelijk den laatsten. ‘Unfortunately we have no direct evidenee
as to what the bird is which is to constantly depicted, but in all probability it is the
frigate bird, Fregetta aquila (t.a.p. bladz. 199). De fregatvogels behooren tot de
Palmypedes en hunne vier teenen zijn door zwemvliezen onderling verbonden; de
albatrossen missen den vierden teen en onderscheiden zich door de neusbuizen,
waardoor zij tot de Tubinares behooren. Beide hebben gemeen den in een haak
uitloopenden bek, en hierop komt het in casu voornamelijk aan. En beide zullen zeevogels hebben in den regel een groote verspreiding - wel in het oosten van den
Archipel rondvliegen, hoewel zij niet bepaaldelijk van Nieuw Guinea vermeld worden
en de heer Th.H. Ruys, die jaren lang te Doreh woonde, zeide mij, dat hij daar nooit
een albatros of een fregatvogel gezien heeft.
Opmerkelijk is het zeker, dat wanneer de Papoea's van de Geelvinckbaai er toe
komen om een geheelen vogel van hout te snijden, zooals zij er maken om hunne
prauw-stevens te versieren, zij nooit den vogel met het haakvormige bek-einde tot
model nemen. De vogels bij De Clercq en Schmeltz op pl. XXV en bij

*)

Hein, Die bildende Künste bei den Dayaks auf Borneo, noemt het (bladz. 106) 't
‘Kreistangentenornament’.
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Uhle op pl. I afgebeeld, zoomede de in het Rotterdamsche museum aanwezige
exemplaren,
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gelijken allen meer op duiven dan op albatrossen of fregatvogels. De figuur 7 op
eerstgenoemde plaat zou dan nog 't meest trekken naar een der zeevogels, maar
de schrijvers meenen, dat zij de voorstelling van een papegaai is (bl. 97).
Op verscheidene kokers zal men reeds met een matig vergrootglas dit
‘vogelkopmotief’ kunnen terugvinden, ook als vulling tusschen andere ornementen.
Buiten de bamboe-kokers ligt het voor 't grijpen bij voorwerpen uit dezelfde lokaliteit
afkomstig, bij de schilden van de korwars, bij het snijwerk aan trommen, aan
neksteunsels, aan de hoog-opgaande kunstig uitgesneden prauw-voor- en
achterstevens, die fraaie voorbeelden zouden kunnen geven aan de beoefenaars
van houtzaagwerk.

Deze koker 8 is door een halverwege de hoogte rondloopenden band in twee helften
verdeeld, die ieder voor zich door drie staande balken in drie vakken verdeeld is.
Deze indeeling komt ook voor op Soemba, op Ceram en in de Maleische streken
van Borneo. Maar meestal is, op de andere kokers, het aantal horizontale banden
grooter; tot dertien, de afsluitings-banden medegerekend, bij de kokers 1 en 15. Bij
3 en 9 is aan de dwarsche banden het uiterlijk gegeven van een rondloopend wijd
traliewerk, dat aan de kokers een afwijkend uiterlijk geeft. Bij 5 is de bamboe-huid
telkens geheel weggesneden, wat het tusschenliggende ornement voordeelig doet
uitkomen. Bij 7 is ter halver hoogte de opperhuid tot een breeden band weggenomen;
dáár ligt de knoop van de bamboe, die den koker in twee helften verdeelt, waarvan
de bovenste open en de onderste door een stop gesloten is. Geheel op zichzelf
staat het bovenste, driehoekje sluitrandje bij 10, dat op Timor niet ongewoon is.
Vele van de siermotieven wachten nog op eene verklaring; misschien kunnen
ginds de Europeanen onder wier oogen het snijwerk te voorschijn komt van de
kunstenaars - want niet een ieder maakt deze dingen - iets te weten komen omtrent
de bedoeling van de onveranderlijke, althans in hoofdzaak nauwkeurig telkens
terugkeerende motieven. Misschien zullen de door den heer F.J.F. van Hasselt uit
te geven Noefoorsche legenden eenig licht verspreiden. Dat de motieven iets te
zeggen hebben is ontwijfelbaar; maar wellicht doet men tegenwoordig niets dan
kopieeren en kent niemand meer den oorsprong; zooals men ook vergeefs vraagt
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naar de beteekenis van eenige oud-Noefoorsche woorden, die vóórkomen in de bij
ernstige gelegenheden gezongen liederen. Daar is bv. het tangvormig ornement op
1, dat de van een kern voorziene figuur schijnt te grijpen; een motief dat precies
eender op 2, en elders gevarieerd
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vóórkomt. Vermoedelijk is hier een krokodil voorgesteld die een mensch verslindt,
wiens hoofd reeds niet meer zichtbaar is; en inderdaad gelijkt het nog zichtbare
gedeelte volkomen op het lichaam van het hieronder vermelde vullings-ornement
tusschen de twee wijdbeensche menschen. (Zie de groote afbeeldingen van de
kokers 1 en 11.)

Menschen-figuren zijn afgebeeld op 11, 12, 13, 14 en 15. Op 11 geven de onderste
drie rondloopende vakken afbeeldingen van menschen te zien, wijdbeens, met
opgeheven armen en de vingers, vijf maar ook wel vier aan iedere hand, als kaarsen
op een kandelaber naar boven gericht. De ruimte tusschen twee personen is telkens
gevuld door een figuur met rond hoofd, een centrale kern en in ranken uitloopende
ledematen.
Op koker 12 staan, op vier door dwarsbanden gescheiden omgangen,
gelijkvormige menschen, wijdbeens, in een prauw met hoog oploopenden voor- en
achtersteven; op den ondersten omgang heeft deze figuur in de eene hand een
trom, in de andere een zwaard. Als vulling tusschen twee pauwen is hetzelfde motief
gebruikt als bij koker 11, maar ook, in plaats van het ronde hoofd, voorzien van een
duidelijken, langgerekten en met twee rijen tanden gewapenden krokodillenkop. De
verwantschap tusschen mensch en krokodil, een geloof dat in den geheelen O.-I.
Archipel zeer sterk is, wordt hier - indien de verklaring der voorstelling juist is - zeer
duidelijk in beeld gebracht. Op den bovensten omgang van dezen koker 12 staan
horinzontaal twee krokodillen afgebeeld met de koppen naar elkander gekeerd.
Koker 13 heeft alleen op den ondersten omgang menschen-figuren, met
rankvormig verlengde ledematen; zij staan om en om op de beenen en op 't hoofd
en hebben, op één na die en profil afgebeeld is, het korwar-aangezicht, met langen
neus en breede neusvleugels.
Ook op den derden omgang van onderen aan koker 13 vindt men menschen
afgebeeld, met in krullen verloopende onderste ledematen, opgeheven armen en
naar boven wijzende vingers.
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Geheel afwijkend zijn de figuurtjes op koker 15, op den vierden en zesden omgang
van onderen: een korwar met opgetrokken knieën en daarop steunende de ellebogen,
en de geheele figuur in deze houding plat uitgespreid, als een opgezette vleermuis.
Goed herkenbaar is nog op koker 14 de afbeelding van een zeeschildpad met
duidelijk voorgesteld schild en breede, platte roeipooten.
Een volk dat niet schrijft drukt uit wat het te zeggen heeft door zijn teekeningen;
het snijdt de figuren zijner legenden in hout of in bamboe en bewaart zijne
overleveringen in afbeeldingen op de voorwerpen van dagelijksch gebruik.
Menschen die gewoon zijn aan de oppervlakte der dingen te blijven, vinden zoo
iets ‘wel aardig’; de zinlooze versieringen der beschaving die ons omgeven, doen
hen alles met eenzelfde oog bekijken en voorbijzien de diepte die er vaak ligt in de
voorstellingen waardoor natuurmenschen zich uiten.
Er is nog veel te doen in de studie van de ‘symbolische Vorstufe der Schrift’, ook
op Nieuw-Guinea.
Rotterdam, Juli '06.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Tiende hoofdstuk.
's Nachts in die feestzaal nog - in die wijde roezemoes van luidruchtigheid en muziek,
van dansen en hel-felle verlichting, waarin je bijna niet tot je zelf kon komen - hadden
ze toch even-gauw een afspraakje-voor morgen gemaakt, en daags na het
schitterend zilveren bruiloftsfestijn - een druilig-donkeren, kil-Maartschen dag - op
het middaguur, was Louise gekomen om 't Jeanne te vertellen, wat er nu eigenlijk
gebeurd en hoe het gegaan was.... Dadelijk rénden ze samen naar boven, naar het
meisjeskamertje op de tweede verdieping.
‘Ja zeg verbeeld-je’ - Ru had haar gevraagd, zoo in-eens maar, onder het walsen
door, in een hoek van de danszaal.... Ze had hem nog geen beslist antwoord
gegeven.... Natuurlijk niet, hè?... Zoo in-ééns!... Ze had uitstel gevraagd.... Ze wist
het heusch zelf ook nog niet, hield ze nu werkelijk zooveel van Ru... om zijn vrouw
te worden?... Ze kon 't zich niet indenken nog, Ru z'n vrouw, mevrouw Rudolf
Croes.... 't Was te vreemd, te onwezenlijk!... Eigenlijk, hè - o, Jeaan wist het wel! had ze altijd verlangd.., of zich ten minste gedacht, gedroomd... een véél ouderen
man... en veel wijzer, verstandiger..., iemand om hoog tegen op te zien... Dat was
haar illusie!...
Jeanne, doodmoe nog, en afgewonden, deed zenuwachtig, vaag lacherig,
schichtig: ‘Ja god zeg, ik weet niet!... Ik weet er niks van, hoor!... Ik kan je moeilijk
raden, hè... 'k Zou 't vreeselijk leuk vinden, god, dat begrijp je, maar... ja....’
‘Je hebt me wel dikwijls verteld... zeg, dat weet je wel, Jeaan... dat-ie thuis zoo
vervelend kon zijn, zoo humeurig..., nie-waar?’, aarzelig praatte het stijf-dikke meisje,
warm blozend, pareltjes zweet op haar bovenlip, ‘nou ja... zie je... wat dat nou
betreft... eerlijk gezegd... 'k geloof toch, 't ligt er 'n boel aan, hoe of-t-ie aangepakt
wordt... zeg... zou je niet denken?... Tegen mij is-t-ie altijd even vriendelijk en lief....
'k Zou wel kans zien, geloof ik.... Maar ja, aan de andere kant..., we kennen mekaar
nog wel vreeselijk weinig....’
‘Nou ja, óch!... Maar zeg, Loekie, hoor'is... Hoe isset nou eigenlijk, zeg.... Ik dacht
toch.... Ben jij niet 'n beetje verliefd?’
‘Wàt?... Ja... ik weet niet.... 'k Geloof 't eigenlijk ook wel... Maar...’ En beiden
tegelijk schoten ze in-de-lach in-eens.... Een zenuwachtig-schokkende, niet te
bedaren lach..., met tranen, meer en meer tranen.... Jeanne vooral... ze hikte,
hoestte... en ten slotte pakte ze haar vriendin hartstochtelijk snikkend om het
stijf-stevige lijf, en huilde ze, 't hoofd op Loe's schouder, diep kreunend. Louise
begreep. Ze lachte en huilde nu ook tegelijk; ze drukte het platte, al te slanksoepele
meisjeslijf beschermend tegen zich aan, en ze schaamde zich een beetje, ze voelde
in-eens iets van onbehoorlijken rijkdom tegenover een arme, zielig misdeelde,
meelijden, verlegenheid..., toch ook trots. ‘En jelie..., hoe is'et met jou,’ vroeg ze
zacht, ‘niets geen nieuws?’ Wild schudde Jeanne het liggende hoofd, hief het niet
op, begon dan in-eens nog veel woester te snikken, luid uit-te-huilen, met stampen,
hard op den grond. Loe streelde en klopte haar maar, op de rug, op het dofblonde
achterhoofd, kneep zachtjes de magere armen, de hoekige schouders: ‘kom kom
nou Jeaan... hou je goed zeg... kom nou... wie weet....’ Maar ze voelde 't wel zelf,
er was geen echte bemoediging in haar stem, en ze wist ook verder niets meer om
te zeggen. Ze had wel gemerkt gisteren-avond, die Frans - rare jongen toch eigenlijk
- had zich na de pauze bijna alleen nog met Margotje Baatz bemoeid, met dat
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pedante, aanstellerige wicht!... Zóó jammer!... 'n Rare smaak dat die jongens toch
hebben....
En Jeanne huilde maar door....
Het trof nu eigenlijk wel erg akelig, bedacht zich Loe. Ze had zoo graag nog wat
doorgepraat over haar eigen geval. Ze kon het toch ook om Jeaan niet laten.... En
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't was zoo moeilijk.... Zou ze ja zeggen, of niet?... Geen kleinigheid, gunst!... 't Gold
haar toekomst, haar heele verdere leven....
‘Maar... re... zég...,’ begon ze eindelijk weer, op aarzeligen toon.
En dadelijk begreep Jeanne. Het slanke meisje schoot snel rechtop, snoot haar
slappe neusje, wischte oogen en mond af.... ‘Ja, wees maar niet boos, Loek.... 'k
Ben een akelig spook; egoïstisch, hè?... Naar!... 'k Ben ook eigenlijk nog zoo
verschrikkelijk moe, jij ook?... M'n rug doet 'n pijn!... 't Is alsof-ie gebroken is....
Maar... We hadden 't nou over jou en Ru....’
‘Ja, wat vindt-je 'r van, zeg?... 'k Heb al dadelijk tegen 'm gezeid, we moesten het
maar een heele poos uitstellen, een half jaar bijvoorbeeld.... Gerust, we zijn toch
nog zoo jong!... Maar daar wou die niks van weten.... Hoogstens een week, daar
had-ie vrede mee.... Hij trok het zich toch al zoo 'an..., dat ik niet aanstonds
decideerde... zoo maar pardoes!’
‘Zoo.... Nou maar zeg, dat 's een goed teeken, dunkt me.... Ik kan 't me eerlijk
gezegd.... eigenlijk niet goed voorstellen van Ru..., maar hij schijnt dan toch wel
heel echt van je te houden.... God, en als jij nou toch ook.... Ik voor mij...!’ en ze
beet in haar zakdoek, vinnig. Dan in-eens, opnieuw, lachte ze, schokkend met haar
heele lijf, zenuwachtig: ‘Jij bent toch ook altijd zoo'n vreeselijke bedaarde... jij!’ riep
ze gillerig uit.
‘Hé?... Nou ja!’ Loe bloosde weer over haar voorhoofd en hals, verlegen, even
een beetje in de wieken.... ‘Ik kan 't heusch niet helpen.... Iedereen is nou zooals-'t-ie
eenmaal is, nie-waar?’
‘Kunnen jelie nog niet'is praten samen?’
‘Ja, dat heb ik ook gedacht, zie je.... Ik zou nog zoo'n boel met 'm willen bespreken.’
‘Nou weet je wat, laat ik dan aan ma vragen of je Zondag mag komen eten, dan
kan Ru je thuis brengen, een beetje bijtijds als je wilt, zoodat jelie nog een straatje
om kunnen loopen....’
‘Best!’ zei Loe, opgevroolijkt, ‘ja, dat is goed!’
En zoo gebeurde het ook. De verloving kwam tot stand dien Zondagavond. Ru
en Louise hadden ernstig samen gesproken, over godsdienst - de Heugensen waren
geloovig en kerksch, schoon niet bepaald streng orthodox - en over andere dingen
van zwaarte en beduidenis. Op 't punt van godsdienst had Ru het meisje tevreden
kunnen stellen, gemakkelijker dan hij dacht. Hij ook had een instinctmatig geloof
aan den hemel, zei hij, en dat alles is voorbeschikt; hij wou heel graag eens met
Loe over ‘al die dingen’ praten, want hij wist er eigenlijk maar bitter weinig van; thuis
deden ze 'r absoluut niet aan - aan den bijbel en zoo - spraken ze 'r nooit over;
eigenlijk jammer, maar je kwam er niet toe...; en hij was ook nooit op catechisatie
geweest. Het vooruitzicht hem te zullen winnen voor haar kerk, haar eigen
oud-Luthersche geloof, trok het meisje sterk aan, wond haar bijna op..., maar toch,
er was ook weer iets in zijn stem geweest, in z'n manier van zeggen, een zekere
luchtigheid, die haar even gehinderd had, en haar weer wat aarzelig deed opmerken,
dat ze elkaar eigenlijk nog zoo heel weinig kenden, dat ze niet wist hoe hij dacht en
leefde, zoo zonder godsdienst dan toch..., en ten slotte vroeg ze - langzaam en
blozend, maar met de ietwat dwepende vastberadenheid, die haar kenmerkte - of
hij al wel eens vroeger met een meisje was geweest, héél intiem, en dan... dat wou
ze ook zoo graag eens weten... wat 't toch was waar Piet Baatz dikwijls op
zinspeelde, en zoo'n plezier over had soms, iets van Ru en hem in Parijs... en met
meisjes..., geloofde ze.... Ru antwoordde dadelijk, snel en met nadruk, dat hij nooit
te voren ernstig verliefd was geweest, nee, en... wat Piet betrof, kom, dien kende
ze nu toch ook wel..., een druktemaker..., hij had altijd zoowat.... Maar dan, als ze
dóórvroeg, zich niet van haar stuk liet brengen, begon hij, met schuwe blikjes op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

zij, heesch en hoestend, weifelig, hakkelend..., te vertellen, dat ze... toen ja, in
Parijs... wel'is uitgeweest waren - hij had er nou spijt van natuurlijk... 't was niet
netjes, niet goed - ja, och, met meisjes en zoo.... Ze moest er nou ook weer niet
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het allerergste van denken.... En dan... hij kende haar toen nog zoo goed niet....
Had hij geweten dat zij misschien....’
Ze keek niet op. Of dat wel eens meer, of zoo iets hier in Amsterdam ook wel
eens gebeurd was.
‘Wat?... Nou ja!...’ Ru werd meer en meer verward en onrustig. Hoe was 't
jongeluisleven, hè?... Nee, och, Loe had daar zoo geen idee van... natuurlijk!.., maar
heusch, je kón je niet altijd onttrekken..., wanneer je niet door wou gaan voor een
zoete, een flauwe jongen, een saaie, vervelende pias... En dan ook, je had van die
oogenblikken, dat je je lam voelde, ongelukkig en beroerd, zie je... en behoefte
had... nou, och... Loe begreep misschien toch wel zoo'n beetje....
‘Je had toch altijd je moeder’, zei ze zacht.
‘Hè... nou ja... och nee,’ ze begreep toch niet heelemaal..., 't was ook zoo lastig
om uit te leggen..., hij kon het tenminste niet, bekende Ru met een zucht, een
schouderschok, een moedeloozen stokslag op een stoep.
Hij was zielig geweest in dat moment. Loe voelde dat ze hem heelemaal niet vond
iemand om hoog tegenop te zien. Maar ook dat ze medelijden had en symphatie.
Ze kon langen tijd niets zeggen, terwijl ook hij zweeg, met z'n stok voor zich uit liep
te tikken. Pijnlijk was die stilte.
Maar eindelijk, met haar groote bruine oogen, die vochtig glansden, had ze Ru
ineens vol in z'n gezicht gekeken en hem gevraagd, of hij haar vast beloven kon,
dat hij haar... voortaan... altijd trouw blijven zou... want dan ja... wou ze probeeren...
Ze kon niet verder komen, ze gaf hem een hand, en hij lachte nerveus....
Zoo kwam dat tusschen hen beiden in orde....
Maar met den ouden dokter was het nog een heele geschiedenis geweest. Die
trok eerst een leelijk, barsch-wrevelig gezicht, terwijl hij Ru van 't hoofd tot de voeten
bekeek en bromde dat... ehem!... gezondheid altijd maar nummero één was En hij
onderzocht hem geheel, den langen, smallen jongen, bevond hem veel te mager,
schreef een krassen leefregel voor, flink eten, vet, véél melk, geen spiritualiën... en
vooral: vroeg naar bed!...
Enfin, ze waren dan toch ten slotte geëngageerd.... En Ru deed bedaard-pedant,
zonder eenige uitgelaten blijheid, als iemand die zich bewust is van zijn verdiensten,
wien het goed gaat..., maar die dan ook niet anders ooit verwacht.... Eens in de
week bleef hij club houden met z'n vrienden, en hield zich daarbij niet precies aan
den leefregel van dokter Heugens....
Maar Jeanne, al zoo diep teleurgesteld, zoo pijnlijk geknauwd, dien avond, dien
zoogenaamden feest-avond - 'n ellende was het eigenlijk geweest! - ofschoon ze
telkens nog hoopte, zich herinnerend hartelijke dingen die Frans gezegd, en gedaan
had, zich daaraan vastklampend altijd opnieuw, met al haar dweep-innig verlangend
gevoel, alsof zooveel liefs niet maar enkel vluchtig en tijdelijk geweest kon zijn, alsof
daardoor dan toch iets werkelijks, iets blijvends was geschapen, dat mogelijk wel
een poosje verwaarloosd, vergeten..., maar toch niet meer voor altijd genegeerd
worden kon, Jeanne voelde zich den moed meer en meer ontzinken, en ze moest
zich eindelijk wel, met bittere droefheid, bekennen, dat de illusie vervlogen, het
schijnbaar al zoo heerlijk vaste voor goed voorbij was. Frans was natuurlijk op de
verlovingsreceptie van Ru en Louise geweest; hij kwam ook nog een enkele maal
een beleefdheidsvisite maken; op de dansclub-avonden, en later weer op het
tennisveld, verscheen hij nog van tijd tot tijd, en Jeanne ontmoette hem een paar
keer terloops bij anderen, en... ja, soms was er ook nog wel in zijn blik iets, een
herinnering aan intimiteit..., maar dat toch meestal heel kort, met een ironische
glinstering, dadelijk, iets van pedanten triomf; zijn stem bleef koelvriendelijk,
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blij-zelfgenoegzaam, spottend haast, en zonder een zweem van ontroering.... En
toen ze weer uit Zandvoort terug waren, - 't was er vervelend geweest, warm en vol
menschen, maar zoo eenzaam en dood toch, zoo niets bij verleden jaar vergeleken,
vond
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Jeanne; over de duinen hing een triestige verlatenheid - in September en October
en de volgende maanden van het najaar en den winter, bleef hij heelemaal weg,
zag ze hem enkel nog wel eens op straat, waar hij dan groette met een lach, een
oogentinteling, die haar eerst deed schrikken, een prop in haar borst gaf en een
hinderlijke gejaagdheid, maar waardoor ze zich meer en meer gekrenkt ging voelen,
zoodat haar hoofdbuiging korter en stijver werd en ze 't zich verweet, met felle,
machtelooze spijt, dat ze de kracht miste tijdig een anderen kant uit te kijken als ze
hem aan zag komen.
Een ellendige tijd voor haar, dat najaar en die winter. Van-dag-op-dag levend,
zonder doel- of houvast voelde Jeanne zich. Zonder iets van geluk in de toekomst
om naar te verlangen, om zich naar toe te voelen gaan. Toch ook eigenlijk te futloos
om iets anders te willen dan maar wachten, in zich zelf opgesloten blijven, eenzaam
dwepen en dikwijls huilen, maar ook telkens weer met een zweem van hoop... zich
paaien....
Op oudejaarsavond, terwijl ze, zooals de gewoonte was, allemaal bij elkaar zaten
in de huiskamer, ook Ru en Louise - het verloofde paar was het middelpunt dien
avond; papa gaf hun zijn levendige attentie - voelde Jeanne zich door haar
somberheid als overmeesterd. Ze had moeite zich goed te houden, niet stil te worden,
prettig mee te doen het gezelschapsspelletje dat er altijd bijhoorde. Dat afgeloopen
jaar, wat had ze er van verwacht en wat was het geworden! Hoe lusteloos ging ze
het nieuwe in! Waar leefde ze eigenlijk voor? Wie was er die van haar hield, die
haar nóódig had, of voor wie ze ten minste iets bijzonders zijn kon! Het was haast
niet om uit te houden!...
Toch hield ze 't uit, ging ze 't nieuwe jaar weer in, verscheen ze zelfs van tijd tot
tijd in het danszaaltje van mijnheer van Zutfen, waar zij en neef Karel nu herhaaldelijk
op elkaar waren aangewezen, daar al de anderen - met meer of minder ernst, meer
of minder echte verliefdheid - paren vormden, kwam ze ook wel op de ijsclub, dien
winter telkens maar voor een paar dagen geopend, reed er met Theo en zijn
vrienden..., maar Frans zag ze er nooit, op het ijs noch in de danszaal, ofschoon
ze altijd weer vaag zoekend uitkeek, rechts en links, bij het binnenkomen.... Zoo
kwam ze de maanden door, en zelfs huiverde er weer telkens iets van heel heimelijke
verwachting door haar schrale lijf....
Maar toen gebeurde het dat Theo haar vertelde, Frans was na de vacantie dadelijk
beestig aan den boemel gegaan, en hij ging tegenwoordig om met allerlei oudere
‘menschen’, studenten van het zooveelste jaar; er waren ongunstige typen onder....
Ze liep de kamer uit en huilde, lang, woest, pijnlijk, diep snikkend op haar bed. Het
was een afschuwelijke dag, de somberste dien ze nog beleefd had. God, ze wist
niet dat het leven zoo verschrikkelijk was!...
Maar daarna werd ze kalmer. Dieper verdrietig misschien dan vroeger, maar
bedaarder, gelijkmatiger; ze begreep ook dat het zoo niet kon doorgaan met haar.
Ze was blij dat papa en mama er tot nog toe niets van gemerkt hadden, maar dat
moest ook zoo, voor geen-geld-van-de-wereld wou ze'r gepraat over hebben. Ze
ging door met als van ouds opgewekt, levendig te doen, soms ook een beetje
humeurig..., altijd hartelijk met papa, maar kleintjes kibbelend bijna dagelijks met
mama; over hun uitgaan 's middags - visites maken, boodschappen doen, taartjes
eten, - waar ma zoo van hield en wat zij zoo verfoeide; over haar stil zitten lezen 's
avonds, als mama juist ‘gezelligheid’ verlangde; over de huiselijke bezigheden, het
kamer-doen, wat Jeanne maar zelden hoog noodig vond, omdat ze'r het land aan
had, een hekel aan de meubelen en de pronkdingen, die ze bijna alle stuitend leelijk
vond, een hekel ook aan het werk zelf, om mama's preciese gewoontetjes er bij en
het gezeur daarover met juf en de meiden Hatelijk en wreed kon ze dan uitvallen,
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enkel uit wrevel en landerigheid. Ook met Noortje had ze dikwijls ruzie; zij was het
die een paar maal aan mama had verteld van dat loopen met jongens; ze kon het
niet uitstaan; en ééns in haar woede verweet haar het kind dat ze jaloersch was.
Alleen met Theo werd ze wat vertrouwelijker dan vroeger. Ze praatte soms een
poos met hem op zijn kamer. Er scheen een gevoel van verwantschap, van
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sympathie tusschen hen ontstaan te zijn, niet krachtig, en telkens door kleine
kibbelarijtjes naargeestig verstoord, maar toch met een ondergrond van innigheid,
een onuitgesproken wederzijdsch meelijden.
Ook dat nooit bevredigd hunkeren naar werken, die zucht zich verdienstelijk te
maken voor menschen buiten-af, voor zieken en armen - haar huisgenooten hadden
't immers niet noodig; op den kleinen Bas lette ze niet - 't kwam nu weer telkens
terug bij haar, met driftige scheuten. Met mama had ze er dikwijls vrij heftige disputen
over, waarbij moeder Emma zelfs één keer klagerig begon te huilen van
hulpeloosheid en zelfmedelij, van zich niet bestand voelen tegen de scherpe uitvallen
van het ongeduldige meisje, niet bestand, onmachtig, en miskend, want ze wist toch
zoo zeker dat ze gelijk had, dat het niets zijn zou voor Jeanne - die was er immers
veel te zenuwachtig voor en lang niet sterk genoeg - en gevaarlijk ook, want je kon
allerlei besmettelijke ziekten opdoen, en viezigheid; ajakkes, ze moest er niet aan
denken, stel je toch voor dat het kind er een huidziekte van kreeg, of béésten
meebracht!... Toen, dien keer van het huilen, was Jeanne wat geschrokken, had ze
ook 't echt moederlijke in mama's tegenwerpingen gevoeld - ofschoon ze wel wist,
het was voornamelijk de afschuw, de griezel van armoe, ziekte, ellende, waarmede
mama nu eenmaal was behebt -; zoetjes suste ze de kwestie, en beloofde, als mama
er zoo vreeslijk op tegen was, en zoo angstig, hemel-nog-toe, dan zou ze er immers
wel van afzien voorloopig; zoo gewichtig was het nu ook weer niet!... En ze had het
ook zóó gevoeld, op dat oogenblik, geproefd met bitterheid en zelfkwelling: neen,
van groot gewicht was het eigenlijk heelemaal niet voor haar wat ze deed. Als ze
dat andere, dat alleen gelukkige, dat verblindend heerlijke kon hebben, een man
en kinderen, een eigen gezin, god, dan zou ze 'r immers nooit meer naar talen, naar
Toynbeewerk, naar armverzorging, ziekenbezoek!... Ze voelde het heel goed.... Ze
was eigenlijk net als ma zelf, zoo dacht ze dan - niet zonder zelfbespotting. Het was
maar bij gebrek aan beter. Het was omdat het immers niét kwam, dat andere, en
omdat het ook wel nooit zou komen, omdat ze nu eenmaal geen mooi gezichtje had
en coquette maniertjes, want dat was het toch maar waardoor de mannen zich in
laten pakken.
Dan kwam er nog dit bij. Met mama praten over zulke plannen van verandering,
van bezigheid, nuttigheid zoeken, dat was nog niets; zoo'n beetje geharrewar, daar
zag ze niet tegen op, het was gauw genoeg weer voorbij; ze voelde wel, mama trok
het zich eigenlijk zoo heel diep niet aan; in haar rustig-onbezorgd voortleven was
zoo'n kibbelarijtje nu zoo'n ramp niet. Maar wilde er werkelijk iets van komen dan
zou ze 'r ook met papa over moeten spreken, en dat was heel iets anders. Papa
was altijd wel flink en moedig en opgeruimd, maar ze wist het toch heel goed wat
een naar, geplaagd leven hij eigenlijk had, vol zorg en soesa, met die eeuwige
kwesties van het werkvolk, en met die venijnige concurrentie; ze deed altijd zoo
graag haar best - was er alleen maar niet vaak genoeg toe in staat - hem thuis wat
afleiding en vroolijkheid te bezorgen; ze zag er tegen op er hem iets van te laten
merken, dat ze zich niet bevredigd, niet gelukkig voelde in haar gewone dagelijksche
doen, dat ze verlangde naar nuttiger, meer voldoening gevende bezigheid.... En ze
voelde ook wel, als papa het met mama eens zou zijn, 't haar uit het hoofd zou willen
praten, neen dan zou ze het niet goed door kunnen drijven, maar waarschijnlijk zelf
kwijtraken haar wil en overtuiging.... Vroeger, in een onbezonnenheid die haar nu
al jeugdig scheen, had ze 'r al wel eens van gerept, en als hij dan oolijk en
levenslustig, 'n beetje plagerig, maar zoo prettig beslist, zei dat ze 'r nog wat te jong
voor was, 't nog maar wat uitstellen moest aan de ernst des levens te denken, dan
had ze 'r zich dadelijk bij neergelegd en zélf geloofd: ja, ze was ook wel erg jong
nog, erg onrijp, wankel van wenschen, en haar kijk op de dingen zoo onzeker....
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Het jeugdig engagement van Ru en Louise had dadelijk blijdschap en vroolijkheid,
een verhoogd en opgewekter leven in huis gegeven. Papa vooral was er klaarblijkelijk
erg
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mee in zijn schik geweest, hij praatte langen tijd bijna iederen middag aan tafel met
Ru, over zijn zaken, zijn vestigingsplannen. Hij gaf hem raad, moedigde hem aan,
verkondigde vroolijk z'n geliefkoosde stelregels: zaken vóór 't meisje, en over de
drie dingen die een ‘businessman’ altijd vermijden moest: droomen, drinken en
dobbelen..., dan kwam hij er wel!... Er was ook een verlovingspartijtje gevierd,
ofschoon Loe, bedaard en ernstig als ze was, eigenlijk niet van partijtjes hield en al
dadelijk op haar eenigszins aarzelig langzamen, toch zoo wél wetende toon, had
gezegd, dat ze althans in haar bruidstijd liefst niets van dien aard wou hebben; maar
't feest der verloving was Croes en zijn vrouw ál te glansrijk geweest om het zoo
maar, zonder eenige viering voorbij te laten gaan.
Toch was er niet een bepaald warm vriendschaplijke verhouding met de oude lui
Heugens uit ontstaan. De dokter en zijn vrouw hadden geen hatelijke bezwaren
gemaakt tegen ‘de keuze’ hunner eenige dochter, ze hadden de familie Croes
welwillend ontvangen, maar dat ze gehoopt hadden op een schoonzoon van
voornamer kom-af, meer ‘uit hun eigen stand,’ dat was wel duidelijk somtijds. Zij
bleven beleefd en vriendelijk, maar ietwat teruggetrokken; de oude dokter met zijn
breede gebaren, altijd maar hard pratend over de gezondheid, dat was de hoofdzaak,
mens sana in corpore sano, niet waar - hij keek er Theo bij aan, goedig, het baardige
hoofd achterover -, Amsterdam had een gevaarlijk klimaat, men moest er voorzichtig
mee zijn, ja ja! éten, vooral goed eten, veel vet, dat had je noodig, in al die kou en
die nattigheid, en warme kleeding, Holland was kil, Holland was mistig...; zijn vrouw
een statige dame, zwijgzaam, langzaam en minzaam, glimlachend, heel lief, maar
nooit tot gemoedelijke vertrouwelijkheid gerakend met Emma Croes, hoezeer die
zich ook inspande éven liefjesdeftig te doen, maar intusschen de innigheid aan te
moedigen, met vleiende woordjes en toontjes, hartlijke klopjes en duwtjes,
tractatietjes, invitatietjes.... Het bleek ook, toen het op trouwen aankwam, dat
mijnheer en mevrouw Heugens Louise's weerzin tegen partijen deelden, - ‘ik hou 'r
niks van,’ riep de dokter en maakte afwerende gebaren, ‘kwaad, kwaad! Je maakt
je maar warm, je loopt in de tocht, je vat kou, je bederft je maag, en je gaat veel te
laat na' bed!’ - en mevrouw glimlachte: ‘Och, wat hebben de jongelui er nu ook
eigenlijk aan, niet waar, zulke gezelschappen bestaan gewoonlijk uit allerlei van de
meest he-te-ro-gééne bestanddeelen..., en ieder gaat dan toch ook weer zijn eigen
weg.’ En zoo had de trouwerij in alle kalmte plaats - kost dát ten minste geen geld,
dacht Croes -, liep de feestelijkheid af met een dejeuner op den huwelijksdag....
Maar ook tusschen Loe en Jeanne scheen in die eerste jaren de hartelijkheid niet
zoo groot meer als vroeger. Loe was nog stiller, ernstiger, trager van woord en
beweging geworden; ze had Jeanne nog wél iets verteld van het gesprek op dien
Zondagavond, toen het engagement was tot stand gekomen; maar later sprak ze
eigenlijk nooit meer met haar over die heel intieme dingen; ze scheen geen behoefte
meer te hebben aan uiting; en als Jeanne dat zelfgenoegzame wel eens opmerkte,
't haar min-of-meer spijtig verweet, dan zei ze loom, een beetje verlegen: ‘Ja, je
moet ook bedenken, ik ben nu geëngageerd,’ en later: ‘ik ben nu ook getrouwd,
nie-waar?’ - Toch kwam ook van een diepe vertrouwlijkheid, een innigen omgang
tusschen haar en Ru eigenlijk weinig of niets aan den dag.... En Jeanne, zonder
bepaald jaloersch te zijn, maakte wel eens vergelijkingen; dan ergerde haar een
beetje die uiterst leuke, haast onbewogen wijze waarop Loe haar geluk in ontvangst
nam, alsof 't maar zoo van zelf sprak. Zij keerde zich daarom, toen Loe getrouwd
was, en zij - niet langer zoo opgesloten nu in zich zelf - ook weer meer behoefte
aan vriendschap kreeg, naar haar andere oude vriendin, Gonne van de Pals, een
tijdlang vrijwel verwaarloosd, en die haar vroeger nog al eens had gehinderd door
haar bij-de-handte gezegden, afgestooten door de al te levendige snelheid van haar
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oordeel, dikwijls zoo hard en scherp, zoo onredelijk somtijds en kwetsend. Loe was
dan altijd de veel zachtere, mildere gebleken. Maar nu zag ze 't anders in. Gonne
was toch eigenlijk veel
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meer een meisje voor haar, een meisje als zij. Geen doetje, nou ja; had ze geen
groot gelijk de menschen niet te zacht te beoordeelen?... Gonne merkte goed op,
ze was geestig en schrander; je kon 't haar wel aanzien ook; wat een sprekend,
spiritueel gezicht, wat een diepe, heldere, donkere oogen had ze toch; bepaald
mooi! Jeanne ontdekte nu telkens nieuwe voortreflijkheden in Gonne, ze gaf zich,
bijna plotseling en met zekere geestdrift, over aan die als nieuw ontwaakte en snel
oplevende vriendschap. Een origineele, die Gonne; wat- kon ze leuk uit den hoek
komen, rake dingen zeggen - wel eens wat oneerbiedig, nou ja - over haar eigen
ouders, over Loe, die ze met een vetgemeste kalkoensche hen vergeleek, over
Theo, die ze uitlachte om zijn gewichtigheid - ‘daar komt-ie 'an, Jeaan, kijkt-ie nou
droevig peinzen, zeker weer te veel biertjes gedronken, gisterenavond!’
Maar juist in dat jaar van Louise's trouwen, toen Theo zakte voor zijn candidaats,
en Noortje naar een kostschool in Brussel werd gebracht - dat was in 't begin van
September; Jeanne had gedacht dat het geen gemis voor haar zou geven, maar 't
viel niet mee; al gauw merkte ze de stilte, de leegte in huis; Henk was ook zoo'n
bedaarde jongen, Bas altijd bij juf -, in datzelfde jaar begon een broer van Gonne
in de medicijnen te studeeren; een ernstige jongen; hij werd geen lid van het corps
maar sloot zich aan bij hard-werkende studenten, die, buiten hun eigenlijke studie
om, veel aan economie en sociale wetenschappen en aan cultuurgeschiedenis
deden. Zij kwamen druk bij van de Pals aan huis, en Gonne, die toen ook al bijna
een-en-twintig was, evenals Jeanne, begon zich in-eens erg te schamen over wat
ze haar bestiale onwetendheid noemde; zij, de oudere, had dikwijls, tegenover ‘die
broekjes’ van achttien en negentien, gruwelijk het land; wat was het toch eigenlijk
onbenullig en belachelijk zoo'n meisjesleven dat maar scheen te rekenen op den
man... die zich kalmpjes liet wachten intusschen. Zij praatte er veel over met Jeanne;
en dan niet aarzelig en weifelend, zooals haar vriendin, die zulke gedachten en
gevoelens nauwelijks voor zich zelf dorst te vormen; scherp en kras noemde Gonne
de dingen bij hun naam, belachend haar opvoeding, die ‘lichamelijk’ heel goed was
geweest, ofschoon dan met niet zoo'n succes als bij Loe, bespottend haar ouders
- ze hadden hun plicht gedaan, haar keurig netjes klaar gemaakt voor de
huwelijksmarkt; nu was het maar wachten of er een bijten zou; ze schenen er zich
nooit ingedacht te hebben, wat er van haar worden moest, wanneer ze ‘temet’
(zooals nicht Anne-Ko altijd zei) eens niet slaagde.... Een oude meut, die hier en
daar een daggie op visite gaat, en bij deze en gene uit logeeren, met een
handwerkje? Dank-je wel, hoor, ze moest er niks van hebben, ze zou wat aanpakken,
ze had er de ouwe menschen al over gesproken - god, wat waren ze 'r van
verbauwereerd geweest, zeg! leuk! - Examen middelbaar duitsch wou ze doen. En
Jeanne, ofschoon Gonne's minachtend spottende toon haar vaak pijn deed, ze ieder
woord haast voelde als een steek, ze had er haar vrinden toch nog te liever om. Dat
was er nu een, daar had je wat aan, die prikkelde je kracht tot verzet, die wekte je
op. En zij ook sprak zich feller uit, zei dat het dagelijksch kopjes-wasschen en
kamerdoen, het gewandel 's middags, heel dat kleurlooze, niets beduidende
voortbestaan, met enkel wat muziek en lectuur tot zoogenaamde veredeling, háár
ook tot walgens toe tegenstond, dat de energie haar tot nog toe ontbroken had om
er verandering in te brengen; maar nú zou ze 't doen; fransch wou zij gaan studeeren,
fransch..., dat was de taal die haar altijd het meest had aangetrokken.... Dat ze
eigenlijk twijfelde of ze wel een hoofd voor studie had, en opzag tegen
onaangenaamheden met mama en papa over zulke dingen, dat dorst ze niet goed
tegen Gonne te zeggen, en ook niet dat ze telkens weer, telkens weer..., een vaag
verlangen, een hoop in zich voelde, een verwachting, dat het allemaal ook niet
noodig zijn zou, dat hij in-eens zou komen - niet Frans, op hem hoopte ze nu niet
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meer... ze begon hem ook anders te zien - maar hij, hij, de man dien ze liefhebben
zou, zonder eenige verdere behoefte, die haar meenemen
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zou in zijn sterke armen voor goed....
Ze was nu besloten, maar het duurde toch nog eenigen tijd voor ze 'r werkelijk
over dorst te beginnen thuis, en toen ze 'r toe kwam was het nog toevallig; het was
op een regenmiddag, in ergernis, omdat mama weer niet hebben kon dat ze te lezen
zat, telkens iets vroeg, om maar wat te praten, en diep zuchtte als ze 'n te kort-af
antwoord kreeg. Toen kwam het, achter elkaar:
‘Hè, god, ma, doet u toch niet zoo vervelend!... Laat u me nou toch 'is lezen!... 't
Is het eenige nog wat ik heb... wat een beetje ontwikkelt..., het eenige wat je 't gevoel
geeft dat er nog wat ánders bestaat dan kamers doen en visites maken en taartjes
eten....’
‘O!... krijgen we dat weer... kind, ga jij je gang maar, hoor, lees jij maar.... Als je
't zoo akelig vindt om' is wat te praten met je moeder....’
‘Och ma!... Onzin!... U weet best, dat is'et niet.... Maar we praten toch al zoo
veel.... 't Is heusch nergens toe nut, dat eeuwige praten.... Weet u wat Gonne gaat
doen, heb ik 't u al verteld?...’
‘Mij verteld?... Ik weet van nies!... Wat vertel jij me ooit uit je zelf?...’
‘Ze gaat duitsch studeeren, om examen middelbaar te doen.... Hè ja... dat moest
ik toch ook....’
‘Wat..., gut wat zeg je’ - viel mevrouw Croes in, zich nieuwsgierig voorover buigend
-, ‘daar wist ik niks van!... Waarom is dat?... Hé!... Is er iets bij de van de Palsen....
Iets gebeurd?...’
‘Hoe meent u?’
‘Wel, dat Gon er wat bij gaat doen...’
‘Moet daar iets voor gebeurd zijn?’
‘Nou ja, ik bedoel, hebben ze 'n verlies geleden misschien... of gespeculeerd...
of....’
‘Maar ma, waar denkt u nou toch 'an?... Gonne doet het puur uit liefhebberij, of
liever om ook 'is iets degelijks aan te pakken, iets te bereiken, zich een beetje minder
onbenullig te gaan voelen.... Ze heeft groot gelijk, hoor. Ik zou ook dolgraag zoo
iets beginnen..., een taal... fransch bijvoorbeeld, dat lokt mij wel het meeste aan’.
‘Wat?... Wou jij ook?... Ik begrijp er nies van... Waarom dan toch, kind, gunst, wat
heb je 'r nou 'an..., wat....’
‘Waaróm, waaróm?... Maar ma, dat zeg ik u toch, en dat weet u trouwens ook
wel, hoeveel keer hebben we 't daar nou al over gehad!... Omdat ik ook iets doen
wil, werken, studeeren, omdat ik anders heelemaal indut en een niksnut word, een
halve idioot, weet ik 't, 'n....’
‘Ssst!... Tut, tut, tut... wind-je toch niet zoo op, kind!... Is je moeder dan 'n halve
idioot.... Ik heb toch ook nooit gestudeerd....’
‘Och-god, ma... u heeft toch 'n man, 'n gezin....’
‘Och, zwijg toch, kind, de broodkruimels steken je.... Je moest je schamen...
waarachtig... zoo ontevreden te zijn.... Eerst dat Toynbee-werk... nou dit weer.... Je
hebt toch alles wat een meisje verlangen kan.... 't Is een schande!...’
‘Schande, schamen!... Wie moest zich schamen?’ Jeanne stond snel op, gooide
haar boek op de tafel.
‘Ssst!... Stil dan toch!... Smijt zoo niet!... Maak toch zoo'n leven niet dadelijk.’ Ma
drukte haar ooren dicht. ‘Zoo'n studie!... Wat haal je in je hoofd?... Je hebt toch
behoorlijk school gegaan.... Geniet liever van de jeugd, zoolang als je kan.... Jij die
toch al niet sterk bent.... Gut, later komen er tijden, kind..., zal je 'r een spijt van
hebben!...’
‘Och ma, laten we 'r maar niet verder over praten..., heusch, dat's beter!’ Jeanne
deed een paar stappen naar de deur. ‘Maar dat wou ik u toch nog zeggen, ik ben
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nu vast besloten, er moet een verandering komen, ik houd het niet langer uit zoo.
En daarom ...ik ga'r van-avond nog met pa over spreken... ik wil fransch gaan
studeeren.., 't is... Ja, al roept u nou voortdurend ssst!, en tut, tut!...’
‘Kind, kind, maak nou toch zoo'n drukte niet, je schreeuwt me doof.... Hoor nou'is....
Zeg liever tegen Leentje dat ze de thee....’
‘Och!’ riep Jeanne, en liep de kamer uit, de deur met een ruk achter zich
dichtgooiend.
Croes zag en hoorde 't al weer, 's middags aan tafel, mama en Jeanne waren zoo
stijfjes

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

265
en stug tegen elkaar..., zeker weer wat gehad samen..., 't kwam meer voor.... Hij
zou maar weer net doen of hij niets merkte.... Maar toen ze na het eten met z'n
drieën in de huiskamer onder het licht zaten, hij in zijn gemaklijken stoel, rookend
en krantlezend - Henk was naar boven gegaan, huiswerk maken, Theo uit - en toen
Jeanne in eens met een trillende stem zei: ‘Hoort u 'is, pa, ik moet u 's wat vragen...’,
keek hij verwonderd op uit zijn krant; wat zou er nu komen?... ‘Zóó?... ja?... wat is
'et, Jeaantje?’, vroeg hij een beetje verward, tuurde naar 't bleeke meisjesgezichtje,
eerst boven 't lorgnet uit...; dan gooide hij z'n hoofd achterover....
‘Ik... e... ik zou zoo graag fransch gaan studeeren, me gaan bekwamen... ziet u,
voor fransch... 't examen middelbaar fransch.... Vindt u dat goed?... Zoudt u me les
willen laten geven?’
Papa schoof zijn welige wenkbrauwen, rimpelplooiend, boven de forsch-dikke
neus tot elkaar. ‘Examen doen?... Kind!... Waarom wou je dat?... Een ander is blij
als-ie 't niet hoeft te doen.... Examens zijn de pest van de tegenwoordige tijd...
‘Nou ja, 't is me nou ook niet zoozeer om het examen..., ofschoon dat het
natuurlijke doel van zoo'n studie is, nie-waar, als je examen hebt gedaan mag je
les geven, kan je wat presteeren..., maar 't is mij nou voornamelijk om de studie te
doen, fransch, dat lijkt me zoo mooi.... En ik heb zoo'n behoefte aan wat ernstige
bezigheid, weet u....’
‘Ja ja... god, kind....’ Jan keek verlegen naar Emma, die deed alsof ze niets hoorde,
maar zwijgend met in het omkroesde voorhoofd star opgetrokken wenkbrauwen
bleef zitten haken en turen door 't lorgnetje, op 't werk van haar handen.
‘En... ne... wat denkt mama daarvan?... Jelie hebt er toch zeker al'is samen over
gesproken.’
‘Ach pa’, zei Emma - ze behield haar strak gezicht, liet het werkje met ééne hand
los, verzette een paar kopjes op haar theeblad, ‘praat er mij maar niet over!... Al
wat ik zeg is toch maar onzin.... Ze windt zich op, dat kind, als ik er mijn opinie over
zeg..., 't is verschrikkelijk!...’
‘Hè?... Hm!... Kom, kom!... Jelie moeten de zaken niet zoo tragisch opnemen....
Wat is dat nou, Jeaantje... kan je niet prettig met mama praten over zoo iets?’
‘Och, jawel pa’ - het meisje kreeg tranen in de oogen - ‘maar ma zegt altijd dadelijk
dat het allemaal maar ontevredenheid is, dat me de broodkruimels steken, en zoo....
En 't is toch heusch niet zoo.... Dat is het niet.... Maar ik voel me nu eenmaal niet
bevredigd door mijn dagelijksche werk, ik wil méér te doen hebben.... Vooral voor
m'n geest....’
‘Hm!... ja.... maar zeg, weet je wel, zoo'n examen middelbaar, daar hoort heel
wat toe.... En ben je niet wat te zenuwachtig voor zoo'n examen.... Ben je wel sterk
genoeg?’
‘Och natuurlijk!’, viel Emma in, ‘dat is 'et 'm!... Ik wil 't 'r niet ieder oogenblik
zeggen.... Maar het zal immers niet gaan, het kind is immers veel te zwak voor zoo'n
zware studie.... Wat mot dat nou.’
‘Ik zou ook bang wezen...’, zei Croes. ‘Zie je, en als je 't halfweg opgeeft, is 't
jammer.... Zulke lessen kosten veel geld... en al die boeken....’
‘Nou ja, als 't dát is..., ik wil er graag wat van m'n kleedgeld voor missen..., ik zal
me wel redden.’
‘Tut-tut!... Zoover zijn we nou nog niet, kindlief!... We praten maar'is, hè?... Kijk'is,
als 't je nou voornamelijk te doen is om wat meer werk... wel, zou je dan niet liever
wat anders... zooiets van Toynbee... of hoe noemen jelie dat... bijvoorbeeld.... Daar
heb je toch ook al over gedacht, vroeger, niet waar, en dat kost....’
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‘Maar lieve Jan, hoe is 't nou mogelijk, hoe kan je daar nu weer over gaan praten’,
riep Emma uit, zich 't lorgnetje afnemend, ‘ik ben net blij dat ik dat er tenminste bij
d'r uit heb!... Dat is immers nog veel gevaarlijker... voor besmetting en zoo....’
‘Nou nou, kom, zoo erg is dat gevaar nou niet,’ suste Jan weer, ‘daar zijn wel
maatregelen voor te nemen.’
‘Jawel maar, pa, heusch, wat ik nu in de
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eerste plaats graag wou is studie, hoofdwerk, dat afleidt, sterk bezig houdt.’
Ze praatten er lang over. Jan Croes krauwde zich over den kalen kop en in den
baard, hoestte, draaide op zijn stoel.... Hij zat er mee in. Alles was toch al zoo beestig
kostbaar. Theo, die zijn examen nog eens over moest doen, en Noortje nu weer op
dat dure kostschool. En de zaken gingen allerbedonderdst tegenwoordig. Maar
och..., als het kind dat nou wou. Wie weet of 't haar later niet te pas kon komen.
‘Nou... goed dan, goed,’ ga hij toe ten slotte, ‘informeer dan maar'is, wat dat kost,
hè, zoo'n les, dan kunnen we 's verder zien....’
‘Mijnentwege!’ zei mama, haar werkje weer opnemend. ‘Gezellig!... Dat wordt er
dan weer een die voortdurend alleen op 'r kamer zit.... Noor op kostschool.... Jaja,
'k weet wel, 'k heb 't zelf gewild, 't was ook noodig voor 't kind.... maar 't wordt er
wel prettiger op hier in huis!’
‘Nou kom mama-tje’, en Jan gaf over de tafelpunt heen zijn Emma een hartelijk
duwtje, ‘kom, laat onze Kee dan maar 's een keer meer op visite komen, hè? Dat
doet ze wel graag..., wát?’ Hij lachte, maar mevrouw, weer strak door het gouden
lorgnet op 't haakwerkje turend, zette haar hoofd nog wat meer achterover, kwasi
verstoord, haar volle, vlammerig roode gelaat overgloeid van het gaslicht.... En
Jeanne draaide zich om, naar de klok, dat mama haar glimlach niet zien zou.
Zoo kwam het er dan van. Jeanne kreeg fransche les. Dadelijk, den volgenden dag,
ging ze 't aan Gonne vertellen, en opgetogen maakten ze allerlei malle plannetjes,
van doen wie 't eerste klaar is, later samen een school op zetten en zoo....
De fransche meester was gauw gevonden, een man op jaren, gezet en wijn-roodig,
niet al te duur; maar hij was dan ook soms wel een beetje soezig.... Jeanne toog
aanstonds aan 't werk.
Maar even nog voor ze begon had ze een gesprek met Theo over die fransche
studie. Jeanne dacht natuurlijk dat Thé er erg mee ingenomen zou zijn, hij studeerde
immers ook, en hij las zoo veel; hij zei altijd dat hij voor machinalen arbeid niet
deugde, dat hij zich inspannen moest met zijn kop. En 't viel haar bitter tegen toen
Theo zei: ‘Ik heb er niet over willen spreken..., maar ik begrijp waarachtig niet wat
je begint.... Examen doen!... 't Is nog al een pretje!... Er is toch genoeg te lezen, te
bestudeeren, zonder je zoo te specialiseeren.’
‘Jawel, maar... ik wou iets bereiken, iets kunnen presteeren later.’
‘En dan concurrentie aandoen aan arme drommels, die 't hard noodig hebben?...
Een mooie maatschappij toch tegenwoordig!... Alsof er nog geen concurrentie
genoeg is in de wereld gaan de rijke meisjes voor hun liefhebberij meedoen!,..’
‘Nou ja..., dat is goed en wel... Maar al heb ik het nou misschien financieel niet
noodig, ik mag me toch ook wel nuttig maken!’
‘Nee, dat mag je juist niet, ten minste niet op deze manier, met werk waardoor je
anderen hun brood ontrooft....’
‘Och jongen!’
Ontstemd was ze weggeloopen. Ze liet het er natuurlijk niet om. Maar de hoogste
illusie was er toch al een beetje af. Ze begon niet met zooveel animo als ze gedacht
had.... Om na een korte poos al te merken dat de studie onder de saaie leiding van
dien ouden m'sieur Paget haar maar matig boeide... en dat haar hoofd... och, die
vervelende, beurze kop ook van haar!... maar niet wou onthouden: taalregels, en
uitzonderingen, onregelmatigheden en zoo.... Ze zou later ook latijn moeten leeren,
zei m'sieur..., hu! griezelig!...
En er waren dingen die haar afleidden. Tien maanden na haar huwelijksdag beviel
Louise van een jongen. Dat was een feest!... En toen Theo kort daarna zijn examen
overdeed en slaagde werd het weer eens ouderwets vroolijk in het Croesenhuis.
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Papa kwam neuriënd binnen 's middags, wreef zich telkens de handen en kon
lachen dat het daverde; mama was een-en-al gezellige bereddering voor het jonge
kraam-vrouwtje en voor kleinen Jan, ze kocht allerlei snoesjes van kleertjes voor
'm, en haakte 's avonds aan een spreitje voor de wieg.
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Jeanne ging er ook telkens heen.... In die dagen, verrukt en verteederd beiden,
werd ze weer veel inniger met Louise.... Ze vond het heerlijk haar te mogen helpen,
kon een uur lang zitten kijken naar dien jongen, dien schat, noemde het schande
dat Louise's meid wegging omdat ze geen luiers wou spoelen; hoe was 't mogelijk,
zij zou zelf wel....
Mijnheer Paget trok er zich niet veel van aan, ze moest het zelf maar weten, zei
hij, maar als het zoo moest blijven gaan!... Nou ja, het was ook zoo iets heel
bizonders, zoo'n kleintje....
Een poos later werd ze dringend aangezocht als werkend lid van den ‘Kinderbond’
op te treden, een clubje, of nog liever twee, voor haar rekening te nemen. Ze was
dol op kinderen in die dagen, ze nam het dadelijk aan.... Ook daaronder leden de
fransche lessen....
En ten slotte voelde ze toch ook wel dat noch die studie, noch dat
Kinderbondswerk, haar ook maar eenigszins geven kon, wat ze verlangde... o, nu
weer zoo sterk, zoo alles overheerschend sterk... Zelf een man, zelf kinderen, zelf
een gezin!...
(Wordt vervolgd.)

Regen-zondag
door Adr. Zoetmulder.
De zoon kwam 't laatst binnen, rumoerig met 'n plotse open-zwaai der kamerdeur,
die hij hard achter zich toe-bonkte en met wijde stappen van z'n lange beenen
gaande naar z'n plaats aan de ontbijttafel.
Z'n jongensachtig gezicht was lichtelijk vreemd verwrongen van z'n
Zondag-uitslapen en wassig bleek en z'n oogen, waterig-flets achter de lorgnetglazen,
tuurden star als moeilijk en 't kijken nog ongewoon. Glimmerig van nat kleefden z'n
haren glad aan de slapen en tot 'n kuifje als 'n haar-hoopje rechts van de zorgvuldig
getrokken scheiding, die als 'n witte naad tot aan de kruin over z'n haarhoofd liep;
en z'n piep-jong, onvolwassen snorretje was fijntjes opgedraaid met geurige
cosmetiek.
Schuivend 'n stoel onder zich bromde hij van ‘goeie morgen’ en nam tegelijk van
de schaal 'n sneedje brood, dat hij te smeren begon.
‘Je ben vandaag weer knapjes laat,’ beantwoordde z'n moeder de groet met 'n
geergerd gezicht. Ze hield van regel: samen ontbijten, en niet eerst die en dan die;
zoo zat je de heele morgen met de rommel op tafel.
‘Als ze me ook niet roepe,’ verontschuldigde zich de zoon droogjes. ‘En dan, 't is
Zondag ik wil ook wel 'ns voor 'n keertje uitmaffe.’
Maar zus Mina attakeerde direct:
‘Hè wat? niet geroepe? de meid heeft je wel driemaal geklopt.’
‘Niks gehoord hoor; schenk me maar liever 'n koppie thee in dan daar over te
zeuren.’
‘Is 't er niet meer; mot je maar eerder beneden komen; neem maar 'n glas melk.’
Even dreigde 'n ruzietje daarover.
Ze zaten met z'n vijven in de laag-zolderige, sombere huis-achterkamer, kaal en
versjofeld van veel bewoning: de vader, de moeder, de zoon en de twee dochters.
En 'n tijdje ging hun gepraat zoo over het late beneden-komen met korte kribbige
gezegden, onder het gemummel der etende monden.
Behalve van de vader.
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Die zat schuin op-zij aan tafel, z'n baardig hoofd achter de krant verscholen, die
hij òp-hield als 'n scherm tusschen zijn hoofd en de hoofden der anderen, tusschen
zijn leesaandacht en de zeur-gesprekken der anderen.
Hij leefde nu geheel voor zich en in de handels-wereld van de krant. En wat hij
verder deed, leek werktuigelijk: 't eten van 'n krente-broodje, dat hij op de tast achter
z'n krant om van z'n bord nam en langzaam af-at met korte rukken van z'n sterk
gebit.
Tegenover hem gezeten, praatte gesprekleidend, toen ruzietjes dreigden tusschen
de kinderen, z'n vrouw, juffrouwig-mevrouwtje in
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haar zwart-zijden, Zondagsche japon met glim-lichtjes van gitten garneersels,
huismoederlijk daar zittend met heel de rommel-van-ontbijt-tafel om en bij zich: de
broodsnijplank met er dwars overgelegd als 'n scherprechterlijk zwaard over 't blok,
wreed-groot en scherp het brood mes tusschen het geelig gespikkel der kruimels;
't botervloodje open en bijna leeg, waarin viesig het weinigje boter als verkleefd was;
de broodschaal, waarop nog 'n paar sneedjes en 'n hompje brood lagen; en vlak
naast haar, maar op 'n tafeltje apart onder-de-hand 't thee-gerei.
'n Sarrige stemming druilde in het vertrek als verweven met de grauwe somberte
van het buiten, die telkens en telkens weer terug-binnen-viel als voor even de
doorkomende zon 't binnenplaatsje, dat als 'n licht-en-lucht reservoir voor de kamer
was, vol getreuzeld had met bleek kwijn-licht.
Met verveeld gezicht zaten moeder en dochter te wachten op de zoon, die kalm
z'n laatste boterham op at, en Mina, die voor 't huishouden was, begon al bordjes
op elkaar te zetten, voor het afnemen.
‘Kom, Piet, schiet nou wat op,’ zei ze kribbig.
‘Waarom, we hebben toch niks geen haast?’ vroeg hij, opzettelijk lui-achtig.
‘En we gaan dadelijk fietsen met van Erkel, dat hadden we toch afgesproken,’ zei
zus Jo.
‘Ach daar komt immers niks van; ìk ga ten minste zeker niet,’ zei Piet bot-af.
‘'t Jasses wat ben je toch 'n vervelende jongen. Waarom nou weer niet? Gisteren
heb ik Frans van Erkel nog gesproken en die zei dat we vast zouden gaan.’
Van angst voor 'n bange teleurstelling trok Jo 'n huilerig gezicht. Daar had ze nou
zoo op gevlast op dat fietstochtje. Ze zouen gezellig met hun viertjes naar 't
Vinkenbosch rijden en daar koffie blijven drinken.
Eigenlijk was 't plezierige ervan, dat Frans meeging en was 't fietstochtje alleen
maar 'n middeltje om met hèm uit te gaan. Maar dan moest Piet mee. Je moest 'm
wel meenemen voor je fatsoen; Frans deed zoo'n beetje vriend met Piet om haar.
Maar hun verhouding mocht niet in de gaten loopen, vooral niet bij pa. En nou wou
die lamme jongen niet, god-nog-toe wat onhebbelijk....
Nou kwam er van de heele zaak niks. Frans kon toch niet met Mien en haar alleen
gaan...
‘Ik dank je kostelijk,’ zei Piet sarrig, ‘met dit weer naar 't Vinkenbosch te gaan!
Over 'n half uur regen je onder.’
‘Ach je kletst’, hielp Mien Jo. ‘'t Is bij jou ook altijd wat. Dan is te warm en dan is
er te veel wind en dan....’
‘Nou je zal 't zien. De wind is Zuid-West, de barometer loopt achteruit als 'n gek
en dan mot je de lucht maar 'ns kijken’, betoogde Piet weer.
‘Hè pa wat denk u ervan?’ vroeg Jo bijna angstig aan haar vader, met 'n zwakke
hoop, dat die zeggen zou maar te gaan.
Pa, altijd nog verdiept in z'n krant, vroeg zonder op te zien eerst: watte? en toen
als kwam die langzaam tot de werkelijkheid: ‘Mooi ziet 't er niet uit, maar je kunt er
weinig van zeggen’ en ma vond, dat ze best konden gaan, want dat je nog al 'ns
veel zien wou, dat, als 't tot twaalf uur droog bleef, je 't de heele dag droog hield.
Pa vouwde de krant samen, stond op en ging zich rekkend de kamer uit. Zonder
'n woord nog te zeggen.
't Ontbijt was afgeloopen.
Jo drukte haar wipneusje tegen het raam, tuurde naar 't vierkante plekje
lucht-grauw, dat boven 't binnenplaatsje stond.
Toen met 'n zucht ging ze Mien helpen de tafel afruimen.
Moeder ging. Piet nestelde zich in de ouderwetsche leunstoel met de krant, die
pa slordig op tafel had laten liggen.
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'n Drukkende, sprakelooze stilte hing in de kamer, waarin schril 't borden- en
kopjesgerammel tingden.
De zusjes boudeerden stil voor zich met ontevreden, nijdige pruilgezichten.
Daar hadden ze gisteren nou zoo bloedig haar fietsen voor schoon zitten maken.
Ja, God 't weer wàs niet mooi, maar toch best om 'n tochtje te maken... weinig zon
en zoo veel wind was er niet.... En wat 'n figuur tegenover Van Erkel ze slaan zouën
als die ze aan kwam halen. Hij zou 't kwalijk
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nemen misschien... 't was toch vast afgesproken.
En bij de gedachte daaraan voelde Jo zich 'n kleur krijgen en op eens vroeg ze
vinnig aan Piet:
‘Nou hoe is 't gaan we of gaan we niet?’
En Piet in 'n echte treiterstemming, die hij in zich voelde groeien, door 't
ruzie-gedreig, door 't vooruitzicht ook van 'n suffe vervelingsdag, begon kalm achter
z'n krant uit te varen:
‘God-vergeeme wat kennen jullie toch allemachtig zanikken. Ga maar, ga maar
gerust fietsen als je plezier heb stront-nat te regenen... maar ik verdom 't netjes.
Jullie willen altijd je zin doordrijven....’
‘Nou maak maar zoo'n herrie niet,’ kalmeerde Mien. ‘Je ben 'n vreeselijke lollige
jongen, allerliefst voor je zussen.’
‘Och praat niet tegen die lammeling,’ zei Jo....
Tusschen de hooge opstand der muren van 't binnenplaatsje ebde het schrale licht
als met 'n plotse neer-ruk en de kamer vloeide vol diep-grauwe dag-duisternis, die
bleef...
En tegelijk richtten zich de oogen der drie naar buiten en er kwam 'n stilte van
spanning of nu de hard-nekkig voorspelde dag-bedervende regen komen zou.
Maar Piet, zeker van z'n zaak, als onverschillig, boog z'n hoofd dadelijk weer naar
z'n krant.
Toen op-eens in de duistere stilte pingden 'n dikke regen-droppel aan de raam-ruit,
toen nog één en nog één, die uitspatterden in in fijne water-spikkels, toen veel.
En intenser de donkerte werd als 'n kille najaarsschemer en in de kleine
buiten-ruimte pijlden de stralen neer sneller en meer.
‘'t Regent’, zei Piet droogjes.
Na 't ontbijt en 't afnemen was Jo naar haar kamer gegaan, die 'n hokkig vertrekje
was met één raam uitziende op de straat.
En daar zat ze als neergevallen op 'n stoel, starend naar het trieste buiten, naar
de regen met scherpe spat-stralen blaasjes prikkend in het donkere gracht-water
en neer-buiend op de straat-steenen, die te glimmeren begonnen van nat.
Er was 'n doodsche stilte van klein-steedsche Zondag-ochtend: 'n enkele
voorbijganger stapte haastig aan, klein zich makend onder de beschermende
parapluie, hij leek zich wel voort te reppen als verdwaald in 'n dood stadsdeel....
Jo voelde het sinistere van het buiten zwaar op zich. De suffe verveling grijnsde
overal; 't kamertje leek volgeloopen van de melancholie van het regen-weer; de
dingen stonden er te suffen in het matte kwijn-licht en de kleuren vervaalden er tot
groezeligheden. Jo had 'n halve woede en 'n kinderlijk verdriet om de teleurstelling,
die zich uiten wou in pruilend mopperen.
O God wat 'n dag ging 't worden; 'n dag van niets-doen en opgesloten zijn in 't
muffe huis. Wat kon je uitvoeren op zoo'n dag... lezen tot je suf werd en dan wat
banaliteiten leuteren tot afwisseling; er was geen doorkomen aan. De middag zou
zijn als de ochtend en de avond als de middag. Ze zouen zitten in het salon de
godganschelijke dag, vader in de fauteuil voor het eene raam en Mien voor 't andere.
Ze zaten dan maar naar buiten te kijken in 'n onbenullige belangstelling voor de
enkele mensch, die voorbij kwam.
En vader in zich zelf gekeerd, levend voor zich en veel voor eigen-te-goed-doening,
dronk in den middag bittertje na bittertje en rookte sigaar na sigaar. Haar moeder
met der handen over-elkaar, in haar orthodoxheid streng houdend aan Zondagsrust,
wat ze ook van de kinderen wou, praatte wat over alledagsche gebeurtelijkheden
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en over nicht Zus en meneer en mevrouw Zoo met Mien en pa 'n zeurig, sleepend
gesprek...
Jo liet haar gedachten maar gaan, steunend haar hoofd in het blanke handje en
kijkend naar de eentonig neer-stralende regen, naar de boomen druipend van nat
en armelijk met 'n schaars voorjaarsloof, hoe ze daar verkommerd stonden te suffen
langs de gracht, die dood en verlaten van schepen tusschen de hooge wallen lag.
En bitter haar stemming werd tegen haar omgeving, die ze dwong 'n leven te
lijden van kleurlooze sleur, waarin je de kleine tegenspoeden van alle dag voelen
ging als sarrige
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speldeprikken, en die je met plezier elkaar toebracht, als of je ze noodig had voor
tenminste wat emotie in de lam-lendigheid.
En ze ging denken aan Frans van Erkel, hoe heel anders die was, vol levenslust
en vol ernstig streven naar 'n mooi levensdoel, z'n kunst.
'n Artiest, zei haar moeder met 'n minachtend neus-optrekken; armoedzaaier,
schold pa; eigenlijk 'n overdreven gek vond Piet.
Maar ze duldden hem toch, want hij kon gezellig praten en betaalde Piet z'n
biertjes nog al 'ns.
O hoe ze van 'm hield, hoe ze van 'm hield. Ze had 't nu wel willen uitroepen, dat
ze 't allemaal hooren zouen, willen smijten in hun verbaasde en verontwaardigde
gezichten, dat ze hem lief had en hooger achtte dan hen allemaal, haar vader, haar
moeder... En hij hield van haar, ze wist 't wel zeker, al had hij 't haar nooit bekend;
want ze had 't met haar echt-vrouwelijk instinct gevoeld uit zijn woorden, als hij
vertrouwlijk met haar sprak over z'n werk, z'n plannen en gezien had ze 't in de blik
van z'n trouwe donkere oogen, als ze teder haar aan konden zien en zoeken de
hare.
Ze voelde zich dan zoo heel-en-al z'n mindere en schuchter-blij en
schuchter-trotsch toch als 'n kind, dat door z'n vader in vertrouwen genomen wordt...
En ze kon zich dan vaak niet begrijpen, hoe 't mogelijk was dat hij van haar,
onbeteekenend meisje, eigenlijk houden kon.
Haar denken vertederde tot 'n stil liefdeverlangen.
Op straat rumoerde het plots van uit-de-kerk-komers, troepjes menschen van twee
en drie en veel kinderen. Ze kwamen uit de Zondagsdienst de kerk-boeken onder
de arm geklemd en bang-achtig, schuilend onder de glimmende parapluie. De
vrouwen liepen met verstoorde gezichten, tippend zoo veel mogelijk over de plasjes
en hoog de Zondagsche rokken ophoudend, dat die maar niet zouen bederven door
nat en de mannen met hooge hoed meest, zwaar-stappend naast
moeder-de-vrouw-en-de-kinders, rookend al de zware Zondags-sigaar en streng in
de Zondags-plooi. Maar de bengels uit de achterbuurten leek de regen 'n lolletje.
Ze liepen maar met hun povere beste plunje joelend door de regen, blij uit de
ander-half-uursche, moeilijke kerk-gevangenis verlost te zijn. Ze hadden lust tot
overmoedige ondeugendheden in 'n speelsche frissche jongens-tarting van regen
en wind, plodderden met hun schoenen expres door groote plassen en schopten
het plassen-water naar elkaars lijf.
Maar het menschen-gestoet als 'n verwarde processie werd ijler en hield op.
Toen lag de straat doodscher als eerst.
Beneden in de gang rinkelingde de bel door 'n ingehouden-krachtige ruk.
Jo, even opgeschrikt, keek onaandachtig meer uit-gewoonte-nieuwsgierigheid in
het spionnetje, dat haar op de stoep liet. zien.
Als van 'n plotse schrik schokte het door d'r lijf; ze voelde 'n heftige bloedaandrang
naar haar hoofd en 'n fel bonsen van haar hart.
Frans van Erkel stond op de stoep.
Hij stond er nonchalant geleund tegen het stoep-hek, liet de regen maar neer
stralen op z'n lange regenjas; z'n pet had-ie diep in de oogen en ver over z'n blond
krullend haar getrokken.
De voordeur klakte open en Jo zag hem binnen gaan.
Wat-ie doen kwam? Zeker van-wege 't mislukte fietstochtje. Zou ze nu naar
beneden gaan? Maar dat zou gek wezen voor de anderen, 't kon opvallen, dat ze
nu juist kwam nu van Erkel er was, alsof 't voor-hem was.
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Maar wat kon 't schelen... ze kon immers doen of ze niets van hem wist....
'n Beetje nerveus bekeek ze zich 'n kort oogenblik in de spiegel, bracht vlug met
haar hand heur haar in orde.
Zou ze wel gaan?... Ze voelde op-eens, dat ze niet durfde, 'n schroom om van
Erkel thans te ontmoeten alsof hij aan haar zou kunnen zien dat ze heel innig aan
hem gedacht had.
Ach wat moest ze eigenlijk beneden doen, wat had ze er aan om hem even te
zien, even te spreken... 't Zou toch in de gaten loopen, begon ze weer te bedenken,
en Piet, die er al wat van scheen te begrijpen, had
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weer 'n aanleiding tot flauwe plagerijen....
Beter maar te blijven waar ze was, aarzelde ze nog besluiteloos met 'n groote
ontevredenheid over zich zelf...
Toen hoorde ze Piet's stem hard klinkend in de resonneerende gang: ‘Ja verduiveld
jammer, maar ik dacht het van morgen al wel...’ ‘Nou enfin volgende Zondag dan
maar. Adieu. Groet je zuster’, zei van Erkel En de voordeur sloeg hard dicht.
Jo keek tersluiks de jonge man na, hoe hij vlug voort-stapte, krachtig en lenig....
Ze voelde 'n onbestemd verdriet in zich komen, waaraan ze zich 'n oogenblik
overgaf...
Beneden aan de trap begon Mien te roepen of ze nou haast beneden kwam om
voor koffie-water te zorgen.
Om half-twee zaten ze in 't salon op hun door de sleur van alle Zondagen
bepaaldgeworden plaatsen.
Jo erg in zich zelf gekeerd nu, zat in Le Petit Chose te lezen. Ze las veel Fransch,
studeerde voor examen middelbaar.
Maar Mien lanterfanterde eerst wat, vond eindelijk rust in haar raam-hoekje waar
ze lui met ontevreden gezicht hangerig op 'n dames-fauteuil ging zitten, tegenover
de vader die voor 't andere raam zat. Hij leek in z'n schik. ‘Watte weer, watte weer’,
zei hij telkens, ‘echt weertje blijf in huis’. Hij schrommelde z'n dik doorvoed lichaam
in de ruime leunstoel heen en weer, knorde dof-zachtjes van behaaglijkheid als 'n
zwijntje, blij dat hij niet door 't hondenweer hoefde. Hij genoot, niet erg actief van
aard, van z'n Zondags-niets-doen, van z'n sigaartje na sigaartje.
'n Gesprek, dat de moeder telkens begon met hem en Mien, vlotte maar slecht.
Er hing 'n kilte in 't vertrek, die van 't door-regende huiverige buiten daar binnen
gedrongen leek en de ongezelligheid in de saai-burgerlijk, smakeloos-goedkoop-mooi
gemeubileerde kamer duldeloos dreigde te maken.
‘Daar juist is van Erkel nog even an-gegeweest, zei Mien zeurderig tegen Jo.
‘Zoo’, zei die, zich goed houdend en keek op, ‘wat kwam-ie doen?’
‘Ach dat snapje wel’, traag-plaagde Mien. ‘'n Prul-boodschapje aan Piet... Je moet
vele groeten van 'm hebben.’
‘Zoo’, zei Jo weer, onverschillig en las door. Stilte.
Maar het meisje voelde de straffe blikken van haar vader en moeder op zich
gericht. Ze voelde dat heel zeker. Dieper boog ze zich over haar boek, ze wilde niet
verblikken of verblozen, nee ze zouen aan haar niks merken. Ze kreeg 'n lichte
wrevel om dat onderzoekend gekijk, verwachtte elk oogenblik 'n paar hatelijkheden
aan 't adres van van Erkel.
Ja ze hadden 't blijkbaar in de gaten, dat Frans werk van haar maakte, dat begreep
ze wel uit de bedekte toespelingen en veelbeteekenend kijken... Vervelende boel...
‘Ik heb dat nooit van die jongen kunnen begrijpen, begon haar moeder met 'n
opzettelijke koelheid in haar stem, dat-ie bij z'n vader uit de zaak gegaan is. Wat is
dat nou voor 'n toekomst violist worden?’
‘Ja, zei de vader orakelachtig beslist, ik vind 't 'n bezopen idee van 'm. Kunst is
'n mooi ding maar je mot geld hebben’.
‘Hij speelt toch maar magnifique-mooi,’ begon Mien z'n verdediging.
Moeder was nu op 'n aangenaam praatterrein.
Ze schikte zich makkelijker in haar stoel, klaar voor 'n lang en pleizierig geprek.
‘Ja dat ken nou wel, maar eet daar nou 'ns van. 't Is zonde voor God dat die jongen
uit zoo'n zaak gaat; 't was meneer natuurlijk te min om in 'n gruttersjasje achter de
toonbank te staan en erwten en grutten te verkoopen... nee dat mot musicus worden’.
Ze rammelde door, zich tot 'n bijna-verontwaardiging opwindend.
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Haar man beaamde het ten volle Goddorie je zou d'r met duim en vinger naar
likken, naar zoo'n zaak. ‘'n Beste grutterij, zei hij op 'n toon van zaken-man. Je kon
gelooven, dat de ouwe z'n grutjes der in klopte...’
‘Frans heeft het hoog in de bol, dat mot naar Berlijn naar Joachim’, smaalde
moeder door....
‘'k Begrijp die oude van Erkel niet.’
Jo zat te kooken. 'n Donkere blos, die haar wangen deed gloeien, was naar haar
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gelaat gestegen: met moeite hield ze zich in. Moes je maar aan hooren dat geklets...
God hoe in-bekrompen, wat vreeselijk kleinburgerlijk... Ja Frans had 't hoog in de
bol, omdat-ie geen grutter wou worden, omdat-ie z'n mooi talent niet wou begraven
onder aardappelen-meel... Had-ie niet laatst 'n mooie recensie gehad toen hij op
Diligentia gespeeld had en werd-ie niet van alle kanten aangemoedigd? Maar dat
begrepen ze niet hoe iemand 'n makkelijk solide leventje er aan kon geven voor 'n
moeilijke, kunstenaarsloopbaan... Och 't was alles jalousie, dat snapte je zoo... Ma
kon niet uitstaan dat Piet zoo heelemaal achter stond bij Frans... Wat presteerde
Piet nou eigenlijk? Even wrokte bij haar de gedachte aan z'n sarrig gedoe van dien
ochtend... Akelige jongen was 't, 'n echte lijs... Nee dan Frans, 'n goeie, solide jongen
en 'n groot talent, dat zeien ze toch maar allemaal. 't Leek wel of Frans haar tegen
gemaakt moest worden... Nou ze zouen er geen succes van hebben, ze zou ze
maar laten praten....
‘Niks als eerzucht zoowel van de ouwe als van de jonge,’ hoorde ze haar vader
erg positief beweren.
Het prikkelde haar tot tegenspraak. Over haar boek heen gluurde ze naar hem
op, zag hem zitten, z'n vleezige handen gevouwen onder de buik; z'n dik hoofd,
waarin diep-liggende grijze oogjes altijd te gluren leken, was bij al z'n praten naar
buiten gewend.
't Was 'n ordinaire kop als van 'n tapper uit 'n slijterij aan de havenkant. Hij droeg
kort geknipte bakkebaarden, die groezelgrijsden op z'n kwabbige roode wangen en
bij de mondhoeken begonnen, waar ze leken uitgevloeid als 'n vreemde, grauwe,
nu verstolten vloeistof.
Z'n mond scheen er door verbreed, 'n gulzige mond met dikke lippen.
't Onsympathieke van z'n gezicht trof Jo nu bizonder; 't positieve beweren van z'n
commandeerstem ergerde haar geweldig. Ze voelde 'n onbedwingbare lust in zich
komen in 'n paar hatelijkheden uit-te-zeggen hoe tobberig-bekrompen en oppervlakkig
zij hem en haar moeder vond, maar ze hield zich in, zei alleen maar droog en koud:
‘Ik begrijp niet waar U je zoo druk voor maakt. Wat kan 't u eigenlijk schelen wat
van Erkel doet of niet’.
Er was even stilte van verbazing.
De zware wenkbrauwen van de vader trokken fronsend op; in de klein loer-oogjes
schoot 'n scherpe flinkering van komende woede.
‘Druk maken, druk maken, kwam hij los, d'r is geen kwestie van druk maken. Als
iemand zich hier druk maakt ben jij 't Of zulle we soms aan jou motte vrage wat we
prate magge of niet?’
Boosheid-spanning werd merkbaar in 't vertrek, drukte verstommend op de
aanwezenden.
Moeder onrustig, bang voor ruzietjes, begon nerveus met d'r rechterhand
geluidloos de tafel te betrommelen, durfde echter nog niets zeggen evenmin als
Mien, die de bruuske, vaak ongemotiveerde uitbarstingen van den vader maar al
te goed kende.
Jo had al halve spijt, vond 't nu achter-af onverstandig, dat ze zich in de
van-Erkel-kwestie, die netelig dreigde te worden en een punt van voorloopig
alledaagsche bespreking, had gemengd.
Maar in 'n groeiende koppigheid wou ze niet direct zwijgen.
‘Da's onzin begon ze, moeilijk van zenuwachtigheid. Maar 't is altijd en eeuwig 't
zelfde liedje over de familie van Erkel.... 'k Begrijp niet wat U tegen ze heb... wat U
tegen Frans heb. 't Is of 't schande is dat-ie zoo'n talent heeft... U mocht willen dat
Piet...’
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‘God-beware, onderbrak haar moeder, ik mot niks van die heeren artiesten
hebben.... Geef ze 'n kantje, 't zijn lieve jongens....’
‘Is er dan op Frans iets aan te merken?’
‘O, dat zeg ik niet, maar hij is 't er nog niet....
Ach lieve kind leer mij nou niks. Je ben nog jong, wat weet jij nog van de wereld
af... geloof me, die lui zijn allemaal met het zelfde sop overgoten....’
‘Maar wat dan?’ drong Jo aan, verontwaardigd over de verdachtmaking.
‘Wat dan, wat dan?’ toornde de vader. Eerstens hebben al die lui 'n gat in d'r
hand,
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tweedens leien ze 'n los leven, omdat ze enfin dan hier dan daar zitte, ten derde.....
En Jo daartegen in; opgewonden met glinsterende oogen:
‘Dat kan nou wel, maar daar hebben we 't niet over. Wat is er op Fràns aan te
merken,’ drong ze aan.
‘Ach jij altijd met je Frans, ik geloof verdomd, dat je verliefd van die jongen ben.’
Toen met bevende lippen in de opperste spanning van haar gepijnigd
gemoedsleven bekende ze met 'n fiere tarting:
‘Ja, ik hou van 'm’.
Ze verwachtte nu iets hevigs, 'n uitbarsting van woede maar 't bleef 'n moment
stil, waarin moeder en Mien bijna angstig vader aankeken.
Doch die verschoof zich kalmpjes in z'n stoel en zei:
‘O, is 't in die tijd.’ Minachtend trok-ie z'n neus op.
'n Ellende van zwijgen begon.
Als gehypnotiseerd zaten ze sprakeloos naar buiten te kijken, vermijdend elkaar
aan te zien in 'n beklemmende vrees, dat 'n blik, 'n woord de smeulende ruzie-vlam
tot uitslaan zou brengen. Ze wisten te wel, hoe bar de vader dan was, hoe ie schold
en vloekte en donderde en smeet.
De moeder nam zich voor Jo onder vier oogen de les te lezen, schikte de zinnen
al in haar hoofd, zinnetjes vol boosheid en moederlijke bezorgdheid. Wat haalde 't
kind zich in 't hoofd? Dat ze maar niet snapte, dat het 'n voor-de-gek-houwerij was
van zijn kant. De jongen kon haar immers niks aanbieden. Want de ouwe van Erkel
mocht in goeie doen zijn, die zou zich ook niet uit-kleeën voor-ie naar bed ging....
Ze zouen 'm an zien komen. Nee als-'t-er geen betere partij kwam opdagen, dan
moest ze 't huwelijk maar uit d'r hoofd zetten.
En als ze eenmaal d'r akte had, was ze voor de toekomst toch geborgen. Zij
hoefde toch zeker niet naar 'n man te hengelen.
Mien zocht 'n afleiding. Ze had zoo graag iets gevonden, dat het gebeurde zou
doen vergeten; 't kwam er niet op aan wat, 'n praatje over deze of gene of zoo; maar
ze vond niets.
Op straat leek alle leven opgehouden. De regen straalde er maar neer
sarrend-gelijkmatig en de lucht bleef grauw, dik-grauw en hopeloos.
‘Wat is 't toch vreeselijk stil op straat waagde Mien te zeggen, d'r loopt geen
sterveling.’
Niemand zei daar iets op. Haar stem had vreemd geklonken als op 'n gewijde
plaats, waar zwijgen eerbied is. Maar haar spreken had toch als 'n barst gemaakt
in de beklemmende stilte-omhulling.
Want even later kwam moeder: ‘Kijk gaat daar aan de overkant van Holk niet met
zijn meisje?’
Toen vlotte over die twee 'n kort oogenblik 'n gesprekje.
Als bij 'n plotse inzinking van geestkracht, voelde Jo zich nu troosteloos verlaten in
'n tot bijna vijandelijkheid verkoelde omgeving. 't Liefst was zij maar stil weggeslopen
naar haar kamer om daar alleen alles te kunnen overdenken, maar ze wilde zich
niet zwak toonen en de drie anderen geen gelegenheid geven om achter d'r rug
met praatjes over haar los te komen. En zoo bleef ze zitten, starend naar haar boek,
waarin ze niet meer te lezen vermocht.
God wat was ze dom geweest om in 'n opwelling van verontwaardiging te
bekennen, dat ze van Frans hield... hoe dom, hoe dom... Wat begrepen ze van haar
bewondering voor hem....? Ze zouden nu natuurlijk gaan beletten dat ze elkaar
zagen.... 'n Angst zwol in haar bij de gedachte, dat Frans die verkoeling merken
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moest, haar uitleg zou vragen en alles begrijpen. God, dat mocht niet. Hij, die nooit
haar van liefde gesproken, mocht niet weten, dat ze hem liefhad.
Al haar schroom van jong-meisje kwam in opstand. O, als ze maar zeker wist,
dat hij haar liefhad, dan ja.... Maar ze wist 't immers niet zeker. Als haar moeder
eens gelijk had... als, o God, als Frans haar 'ns als amusement gebruikt had, als
heel z'n doen tegenover haar niets was dan 'n fijne flirt.... Nee dat was toch niet
mogelijk, overreedde ze zich gemakkelijk nog; hij hield wel van flirten maar tegenover
haar was hij toch
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anders geweest dan tegenover anderen....
'n Smartende twijfel was al bij haar binnengesloopen.
Hoe zou 't gaan als hij eenmaal in Berlijn was?
Hij, de knappe, gefêteerde jonge man? Die gedachte plots flitsend in haar denken,
werd 'n nieuwe marteling. Ze wilde er geen antwoord op vinden. Ze mocht immers
niets van 'm eischen, daar hij haar niets beloofd had. En nu voor 't eerst, voelde ze
het instinctief: zijn vaarwel bij z'n vertrek naar Berlijn zou 'n vaarwel voor altijd zijn....
Piet lummelde de kamer binnen, merkte direct het norsch gezwijg:
‘Wat is 't hier geanimeerd’, zei hij.
Hij plompte neer op de sofa, plukte met 'n verveeld gezicht 'n tijdje aan z'n
snorretje; toen zich lui achterover werpend, de beenen over elkaar begon hij te
plagen, sprekend met 'n hoog zoetelijk geluid: ‘Nou, hoe heb ik 't nou... zijn de dames
niet gaan fietsen... Jullie wouen van morgen immers à tort et à travers er op uit.’
‘Hè wat bè je leuk, probeerde Mien 't geplaag te remmen; als je niks beters weet
dan sarren hoepel dan maar weer op.’
Maar hij lachte 'ns flauwtjes, ging door in 'n geestigheids-bevlieging:
‘Kom, kom niet zoo somber, schat van m'n hart. En tot Jo: ‘Van Erkel is van morgen
nog effe angeweest. Och, och wat had die goeie jongen 'n spijt.’
‘Och-och, deed Piet meewarig. Enfin ik moest maar veel groeten doen... herzliche
grusz und kusz enne’... ginnegapte hij....
Maar 'n woedende blik van Jo deed hem blijven steken.
‘Schei uit lammeling,’ beet ze hem toe. ‘God wat parlementair; is de schoone
dame niet in d'r hum, als ik vragen mag?’ ging hij onverstoorbaar door.
Toen stak z'n moeder er 'n stokje voor.
‘Plaag nou toch niet zoo, Piet, zei ze zoetsappig. ‘Goed nam hij aan, maar laten
we dan 'n borrel op zetten’.
Vader keek 'ns op z'n horloge.
‘Ja laten we al vast maar 'n bittertje pakken,’ vond hij ook.
Mien stond op, blij wat te kunnen doen, vroeg aan d'r moeder en Jo of ze ook wat
wouen drinken, 'n glaasje port of sherry.
Terwijl ze in 't buffet aan 't rommelen was rinkelingde bedeesdachtig de huisbel.
't Geluid bracht even 'n prettige verwachting.
‘Wie zullen we nou hebben?’ vroeg de moeder.
‘Kijk 'ns gauw door 't spionnetje,’ spoorde Mien Piet aan, nòg nieuwsgieriger.
Die lusteloos zich oprichtend keek even, liet zich direct weer terugvallen.
‘Wel God-allemachtig vloekte hij, wat komt dat wurm van Koos doen?’
‘'t Wurm van Koos’ was 't zoontje van z'n oudste broer die indertijd 'n mesaillance
gedaan had met de dochter van 'n caféhouder en lang met z'n ouwe lui daarom
gebrouilleerd was geweest. Ondanks de voorspellingen van vader en moeder en
belangstellende familie was 't 'n gelukkig huwelijk. Na jaren was 'n voor 't oog van
de wereld volkomen verzoening tusschen ouders en zoon gekomen, maar de rechte
verhouding was 't nooit geworden.
Door de meid de kamer ingeloodst, stapte het jochie schuchter binnen.
't Was 'n tenger ventje van 'n jaar of tien, 't smalle lijfje in 'n lichtbruine
demi-saisonnetje, dat braniachtig stond; er-boven droeg hij 'n hooge boord, waar-in
z'n halsje gevangen zat en dat z'n hoofd zich nauw bewegen liet. Los en vlug gestrikt
hing onder 't boord uit 'n rood-zijden dasje.
Hij was 'n keurig-net jongeheertje van 'n modeplaat.
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Z'n smal fijn gezichtje, kleumig-bleek, waarop z'n wip-neusje nu 'n leuk rood mopje
leek, stond wat bedremmeld, was toch intelligent door 'n paar levendige donkere
oogen onder mooi geboogde bruine wenkbrauwen.
Hij ging eerst met uitgestoken rechterhand naar z'n grootmoeder, die loom
neerbuigend zich door hem 'n slap kusje geven liet en 'n hand.
‘Dag omoe,’ zei hij met 'n zwak stemmetje.
‘Dag kind, dag jongen,’ zei de vrouw.
Toen ging hij naar z'n grootvader, die zei ‘dag vent,’ onverschillig even naar hem
kijkend en toen weer naar buiten.
't Ventje gaf ook de tantes en oom 'n
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hand; ze namen weinig notitie van 'm en Mien wees 'n stoel, waar hij zich òp heesch.
En allen zwegen nu, alsof 't toppunt van verveling bereikt was. Ze deden maar of
't jongetje er niet was; die, gehinderd daardoor met 'n angstig gevoel van
niet-welkom-zijn, z'n petje draaide en verzon wat hij zeggen zou in 'n vage hoop,
dat de koelheid zou luwen. Eindelijk schoot hem te binnen, dat hij de groeten van
z'n vader en moeder over-te-brengen had.
‘U moet vele complimenten hebben van pa en ma,’ waagde hij zoo zacht-vriendelijk
mogelijk te zeggen.
Dat schrikte Piet op uit z'n suffen, bracht 'm ineens weer in 'n sar-stemming. 't
Neefje was 'n welkom slachtoffer en weerloos tegenover hem.
't Besef daarvan bracht hem in 'n bijna aangenaam humeur.
‘Allemachtig plezierig voor ons,’ hoonde hij.
‘Hoe maken ze 't thuis?’ vroeg de grootmoeder.
‘O heel goed.’ En 't kind begon 'n verhaal over huiselijke aangelegenheden, moedig
de interrupties van oom Piet negeerend.
Hij praatte aardig, kinderlijk, maar dat trof de ouderen niet. Hij zat ze in den weg.
Suf verveeld kostte het hun al inspanning naar z'n weinig belangwekkend verhaal
te luisteren.
Toen 't uit was begon Piet weer.
‘Je heb nog al aardig weer zoo uitgekozen, voor je visite. We dachten eerst dat
je 't huis uitgejaagd was.’
't Kind zweeg, trok 't gezicht tot 'n pijnlijk lachje. Hij was niet graag bij z'n
grootouders, die nooit lief, nooit hartelijk voor 'm waren, maar van tijd-tot-tijd moest
hij er toch wel heen, gedwongen door z'n moeder, die, bang voor oneenigheid en
't maar graag goed houdend nu 't goed was, angstvallig vermeed wat aanstoot geven
kon. En zelf wist hij wel, dat wanneer hij niet minstens ééns in de week 'n bezoek
bracht, z'n grootmoeder ontstemd was en dat maar al te duidelijk liet blijken. Hij
hield alleen van tante Jo maar van de anderen had-ie 'n afkeer, voelde instinctmatig,
dat ze 'm als 'n vreemde beschouwden, al kon hij als reden niet gissen de afkomst
van z'n moeder.
Zoo zat hij daar vreeselijk-op-visite als bij wild-vreemden. Nu en dan schuw-oogde
hij 'ns naar oome Piet, die hem zoo onmeedoogenloos plagen kon, dan weer naar
tante Jo, of die zich soms over hem ontfermen zou. Maar zij zat maar stil te lezen,
schijnbaar onverschillig voorwat om haar heen gebeurde.
Z'n bedremmelde houding begon ook de plaaglust van Mien te prikkelen.
‘Jantje heb-ie je boord wel an?’ vroeg ze lacherig.
‘Ach, zei Piet, hij verwacht hoog water.’
Intusschen was de grootmoeder met haar man 'n gesprek begonnen, vaag met
halve zinnen en enkele woorden-vol-beteekenis. Maar 't kind, scherp luisterend
begreep 't toch. Begreep dat het ging over z'n moeder.
En terwijl de plagerijen z'n aandacht haast voorbij gingen, hoorde hij met angstige
verontwaardiging hoe de oude vrouw 't doen en laten van haar schoondochter befitte,
afkeurde met 'n minachtende trek op haar schriel-burgerlijk gezicht. En haar man
beaamde, schudde van ja, vulde aan. Ja, ja waar ze die suite van daan haalde... in
de kroeg van der vader had ze dat toch niet op kunnen doen. Je zag 't altijd: as niet
komt tot iet... Wat 't kind er weer uitzag....
Niks geen tact of overleg....
Op-eens riep Piet, die 't luisteren merkte:
‘Prudent. Kleine potjes hebben groote ooren.’
‘Ph...!’ deed z'n moeder en ze keek even naar 't kind.
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't Bloed vloeide 't ventje geweldig naar 't hoofd, z'n lipjes trilden zennwachtig, hij
had moeite z'n tranen in te houden.
Maar flink weg in 'n plotse heftigheid kwam hij los: ‘U hoeft geen prudent te zeggen,
ik begrijp 't wel.’
Toen geschrokken van z'n eigen kordaatheid snikte hij: ‘Dat u me plaagt kan me
niet schelen, maar ik... ik wil niet dat u kwaad over moeder spreekt.’
Ze keken hem allen aan onthutst, maar hij merkte niets, niets van de stilte, die
ontstaan was. Hij had z'n gezichtje tegen z'n arm gedrukt die hij op tafel steunde.
Voorover gebogen alsom z'n droefheid te verbergen snikte hij, snikte hij dat z'n
tenger lijfje
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schokte in z'n licht-bruine demi-saisonnetje.
‘O, o,’ begon Mien vergoeilijkend....
Maar Jo was opgesprongen, woedend:
‘Lammelingen, siste ze, hebben jullie nou je zin, hebben jullie nou genoeg
getreiterd... Daar heeft jullie stompe, beroerde geest pleizier in hè, zoo'n schaap
van 'n kind te sarren totdat het huilt....’
Ze nam 't ventje onder de arm, troonde hem mee. ‘Kom maar vent, tante Jo weet
't wel....’
De kamerdeur smeet ze achter zich dicht. ‘Jessis daar hebbie 't gezanik weer,
nijdigde Mien, hij vertelt 't natuurlijk thuis en dan hebbie strakjes z'n vader op hooge
beenen...’
Boven op haar kamertje zat Jo met 't kind op d'r schoot, dat uithuilde tegen haar
borst.
Ze kuste hem en wiste hem de tranen af.
‘De menschen zijn wel wreed hè, Jantje,’ zeide ze meer tot zich zelf.
En tranen sprongen haar in de oogen.

Bij vreemde menschen. (Fragment)
De groote partij.
Door Henri van Booven.
Het was heel eigenaardig toegegaan. Pieters moeder was op een avond na het
eten bij Thomas gekomen en had hem gezegd: ‘Daar is een uitnoodiging van de
mama van je vriendje Willem, 't is voor een middagpartij, een groote partij, je zult
er nog wel een twintig van je schoolkameraadjes zien. 't Is Zaterdagmiddag. Je mag
komen koffiedrinken ook. Piet zal je naar 't huis van Willem toebrengen.’ Thomas
was verschrikkelijk blij, al begreep hij niet waarom Willem hem niets van het feest
gezegd had, net iets voor Willem, die zei altijd zoo weinig. Op school vraagde hij
Willem over het feest: ‘Ik vind het vreeslijk leuk om te komen zeg, maar waarom
heb je 't niet dadelijk aan mij gezegd?’ Willem antwoordde: ‘Och dat mocht niet van
mama, die zei dat 't altijd zóó moet. Ik ben Zaterdag jarig weet je.’
‘Zóóó,’ beaamde heerlijk verheugd Thomas. ‘Wie komen der nog meer?’
‘Al de leuke lui uit onze klas en nog een paar van de gymnastiek. We mogen 's
middags roover spelen in den tuin, ma doet ook mee.’
‘Zullen we indiaan spelen?’ vraagde Thomas, dat is veel leuker dan roover, dat
is zóó gewoon, dat doen ze in de straat ook. Als we indiaan spelen kunnen we onze
gezichten beschilderen en we maken mokkasins van gras aan onze kuiten vast, dat
staat echt.’
‘Waarmee wil jij dan schilderen?’
‘Ja met... ik weet niet.... Hebben jullie geen klei in den tuin, of anders nemen we
maar aarde.’
Willem wist hierop niets te antwoorden en zweeg een heelen tijd lang. Toen begon
hij opnieuw: ‘Bij ons op zolder staat een waschmand, daar kunnen we met ons
vieren in, ik heb er eens met Wies en Coba en Lientje in gezeten.’
‘Wie zijn dat?’
‘Mijn zusters; maar laat me nou uitpraten, toen hebben we het deksel er op gedaan
en niemand kon ons vinden.’
‘En hoe is het afgeloopen?’
‘O! Wij zijn er weer uitgekropen?’
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‘En wat zei je mama.’
‘Wij hebben niets gezegd.’
‘Ik weet iets,’ zeide Thomas. ‘Wij gebruiken die mand ook als je jarig bent. We
verstoppen de mand ergens in den tuin en dan komen wij er in eens uit.’
‘Ja, dat kunnen we doen.’
Dat was een heerlijke gebeurtenis. Een partij; eerst koffie drinken, dan roover
spelen in den tuin en daarna dat met de waschmand.
Des nachts droomde hij er veel van, hij kende veel prettige dingen, maar een
partij
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bij vrindjes was wel 't plezierigst, het groote plezier er van was dat de jongens om
je heen dan allemaal heel anders waren dan op school bijvoorbeeld. Je praatte over
heel andere dingen dan gewoonlijk en vooral het vrije was zoo prettig, dat zoo overal
mogen rondloopen en snuffelen, je werd dan ook niet verboden, en mocht over het
algemeen precies doen en laten wat je wilde, vooral wanneer het zoo'n partij was
waarbij je ook in den tuin mocht komen.
God! Wat was het heerlijk. Het ging maar niet uit zijn gedachten. Hij was nog nooit
bij Willem in huis geweest, altijd maar tot de deur; in de vestibule had hij ook wel
gekeken, maar nu zou hij er toch eens inkomen en niet alleen in de vestibule maar
door het heele huis en in den tuin ook.
Den morgen van dien Zaterdag was er op school al een heel heugelijke stemming;
iedereen in de klas bijna sprak stilletjes van de partij bij Willem, sommigen die ver
weg woonden mochten vroeger uit de klas gaan om zich netjes aan te kleeden, als
ze de banken doorschoven om naar de deur te gaan, stootten ze de andere lui aan
die ze des middags bij Willem terug zouden zien, en giegelden, sommigen maakten
bij de deur nog een zotte pleizierbeweging.
Om twaalf uur werd Willem met een rijtuig door zijn mama en oudsten broer
gehaald. Thomas wuifde hem met zijn pet toe, toen hij snel de Riviervischmarkt
over naar de Mare rende om gauw zijn nette pak aan te trekken. Hij voelde zich
verbazend opgewekt, en bijna zenuwachtig, in de gang gooide hij per ongeluk de
emmer om waarmee de meid de steenen moest schoonmaken; gelukkig was ze er
juist niet en nog vóór hij haar zag was hij de trappen al opgewipt, losknoopend zijn
schoolpak. Hijgend kwam hij op de slaapkamer; daar stond Pieters mama die schoon
ondergoed neerlegde op de stoelen bij de bedden.
‘Wat was dat voor een geraas beneden in de gang Thomas?’ vraagde zij.
‘Dat weet ik niet mevrouw,’ antwoordde Thomas.
Zij gaf hem een tikje op de wangen en zeide: ‘Kleedt je maar gauw aan, om één
uur begint het koffie drinken.’
Thomas kleedde zich uit, waschte zich met een extra mooie scheiding, nadat hij
eerst heel veel zeep in zijn haren had gesmeerd om de scheiding goed te kunnen
leggen, die er anders zoo gauw uitging.
Beneden wachtte Pieter al. Samen gingen zij de deur uit. De klokken speelden
kwart voor eenen toen zij op straat kwamen.
Thomas wilde praatjes maken met Pieter, maar deze scheen heel slecht geluimd
te zijn; hij antwoordde tenminste met weinig woorden en bitste ten slotte: ‘Hou-je
toch stil!’
Eindelijk toen zij van de Mare af naar de Breedstraat waren geloopen en die af
tot bij een straat rechts waar Willems huis lag, stonden ze daar plotseling voor. Het
scheen een zeer groot, deftig huis te zijn; Thomas kon het vooral zien aan de deur,
die zag er zoo zwaar en mooi bewerkt uit, glimmend bruin geschilderd met groote
leeuwekoppen, die dikke glinsterende koperen ringen in de bekken hielden. Na het
schellen ging bijna dadelijk de deur open; bevend van verwachting liep Thomas in
de gang en de deur werd achter hem dicht gedaan.
De gang was heerlijk, een dik tapijt op marmer, de tuindeur stond heel achter in
open en het zonlicht scheen daar zoo verblijdend.
De knecht, die met hem door de gang gestapt was, de knecht met de
mooi-gepoetste schoenen, en zwarte broek waarover een rooie bies, en het wit-roze
smal bestreepte jasje, die zeide voorzichtig: ‘Gauw maar jongenheer, ze gaan net
aan tafel.’
‘O jé,’ antwoordde Thomas.
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Het binnenkomen viel niet meê, het was eigenlijk beschamend, want ze zaten
waarachtig al aan tafel, maar Willem's moeder en Willem zelf stonden dadelijk op,
en kwamen naar hem toe en brachten hem naar zijn plaats. Hij zat tusschen Wies
en Lientje in die eerst achter zijn rug om naar elkander toe giegelden, maar later
heel druk met hem begonnen te praten over het rooverspel, dat in den tuin gespeeld
zou worden.
Aan de tafel zaten ze wel met hun dertigen. Het was in een groote kamer, waarvan
de tuindeuren wijd open stonden, de wanden waren donker behangen vol portret-
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schilderijen; daar was een schilderij van een ouderwetsch man met een pruik op,
die man zat op een wijde stoel, hij had baard noch snor, zijn gezicht glimlachte, van
zijn zwarte mouwen hing witte kant over zijne handen. Dat groote portret boezemde
Thomas veel ontzag in, het scheen aan de kamer groote deftigheid te geven, iets
dat tot stilte stemde en een oogenblik vond hij het verwonderlijk dat de andere
jongens daarvan niets schenen te bemerken, want zij maakten veel gerucht. Aan
het einde van de lange tafel zat Willems moeder voor een groot blad, waarop veel
glinsterend gerei, waaruit koffie geschonken werd. Verder overal op de tafel lekkere
dingen: tong en ham en blikjes met sardines, eieren in dopjes, potjes met aardbeien
en frambozengelei en in twee groote zilveren schalen sla, middenin een gele saus
over iets dat heel lekker scheen te zijn.
Naast den hoogen spiegel bij de schoorsteen ging de slinger van een
ouderwetsche klok heen en weer met metaalachtig donzend geraas, dat hij soms
hooren kon als 't gerucht van de vrindjes een oogenblik minderde. Hij voelde zich
wat verlegen worden toen Willems moeder hem opeens aansprak en hem vraagde
of hij nog een kopje koffie wilde hebben. Thomas at juist aandachtig van een geraspt
broodje met tong en proefde het lekkere zachte van het wat weeke, gemakkelijk
kauwbare broodjes buitenste. Hij verslikte zich bij het antwoorden, hoestte een
stukje brood juist tusschen de hoofden van twee jongens aan den overkant door.
Thomas kreeg een purperen aangezichtskleur, dat voelde hij en dat maakte hem
geheel van streek.
‘D...d...ank u mevrouw,’ bracht hij angstig uit. Verschrikkelijk was het, de groote,
vroolijke aandacht van al de andere lachende jongens.
‘Dat kan den beste overkomen, hè Thomas?’ suste Willems mama op
vergoelijkende toon.
‘Ja... ah, mevrouw,’ hoestte Thomas.
Toch was het koffie drinken heel pleizierig. Hij vergat het voorval heel spoedig en
at vijf geraspte broodjes, nu eens met tong en ham en dan ook enkele met kaas,
verrukkelijk waren de garnalen met de lekkere vette saus, ook kwamen er nog
aardbeien met room en suiker, dat was het heerlijkste.
Terwijl zij de aardbeien aten ging Willems moeder opeens voor de tafel staan en
zeide met vriendelijke, aangename stem: ‘Jullie mogen een kwartiertje in den tuin,
maar niet rennen hoor, als de bel geluid wordt moeten jullie binnen komen, dan is
er een kleine verrassing.’
Er kwam een blijde beweging onder de jongens, stoelen wipten op, jongenslijven
bogen naar elkander, er werd verheugd, verwachtingvol gefluisterd, wat zou 't zijn
de verrassing....
In den tuin drongen de jongens om Willem heen. ‘Wat komt 'r dan? Toe zeg
nauw-us?’ ‘Komt 'r 'n goochelaar?’
Willem mocht nog niets zeggen, beweerde hij, en liep kalm door de kronkelpaden
van den tuin tot onder hooge groene boomen achterin, waar een fiksche wind door
ruischte. Maar toen de bel ging, zeide hij 't in eens: ‘Nouw ik zal 't jullie daar maar
zeggen: we gaan nu naar de tooverlantaarn. Er kwam dadelijk groot plezier onder
de jongens, sommigen trokken rare gezichten van de pret, anderen dansten met
kleine belachlijke pasjes, een was er die vatte twee van zijn vrindjes bij den schouder
en zette zich plotseling op met de armen, zooals hij op de gymnastiek aan de brug
kon hebben gedaan. Toen gingen zij joelend dicht opeen naar binnen en volgden
Willem tot in de gang,
“Veeg jullie je voeten,” riep Willem, “want we gaan naar boven.”
Ze gingen bedrukt lachend de trap op knepen elkaar in de kuiten en riepen heesch
fluisterend: “Pas op!” “Schei nauw uit!” Joh!’ ‘Auw!’
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Boven aan de trap wachtte Willems mama, die liet zich hooren: ‘Hierheen jongens!’
Allemaal klommen zij opeens volmaakt ordelijk verder omhoog en op de eerste
verdieping kwam er in den alleen maar plankbevloerden corridor een droog geluid
van veel levendige jongensvoetstappen. Zij moesten binnen gaan in een donkere
kamer, waarin zij toch door het licht dat uit de gang kwam konden zien vier rijtjes
stoelen voor een
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groot wit laken, dat op eenigen afstand voor hen gespannen hangend was.
Willems oudste broer vertoonde dien middag de tooverlantaarn. Een heerlijke
gebeurtenis was het, de jongens rekten de halzen, legden de handen op elkanders
schouders, wipten heel voor op hunne stoelen, fluisterende van hun heerlijke
gewaarwordingen en riepen soms luid uit als ze iets heel mooi of belangwekkend
vonden. Er waren dan ook zulke vermakelijke dingen. Een vechtpartij van jongens
op straat, met kleuren, een agent van politie kwam er bij en pakte de jongens mee,
een boer die een varken ging slachten, hij hield het mes al in de hand, een
houthakker in een bosch met een bundel sprokkeltakken op zijn rug, de dood kwam
achter hem en begon hem aan te kijken. Het was alles te zien op een ronde lichtschijf
tegen het laken.
Achter de jool van de tooverlantaarn wachtte ruim en tintelend gelukkig het hevige
en open plezier van de stoeipartij in den grooten tuin met de hooge steenen muren
achterin, waar dicht bij de zware boomen stonden....
Willem had de waschmand niet kunnen krijgen, maar zonder die mand ging het
rooverspelen toch wel en eigenlijk nog veel aangenamer dan Thomas zich had
voorgesteld. Willems moeder deed werkelijk mee, ook zijn zusters.
De vier en twintig roovers onder aanvoering van de rooverhoofdlieden Willem,
Thomas en Flip hadden zich tusschen verschillende boschjes en op verscheidene
punten van den grooten tuin verstoken. De tuin stelde een uitgestrekt woud voor,
door dat woud gingen donkere smalle wegen, de tuinpaden. Het huis was ‘een hut
aan den zoom van het woud’, ‘waarin eenige vrouwen den nacht hadden
doorgebracht,’ die vrouwen zouden bij het aanbreken van den dag ‘op weg gaan
door het woud, de roovers zouden fluks bij de hand zijn om de vrouwen te verrassen
uit te plunderen en te ontvoeren.’ Vooraf echter was door Willems moeder aan ‘de
roovers’ in overweging gegeven om de verraste vrouwen ‘edelmoedig’ te behandelen
zooals dat door ‘goede roovers’ gemeenlijk wordt gedaan.
Het begon. Willems moeder en de meisjes liepen behoedzaam aan uit het huis.
De moeder riep: ‘O! kindertjes-lieve, we zijn verdwaald! Wat moeten we beginnen.’
De jongens in de boschjes lachten stil en fluisterden: ‘Ze moeten eerst dichterbij
komen, dan kunnen we ze gauwer beet pakken.’
Steeds nader kwam de moeder bij de noodlottige boschjes:
Opeens gaf Willem ‘het teeken,’ een langgerekt en schel gefluit op de vingers,
dat hij alleen vermocht voort te brengen. De jongens begonnen te omsingelen met
luid geschreeuw, sommigen wat ruw, Thomas was hoffelijk en sprak de ‘weerlooze
vrouwen' aan. Hij gebruikte zinnen zooals hij die wel in boeken gelezen had. Maar
eerst riep hij tegen de jongens: “Hola kerels, dit is geen mannenwerk zwakke vrouwen
te mishandelen, ga weg!” Toen tegen “de vrouwen”: “Geef ons slecht de helft van
uwe kleinodiën, de andere helft en uw geld moogt gij behouden om uw weg te
vervolgen.” Wij... wij zijn... edele roovers en... zullen u een vrijgeleide verschaffen!’
Willems moeder en de meisjes lagen smeekend op de knieën. De moeder riep: ‘O!
Dank je wel! Jullie zijn heel edelmoedige roovers!’ en zij liepen verder, maar daarmee
was het natuurlijk niet afgeloopen want telkens vergaten de roovers dat ze
edelmoedig moesten zijn kwamen op ‘de vrouwen’ af grepen ze bij de armen en
plotseling gewaar wordend dat 't toch eigenlijk iets heel raars was zoo iets weerloos
tegen zich aan, lieten ze verlegen los om later moed scheppend weer aan te pakken
en opnieuw los te laten. Telkens kwamen Thomas en de andere hoofdlieden
‘edelmoedig optreden’ als er naar hun inzicht wat te ruw met ‘de vrouwen’
omgesprongen werd. Dit vermaak duurde een heele poos. Later mochten zij krijgertje
spelen, dit was woester, het viel veel meer in den smaak, vooral ook omdat de
dames waren weggegaan. Toen zij moede werden verzamelden zij zich achter in
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den tuin waar een groot, half vermolmd prieel stond tegen den hoogen steenen
muur. Willem kwam op de gedachte boven op den muur te klimmen, dat zou leuk
zijn daar met z'n allen op een rijtje, boven op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

280
den muur. Het ging niet gemakkelijk op den muur te komen, zij zochten in een
schuurtje een ladder, de ladder werd tegen het prieel aangezet en vanaf het
prieel-dak kropen zij, zich wat met de armen in steun zettend, boven op den breeden
muur.
Daar bovenop was het zoo heerlijk. Zij wisten nu dat zij ergens zaten waar zij
eigenlijk nooit hadden mogen komen, maar dát was juist het verrukkelijke van het
zijn daar, half tusschen de takken van de hooge boomen in, achter zich beneden
aan de andere kant van den muur een diepe, kabbelende gracht en aan den overkant
daarvan een plein, waar blijkbaar een kazerne bij behoorde want er werd dikwijls
op een hoorn geblazen en zij zagen er soldaten over rondloopen met lichte,
zandkleurige linnen pakken aan. Vanaf den muur kropen zij langs de zware takken
in de boomen. Zij klommen al maar hooger, riepen elkander toe, moedigden elkander
aan nog wat hooger te klimmen lachten en praatten druk.
't Was toch maar een leuke pan zoo'n partij bij Willem aan huis.
Als het een oogenblikje stil werd, de jongens niet kletsten en lachten onder
elkander, dan luisterde Thomas naar den wind die door de oude boomen ruischte,
en hij keek naar het zonlicht dat door de bladeren heen scheen, en ovale, flets
bewegende plekken vormde tegen de steenen van den hoogen muur, die aanhoekte
op die waarop zij gezeten hadden. En telkens toeterden de horens in de kazerne,
hoorden zij met den wind meekomen het ver rommelende gerucht van wagens door
de straten in de stad, terwijl de soldaten heen en weer drentelden over het plein.
Eindelijk hoorden zij in de verte bij het huis in de handen klappen en een
vrouwenstem die hoog riep: ‘Will.... umm!!.... Will.... umm!!....’
't Werd een wilde tocht naar beneden, de takken kraakten, bladeren zweefden
draaiend neer.
‘Gauw-gauw!’ haastte Willem maar. ‘Jullie moeten zeker naar huis!’
Thomas, om snel in den tuin te zijn, sprong waaghalzerig van den muur op het
prieel. Maar de planken waren erg vermolmd en hij ging er door heen. God wat een
beroerd geval was 't. Hij stak zijn armen uit, schramde zijn gezicht en handen aan
houtsplinters en stond met een schok op zijn beenen. Hij verzwikte ook nog zoo'n
beetje zijn enkel. Hij had erge pijn aan de schrammen en zijn voet deed ook vreeslijk
zeer, maar hij was toch blij dat 't niet erger was, zijn kleeren waren heel nog. Hij
klopte zich wat af en liep naar het huis met de anderen die nu ook beneden waren,
hevig verheugd, ze konden hun lachen haast niet houden.
Mevrouw wachtte hen. Pieter stond bij haar.
‘O Jé! Thomas heb je je bezeerd!’ riep Willems moeder toen zij Thomas geschramd
gezicht zag. ‘Neen mevrouw m'n gezicht een beetje geschaafd tegen een boom bij
't krijgertje....’
Met Pieter liep hij langs de grachten naar de Mare terug.
‘Wat zie je der weer uit als de beest’ merkte Pieter vriendelijk op. Thomas
antwoordde niet, mijmerend nog van 't plotseling gestoord geluk.
‘Wat smerig ben je toch’ zeide Pieter weer.
Thomas was nog aan het droomen van de boomen en den muur.
‘Vin-je’ antwoordde hij slapjes, want in hem tintelde nog de groote, stil-woeste
pret, met die spijt om dat opeens weg-moeten.
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Boekbespreking.
Guido Gezelle's Werken, deel XIII: Van den Kleenen Hertog, derde
uitgave, Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
Eerst heeft de heer Veen Gezelle's Dichtwerken uitgegeven, in tien fraaie deelen;
hij heeft er nu de ‘Prozawerken’ op laten volgen, de ‘Uitstap in de Warande’, ‘De
Doolaards in Egypte’, en ten slotte dit aardige boekske hier: ‘Van den Kleenen
Hertog’.
Men weet het, deze prozawerken van Gezelle, het zijn geen theologische, geen
wijsgeerige en geen geschiedkundige werken, en geen romans, de schrijver maakte
ze niet om er zijn diepste levensinzicht, zijn innigste gevoel in uit te spreken, het
zijn volksboeken, hij schreef ze voor zijn Vlaamsche volk - misschien wel vooral uit
plezier in zijn taal -, hij wilde zijn ‘goedjonstige lezers en lezeressen van Rond de
Heerd’ alleen maar zoo'reis vertellen, een aardige ‘zeise’ (zegsel, vertelsel) - allicht
dat ze 'r ook iets uit leeren konden....
‘Eertijds’, zoo herinnert hij, ‘bracht ik ulieden naar 't oud Egypten land, daar
Christus vluchtende was, en daar zooveel eenzaters woonden: en ik heb het u al
verteld dat ik wiste aangaande de Doolaards in Egypten. Nu en zullen wij niet verder
als naar 't land van Normandijen gaan, dat in Vrankrijk ligt, maar daarvan het volk
zoo verschillig was, in oude tijden, van het fransch volk - en nog hedendaags is, als koorn van kaf, en als eiken hout van elzen.
Zoo gij zult gaan hooren hoe de kleene Hertog van de jacht kwam.
't Was in het jaar onzes Heeren Beklyvennisse als men boekte negen honderd
ende drie en veertig, op eenen schoonen Donderdag na noene, in koornmaand....’
En zoo gaat het dan verder, op rustigen, priesterlijken toon, maar ondanks de
rustigheid hoe levendig is zijn verhaal, ondanks de priesterlijkheid hoe natuurlijk en
eenvoudig! ‘Een sterke boschwachter’, zoo luidt het een eindje verder, ‘was nu
rechts aan 't binnenkomen, met den wildvang op zijne schouders; vrouwe Astride
ging erbij, om schikkingen te nemen en seffens hand aan 't werk te slaan, terwijl
Rijkhardeken, de kleene Hertog, op hare hielen volgde en altijd maar voort en
vertelde, alsof ze naar hem luisterde, en toogde met zijnen boge: alzoo schoot hij,
en alzoo schoot Osmond, en alzoo sprong den hert, en alzoo viel hij op den grond.
En dan telde hij op zijne handen de branken van zijne machtige herthoorns, en alzoo
kwam 't altijd uit op het eigenste en 't zelfste: ‘Astride, dat moet vader weten; gaat
hij haast thuis komen, dat moet vader weten!’
Ja, het is wel door de gemoedelijkheid en den eenvoud, waarmee hij, de groote
dichter, zich gáf aan zijn simpel verhaal, onbevreesd voor zijn priesterlijke
waardigheid - die was immers veilig in zijn tóón - het is door dien toon ook vooral,
en door de taal, waarmede hij doen kon wat hij maar wilde, dat zijn boekje zoo goed
is, zoo deugd-doend om te lezen....
H.R.

Maurits Wagenvoort, De Voorbijganger, een roman van Koloniale
Hollanders, 2 dln., Amsterdam, H.J.W. Becht, 1905.
Van Guido Gezelle naar Wagenvoort, den globe-trotter...., lezer ik laat ook u wel
stappen doen vandaag!...
De heer Wagenvoort is nog altijd niet reizens moe; onafgebroken bijna zet hij zijn
zwerftochten voort en blijft hij ons vergasten op zijn altijd belangwekkende en
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goedgeschreven reisverhalen. Nu eens gewoonweg als dagblad-correspondentie,
dan weer in een tijdschrift: bladzijden uit zijn journaal, en soms ook in den lijviger
vorm van een boek, een roman..., schenkt hij ons zijn indrukken van stad en land,
van menschen en zeden. Al reizende werkt hij, zich amper gunnend den tijd en de
rust tot ‘schrijven’, in den vollen en artistieken zin van dat woord, tot het schrijven
van een boek, d.i. het concipieeren, het componeeren, en vervolgens van woord
tot woord, van zin tot zin, van hoofd-
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stuk tot hoofdstuk opbouwen van een litterair kunstwerk. Zoo was zijn ‘Rabbi Paulus
in Filippi’ een lezenswaard, een zeer onderhoudend verhaal, interessant vooral door
de wijze waarop de auteur zijn reisindrukken daar verwerkt had, dus feitelijk om die
reisindrukken zelve, maar het had maar weinig van een roman en nog minder van
een histórischen roman; zoo is ook deze ‘Voorbijganger’, die minder hooge aspiraties
had, en dan ook veel beter geslaagd lijkt, een waarlijk boeiend en belangwekkend
reisverhaal vol aardige tooneeltjes en levendig vertelde kleine voorvallen, knappe
typeeringen en scherpzinnige opmerkingen, maar - hoeveel er ook in voorkomt over
huwelijken en engagementen, blauwtjes en scharrelarijtjes - een roman is het niet.
Ik geef dadelijk toe dat het tegenwoordig met-den-dag lastiger wordt uit te maken
wat dan eigenlijk wel een roman is, maar, al blijkt de volledige omschrijving nog zoo
moeilijk, hierover zijn we het, geloof ik, allen wel eens: in een roman verwachten
wij betreffende zekere persoon, of groep van personen, iets belangrijks te vernemen,
iets ingrijpends, een innerlijke of uiterlijke gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen,
waardoor die persoon of die groep, hetzij plotseling, hetzij geleidelijk, in een nieuwe
levensfase wordt gebracht. En zoo iets vinden wij in Wagenvoort's Voorbijganger
niet. Een Hollander, Floris Verkerk, brengt een bezoek aan Smyrna, zijn
ontmoetingen met de daar woonachtige Nederlanders, of ex-Nederlanders, worden
ons verteld. De auteur noemt zijn boek een ‘roman van koloniale Hollanders’, zelf
schijnt hij zich dus dien groep, die te zamen in Smyrna wonende
menschen-met-Nederlandsche-namen, te denken als de ‘held’, d.i. als het voorwerp
der hevige belangstelling waarom het boek werd geschreven. Maar er gebeurt met
dien groep als zoodanig niets bizonders; ook het bezoek van Floris Verkerk brengt
geen verandering aan in haar innerlijke gesteldheid noch in haar uiterlijk aspect.
Meent men den Voorbijganger zelf als ‘held’ te moeten beschouwen - de hoofdtitel
schijnt daarop te duiden, en evenzoo vele interessante bizonderheden die omtrent
's mans jeugd en familie worden verhaald - ook dan vindt men niet wat men zocht:
Floris Verkerk wordt ons voorgesteld als een tamelijk luste-loos heer, wiens
zielsgeschiedenis, of ten minste wat daarin de hevige, belangwekkende momenten
zijn, tot het verleden behoort, een man die - vreemd genoeg! - nog slechts één
geestdrift kent: die voor zijn volk. Doch ook deze geestdrift vormt niet den
gevoelsinhoud van het werk. En het feit dat gezegde Floris - zooals ons op een der
laatste bladzijden, bijna terloops, wordt verhaald - uit overwegingen van medelij en
sympathie, in heel weinig aanmoedigende bewoordingen, en ook eigenlijk zonder
dat hij daaruit eenige diepere ontroering schijnt te putten, een meisje tot vrouw
vraagt - zij is begrijpelijkerwijze zeer verbaasd en wijst hem vriendelijk, maar beslist,
af - kan toch zeker niet gelden als voldoende grond om het boek een roman en
Verkerk den held daarvan te noemen.
Doch de heer Wagenvoort, dit lezende, zucht: Nu heb ik toch ditmaal, in mijn
inleiding, zoo duidelijk gezegd wat mijn bedoeling was, n.l. uitsluitend en alleen: de
belangstelling te wekken van het Nederlandsche volk voor zijn te lang vergeten
koloniale geschiedenis, en nu word ik waarachtig toch weer niet begrepen!... Pardon,
waarde heer, ik begrijp u heel goed en ik geef u volkomen toe: uw doel was
allerduidelijkst en gij hebt het bereikt, althans bij mij. Mijn belangstelling in die van
het moederland vervreemde landgenooten is belangrijk toegenomen en ik vind het
loffelijk van u dat ge u daar zooveel moeite voor gegeven hebt, dat ge 'r voor over
had vele maanden achtereen in zoo'n Levantijnsch kletsnest door te brengen, maar...
maar... wel degelijk staat daar het woord ‘roman’ op uw boek gedrukt, en hoezeer
gij nu ook ‘de strekking’ van uw werk ‘luide verkondigt’, dat woord wijst toch op nog
een andere eerzucht, en zeker niet minder de gewichtige mine waarmede gij in uwe
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inleiding het zware vraagstuk of ‘d e kunst’ al dan niet ‘dienstbaar’ behoort te zijn
aan ‘een idee’ met dit uw boek in verband brengt!...
Intusschen, 't is maar wat theoretisch gekeuvel wat ik hier ten beste gaf; menige
lezer zal daar verwonderlijk koud bij blijven;

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

283
wij zullen er dus verder over zwijgen. Wat dan ook als ‘raison d'être’ moet gelden,
‘De Voorbijganger’ is een onderhoudend boek geworden, aangenaam, en ongetwijfeld
met groote knapheid, geschreven, het eerste deel wat beter dunkt me, dan het
tweede, wellicht wat vlugger gepend, en waarin wij zinnen aantreffen als deze: ‘Het
familietooneel, waarvan hij getuige was..., achtte hij een der plechtigste oogenblikken
van zijn leven’ (bl. 21, - wie denkt hierbij niet onwillekeurig aan de bekende
jubilarisuiting: deze monumentale inktkoker is het schoonste oogenblik mijns levens)
en (bl. 75) ‘Of was dit het steeds aan zijn denken knagend leed, welks pijn hij door
de gewoonte reeds niet meer voelde, maar hem deed inkrimpen wanneer hij er aan
dacht, dat’ enz.... Dit laatste zinnetje had op mij, ofschoon waarschijnlijk in veel
mindere mate, een dergelijk effect als de pijn van het leedgeknaag op Floris Verkerk:
het deed mij even inkrimpen..., bijna had ik ‘au!’ geroepen....
Bijzaakjes, niet waar?... Laat ons hopen dat de heer Wagenvoort zijn zwerftochten
nog lang zal voortzetten en beschrijven, tot ons aller profijt en leering, genoegen
en dankbaarheid!
H.R.

Jeanne Reijneke van Stuwe, Huize ter Aar, 2 dln., Amsterdam, L.J. Veen,
zonder jaartal.
Wij Hollanders zijn een zwaar-op-de-hand volk, en de schrijvers ontsnappen volstrekt
niet aan dien algemeenen karaktertrek van sekurigheid en preciezerigheid. Ik ken
menigen hollandschen auteur die vele jaren werks en vele dozijnen schrijfboeken
noodig zou hebben ter behandeling van al de ‘stof’ - dat is ten minste geen te wichtig
woord! - ons hier door Jeanne Reijneke ter beschouwing geboden in haar twee
ganschelijk onzware deeltjes van ‘Huize ter Aar.’
Het is waarlijk geen kleinigheid! De geschiedenis en materieele ondergang eener
uitgebreide familie der groote wereld, gezin met zeven kinderen, twee ooms, twee
tantes, een nichtje, zes neven..., en al wat daarbij ter sprake komt van gelukkige en
ongelukkige verbintenissen, van mariages de raison en mariages d'amour, van
feesten en van ‘zaken’, onverkwikkelijke geldzaken..., al die menschen in hun
zoozeer verschillende verschijnningen en karakters te beschrijven.... Maar zij
‘beschrijft’ dan ook eigenlijk amper, Jeanne Reijneke van Stuwe, zij laat haar
menschen maar praten en doen - en toch kennen wij ze allen; zij behandelt niet hun
geschiedenis, zij tipt die maar aan als met vingertoppen, en toch begrijpen wij de
omstandigheden alsof we er bij geweest waren!... Er is gratie, een echt vrouwelijke
gratie in deze wijze van werken. Zoo heb ik aan gedekte tafels ernstige, zwaar
gebaarde mannen zien zwoegen op het toch zoo uiterst passieve lijkje van een
oude kip, terwijl een tenger jong meisje met drie, vier vlugge gebaartjes net zoo'n
beestje - misschien iets jeudiger - voor hare nog nauwelijks wachtende gasten
pasklaar maakte!...
Ik ben mij wel bewust, de vergelijking gaat niet precies op, een kip voorsnijden
en een roman schrijven, er is nog wel eenig onderscheid in den aard en beteekenis
dezer talenten, en wat den roman betreft dien ík hier onder 't mes heb, ik twijfel niet
of een gewichtige meneer, er met zijn volle gewicht over heen hangende - bril op
z'n neus - zou menig foutje van vluchtigheid ontdekken kunnen, menig ondoordacht
woord met zijn bezwaren bezwaren....
Maar kom! vooruit! Weg met al die zwarigheden, zij komen hier niet te pas! Laat
ons toch ook eens een makkelijk boek kunnen genieten en prijzen! Mits er distinctie
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in zij, mits men er mede blijve in zulk aangenaam gezelschap als van deze
schrijfster.... En zij kan het immers ook wel anders! Ook ‘De Loop der Dingen’ is
van Jeanne Reijneke van Stuwe. De luchtigheid van deze schrijfster is in haar
manieren van geestige vrouw, niet in haar levens- en kunstopvattingen.
Van zwaarwichtigheid gesproken - er is veel geschreven over het ‘programma’,
het personenlijstje, dat mevrouw Kloos voor in haar boek heeft laten afdrukken, met
een overzicht van den ‘Inhoud der Hoofdstukken’, en met een plattegrond van haar
terrein: Huize ter Aar, erbij. Dit was, zoo las ik, iets nieuws in den roman, men was
er voor of men was er tegen; iemand bracht in her-
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innering dat de groote Zola ook al zoo iets gedaan had toen hij den stamboom der
Rougon-Macquarts publiceerde! Lieve hemel, wat zocht men het diep! Mij dunkt,
Jeanne Reijneke - in haar behoefte aan luchtigheid - heeft eenvoudig op deze wijze
aan lange beschrijvingen van personen en situaties willen ontsnappen; zij had
misschien gelijk van haar standpunt; maar er schijnt wel bitter weinig kans dat haar
‘voorbeeld’ navolging zal vinden bij schrijvers en schrijfsters van ánderen aanleg
dan den haren!
Intusschen - en dit typeert m.i. te meer den aard van haar talent - de knappe
schrijfster heeft heel wat studie moeten maken van den ‘groothandel’ in suiker, van
crisissen en bankiers-speculaties, zij heeft al dat ellendige zakengedoe tot op den
bodem moeten doorgronden, om er zoo gemakkelijk over te kunnen praten, of liever
te doen praten, door haar personen. En bij al haar elegante lichtvoetig- en
vingervlugheid, heeft zij toch wel degelijk kans gezien ons te ontroeren met haar
schets van de langzame ruïneering der Berghemfamilie door het bankiershuis van
Asten, door die bedaard-gewetenlooze geldmannen, die wij nooit te zien krijgen in
Huize ter Aar, maar wier bestaan wij, als een athmosfeerische dreiging, steeds
drukkender en benauwender gevoelen.
H.R.

L. de Rooy van Heerlen, Het Liefdeleven van Leo Trelong, Amersfoort,
Valkhoff & Co., zonder jaartal.
‘Er is wel iets waars in wat u daar zegt. De ellendige opvoeding van 't meisje, die
nu al eeuwen duurt, heeft ontzaglik veel op z'n geweten. En zolang de ouders blijven
voortgaan met hun dochters half naakt te koop te bieden op bals en andere
vermakelikheden, zal 't slechte bij veel meisjes blijven. Maar 't alle bals afdansend
luxemeisje is d e vrouw niet, evenmin als de prostituée Juliette Roux. Er zijn nog
andere meisjes, nog andere vrouwen. In veel vrouwen en meisjes zijn natuurlijk de
mooiste menselike eigenschappen te vinden: zelfopoffering, reine tedere liefde,
enthousiasme voor 't mooie, 't goede. En bijna nooit tref je die deugden in de
vrouwenaturen van de moderne Franse auteurs aan. 't Is of ze er blind voor zijn.
Misschien vinden ze 't te banaal. Te banaal, verbeeld je! Misschien staat dat in
verband met 't karakter van de Fransen, spreekt 't voor hun vanzelf dat liefde
sensueel is. Waar vind je in Franse auteurs die strijd in de mens tegen 't zinnelike,
l a b ê t e h u m a i n e ? Ik bedoel 'n l u t t e m o r a l e . De strijd b.v. die tegenwoordig
door zooveel jonge mannen gestreden wordt tegen de lust die hen drijft naar 't
bordeel?’
Aldus spreekt, in het Kollewijnsch, zekere luitenant Menzel op bl. 121 van dit
‘Liefdeleven’. En nadat hij in dien geest nog even is doorgegaan lezen wij dat Leo
zich meegesleept voelde door Menzel's woorden. Dit nu vind ik vreemd. Leo Trelong
is ons voorgesteld als een kinderlijk trouwhartige en onverstandige, gevoelige,
tobberige jongen, maar gewóón, niet onnatuurlijk, niet wat men abnormaal noemt;
hoe komt het dan dat hij werd meegesleept door die blijkbaar van buiten geleerde
rede van zijn vriend den luitenant, dat hij er om lachen moest, niet onwillekeurig
keek of Menzel soms ook een papiertje vóór zich had liggen?...
Maar gekheid op zij! Ik wil maar zeggen dat er veel goeds is in dit boek waarin
ons de l u t t e m o r a l e - of liever de ‘lutte’ tegen eigen onhandigheid en gebrek
aan zelfvertrouwen - van een ietwat provinciaal jongmensch, het liefdeleed van een
‘rooie’ (niet van Heerlen), wordt beschreven, heel veel goeds, heel veel eerlijks,
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natuurlijks, trouwhartigs - van den schrijver bedoel ik nu. Maar het had toch eigenlijk
nóg eerlijker en natuurlijker kúnnen en moeten zijn, er is nog te veel in het genre
van de aangehaalde rede des moraliseerenden luitenants, en vooral het had inniger
en fijner gekund. Al was zijn held er dan ‘eentje van buiten’, de schrijver behoefde
niet zoo provinciaal te zijn; nu wekt hij het vermoeden bij ons dat hij niet precies
bóven zijn onderwerp, maar er nog meer speciaal midden in stond toen hij schreef.
Door dat onderwerp, en door de volgorde der gebeurtenissen, gelijkt dit boek
eenigszins op een hollandschen roman, van betrek-
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kelijke bekendheid, eenige jaren geleden verschenen; er is zelfs al een criticus
geweest die het woord imitatie heeft genoemd. Ik geloof dat dit geheel onjuist was.
Een imitator zou nooit dien toon van goedige, bijna jongensachtige trouwhartigheid
hebben bereikt. En het motief dat juist het laatste gedeelte van zijn boek tot het
beste heeft gemaakt - de telkens terugkeerende twijfel des dan al verloofden Leo's,
of zijn meisje wel heusch echt, wel heelemaal, met hart en zinnen, van hem houdt,
of dat wel ooit in orde zijn kan: zoo'n leelijke jongen als hij is met 'n pracht van een
meisje als Annie - dat voortreflijke, levende motief heeft de Rooy van Heerlen ook
niet in dien anderen roman kunnen vinden. De heer Leo Trelong laat zich tijdens
dezen zielestrijd, zijn laatsten, althans in de hier gegeven periode zijns levens, niet
bepaald van zijn charmantsten kant kijken, zijn grofheden zouden een minder
engelzacht meisje allicht eenigszins afgeschrikt hebben, dunkt me..., maar er kan
geen twijfel aan zijn of vooral in de hier bedoelde bladzijden is de figuur van dezen
modernen hollandschen jongen naar de levende waarheid eerlijk en krachtig gebeeld.
H.R.

Samuel Goudsmit, Dievenschool, Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, zonder jaartal.
Nog een roman van jong liefdeleven en l u t t e m o r a l e , van den ‘lust die de jonge
mannen drijft...’, waar luitenant Menzel het over had in zijn gesprek met Leo Trelong.
Ditmaal van een joodje, in Amsterdam, een slagersknechtje in de jodenbuurt. Er is
werkelijk veel overeenkomst in motieven ook hier. Maar de naïeve, ongekunstelde
roman van De Rooy van Heerlen doet harkig-links en noordelijk-nuchter naast het,
stellig niet minder eerlijke, trouwhartige, doch echt joodsch sentimenteel-dweperige,
niet naïeve maar joodsch-wijsneuzige, joodsch rhetorisch-mooi-praterige, dat
Goudsmit zoo dikwijls heeft. Ik denk er niet aan het hem kwalijk te nemen, het zijn
de eigenschappen van zijn ras. Maar ik wil er toch op wijzen; zij is helaas zoo
kenmerkend voor dezen tijd die telkens opduikende zucht naar het rhetorische, het
mooi-doen; de heer Goudsmit heeft zulke gevaarlijke voorbeelden. En al kan hij zijn
oostersche zelfbedwelmingen niet altijd overwinnen, hij kon er toch wel naar streven
zich ook dan juist en logisch uit te drukken, zich altijd rekenschap te geven van de
beteekenis zijner woorden en zinnen. Op de eerste blz. al dadelijk van ‘Dievenschool’,
lees ik: Alle toekomst, die hem vroeger mooi scheen, heel licht en ijl, om maar in
weg te glijên, en niet ingedacht als zelf door te worstelen leven (dus de toekomst
s c h e e n hem niet ingedacht? H.R.), begon nu plots wreed voor hem op te staan
(b e g o n p l o t s op te staan? H.R.), als ijzig-koude middenweg met veel vechten
en schreeuwen tusschen naaktharde murenrijen, sprak hem opschrikkendbarsch
aan tot ontwaking, waar-ie z'n jeugd verdroomde in onrijpe fantasieën van
kinderleven’. Ik begrijp dit wel zoo'n beetje, maar dat is niet genoeg. Het moet er
staan. En het staat er niet, het is onzin: toekomst die begon op te staan als een
middenweg tusschen murenrijen (wat 'n pleonasmen trouwens!) en die vervolgens
‘sprak’. En dan die Queridoniaansche overdrijvingen, dat misbruik van woorden als
véél, láng, héél, zóó dikwijls herhaald dat ze 't absoluut nooit meer ‘doen’, o, ik weet
wel, het is nu eenmaal eigenaardig joodsch, maar mijn hemel, men kan z'n
temperament dan toch wel eens een weinig trachten te temperen, men moet toch
ook inzien dat er b.v. ‘zacht windgeruisch’ bestaat, en niet uitsluitend ‘h é é l zacht
windgeruisch, dat de liefde voor de natuur ons naar buiten drijven kan, maar toch
niet áltijd v é é l en en l á n g !...
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De lust bekruipt mij hierover door te gaan - de tijd schijnt er rijp voor - maar men
zal mij al wel ongeveer begrijpen, en ik zou toch ook niet gaarne den indruk maken
alsof ik door de boomen het bosch, door min of meer hinderlijke details het goede
geheel niet gezien had. ‘Dievenschool’ is een veelbelovend boekje. De
zielsgeschiedenis van den armen slagersjongen, die wel ‘uitgaan’ móét, en wel
‘gappen’ moet leeren, van wien ook niet anders verwacht wordt, door niemand,
allerminst door zijn baas, die zelf zwijnt en
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steelt, en ten wiens behoeve hij dagelijks uit bedriegen moet gaan..., ze schijnt mij
met juistheid en sterk gevoel gegeven.... Verwachtte inderdaad niemand iets anders
van Moos? Ja toch wel, de vrouw van zijn baas, die ‘'n moedertje’ voor hem zijn
wou, en bijna heel iets anders voor hem was geworden, want zij hield van den
jongen en hij van haar. Maar Moos gooit zijn eigen glazen in. Het is zijn trots van
zich niet anders willen voordoen dan hij is. Heel innig is de teere verhouding tusschen
die twee door Goudsmit voelbaar gemaakt.
En prachtig was de vondst in den luguberen slagerswinkel, tusschen het grove
baas-beest, zijn verkochte, getrapte vrouw en den ongelukkigen knecht, het kindje
Roos te laten rond-dribbelen. Moos is dol op haar. Doch... ‘Als Roosje spelen wou,
hem knuffelen met kleinmollige pootjes, en ernstig vrijen met vochtige kusjes op z'n
wang in 't bijzijn van den baas, dat durfde hij niet. Dan stond-ie ook zoo te kijken,
de baas, dan zag-ie àl maar toe, of-ie ook soms weerom kuste... godogòd, of dat
nou zoo erreg was, als-ie dat nou 's deed... maar dan bleef-ie àl maar staan, en
zocht wat, zocht wat, een boodschappie voor 't kind, iets voor hem, iets anders, om
Roosje van hem weg te krijgen, er was altijd werk genoeg.
Dan was het of zij van hem weggetrokken werd, wat zoo pijn deed toch wèl... En
dat ze 't nou ook nog niet begreep, dat kind, dat ze nou maar aldoor aan 't kussen
en babbelen bleef, dat ze 't nou niet snapte, dat pappa 't toch niet hèbben wou, god!
wat vreeselijk... hij kon 'r toch niet wegschoppen!- ‘Toe Roos, toe poppie, meid, là me nou gaan, hè? Ik mot nou an 't werrek’.
Dan kwam de baas er schielijk tusschen:
‘'k Zou denken, dat 't tijd wordt, wat?’ (blz. 173/74).
H.R.

Phil. Marens, Tusschenspel, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
1906.
Maar dit boekje heeft mij toch, geloof ik, haast nóg meer genoegen gedaan. Het is
zoo eenvoudig, zoo sober. En dat wordt helaas een zeldzame eigenschap in jonge
auteurs. Kalmweg, bijna al te bedaard soms, vertelt hij ons maar, de heer Phil.
Marens, van een Delftschen student, en dat die verliefd was op een meisje uit het
koor van de opera in den Haag. Hij gaat samenwonen met dit meisje. Maar dit komt
zijn mama te weten (papa is dood) en dan mag het natuurlijk niet, wat denkt hij wel!
Mama spreekt van 't, toch nog zoo jonge, meisje als van ‘zoo'n vrouw.’ Evert is
obstinaat, maar mama zal hem wel mores leeren. Zijn liefje laten zitten of... geen
cent meer! Zoonlief kiest het laatste, hij zoekt een betrekking in Amsterdam, gaat
met zijn Suzy wonen, ergens op een kamer, in ‘de Pijp’. Het lóópt een poosje. Maar,
hoeveel hij ook houdt van zijn Suzy, Evert is niet altijd gelukkig en... zij kunnen er
niet komen, de twee, zij raken in de beer. Dan weet Suzy raad. Zij zal een paar
maanden naar Brussel gaan, naar haar tante; in dien tijd kan Evert alles weer inhalen,
misschien wat opslag zien te krijgen op kantoor. Maar het vrouwtje, dat al hoestte,
al ziek was voor ze naar Brussel ging, komt daar ginds te sterven. Juist in die dagen
heeft Eef een ouden kennis over die hem een week lang fuiven laat. Hij krijgt een
telegram uit Brussel.‘'t Was al te laat, jongen, 't was toen al te laat. - Ja, zei hij dof. - Ze heeft veel over
je gesproken, altijd en altijd sprak ze over jou. Ze had ook jou alleen maar en mij,
niets anders had ze op de wereld, Evert - - - morgen wordt ze begraven - - ik heb
alles geregeld - - -’ (blz. 240).
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Vrij van sentimentaliteit, zonder eenige zucht naar ‘mooi doen’, naar woordenpraal,
in volle nederigheid en eenvoud, is deze jonge man aan 't schrijven gegaan. Iets
vertellen - anders bedoelde hij niet. En intuïtief heeft hij gevoeld wat hij zeggen, en
wat hij juist liever verzwijgen moet, om 't des te dieper te doen gevoelen. Hij wist
zich te beperken - en hij slaagde.
O! het beteekent nog niet veel, dit boekje van hem. Hij dringt nog niet diep door.
Marens moet zwaarder, inniger tonen zoeken. Hij moet werken, werken, werken...
Maar dán... Wat 'n goede dingen zal hij nog kunnen doen!
H.R.
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Artistiek eigendom.
Schrijvers en dichters vechten voor bescherming van hun literairen arbeid, voor
aansluiting van Nederland bij de Berner Conventie, kortom zij trachten door wettelijke
regeling, hunne geestesproducten tegen diefstal en misbruik te vrijwaren; maar niet
minder wankel is het eigendomsrecht van hen die zich op het terrein der beeldende
kunsten bewegen.
Hun werk kan door ieder worden nagemaakt zonder dat er eenig verhaal op is;
in het ergste geval wordt er een kleinigheid aan veranderd, om het voor eigen
ontwerp te doen doorgaan.
De artistieke diefstal, het pronken met andermans veeren, is dan ook, vooral in
deze tijden van oplevende versieringskunst een zeer bekend verschijnsel, en bij
menig kunstnijverheidsvoortbrengsel kan men vrij spoedig aanwijzen: tot zoover is
het ‘die’ of ‘die’ terwijl het overige van een ander persoonlijk kunstenaar is, wiens
opvatting men er in bespeurt, en slechts de combinatie van deze heterogene deelen
zijn van den man wiens naam het ten slotte draagt. Wie nu in deze het meeste afzet
voor zijn werk kan vinden, en de handigheid bezit van wat hij rechts en links ziet
dragelijk bij elkaar te passen, kan er van verzekerd zijn meerder succes te hebben
dan hij die zich afslooft zelf zijn gedachten in lijn en vorm uit te werken. Men kan dit
met ernstig gebaar trachten te verontschuldigen door de gemeenplaats ‘dat niemand
oorspronkelijk is’ maar vergelijke men dit eens met litteratuur en denke zich dan
een boek handig samengesteld uit eenige bladzijden Van Deyssel, gevolgd door
wat pagina's Erens, een hoofdstukje Van Looy en gedeelte Verwey om te eindigen
met een slot van nog iemand anders.
Men zal mij tegenwerpen, dat zoo iets niet mogelijk is, dat het nooit een geheel,
zelfs bij benadering, zou kunnen worden, en ik geef gaarne toe, dat dit zoo is, en
het publiek een dergelijk bij elkaar grijpen dadelijk in de gaten zou hebben, maar
hoe is het dan te verklaren, dat men van ontwerpen waaraan duidelijk te zien is:
deze vulling is van Dijsselhof, dit randje van Berlage, dit eindigingsvormpje van de
Bazel enz., niet het dwaze en onzinnige inziet. En dat men niet verontwaardigd is
over dingen die men toch beslist als namaak zou kunnen aanmerken bijv. in den
handel gebrachte metaalvormen, gelijksoortig aan die waarmede de firma Amstelhoek
(ook al een voorbeeld van miskend artistiek eigendom, waar de producten op naam
van een fabriek en niet van den ontwerper komen) eenige jaren geleden debuteerde.
Maar neen, men vindt het uitstekend dat ze nu in prijs verminderd verkrijgbaar zijn,
en om eenig moreel recht bekommert het publiek zich niet.
Maar niet alleen tegenover minder begaafde kunstbroeders staat de ontwerper
bloot aan grasduinerij, erger nog, de fabrikanten en industrieëlen kunnen ongestoord
profiteeren van het gemis eener wettelijke regeling.
Het kan immers gebeuren, dat een firma die in gipsbeelden handelt, een afgietsel
van een of ander beeld van een kunstenaar koopt, en zonder hem hierin te kennen,
ten eigen bate er een vorm op maakt en dezelfde afgietsels in den handel brengt,
natuurlijk minder in prijs dan de gietsels van den beeldhouwer zelf. Het is mogelijk,
dat een handwerkfirma op een tentoonstelling een proeve van kunstnaaldwerk komt
afkijken, nateekenen, zoo noodig koopen, daardoor in de meening verkeerende,
ten minste zichzelf wijsmakende, nu ook eigendomsrecht op het ontwerp te hebben
verkregen, en zich gerechtigd acht het in andere kleuren, op andere stof,
half-begonnen, te laten nawerken. Hoe zou men erover denken als ieder bij aankoop
van een boek in eens eigenaar van het auteursrecht erop was?
En dan de rubriek der reproductie. Zonder dat de kunstenaar er iets tegen doen
kan, mag men een teekening, ets, gravure, schilderij etc. reproduceeren en in den
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handel brengen, tenzij het een deel van boek of plaatwerk uitmaakt. En hiermede
komen we tevens aan de niet zuiver-materieele zijde der kwestie.
Het is natuurlijk mogelijk, wanneer een procédé is uitgedacht, dat tot in de kleinste
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finesses, ets of gravure weergeeft, hiermede de kunstenaar van het origineel
finantieele schade berokkend kan worden; maar het gevaar dat er op geheel andere
dan door hem bedoelde wijze met zijn teekening en ontwerp wordt omgesprongen
is veel grooter. Een gevaar waaraan zelfs ieder teekenaar bloot staat die zijn ontwerp
verkoopt en den bedongen prijs er voor krijgt, maar de uitvoering aan den fabrikant,
den industrieel, of uitgever overlaat. Want ook deze hebben, of meenen ten minste
te hebben hunne inzichten, die voor het grootste deel op ‘den smaak van het publiek’
zoo het heet gebazeerd zijn.
Is een ontwerp voor aardewerk bijv. in bepaalde kleuren bedoeld, de fabrikant
ziet er dikwijls geen been in, andere kleuren te nemen als hem dat goed dunkt of
zoo hij meent dat het meer zal ‘trekken’.
En onze uitgevers, hoe velen zijn niet ten volle overtuigd beter de kleuren voor
een band te kunnen kiezen dan de teekenaar hiervan, en hij die zich wel eens op
dit terrein bewogen heeft, weet hoe iedere kleur aan de teekening een verschillend
aspect kan geven.
En de behangselfabrikanten, ook zij oordeelen naar den smaak van het publiek
en willen hetzelfde patroon dan ook graag in tal van kleuren hebben.
Zoo het resultaat er ten slotte minder fraai door is geworden wijdt men de schuld
hiervan dikwijls nog aan den ontwerper. Wat de oorzaak van deze eigenmachtige
bemoeiingen zijn, of het louter winstbejag is, of een miskenning van de capaciteiten
in deze van den artist, het zal moeilijk zijn uit te maken, maar de zaak dat een
teekenaar zonder dat hij een wettelijk contract maakt, wat natuurlijk niemand voor
iedere teekening kan beginnen, geheel afhankelijk is van den industrieel die het
aankoopt, is maar al te waar.
Er is wel eens eenige grond voor het feit dat fabrikant of firma de uitvoering geheel
in hun hand willen hebben, daar de teekenaar zelf niet immer genoegzaam van de
praktische eischen der techniek op de hoogte is, maar ik zou haast zeggen: die man
deugt dan niet voor zijn werk, en de betrokken firma moest zich zeker niet tot zoo
iemand wenden.
Men zal Mesdag toch niet vragen een lamp, een kachel, een buffet te ontwerpen,
dingen waarbij een kennis der technische eischen absoluut noodig is, noch Jozef
Israëls het ontwerp te maken voor een tapijt, of een boekband?
We zouden onze voorbeelden met massa's kunnen aanvullen, van wevers die
een tapijt ontwerp koopen en dit verhanselen tot wel tien of twaalf tapijten, door
gedeelten weg te laten, anders te plaatsen of samen te stellen enz; van
meubelfabrieken die uit een aangekocht ontwerp van een stoel of kast, met behulp
van wat zij hier of daar zagen, tal van woninginrichtingen maakten, van uitgevers
die voor een bepaalde uitgave boekversieringen aankochten, zich gerechtigd achten
ze als typografisch zetwerk in den handel te brengen, waar ze primo niet voor
geëigend waren, daar ze slechts in verhouding tot een bepaald lettertype en een
bepaalde pagina-grootte ontworpen waren, en waar secundo de betrokken ontwerper
dan natuurlijk een beter honorarium voor had kunnen bedingen.
We willen nu niet eens spreken van firma's die de gewoonte hebben aangenomen
eenige teekeningen ter inzage te vragen, ze na gebruik terug te zenden na er voor
hun eigen profijt uit gecalqueerd of gecompileerd te hebben, wat hun goed dacht.
Curieuze gebruiken niet waar?
Ik vermoed dat weinigen er ooit bij stilstaan, en slechts de betrokken kunstenaars
er zich moeilijk over maken, er tegen kampen, maar doorgaans zonder merkbaar
succes.
Het is daarom niet kwaad dat men eens bedenke hoeveel onrechtmatigs er op
die wijze geschiedt, dat de ontwerpen van een kunstenaar zoodra zij maar aan het
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publiek worden tentoongesteld, vogelvrij zijn; en ieder er in zeker opzicht mede mag
doen wat hij wil.
Me dunkt het wordt tijd dat er in deze eenige wettelijke regeling komt, al zal het
ontzaglijk moeilijk zijn, in vele gevallen met juistheid de rechten van den artiest te
handhaven, vooral waar deze dikwijls slechts op moreele, ethische gronden berusten.
Maar eenigszins zijn positie tegenover fabrikanten te waarborgen zal toch zeker
niet ondoenlijk blijken.
R.W.P. JR.
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ONTWERP VOOR DE BESCHILDERING DER ZAAL VOOR DE KAME ER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS
TE AMSTERDAM (WESTWAND).
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A.J. Derkinderen,
door M.W. van der Valk.
Hetgeen ik hier schrijf is geenszins bedoeld als eene kritiek op het werk van
Derkinderen; ik wil slechts trachten, voor zoover ik zulks kan doen, dit zoo belangrijke
werk te zetten op de plaats, die het inneemt in onzen tijd; te wijzen op de kracht,
die er uitgaat van dezen kunstenaar, door zijn zuivere en oprechte, zich wel
ontwikkelende, maar toch zoo vasthoudende wijze van arbeiden, onverwrikbaar in
de richting, die hij de rechte weet.
Van de Amsterdamsche Processie, door de Bossche Stadhuisschilderingen, over
de Trapwandversieringen in het gebouw van de Algemeene Mij. v. Levensverzekering
op het Damrak, tot de Beurs is een weg van strijd, maar tevens van stijgende
ontwikkeling, telkens zuiverder. Het is de ontwikkeling van schilderij tot
muurschildering, van de schilderij als apart, op zichzelf staand, verplaatsbaar
voorwerp, tot de monumentale schildering, vast aan het muurvlak, zich direkt
aansluitend aan de architektuur.

STUDIE VOOR EEN FIGUUR UIT ‘DE PROCESSIE VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN MIRAKEL TE
AMSTERDAM’. (EIGENDOM VAN DEN HEER ALB. VERWEY TE NOORDWIJK).

Wil eene muurschildering goed zijn, dan heeft ze natuurlijk aan geheel andere
eischen te voldoen, dan aan die, welke gelden voor een schilderij, voor wat men
noemt een tableau de chevalet.
Waar een s c h i l d e r i j enkel een goede verlichting en eene passende omgeving
noodig heeft om tot zijn recht te komen, en de bindende eischen voor zijne
belangrijkheid alleen vindt in de persoonlijkheid van zijn maker, en de macht van
dezen over zijn materiaal, moet een w a n d s c h i l d e r i n g voldoen aan geheel
andere eischen, ontstaande uit de architectuur van het gebouw, waarvoor ze bestemd
is, en het doel van de ruimte waarin ze geplaatst is. De wandschildering moet den
aard van 't gebouw verduidelijken en het doel in zichtbare teekens omzetten, vooral
zonder van den wand een doorkijk of eene verdieping te maken; zij moet volkomen
aansluiten bij het karakter, bij den stijl van het gebouw waarin zij geplaatst is.
Men herinnert zich nog wel die ouderwetsche kamers met geschilderd behang,
landschappen, stadsgezichten en dergelijke onderwerpen voorstellend, waarin de
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meubels zulk een malle vertooning maakten, zoo als ze stonden in de rivier, of
hingen in de lucht, tusschen torens en bergen, en waar, als een deur open ging, er
een vierkant gat in de wereld kwam. Zulk behang was wel de uiterste ontaarding
van muurschildering; die tijd ligt gelukkig tamelijk ver achter ons, maar toch zoo heel
lang is 't niet geleden, dat men onder decoratief verstond: alleen een grover,
oppervlakkiger gemaakt schilderij.
Derkinderen's Processie, nu nog in het
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STUDIE VOOR EEN FIGUUR UIT DE BESCHILDERING DER HAL IN HET STADHUIS TE 'S HERTOGENBOSCH.
(EIGENDOM VAN DEN HEER H.J. TOOLE TE 'S HERTOGENBOSCH).
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Stedelijk Museum te Amsterdam, was de eerste uiting, in ons land, van het helderder
en juister begrip van hoe een wandversiering zou moeten zijn. Maar deze Processie
staat in vele opzichten nog dicht bij de schilderij, wat effect en diepte betreft vooral,
en de Eerste Bossche Wandschildering, al is ze reeds in een veel verder stadium,
is aan de Processie nog nauw verwant. Een groote stap vooruit, ongetwijfeld als
resultaat van de studie van vroegere voorbeelden, werd gedaan in de Tweede
Bossche Muurschildering, tot dat eindelijk nog zuiverder decoratieve
wandschilderingen werden gegeven in die voor de ‘Algemeene’ en in die voor de
Beurs, voor zoover we de laatste kunnen beoordeelen uit de ontwerpen.
Een bijzonder groote moeilijkheid bij dit soort van werk, als bij alle monumentaal
werk, is de aard van het tijdperk waarin het ontstaat. Wij leven nu in den allereersten
aanvang van een nieuwen tijd op velerlei kunstgebied, en, behalve door den strijd
tegen het oude, wordt de kunstenaar bemoeilijkt door het ontbreken van
gemeenschappelijken arbeid, van samenwerking (hoofdvereischten voor het ontstaan
van groote kunst). Wel zien wij een algemeene beweging tegen het verouderde, en
naar het nieuwere, het betere, maar het oudere is nog zeer sterk en de wegen om
tot het betere te komen, loopen, wat van zelf spreekt, zeer uiteen, waardoor de
samenwerking van architekt en schilder en beeldhouwer en van alle kunsten en
ambachten, die het Monument, het Gebouw moeten tot standbrengen nog ontbreekt.
Maar gelukkig, de ontwikkeling bestaat en is duidelijk merkbaar. De groote, ja de
grootste waarde van elk werk in den aanvang van een tijd, is, dat het gaat in die
opgaande lijn, want dit beteekent, dat het mêegaat met of eene expressie is van de
dan algemeene maatschappelijke ontwikkeling. Zoo staat het werk van Derkinderen
in onzen tijd.

FRAGMENT UIT HET ONTWERP VOOR DE MUURSCHILDERINGEN IN DE ZAAL VOOR DE KAMER VAN
KOOPHANDEL DER BEURS TE AMSTERDAM (WESTWAND).

Wat wij hier met betrekking tot onzen tijd opmerkten geldt voor alle tijden. De
grootste, beste kunstwerken, die wij door alle eeuwen heen kennen, zijn juist die,
welke de volle-
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STUDIE VOOR EEN FIGUUR UIT DE MUURBESCHILDERING IN HET GEBOUW DER ALGEM. MAATSCHAPPIJ
VAN LEVENSVERZEKERING EN LIJFRENTE TE AMSTERDAM.
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digste uitdrukking zijn van hetgeen in een bepaalden tijd, onder bepaalde
levensvoorwaarden erkend werd te zijn: de Waarheid - dat is de dan op zijn hoogst
bereikt zijnde Kennis van het Leven.

GLASVENSTER IN DE ZUIDWAND DER ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS TE
AMSTERDAM.

Wanneer, door maatschappelijk noodzakelijke vervormingen, nieuwe banen zich
openden voor onderzoek, om te komen tot helderder begrippen van de verhouding
van menschen onderling, en van den mensch tot de Natuur, van ouds genoemd de
betrekking van mensch tot God, dan ontstonden gelijktijdig en evenwijdig daarmeê
de Godsdiensten, die het Symbool waren van het Denken van den tijd - en de Stijlen,
die de vormentalen zijn van dat Denken.
Zoo is ook te verklaren, het totstandkomen van vroegere, ontzachelijke werken,
in hunne volledigheid en eenheid, omdat ze niet waren de maaksels van een'
enkelling, maar het noodzakelijk produkt van de gemeenschap, in eene lange traditie.
Noodzakelijk, omdat zij de zuiverste uitdrukkingen zijn van de gemeenschappelijke
gedachten, en de spraaktaal even noodzakelijk is voor een tijd als voor een mensch.
Zonder taal kunnen we niet leven, want die hebben wij noodig zoowel om te zeggen
dat wij eten en drinken moeten, of om te vragen welken weg wij gaan moeten, dus
voor de eenvoudigste verrichtingen van ons leven, evengoed als om onze diepste
gedachten uit te drukken over
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dat leven zelf, en de verlangens en nooden, die met onze heiligste en hoogste
aandoeningen in verband staan; en door wisseling en vergelijking van die gedachten
te komen tot klaarder zien, tot verdere ontwikkeling, en zoo te kunnen komen tot
gemeenschappelijken groei, tot Samenleving, wat noodig is voor ons bestaan. Die
taal ontwikkelt zich gelijk met onze behoeften - en verandert met de veranderingen
van ons gemeenschapsleven.
Toch is in die groote evolutie elk werk op zichzelf een volgen op wat vooraf is
gegaan en eene anticipatie op wat komen zal, al is voor ons dat verband niet altijd
even duidelijk zichtbaar, omdat we er nog ver af zijn de geschiedenis in haar
geheelen omvang en samenhang te kennen, en brengt de voortdurende logische
ontwikkeling in de ideeën, door de maatschappelijke vervormingen bepaald, in de
overgangsperioden eene decadentie aan den eenen, en een nieuwen opbloei aan
den anderen kant teweeg, die noodzakelijkerwijze zóó na aan elkaar staan, dat ze
dikwijls moeilijk te onderscheiden zijn, in allen gevalle nog veel met elkaar gemeen
hebben.
De mensch van den nieuwen tijd kan zich niet zonder moeite en strijd ontworstelen
aan de denkwijzen en kunstvormen van den ouden tijd, omdat de levenswijzen der
menschen zich ook langzaam vervormen, en de hoogste volmaking van de
kunstwerken, die de uitdrukking zijn van de denkingen van een tijd, valt waarschijnlijk
al over het hoogtepunt van dien tijd zelf heen.
Zoo bestaat kunst niet om zichzelf, maar is alleen de taal, waarvan de
Gemeenschap in een tijd zich bedient, om te geven het zuiverste beeld van wat zij
voor Waarheid houdt.

TITELPLAAT (LITHOGRAFIE) VOOR HET GEDENKBOEK VAN DE KEUZE-TENTOONSTELLING DOOR JAN
VETH (UITGAVE: C.M. VAN GOGH).

Dat beeld moet uit zijn aard schoon zijn, want schoonheid is maar een andere
naam voor het leven zelf of voor het Leven door die Waarheid gezien. Dit verklaart
meteen, hoe, in de volheid van eene Beschavingsperiode alles van eenzelfde schoon
is, omdat door het gemeenschappelijk begrijpen, elke persoonlijke daad en elk werk,
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groot of klein, in onmiddellijk verband staat met dat algemeen zuiverder zien van
het leven; en de waarde van een ding hangt dan af van de belangrijkheid van de
handeling waarvoor 't gemaakt is, of van de gedachte die het belichamen moet. Het
denken is de beweging tot het
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begrip, en de dingen, die de menschen maken zijn de materialisatiën van die
begrippen. Dit denken is niet eene toevallige bezigheid, maar wordt bepaald door
de omstandigheden, waarin de menschen leven. Zijn de omstandigheden nu voor
velen dezelfde, dan zal de gang van veler gedachten, dan zullen de vormen waarin
die gedachten zich uiten weer voor velen identiek zijn, en zullen de dingen van
gebruik, van af den Tempel waarin de Godheid (dat is de hoogste incarnatie van
de gedachte)woont, tot de wieg, waarin het kind ligt, een gemeenschappelijk uiterlijk
hebben, alleen verschillend door het verschil in bestemming en belangrijkheid.
Zoo als in de Natuur de vorm en de kleur en de constructie van een individu zijn
reden en verklaring vindt in noodzakelijke eischen van het individueel bestaan en
van de instandhouding der soort, en voor wie de dingen der natuur juist ziet, de
volmaaktheid van een schepsel tevens is de schoonheid daarvan; zoo zal ook de
schoonheid van een door menschen gemaakt ding bepaald worden door de
noodzakelijkheid van zijn bestaan, de geschiktheid tot gebruik, uitgedrukt door zijn
vorm zijn kleur en constructie. Hiermee gaat innig verbonden het bezitten van
deugdelijke gaafheid, van vasten logischen bouw en niet van toevallige (in slechten
zin) schilderachtige of artistieke uiterlijkheid.
Zoo scheppen de levensvoorwaarden van een boek of een tijdperk, de hun eigen
vormen, en hoe langer de duur en hoe hooger de ontwikkeling, hoe volmaakter die
vormen zullen zijn; zoo kunnen de door een lange traditie gevormde technieken en
persoonlijkheden die wondere werken ten uitvoer brengen, die te zamen vormen,
wat wij dan noemen de bloeitijd van een stijl. De steeds duidelijker en krachtiger
uitbeelding van dezelfde grond-idee maakt het dan ook niet moeielijk, die werken
in hun tijd en samenhang te begrijpen, al zullen ondergeschikte verschillen van
plaatselijke omstandigheden weer afwijkende vormen in het leven roepen.

TITELPLAAT (LITHOGRAFIE) VOOR DE MIS VAN A.J.M. DIEPENBROCK (UITGAVE: ALGEM.
MUZIEKHANDEL).

Maar op de kentering van een tijd, als het nieuwe zal geboren worden en het
oude ondergaat, zijn er vele stroomingen, en voor wie midden in een tijd staat is
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het niet altijd gemakkelijk, de juiste waarde van dien tijd te bepalen en de richting
te erkennen van de maatschappelijke strooming; want vele aanvankelijk schijnbaar
uiteenloopende stroomen zullen vaak iets verder in ééne bedding geraken om samen
sterker en breeder te worden; terwijl omgekeerd, van oogenschijnlijk gelijksterke
en gelijkgerichte stroomen de eene soms zal aangroeien tot een reuzenstroom,
terwijl de andere door gebrek aan toevoer zal verloopen in het zand. Een breede
stroom
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ONTWERP VOOR DE BESCHILDERING DER ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS
TE AMSTERDAM (ZUIDWAND).
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ONTWERP VOOR DE BESCHILDERING DER ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS
TE AMSTERDAM (OOSTWAND).
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kan wel eens uitloopen in een stilstaand meer, dat wel zijn eigen schoon heeft, maar
verder voor de wereld minder beteekent, terwijl een klein onaanzienlijk beekje kan
aangroeien tot een machtige stroom, die door verre landen heen zijn
vruchtbaarmakende en volkenverbindende wateren voortstuwt.
We zagen dat de uitbeelding van wat voor een bepaalden tijd de Waarheid heet,
de grond is van elke waarachtige kunst, hieruit volgt dat natuurlijk de innerlijke
zuiverheid en eerlijkheid van een werk, niet alleen ten opzichte van de behandeling
van het onderwerp, maar ook in de keuze en het gebruik van het materiaal, een
toetssteen is om te weten of een werk in die opgaande lijn staat, of niet. Juist die
kwestie van techniek en materiaal maakt het voor velen zoo moeilijk om een juist
oordeel te hebben over een bepaalden vorm van werk, want decadentie kenmerkt
zich veelal door zeer verfijnde maar verkeerd toegepaste techniek. Dit komt omdat,
waar de eigenlijke reden van bestaan, de noodzakelijkheid van het voorttebrengene
werk niet meer bestaat, het werken ontaardt in een spel, in een oplossen van
raadsels, dikwijls in het geheel averechts gebruiken van de grondstoffen.
Zulk een periode van decadentie is dan de tijd van ‘de kunst om de kunst’, de
kunst als vermaak, niet de kunst als de taal van het gemeenschapsleven. Dan
worden de kunstwerken, in hun slechtste soort, onnutte dingen, die buiten den gang
van het leven staan, goocheltoeren, die tot niets dienen, dan tot het vermaak van
enkelen, soms wonderknappe hulzen om ijdelen schijn. Voor een oppervlakkig
beschouwer staan dan de nieuwe werken daar dikwijls onbeholpen tegenover,
omdat de volmaaktere maar verkeerd toegepaste techniek meer schijnt dan de
eenvoudige, eerlijke, de juiste nieuwere.
Dan zijn er ook dadelijk, op geld of naam beluste individuën, die, met wat zij
noemen een praktischen blik op de eischen des tijds, zonder den kern te begrijpen,
het uiterlijk der nieuwe methoden en vormen overnemen, pasklaar gemaakt voor
een op wat nieuws verzot publiek, waardoor de strijd voor den naar echtheid en
eerlijkheid strevenden nog moeilijker wordt.

DETAIL UIT HET GLASVENSTER IN DE ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS TE
AMSTERDAM.
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Tijden van overgang zijn tijden van strijd: strijd, innerlijk tegen aangeleerd
vooroordeel, tegen verkeerde beginselen, verzwaard door het smartelijke wegvallen
van veel vroeger geliefds en geëerds; strijd, naar buiten met
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GESCHILDERD GLAS IN HET LANDHUIS ‘DE HOEVE’ DER DAMES S. DE SWART EN EM. VAN KERCKHOFF
TE LAREN N.H.

de oude, officieele begrippen, met den sleur en met het gemis aan die samenwerking,
die dan nog pas ontstaat en eerst volkomen is als de maatschappij zelf vervormd
is naar de nieuwe denkingen. Dit laatste vooral bij de kunsten, die, zoo als de kunst
van Derkinderen, zich onmiddellijk bij de Architektuur aansluiten, wat weer zeer
natuurlijk is, omdat dáár het eerst en het sterkst uitkomt, het langs verschillende
wegen gaan, het niet hebben nog van ééne overtuiging. Daarbij komt, dat in tijden
van Decadentie (zoo duidelijk in onzen tijd) het zoogenaamde Individualisme sterk
naar voren treedt, dat, door gebrek aan een alles-overheerschend, en vereenigend
ideaal, in de hebbelijkheden van een kleinen kring, of van een enkel individu zijn
kracht denkt te vinden, alles inspant om origineel te zijn, maar originaliteit verwart
met excentriciteit; die het ‘Niedagewesene’ het hoogste vindt, vergetend dat
originaliteit niet bestaat in het vóór alles iets anders geven dan wat men gewoon is
te zien, maar integendeel in het vinden van het verdere, het betere (dus nieuwe)
geleid door, en resultaat van de studie van het juiste gebruik van het bestaande.
Laat ik aanhalen wat Derkinderen zelf, in zijn zoo lezenswaardig stuk in de Gids
van 1905 daarover zegt:
‘Allerwege groeit de lust voor de beoefening van lang verwaarloosde kunsten.
Voor gelicht door liefdevolle en nauwgezette studie der oudheid, wendt men zich
weer tot vele technieken, die de schoonheid in nieuwe vormen tot ons voeren zullen.
Maar ook het leven vraagt nadrukkelijk naar wat de schoonheidsverlangens weer
begeeren.
Niet persoonlijke, fictieve bedoelingen van afwijkende individuen deden nieuwe
pogingen ontstaan in de monumentale schilder- en beeldhouwkunst, niet een
mode-verlangen dreef tot behartiging der schoone drukkunst, maar de reëele
behoefte des tijds bracht en drong tot het benoodigde.’
Dit schreef Derkinderen eerst kort geleden, maar hij heeft het begrepen reeds
aan 't begin van zijn loopbaan en dat is zijne groote beteekenis. In dien eersten tijd
dachten nog weinigen, in ons land ten minste, zoo als hij, waren nog slechts weinigen
zich bewust van wat eigenlijk de monumentale kunsten moeten zijn en in welk
verband ze staan tot de Architektuur. Zelfs een van de grootste architekten, die toen
bezig was te bouwen, bleek
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daaromtrent nog vreemde begrippen te hebben, getuige de malle schilderingen in
en aan het Rijksmuseum.
*)
Men kende niets anders dan de schilderijkunst , en wat er toen als monumentaal
schilderwerk gemaakt werd, was niets anders dan op-een-muur geplakte schilderijen
buiten verband met de architektuur.
Wat zal ik nu verder nog zeggen!
Derkinderen's werk spreekt voor zichzelf.
Lange en ernstige studie van nieuwe en vooral van oude kunst, het zich losmaken
van de schilderij om te komen tot de monumentale muurschildering zoowel in
techniek als in vormenspraak we kunnen ze duidelijk nagaan in zijn opeenvolgend
werk.
Wij willen hopen, dat zijne Beursschilderingen die zijn laatste en beste uiting zijn,
nu spoedig, en zónder stoornis zullen kunnen uitgevoerd worden. Dat daarop nog
veel zal volgen van stijgende belangrijkheid, is bij een man als Derkinderen zeker,
want elk werk is bij hem een sport hooger.
Dat zijn werk zich niet bepalen moest tot het schilderen alleen, maar dat ook de
Samenstelling en Versiering van het Boek, en de Glasschilderkunst veel aan hem
te danken hebben, als ook deze kunsten brengende tot het zuiverder begrip van de
eischen waaraan zij moeten voldoen als deelen van de monumentale kunst, is
logisch.
Er is in den laatsten tijd veel veranderd op kunstgebied, er zijn in ons land velen,
die de monumentale kunsten en het kunsthandwerk weer beoefenen (al zijn lang
niet allen even sterk) zoo als het beoefend moet worden, en die allen te zamen
wijzen naar en bereiden voor de betere tijden, die zeker komen zullen, waarin allen
weer zullen samenwerken tot één groot doel. Die tijden zijn waarschijnlijk nog veraf,
want hoeveel veranderingen in maatschappij en leven moeten er nog plaats grijpen
eer dat bereikt is; maar zij zullen komen, zoo zeker als de zomer komt na den winter,
en in die volgende tijden zal de naam van Derkinderen herdacht worden als een
van de eersten en voorsten.
*)

Ik bedoel dit niet als minderwaardigverklaring van schilderkunst, want deze is een op zichzelf
staande kunst, die zich in den loop der tijden logisch heeft ontwikkeld uit en naast de
monumentale schilderkunst en die aan geheel andere behoeften van ideëenuitdrukking voldoet
en dus ook geheel andere eischen van techniek heeft en alleen dan veroordeeld is, wanneer
zij gaat buiten de grenzen, die door haar eigen wezen bepaald zijn. Juist die
Museummuurbeschilderingen zijn daarvan een merkwaardig staal.
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ONTWERP VOOR DE BESCHILDERING DER ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN DE BEURS
TE AMSTERDAM (NOORDWAND).
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Toledo,
door Henri van Booven.
In mijn verbeelden doorleef ik soms opnieuw dien wonderen voorjaarsdag toen wij
vroeg in den morgen onder de hooge overkapping van het Estacion de Atocha
wachtten op den trein naar Toledo.
Eerst schommelde traag, o, zoo traag, de sneltrein, de nachttrein uit Valencia
binnen en m'n vrienden, een Oostenrijker en een Engelschman, ‘business-men’ die
toch ook wel van de schoonheid wisten, tikten mij plotseling aan en riepen: ‘Look
there on the windows of the cars, that are the flies from Valencia’. En ik keek op en
zag binnen op de kleine stoffig aangeslagen raampjes van de slaapwagons een
massa dikke vliegen. De Oostenrijker zeide nog: ‘Die sterben bald’, en om zijn vriend
ging hij opeens in het Engelsch door: ‘They can't bear the Madrid-air. Did you ever
see flies in Madrid?’ Ik schudde van neen, ofschoon ik wel eens heel kleine had
zien dansen beneden in de vestibule van mijn huis vlak bij het hokje van den portero.
Toen stond de Valencia-trein roerloos en ik zag hoe de wagens een ziertje nog
bewogen, als om zich vóór volkomen stilstand even loom-ordelijk te schikken; bij
de buffers zag ik kettingen rekken en weer in buiging neerhangen. Dan, ook al heel
langzaam, kwam op het spoor aan de andere zijde van het midden-perron de vroege
boemel naar Toledo voor. Dat waren groote, gezellige wagens met in het midden
een doorgang en twee rijen banken aan iederen kant. Ze waren van buiten bruin
geverfd en zagen er lang niet soliede uit.
‘Kommt meine Herren’ zeide mijn goedmoedige Oostenrijker ‘wir müssen
einsteigen’. Wij stapten in en kochten een Heraldo en een Imparcial van de
krantenjongens die binnen de wagens mogen. Ditmaal zaten wij eens tweede, omdat
het Zondag was, want dan werd er veel van uit Madrid naar Toledo gereisd. Telkens
als er meer menschen binnen kwamen wiebelde de wagen even, totdat de gansche
bak bezet was, vol vertrouwelijk-tevreden zondagslieden.
Wij praatten wat en keken zoo terloops in de couranten en bleven langen tijd tot
scherts geneigd, want wij waren met ons drieën menschen die van den vooruitgang
hielden en van vooruitstrevendheid en wij vonden dat alles in Spanje nog zoo oud
was, dat zelfs 't allernieuwste ouderwetsch leek in dit land. Het altoos flikkerende
electrische licht in de straten, de altijd volle, kleine, trage trams en ook de treinen
die nooit meer dan veertig, ja hoogstens vijftig kilometer rijden in het uur. ‘Kijk jullie
eens’, zeide mijn vriend de Oostenrijker weer, ‘daar komt straks het dak van dezen
wagen ook al op ons hoofd’, en met zijn schalksche, kleine oogjes loerde hij onder
zijn ooghaartjes door naar boven, waar wij buiten-op mannen hoorden stappen die
de overkapping deden kraken en op en neer gaan. En toen begon de trein waarlijk
precies op tijd te rijden.
Eerst had het fluitje op de locomotief gegild, zoodat het geluid dikwijls herhaald
heen en weer gerild had onder de hooge, lichte overkapping, en dan kwam een
zacht stootje en een lomp geklink van dikke ijzeren kettingen en een gerommel van
rollende wielen waarop de volle wagondoozen stonden. En wij namen buiten het
station, waar het verschrikkelijke, hooge, witte licht van den hellen zonnedag ons
plotseling overstelpte, we namen daar buiten dat station opeens een scherpe draai
over de aan de knarsende wielen wringende rails en we ploften erg schuin gauw
naar beneden langs een helling. De witte muren van een fabriek lichtten ons pijnlijk
toe bij 't snelle voorbij trekken. In de roodsteenen kazerne achter het Retiro hoorden
we schettering van trompetten even. Beneden strekte de wijde, stille verlatenheid
van een eindeloos, dor landschap.
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Met zacht geschuur begonnen de remmen tegen de wielen te drukken en te
krassen want 't ging waarlijk hoe langer hoe sneller en in de verte kwam een bocht
te zien. Na die bocht hebben we ons wat rustig gehouden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

302
en we hebben naar buiten gekeken over het vervaarlijk grandiose, woest-deinende
landschap, waarop mijlen en mijlen achtereen geen groen was te zien, geen boom,
geen huis, geen lage struiken, geen gras soms, maar langen tijd kwam bij velerlei
kronkeling van de spoorbaan, het steeds verder afwijkende panorama van
zongeteisterd Madrid, stoffig, pulverdroog op de krijt- en gipsheuvels met als wazigen
achtergrond enorm en grootsch altijd toch, de blauwende Sierra de Guadarama,
waarvan de wit besneeuwde toppen een gedachte aan onbereikbare koelte
heenzonden door de tergende morgenhitte.
En terwijl de anderen lazen en om mij heen het rumoer van de pratende menschen
scheen te vervagen tot een domp stemmengegons, heb ik half mijn oogen
toeknijpend om dat overstelpende, blindende licht aldoor uitgezien over het
landgezicht, dat mij in weinige uren heerlijkste en zeldzaamste gedachten gebracht
heeft, met een weemoed om het schoone, een zachte verrukkende triestheid om
zooveel grenzenlooze droefgeestigheid van zonne.
Dit was het landschap.
Deinende, verlaten, dorre vlakten met soms in de verte blindend geel gewas en
tegen dat gele van korenvelden op verre, hooge glooiingen, de Spaansche lucht,
een hemelblauw waarvan wij noorderlingen de groote donker-lichtende sterkte niet
kennen, dat hevige ontzaglijke blauw waarvan het landschap verzadigd is; dichter
naar de zon toe de hemel lichter van tint, stralend wit vlak om de lichtkern heen.
Later, na een uur dalen, de hoogvlakte van Castilië neer, naar landen waar de grond
vruchtbaar begint te worden. Hier groeit in overvloed dat voortreffelijke koren.
Eindeloos, eindeloos het gouden kleed van de hooge, gele halmen over de aarde
opgekomen, waardoor de wind vluchtte, golven doend de slanke stengels, en het
was alsof de wind zichtbaar heenwijkend een wijze zong door die regelmatige buiging
en heffing van het levend goudene. Verder rommelde de trage trein.
Dikwijls bij het lompe en herhaaldelijke stilstaan voor kleine en onaanzienlijke
stationnetjes, staarde ik een wijle tegen den witten vlakken opstand van de
witgekalkte of ook wel aardbruingestreken wanden dier gebouwtjes, en door mijn
nog altijd halftoegehouden oogleden tuurde ik strak naar wat daar voor op de
perronnetjes bewoog; meestal wat schaarsche reizigers en soms bij grootere dorpen
een troepje opgeruimde Zondagvierders. Op het strakke muurwit las ik den naam
van het plaatsje en langs de wanden ontdekte mijn kijken dieper naar achter, boven
het koren uitstekend, wat droog-rood van ruwe huisjesdaken en ik vermoedde, dat
moest het dorp zijn, dat was het dorp zeker, want ergens verder af trok ook een
toren van een kerk omhoog, een stomp-vierkant torentje, warm oker-kleurig met,
bovenop, een bijna plat klein dak. Om alles heen het donkere luchtblauw
onvermijdelijk tegen de lichte kleurlijnen van het landschap scherp aangezet. Tegen
dat wit van de station-muurtjes zie ik nog de figuren van een oude vrouw met de
ouderdomsgroeven in haar magere-kakenkop van gebrand oker, waarin de oogen
diep weggezonken lagen; die oude vrouw bij haar zoet, rustig soesend grauwtje. Ik
zie die zwarte kat wijs kijken, net en voornaam zittende in het raamkozijn, een
magere, zwarte kat, en 't eenige dat ze wel bewoog, dat waren haar groote ooren
en haar starende, groene oogen. Tegen dat muurwit heb ik ook zien bloeien een
blauwen regen met bladen daarom-heen die van het weggestof wel zoo grijs-wit
waren geworden als de kalk over de steenen. En altijd heviger brandde de zon; 't
werd vooral ook merkbaar in de wagens die de hitte opnamen, er van omvangen
en doortogen raakten en waarin we meedoogenloos werden geschud en gerammeld,
totdat we verlangend uitziend naar het einde van de tocht, met gloeiende en verhitte
gezichten zaten te zweeten van de voortdurende inspanning.
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Niet ver van Toledo af werd het landschap minder eentonig, het koren verdween
en we rolden door dorre velden weer, waaruit wijd weg twee somber alleen staande,
geweldige rotsen zich opstompten in de lucht. Dat waren twee grillige, gelijkvormige
bergen, op eenigen afstand van elkander, grauw bruin als ruw goud van kleur en
bovenop leken
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ruïnes van overoude kasteelen of bolwerken te staan, maar dat was niet zoo, er
stonden geen bouwvallen, het waren de rotsen zelve die als trotsche en geheimzinnig
ongenaakbare burchten somber wachtend, zich uitkartelden tegen het oneindige
hemelblauw.
Heuglijker werden de vergezichten. De bodem minder dor; aan den Zuidelijken
horizont kwam blauwige, zeer doorschijnende nevel van waterdamp, voor nauw
zichtbare gebergten, uitloopers van de Sierra Morena, waarachter de hel van La
Mancha brandt.
Dan steeg hoog en onvergetelijk, wit op verre, woeste rotsen, omgeven van het
water van de Taag, het oude Toledo. Het lag daar ver nog met heerlijk geboomte
op groene hellingen alles omgeven van die blauwige koele dampen die uit het dal
te stijgen schenen, van het water dier roemruchtige rivier. En nader kwam het, nader,
altijd nader. Wij voelden de frischheid van het water aangaan uit die vruchtbare
vlakten aan de Taag, snoven begeerig den prikkelenden geur van het gras in,
spraken over den weg dien wij zouden gaan vóór de lunch in het hotel. De fluit op
de locomotief gilde snerpend en langen tijd, toen begonnen plots de remmen tegen
de wielen aan te knarsen, de wagens hotsten over wissels, in een korte bocht werden
we ruw tegen elkander aangeduwd en kalm rolde dan de trein het station in, een
wit gekalkt oud en bouwvallig stationnetje met een wrakke verzakkende overkapping.
‘Toledo’ stond er ergens in doffe letters op den witten muur.
Wij stapten schertsend uit en ploften met onze goedgepoetste schoenen in een
dicht, vettig stofpulver dat wij overal op de wegen rond Toledo hebben
weergevonden. Door een nauw poortje verlieten we het station, wij moesten dringen
door een dichten drom nieuwsgierige menschen om buiten het perron den man van
ons hotel te vinden, die herkenbaar was aan een witte pet met goudgeborduurde
letters voorop, een H en een C. Op de stationsplaats hel-wit blinkend en brandend
van zon, dwarrelde hoog en goudig het stof, dat door luid-ruchtige, gansch bestoven
rijtuigen en stof-grauwe paarden in voortdurende wemeling gehouden werd.
O! Mijn eerste schreden in Toledo! Schuchter bijna heb ik in die oude onvergelijkelijke
stad mijn eerste schreden gedaan, terwijl wij den sterk stijgenden weg naar de
Puenta de Alcantara beklommen. Ik was onthutst, verbijsterd en als betooverd om
elk ding dat mijn lichtgepijnigde oogen er mochten zien en telkens zette zich in mij
uit de wijde vreugde die met een stil en ruim gevoel van zonnige voldaanheid kwam:
‘Dit is Toledo, de stad die naar men zegt oud als Damascus is, dit is de hoofdstad
van Spanje geweest, de steenen en de rotsen en de rivier die je hier ziet zijn ook
gezien geworden door de Carthagers, door de Romeinen, de Mooren; iedere steen
hier heeft zijn geschiedenis. Hooger klommen wij tegen de helling op waarachter ik
een der schoonste landgezichten wist. Overal langs den weg de stomme dingen
die prevelden van een verganen tijd, de stoffige bouwvallen van barokke fontijnen,
van ruwe standbeelden en kleine monumenten. Aan den rand van den weg die door
een laag, ruwgebouwd muurtje van den afgrond rechts van ons gescheiden werd,
bloeiden aan groenende acacia's lange trossen witte, zoet geurende bloesems die
door den zuiden wind werden heen en weer gewiegd.
Heel diep beneden in het dal lag stoffigroodig te vergaan, geduldig onder de zon
de halve-cirkel ruïne van een Romeinsch amphitheater.
Wij kwamen op het hoogste punt van den weg, waar die plotseling mêe met de
buiging van de rivier links afzwenkt langs de bouwvallen van een Moorsche vesting....
En het huiver-schoone lag voor mij in heel de ontzettende wijdheid, de bijna
angstaanjagende, zonhelle ruimte van het geweldig-grandiose, woeste, Spaansche
landschap.
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Diep beneden ons omruischte de blauwe Taag de stijle rotsbrokken, waar
hoog-witlichtend Toledo op is gebouwd. Vlak bij ons de oude, Moorsche brug, de
‘Puenta de Alcantara’ van roodbruine, in zon goudkleurige steenen, een groote boog
over de rivier, één poort aan de landzijde en één

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

304
poort aan de zijde van de vesting. De oude stad zelf een wanordelijke, slordige troep
witte huizen, kerken en torens van oude moskeeën en katholieke godsgebouwen:
kloosters, kapelletjes, kathedralen, en in menigte vlakkend, stof-droog, de
rood-aarden pannen op de bijna platte daken waaruit geen enkele schoorsteen
rees, geen smooknevel de helderheid van den hemel stoorde. Dieper, als
achtergrond, wijd-ver en ongenaakbaar, de grauwe gesteenten van hoog-dreigende
bergen, waartegen het wazige groen schemerde van lage boomgaarden, vijgen en
olijven. Langen tijd hebben wij stil gestaan en onze oogen moe gekeken aan dit
zeldzame, dit over-schoone en ontzachlijke, die diep-blauwe lucht, dat slaande
zonlicht over het hooge huizewit, de grauwe, woeste rotsen, het luisterrijk geklater
van die voorname rivier.

VOORGEVEL VAN HET HUIS VAN DEN HERTOG VAN MENDOZA (PORTADA DE SANTA CRUZ).

Een droom was het, een wonderschoone droom. De Alcantara, de Moorsche brug
van ruwe steenen. Ik heb langs de brugwanden in het blauw van de Taag gekeken
en van het water af is mijn opgetogen kijken gegleden over de stad: Hoog het
grootste gebouw, 't paleis der koningen. Het Alcazar. Een droom! Een schoone
droom! En daaruit telkens ophelderend, als kleine brokjes vroolijke werkelijkheid de
stem van den Oostenrijker: ‘Zie je wel, deze Moorsche poort, er waren drie deuren
in, bovenaan kan je ze nog zien hangen. Zie je die Moorsche bogen. Kijk die beeldjes
van de Heilige Moeder Maria hebben de katholieken er in gezet. O die oude
Castilianen! Vandalen waren 't, straks in 't oude Paleis van Mendoza zal ik je nog
eens wat ergers laten zien.’
Wij zijn in de stad den weg rechtsaf gegaan de oude wallen langs, die een Gothisch
koning deed opwerpen, en van waaraf wij weer dat onvergetelijke gezicht op het
groene dal mochten aanschouwen. Wij stonden voor de Puerta del Sol, zeldzaam
schoone Moorsche bouwkunst, nog ganschelijk ongeschonden, gloeiend goud die
kleine, fijnroode steenen. Na de Puerta del Sol, een stuk Oostenrijksche
geschiedenis, oud, wat bouwvallig al, de Puerta de Visagra van Karel de Vijfde, die
de stad een wapen gaf, den dubbelen Oostenrijkschen adelaar. Dicht bij die
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Oostenrijksche poort vonden wij een Moorsche, maar in veel beter en gaver staat,
*)
dat was de Puerta Lodada, de ‘toegemodderde poort’.
Bij de Puerta Lodada hebben wij op steenen

*)

Wanneer de Mooren een stad hadden ingenomen, metselden zij de toegangen waardoor zij
waren binnengekomen toe. Door de poort waarlangs zij waren binnengedrongen zou geen
ander overwinnaar mogen gaan.
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zittend vlak bij het verroeste hekje waarachter dat bouwsel staat, wat gerust en
uitgekeken over de groene weiden diep beneons. En terwijl de anderen spraken
van den ouden tijd, bekeek ik de brandnetels en het onkruid dat achter het hek voor
de poort groeit, ik hoorde den wind suizen, klokken werden geluid, zwak steeg het
gerucht omhoog van het ruischende water in de rivier.... Ook hoorde ik weer het
vriendelijke praten van den Oostenrijker: ‘Nu moeten wij naar het hotel gaan, vrinden,
er is nog zooveel te zien; nog in geen jaar zie je álles van Toledo.’
De straten van de oude stad waren steil en zeer smal, het plaveisel, kleine, puntige
keien pijnlijk en moeilijk te begaan. Sommige straten waren zóó nauw, dat hier en
daar laag aan de huismuren de uitstekende assen der rijtuigen daarin een hol spoor
hadden gekrast. Voor alle balkons hingen gordijnen die het zonlicht buiten de huizen
hielden. De eene helft van de straten was wit soms van zon, aan den anderen kant
donkerde de koele schaduw, daarin gingen wij.
†)
Wij bezochten, na het ‘almuerzo’ in het Groote hotel, verscheidende merkwaardige
plaatsen, ook kochten wij prenten en fotografieën van mooie straten, huizen en
kerken in Toledo.
Voor mij staan die bezoeken nog als reeksen goeddoende en verrukkend blijde
herinneringen, onvergetelijke, schoone visioenen: Caza de Mesa, San Clemente,
Santa Cruz, Cristo de la Luz, Taller del Moro, Santa Maria la Blanca, San Juan de
los Reyes, de San Martin-brug.... Ik heb zóóveel, zóóveel gezien....

MOORSCH BEELDHOUWWERK IN DE SYNAGOGE.

Het rijtuig hield stil voor de Kathedraal. Vuile bedelaars wilden gidsen zijn. Binnen:
de enorme duistere, plechtige ruimte, het violette schemer-purpere, donker blauwe
lichtgespeel op de bronzen gebeeldhouwde stutsels van een spreekgestoelte, de
kerkschatten, snurkende haveloozen op wrakke stoelen in grauwe hoeken, stille
vrouwen zachtgaand, knielend voor het beeld der Heilige Moeder Gods, de mantilla
besluierend de devote gestalten.... Buiten in de ruime, slaande, schroeiende
middaghitte, een vergezicht over de Taag en de rotsen aan de overzijde. O!
†)

e

2 Ontbijt.
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Godschoon gezicht van af het uitstekend rotspunt waarop de Synagoge gebouwd
werd eens, brandend uit het stofpoeder ten wege, en beneden langs goudene woeste
rotswanden het water, het blauw glinsterend diepe, waaruit de schemer-schoonheid
als een gebed omhoog steeg langs ons heen, hooger, hooger, eenwordend in het
rein-blauw oneindige van de ontzaglijke azuren eeuwigheid. In de
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rivier, donker, wat bouwvalbrokken van een lang vergane, Romeinsche brug.... In
de Synagoge de witgekalkte muren op sommige plaatsen stuk gekrabd. Onder die
koele wit-pleister-laag hadden vrienden van de schoonheid het kostbare
beeldhouwwerk op de wanden ontdekt door Moorsche kunstenaars in vroeger
eeuwen zorgvuldig, toewijdend gemaakt. Er waren gaten in het dak, het wit van de
muren onderaan was onrein, langen tijd was dit huis als koestal gebruikt....
In een zeer nauwe straat stonden wij stil, bovenaan op hoogste helling buigde
het straatje, en in die buiging vingen de vierkante geveltoppen der huizen het zonlicht
op; daar rees boven de daken ook de toren van een kleine moskee; goud glinsterden
de metalen stutsels in de fijne hoefijzervensters van den ouden Moorschen toren.
Het was stil in dit straatje; we vonden er in de oude huizen de ‘patios.’ Die
binnenplaatsjes van Toledo zijn wonderbaar, een altijd frissche geur van dat voor
immer verloren schoon uit rijke aesthetische tijden blijft er tusschen de zuiver
onderhouden, met fijne veelkleurige motieven versierde tegelwanden besloten. In
de marmeren fonteintjes middenin drupt kristal helder het koele water neer als
overzuivere kostbaarheid. Welluidend vallen de kristallen druppels in de wit marmeren
schaal. In kleine nissen en op wit geschuurde ruwe houten banken staan
blankgepoetste rood en geelkoperen koelkannen.
Hoog boven uit een raam keek een nieuwsgierige vrouw achter het groen
afhangende zongordijn over haar balcon en lachte naar beneden. De Oostenrijker
lachte terug en groette dankend ‘Muchas gracias Señorita!’ Buiten vertelde hij weer,
ging zijn aangename geluid door de rust van de langgestorven straat, waar een
later middagzon goudener, zeldzamer stemmingen bracht, de oude huizen dichter
aanéén deed staan, nauwer insluitend de stroken luchtblauw, donker, diep donker
ultramarijn tegen de witte plekken van de gevels.
Wij gingen langs San Juan de los Reyes naar de San Martin-brug. Tegen de grijze
muren van het klooster roestten nog een groote menigte ketenen, daar eeuwen
geleden, door geloovige, uit Alegerijnsche gevangenschap verloste Christenen,
devotelijk gehangen. Bij de brug vonden wij ons rijtuig weer. Toen wij over de brug
gegaan waren, reden wij den weg langs de rotsen, aan den overkant der rivier. Daar
zagen wij de ruïnes van het gebouw waar eens de vermaarde Toledo klingen werden
gesmeed. Het rijtuig rolde, dichte stofwolken achter zich latend, over den drogen,
zon-witten bergweg voort, soms razend en vervaarlijk snel, als de weg sterk helde;
maar meestal langzaam sukkelde het oude paard tegen de steilten, moeizaam
zeulend, zwoegend door het dichte krijtpoeder van het eenzame, smalle pad.
Zoo zagen wij de stad van alle zijden: altijd het water van de Taag, de geweldige
rotswanden en daar boven het oude, oude Toledo.
Op het hoogste punt van den weg hield het rijtuig stil en zwijgend staarden wij
naar het lichte, zeldzame gezicht van de vesting.
Beneden ruischte de rivier een heiligen zang door de rust van den middag, waarin
de zonne schuiner gleed, fel warm schijnend nog; en wijd, o eindeloos wijd over de
bergen, het hooge onverstoorde blauw, het strakke forsche blauw des hemels....
San Juan de los Reyes rees pieus ter linkerzijde, de kleine Gothische torens als
oud-ivoor-kleurige kant fijn uitgekarteld tegen de lucht en dan in de stadsilhouet
volgende, lager tusschen golving van witte huizenreeksen, de kathedraal; breed,
donker-ontzaglijk, streng de zware klokketoren zich heffend; en weer een menigte
gebouwen stuttend als 't ware op meest verheven rechtsche hoogte, het paleis der
koningin; even kwam ook een klein deel van de Alcantara te zien. Lager tegen de
rotsen stonden vast-dicht aan-een de simpele witte huisjes met de uitgedroogde,
roode daken, overal naast moskeeën en kloosters en geestelijkheidsgebouwen ook
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de huizedrommen als opstapelingen, alles vast en helder zichtbaar in het latere
middaglicht. En wat de vreemde aantrekkelijkheid van dit panorama nog verhoogde,
dat was de volstrekte afwezigheid van een enkel rookkrinkeltje boven de stad, alles
stond strak,
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vast en scherp-helder aangeduid voor ons schoonheid verbijsterd kijken.
‘The smokeless cities of Spain’ mompelde mijn vriend de Engelschman, en de
Oostenrijker vulde even aan: ‘Ja, die Spanier brauchen nur Holzkohle in Ihre
*)
Brasseros und in die Küche, das gibt kein Rauch.’ Onder in de wijde kloof die ons
van de stad scheidde klaterde voort de blauwe stroom, kleine booten voeren daarop,
onwaarschijnlijke nietige verschijningen onmerkbaar verschuivend. Toen begonnen
klokken te luiden, wonder-rein, zuiver avond-gerucht, als zacht geprevelde gebeden
vroom uitgezonden door den laten gouden namiddag. Ver weg achter de stad blank
in mystiek blauwachtig glanzend verschiet van breed deinende vlakten.
Wij reden den zelfden weg terug. Langs den weg, achter de lage muurtjes zag ik
de wreede stekelbladen van agaven, van aloës en cactussen, alles wit van stof,
grijs bestoven ook het loover van de olijven en vijgeboomen overal op de
rotshellingen geplant.
In de stad stapten we nog even uit om het oude Mendoza-paleis te zien, die
prachtige renaissance gevel waar de zon het fijne beeldhouwwerk tooverachtig mooi
verlichtte. Dan klommen wij de zeer stijle Calle Cervantes op tot aan Toledo's
vermaardst patio, vroeger een herberg, waarin Cervantes een gedeelte van zijn
‘Novellas ejemplares’ heeft geschreven, herberg die in Cervantes' dagen al zeer
oud werd genoemd.

INKIJK IN TOLEDO'S OUDSTE PATIO (BINNENPLAATS).

De trein naar Madrid stond onder het vervallen, stoffige perron gereed. Wij waren
wat

*)

Een brassero vervangt in koude dagen onze kachel bij de Spanjaarden. Het is een gewone
ijzeren schaal, waarin gloeiende houtskool smeult. een hoogst onpraktisch en gevaarlijk
verwarmingsmiddel.
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vroeg aan het station gekomen om goede plaatsen in de wagens te zoeken, die
toch al bijna vol waren. Wij vonden een afdeeling leeg en zetten ons daar neer,
keken wat uit de open-staande raampjes het dal in en over het perron, waar drommen
Zondagsgangers onophoudelijk toeliepen om dadelijk den trein te vullen. Naast ons,
in het andere vak, kwamen vier heel mooie meisjes te zitten en een paar jonge
mannen. Dat gezelschap lachtte en praatte, neuriede en zong, bracht
vriendelijk-gezellige stemming in den coupé. De Engelschman zeide tegen den
Oostenrijker: ‘I like that girl sitting at the window, is-n't-she a beauty?’ En zijn vriend
antwoordde: ‘Yes, she is nice, but I prefer the one sitting in front of me; look at her
long eye lashes and those brilliant black eyes.’ Zij spraken nog wat over de meisjes.
Ik merkte schertsend op dat zij goede ‘kenners’ waren en mijn vriend de
Engelschman antwoordde oolijk: ‘Wat een kwade sneer; al zijn wij getrouwd, wij
mogen toch nog wel het aesthetische in de dingen zien?’ Toen floot de trein, onder
aan de wagens kwam het doffe gerommel van de wielen altijd meer, harder holler
gedruisch, totdat de groote vaart bereikt was en het treingerucht ganschelijk één
werd met het lachen en praten, het zingen en het enkele bonsen van een guitaar,
die een van de jonge mannen bij de mooie meisjes, had te voorschijn gehaald. Een
heelen tijd lang spraken wij nog; altijd in dien goedmoedigen, vertrouwelijken toon
die wij den ganschen dag onder ons bewaard hadden en die ook aan alles rondom
ons in den vollen rumoerigen coupé dat fijne en onvergetelijk-feestelijke gaf, waarin
voor mij met zelfde warmte soms die vreugde van 't herdenken keert.
Ik keek weer 't raampje uit. Buiten in den avond zeeg dof-glanzend, purper de
zon, in omstraling van altijd wijder, wijder zich ontspannende straalkringen, goud-geel,
oranje bloedrood, een mateloosheid van opgestuwd hel-geel licht, dat drong, drong
over de stille aarde waarin de dingen omrand van wonder-gouden schijnsels heel
ongewone vormen vertoonden. De trein rolde verder, ging voorbij de twee geweldige,
verre bergen als bouwvallen van kasteelen, waartusschen de nu zoo groote zon
bekneld scheen te raken, hoe angstig groot heeft de zon tusschen die twee rotsen
doorgestaard, hoe ontzettend wijd lag het woeste, dorre landschap eindeloos in 't
gouden licht verdronken....
Op een klein station, toen de zon onder was, en alleen aan Westelijke horizonten
het hooge gele licht nog helder en rustig afstaarde, op dat kleine station, waar dichtbij
de korenvelden opnieuw begonnen, met het vierkante torentje en de daken der
huisjes in de verte uitwippend boven den halmenvloed, daar werden de lichten in
den coupé aangestoken.
Toen is de stemming in onzen vollen, rumoerigen wagen weer geheel anders,
maar toch nog feestelijker en innig- vreugdrijker geworden. Het was alsof wij allen,
van Toledo weg-reizende menschen, elkander lang hadden gekend en door banden
van sterke vertrouwelijkheid nog vaster werden verbonden.
Mijmerend keek ik uit over de pratende, lachende menschenhoofden, ik zag in
het schaarsche, gele schijnsel van de olielampen de gezichten roodachtig en
onduidelijk, daaronder het wazige van de kleeren en de roodbruine zwaaitjes van
bewegende handen, roodbruine plekken van handen op knieën, ik zag mijn vrienden
vlak voor mij stil en peinzend nu ook en de mooie Spaansche meisjes met hunne
‘novio's’ die een lied gingen zingen.
En ondanks het trein-gerommel verstonden wij tusschen het guitaar-bonzen de
stem van een jongen, die ernstig te zingen begon die donkere wijze van dat ‘Soleá
Gitana’:
‘Ay! amarilla y con ojeras
no le preguntes que tiene
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no le preguntes que tiene
que est'a que riendo deveras
amarilla y con ojeras
- - a - - a - - y!’
--------

Toen het gedaan was keek ik weer uit het raampje. De trein floot, we kwamen zeker
aan een nieuw station.
Buiten was het nu bijna donker geworden, maar ik zag hoe de avondwind over
het koren ging en golven deed de hooge, goudgele halmen.
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Bede
door Richard de Cneudt.
Wie zal mijn blikken richten naar het licht,
en mijn verwonde ziel ten hemel beuren;
de weemoed kussen van mijn strak gezicht,
en zachte woorden van vertroosting neuren?
Ik sta alleen in 't wonderwild gebeuren
der droefste dagen en verlaten ligt
mijn jeugd rondom, een zonloos vergezicht
van boom en beemd, die herfstend al ontkleuren.
O liefde en vreugde, ontsluit uw gulden deuren,
open uw blanke venstren wagewijd,
dat al mijn dagen, die nu lichtloos treuren,
rijzen in glorie van uw majesteit!
Wie zal mij leiden naar Lichts Heerlijkheid
en mijn verwonde ziel ten hemel beuren?
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FIG.

1. STERRENHOOP ω CENTAURI.
(Gefotografeerd door David Gill, Kaap de Goede Hoop).
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Wat zijn de sterren? Door C. Easton
Why did not somebody teach me the constellations, and make me at
home in the starry heavens?
- CARLYLE.
Wie heeft al niet den dood van de poëzie in de wetenschap beklaagd? Wat is er
overgebleven van Urania's avontuurlijke jeugd? Waar zijn de patriarchen uit de
vlakte van Mesapotamië en van de bronnen van den Euphraat; waar de Soemeriërs,
duizenden jaren voor Abraham, de stichters van Sjiboerla en Kisj; de herders en
landbouwers die met grootsch gebaar het sterrenheir groepeerden tot constellaties,
die den Zodiak afpaalden en (zooals 't in de Ilias beschreven wordt)
... alle de teekens, met welke de hemel bekransd is,
Ook de Pleiaden, Huaden, en mede de kracht van Orioon,
Wijders de Beerin, welke den bijnaam draagt van den Wagen,
Welke haar loop daar wendt. en Orioon steeds in het oog houdt,
Zij alleen in den vloed van Okeanos nimmer zich badend.

Ook in dien grijzen voortijd was de kennis der sterren al wel nuttige kennis - het
hemelgewelf uurwerk en kompas beide - maar de astronoom was tevens een dichter,
fabelen teekenend aan het uitspansel, van de grillige beelden langs de Ecliptica tot
aan de Pool, waar zich toen nog de Draak omheenwond, symbool van het kille
duister dat 't verst verwijderd is van den Zonnegod.
En nu... welk geleerde stelt nog belang in de sterrenbeelden? Waarom zou de
waarnemer zich bekommeren om den luister van den nacht? Wil hij een ster brengen
in het nauwe kringetje dat 't gezichtsveld vormt van zijn instrument, hij behoeft
slechts zijn catalogus op te slaan, hij leest de rechte klimming af en de declinatie,
draait de krukken tot de cirkels deze getallen aanwijzen, en daarna pas laat hij den
koepel van zijn observatorium wentelen zoodat de open spleet vóór den kijker komt.
Geen oog heeft hij voor het firmament, hij zoekt slechts een richtingslijn.
Een geestdriftig man-van-het-vak heeft al den zaligen tijd zien dagen, waarin de
waarnemer voor goed vervangen zal worden door de fotografische plaat - de
astronoom verdroogd tot een individu dat getallenwaarden rangschikt in tabellen
en ze dooreenweeft op 't stramien van wiskunstige formules.
Maar dit is een schrikbeeld, en de voorstelling is ook onbillijk.
Want uit de wetenschap is niet verdwenen de poëzie, maar de romantiek, gelijk
deze voor altijd gevlucht is uit het leven der menschen, sedert zij niet langer met
verwonderde kinderoogen het mysterie van de natuur aanstaren, maar wroetend
doordringen in het wezen der dingen zelf. Het dichterlijke in de wetenschap is van
aard en gedaante veranderd. De grootsche gedachte heeft de grootsche voorstelling
vervangen. Ik wil trachten, hier van die verbazingwekkende veroveringen der
wetenschap eenigszins een denkbeeld te geven, voor zooveel ze betrekking hebben
op de vraag, boven dit opstel geplaatst.
***
Onze Zon, weten we nu, is een ster, en de sterren, in 't algemeen genomen, zijn
zonachtige lichamen. Dat ligt eigenlijk zoo voor de hand, dat zelfs onder de Ouden
er velen zijn geweest die den waren aard van de sterren bij intuïtie hebben vermoed.
Maar wat is een zon? Een donkere, vaste, koude bol, ‘met bergen en dalen aan de
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oppervlakte, bekleed met een weelderigen plantengroei en rijkelijk voorzien van
bewoners’, door een dik wolkenscherm beschut tegen de onduldbare straling der
buitenste, lichtende lagen welke wij op de zon waarnemen - ziedaar de zon zooals,
honderd jaar geleden, William Herschel zich die voorstelde.
Dat lijkt nu nog al erg naïef, en beter
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dan iets anders kenschetst het de omwenteling der inzichten van de wetenschap
in minder dan een eeuw tijds. Wat onze kennis van het wezen der sterren aangaat,
merkwaardigerwijze is 't de vooruitgang geweest, niet van de eigenlijke sterrenkunde,
maar van natuur- en scheikunde, die haar verreweg het meest bevorderd heeft weer een staaltje van het noodzakelijke verband en de wisselwerking tusschen de
verschillende wetenschappen.
In 1838 en 1839 waren de eerste metingen der parallaxe (verschil in stand van
een ster, als gevolg hiervan, dat de aarde in twee tegenovergestelde punten van
haar baan om de Zon - bijv. Januari en Juli - 300 millioen K.M. verplaatst is) dus
rechtstreeksche afstandsbepalingen van vaste sterren) aan Bessel en Henderson
gelukt. De afstand van de vermoedelijk naastbijstaande vaste sterren bleek, bij een
parallaxe van nog geen secunde, meer te bedragen dan driehonderd-duizend mijlen.
In verband met de ongelijkheid van het licht der sterren was, door de kennis van
den werkelijken afstand, het middel gegeven om de werkelijke helderheid, de som
van het uitgestraalde licht, te bepalen en die te vergelijken bij de helderheid van de
Zon. Zoo bleek al dadelijk dat de dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri, wat grooter
is dan de Zon; de volgende in afstand: 61 Cygni, veel kleiner. Maar de
parallaxe-bepalingen bleven uiterst moeilijk en leverden zelden iets op: meer kennis
van de sterren kreeg men langs heel anderen weg.
In 1823 richtte Fraunhofer zijn spectroskoop, waarmede hij de eigenaardige
donkere strepen in het zonnespectrum bestudeerd had, op de sterren, en hij zag
daar, veel zwakker natuurlijk, dergelijke strepen. Er moesten echter nog tientallen
van jaren voorbijgaan - waarin, terloops, door Arago en Humboldt het feit dat de
sterren eigen, en geen teruggekaatst licht uitstralen, ten overvloede bewezen werd
met behulp van de polariskoop - voordat de spectroskopische onderzoekingen rijpe
vruchten zouden dragen. Dat werd pas mogelijk toen Kirchhoff zijn roemruchte
verklaring opstelde (in 1859), van het wezen der donkere strepen die bij de ontleding
van zonlicht het spectrum harceeren. Een damp waar licht doorheen straalt, slorpt
een gedeelte van dat licht op, maar voor elke dampvormige stof geschiedt dat altijd
precies op dezelfde plaatsen in het spectrum, en deze plaatsen zijn verschillend
voor elk element. Juist dezelfde soort van licht die een stof als gloeiende damp
uitzendt in den vorm van een of meer lichtende strepen, absorbeert ze, als ze minder
hoog van temperatuur is dan een lichtbron daarachter. De donkere strepen in het
zonnespectrum zijn zulke ‘absorptie-strepen’, ze worden teweeggebracht door een
mengsel van dampen van verschillende elementen, die de sterker lichtende ‘fotosfeer’
van de Zon omhullen, zoodat ze geplaatst zijn tusschen ons oog en den sterk
lichtenden achtergrond. Staan er in het zonnespectrum donkere strepen op dezelfde
plaatsen waar, in ons laboratorium, een element in gloeienden dampvorm een
spectrum van lichtende lijnen geeft, dan mag men zeggen dat dit element in de
zonsatmosfeer aanwezig is. Aldus heeft men, door nauwgezette studie, de
samenstelling van het omhulsel der Zon leeren kennen. En naarmate ook de spectra
der sterren bestudeerd konden worden, zag men daar treffende overeenkomsten
en ook kenmerkende verschillen.
Zoo was de ‘chemische astronomie’ geboren.
Het is zeker iets wonderlijks, en toch volkomen waar, dat (gelijk een groot
sterrenkundige eens gezegd heeft), als er planeten zijn die om ver afgelegen
dubbel-sterren heenwentelen - planeten die wij wel nooit zullen waarnemen, al wordt
het vermogen onzer werktuigen duizenden malen vergroot - en als er bewoners zijn
op die planeten, onze sterrenkundigen hun aangaande de bewegingen van de
wereld waarop zij leven, meer zouden kunnen vertellen dan de menschen vóór
Copernicus van de bewegingen van onze aarde afwisten. Maar wie een eeuw
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geleden aan een zijner medemenschen voorspeld had, dat er een tijd zou komen
waarin met volkomen zekerheid de aanwezigheid van tientallen van aardsche
elementen op de Zon aangetoond kon worden; dat men zelfs elementen (helium
bijv.) eerst op de Zon en pas daarná op aarde zou ontdekken - hij zou
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nog meer verbazing hebben gewekt. En er is alle kans, dat hij voor een zot
uitgekreten zou zijn, als deze ziener had durven voorspellen dat men nog eens zou
weten dat sterren (die soms niet eens zichtbaar zijn met het bloote oog) voor een
deel bestaan uit dezelfde stoffen die op aarde gevonden worden en waaruit ook
ons eigen lichaam is opgebouwd.
Toch is men daar volkomen zeker van.
Het staat dus ontegenzeggelijk vast, dat de sterren, in 't algemeen, zonachtige
lichamen zijn. Tot dat eenige jaren geleden Amerikaansche sterrenkundigen de
leiding namen bij deze onderzoekingen, hebben in 't bijzonder Secchi in Italië,
Huggins in Engeland en Vogel in Duitschland zich verdienstelijk gemaakt voor de
spectroskopie van den sterrenhemel. Reeds in 1864 kon Huggins vaststellen, dat
het de lichtopslorpende omhulsels waren die, verschillend van samenstelling zijnde,
verschillen teweegbrachten in het spectrum van de sterren, en de indeeling, door
pater Secchi voorgesteld, verkreeg met deze opvatting haar physische beteekenis.
Secchi's classificatie van de sterren-spectra bleek, naarmate de waarnemingen
nauwkeuriger en talrijker werden, wel is waar onvoldoende, maar ze is toch zoo
eenvoudig en natuurlijk, dat ze nog altijd 't best gebruikt kan worden, waar het op
een kort overzicht aankomt. We zouden hier ten minste niet gaarne de indeeling
van Miss Maury in haar plaats stellen, een systeem dat nog geen 700 sterren over
niet minder dan twee-en-twintig verschillende groepen verdeelt: de onderscheiding
wordt dientengevolge zoo fijn, dat men in 't geheel niets meer onderscheidt.
Inderdaad zouden we, wilde men de uiterste nauwgezetheid betrachten, haast
evenveel afdeelingen kunnen maken als er sterren bestaan, want van geen twee
sterrenspectra kan gezegd worden dat ze absoluut gelijk zijn. Met dat al hooren er
zeer velen ontegenzeggelijk bij elkaar, al vindt men ook naast de enkele groote
partijgroepen, gelijk in alle groote vergaderingen, eenige ‘wilden’, die heel moeilijk
in de hokjes te brengen zijn.
Secchi neemt in hoofdzaak vier spectrale typen aan. Tot zijn type I behooren de
helft van de betrekkelijk heldere sterren en waarschijnlijk nog de overweldigende
meerderheid van de zwakkere; de mooie, als 't ware electrisch schitterende Sirius,
Wega, Altair en Regulus maken er deel van uit. Het licht van deze sterren vertoont
vier breede donkere strepen, aan absorptie door waterstofgas toe te schrijven, en
de metaalstrepen, die er bij menigte in voorkomen, zijn heel fijn en dun. Ook zijn
deze ‘Sirius-sterren’ rijk aan ultra-violette, chemisch werkzame lichtstralen.
Capella en Arcturus, twee van de helderste sterren aan den hemel, behooren tot
e

het II spectrale type, dat gekenmerkt wordt door een overvloed van dunne strepen,
wat breeder echter dan bij het vorige type, daarentegen zijn de waterstofstrepen
veel minder duidelijk. Het licht van deze sterren is geelachtig tot rood. Van de groote
sterren telt men er in deze groep wat minder dan in de overige, van de zwakke
sterren wellicht véél minder. Onze Zon is een gele ster van dit tweede type.
e

Het III type bevat de meeste roode en veranderlijke sterren, o a. Mira, de
beroemde veranderlijke ster in den Walvisch, en ook Betelgeuze, de helder roode
ster in den schouder van Orion, en Antares in den Schorpioen. In het spectrum van
deze sterren ziet men vreemde schaduwen, het is alsof er eenige kolommen naast
elkaar staan, van links (den rooden kant) verlicht. Een dergelijke structuur heeft het
e

IV spectrale type van Secchi, maar hier schijnt in het ‘zuilenpectrum’ het licht van
rechts (van den violetten kant) te komen. De sterren die tot deze afdeeling behooren
zijn meest diep-rood, gering in aantal en onaanzienlijk. Maar ze zijn niet minder
belangwekkend dan de overige.
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e

Terwijl het spectrum van het II type voortgebracht wordt door een ster-atmosfeer
die hoofdzakelijk uit metaaldampen bestaat, schrijft men het zuilenspectrum van
e

het III type gemeenlijk toe aan de dampen van metalloïden of van saamgestelde
e

stoffen, en de sterren der IV klasse worden ook koolsterren genoemd, omdat de
vreemde ‘banden’ in hun spectrum gelijkenis vertoonen met de lichtende, aan
koolwaterstoffen toegeschreven banden in het spectrum van kometen.
Maar er zijn ook sterren - de ster van
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de tweede grootte Gamma in Cassiopeia is de helderste - die behalve donkere
strepen ook heldere lijnen in hun spectrum vertoonen. Zeker moeten in het omhulsel
van zulk een zon sterk lichtende gassen, in 't bijzonder waterstof en helium
voorkomen; ofschoon 't misschien wat gewaagd is, deze eigenaardige sterren te
vergelijken bij zonnen, geheel bedekt met ‘fakkels.’ Men weet dat de als 't ware
gemarmerde oppervlakte die de beste instrumenten op onze Zon te zien geven de hier bijgevoegde fotografie (Fig. 2) toont ze duidelijk - vaak door zeer donkere
vlekken wordt afgebroken, maar daaromheen liggen gewoonlijk bijzonder schitterende
deelen, de fakkels (faculae), die gevormd schijnen te worden door het ineenvloeien
van de bij rijstkorrels vergeleken lichtplekjes - korrels van een paar honderd
kilometers doorsnede! - tusschen het donkerder netwerk van het zonsoppervlak.
De veranderlijke sterren die een langen tijd noodig hebben voor hun
lichtafwisselingen, vertoonen de lichtende strepen in hun spectrum slechts als ze
hun grootste helderheid bereiken - men mag wel zeggen dat ze dan opvlammen en de ‘novae,’ de zoogenaamd nieuwe sterren, die plotseling aan het hemelgewelf
schijnen te ontbranden, geven in 't spectrum altijd schitterend lichte lijnen te zien.
Dan is er nog een merkwaardige groep van meest kleine sterren, genoemd naar
de ontdekkers der eerste van deze soort, Wolf en Rayet, die een gemengd spectrum
hebben: strepen, banden en heldere lijnen door elkaar. Voorts heeft men van de
sterren der eerste type afgescheiden die waarin de absorptie-strepen van het helium
bijzonder duidelijk zijn, ze worden vooral onder de helderste sterren van Orion
gevonden, vandaar de naam Orion-sterren.

FIG.

2. GRANULEERING VAN HET ZONSOPPERVLAK.
(Foto Janssen, Meudon). (Uit J. Weeder, De Sterrenhemel).

Deze heele systematische indeeling zou wel eenigszins in de lucht hangen, indien
ze niet in verband gebracht kon worden met natuurlijke oorzaken; maar men heeft
inderdaad niet zonder succes de l e v e n s g e s c h i e d e n i s v a n d e s t e r r e n
eraan vastgeknoopt: dit maakt de classificatie belangrijk. Men houde echter altijd
in 't oog dat, voor een groot deel, verschil in spectrum eenvoudig beteekenen kan
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verschil in chemische samenstelling, onafhankelijk van den ontwikkelingsgang der
sterren.
Het denkbeeld, dat gele en roode sterren min of meer afgekoelde witte zonnen
zijn, dringt zich door zijn eenvoud op, maar bleek spoedig slechts een deel van de
waarheid. 't Lag ook voor de hand, te vragen, waar dan de opgaande lijn was: de
ontwikkeling, van den oorsprong tot grootsten luister. Met behulp van de
spectroskopie vond men betere criteria dan enkel de kleur.
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De meeste sterrenkundigen nemen nu aan, dat de helium- of Orion-sterren zonnen
zijn in hun prille jeugd, pas gevormd - betrekkelijk gesproken - uit den oernevel.
Zeker is 't opmerkelijk dat zooveel bijzonder witte sterren samenhang vertoonen
met nevelmassa's, alsof ze nog in de windselen lagen; de fotografieën wijzen dat
duidelijk uit wat de Pleiaden betreft en een voorbeeld ervan geeft ons Figuur No. 3.
In den Melkweg, waar de witte sterren zeker overwegend talrijk zijn, komen ook de
meeste vage nevelmassa's voor, en in tal van gevallen is een verband tusschen die
beide onmiskenbaar. Zeer waarschijnlijk bevatten de windingen van den Melkweg
in hoofdzaak sterren die betrekkelijk nog jong zijn.

FIG.

3. NEVELS EN STERREN OMSTREEKS 15 MONOCEROTIS.
Fotografie van Isaac Roberts.

Misschien moeten hiervóór nog de raadselachtige ‘Wolf-Rayet-sterren’ geplaatst
worden. Er na volgt, in de opstijgende lijn, een andere, nog weinig bestudeerde
groep (ook tot type I behoorend), waarvan Bêta van 't Zuiderkruis de meest bekende
vertegenwoordiger is; in 't spectrum van deze groep heeft men, min of meer duidelijk,
zuurstof, stikstof, silicium aangetroffen. Ook Rigel sluit zich bij die sterren aan. Ze
gaan onmerkbaar over in de rest der ‘Sirius-sterren,’ door de forsche
waterstof-strepen gekenmerkt. Bij deze talrijke klasse komen echter ook de
metaal-strepen reeds fijntjes voor den dag. 't Is zeer opmerkelijk dat, naarmate in
de ster-atmosferen de metalen overwicht verkrijgen, de metalloïden hun invloed
schijnen te verliezen.
Van de frissche jeugd gaan we nu over tot den rijperen leeftijd. De geelachtige
e

sterren van het II type lijken zeer veel op elkaar.
De overeenkomst bijv. tusschen het spectrum van Capella en van onze Zon is
frappant: met een oogopslag bewijst ze reeds voldingend de zonnenatuur van de
sterren.
Het zou van belang zijn, te weten, hoe lang de phase duurt waarin de sterren het
e

spectrum van het II type, met zijn tallooze dunne metaalstrepen, vertoonen: hoeveel
millioenen jaren een ster gezegd kan worden, haar volle macht van massa reeds
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bereikt en toch haar maximum van straling nog niet uitgeput te hebben. Zullen we
den levensduur van onze Zon ooit kunnen schatten?
Eens moet echter de tijd komen - later naarmate de zon grooter is - waarin de
e

straling afneemt. Misschien zien we in de sterren van het III type de eerste duidelijke
teekenen van verval. Tot dusver was de temperatuur van de ster voortdurend
gestegen: de gele sterren zijn waarschijnlijk heeter
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dan de witte, al is de lichtkracht van deze laatste, juist door hun ijler absorbeerend
omhulsel, grooter. Maar van nu af vermindert de temperatuur. De roode Arcturus
is al wel reeds op de dalende helling, maar verder is Antares, de gloeiende zon in
den Schorpioen. We komen nu aan de veranderlijke sterren - geheel constant is
zeker de straling van geen enkele ster, ook niet die van onze Zon, maar meestal is
de afwisseling onbelangrijk en vrij regelmatig - de eigenlijke veranderlijke, wel te
verstaan, waar de afwisseling van helderheid niet door een eclips veroorzaakt wordt,
e

maar met wijzigingen in de ster zelve samenhangt. De overgang tot het IV type is
onmerkbaar; volgens de tegenwoordige opvatting behoort dit type met het vorige
eigenlijk in één klasse thuis.

FIG.

4. HELDERE LIJNEN IN HET SPECTRUM VAN 152 SJELLEROEP.

Hier vindt men dichte koolstof- en metaaldampen vlak boven de lichtende fotosfeer,
terwijl andere dampen of gassen boven die laag opstijgen, en lichtende lijnen in het
spectrum teweegbrengen. Een paar honderd van deze heldere lijnen kan de
wetenschap nog niet thuisbrengen, er schijnt niets op aarde of op de Zon te bestaan
wat daarmêe overeenkomt. Maar allermerkwaardigst is, dat niet minder dan 46
donkere strepen van het zonnespectrum die in de v l e k k e n van de Zon verwijd
schijnen, buitengemeen duidelijk en donker zijn in het spectrum der sterren van het
e

IV type. De gevolgtrekking ligt voor de hand: zeer waarschijnlijk hebben die sterren
een lagere temperatuur dan de Zon, zijn ze met veel talrijker vlekken bedekt, en
spuiten, daartusschen door, gloeiende gassen naar buiten. Ze ontstaan denkelijk
door warmteverlies, tengevolge van uitstraling, uit sterren van het Zonne-type. Zeker
hebben we hier tenminste één van de vormen voor ons, welke ‘sterren in 't verval’
kunnen aannemen en het is best mogelijk, dat onze eigen Zon er over millioenen
jaren net zoo zal uitzien als deze sterren van het vierde type.
Er moet nog aan toegevoegd worden, dat deze sterren grooten aanleg schijnen
te hebben tot veranderlijkheid: bij twintig procent zijn lichtafwisselingen met zekerheid
vastgesteld, en voorts, dat ze alle in den Melkweg liggen.
Men zegt dikwijls, en met recht, dat van de reuzenteleskopen veel meer verwacht
wordt, dan ze geven. Maar bij spectroskopische studies komt de groote waarde
dezer kolossale instrumenten toch maar schitterend uit. Een machtig hulpmiddel is
daarbij de fotografie gebleken; eerst nadat door volmaking der fotografische
werktuigen en methoden de zelfregistreering van de lichtsoorten in de plaats kon
komen van het oog en de hand van den mensch, heeft onze kennis van het wezen
der sterren groote vorderingen gemaakt. Is het niet verbazingwekkend, dat Scheiner
te Potsdam in een klein deel van het fotografische spectrum van Capella bijna 300
strepen met grootere nauwkeurigheid heeft kunnen meten dan in het zonnespectrum?
e

Een welsprekender voorbeeld nog geven de pas vermelde sterren van het IV type.
Secchi en zelfs Vogel hadden in die spectra slechts de ‘banden’ van koolstof en
zeer enkele lijnen kunnen waarnemen. Reeds in 1898 werden 40 strepen gemeten
met behulp van den grooten refractor van het Yerkes-observatorium, bij Chicago.
Een publicatie van een paar jaren geleden, van diezelfde sterrenwacht, bevat
bewonderenswaardige spectrale opnamen van zulke sterren: een paar van die
afbeeldingen zijn hier overgenomen. In de bovenste (Figuur 4) ziet men de lichtende
strepen in het spectrum der ster 152 van Sjelleroep's catalogus; in de andere (Figuur
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e

5) zijn boven- en onderaan de spectra van twee sterren van het IV type geplaatst,
terwijl het tweede spectrum van boven-af het overeenkomstige stuk van het
e

zonnespectrum (II type) weergeeft, en het tweede van onder-af, dat van de ster
e

Mu in de Tweelingen, die tot het III type behoort.
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De getallen langs den rand duiden de golflengte van de lichtsoort aan; men ziet hier
een stuk in 't groen en het geel van het spectrum. No. 1 en 4, de bovenste en
onderste, zijn kennelijk familie van elkaar (bij 4 zijn de heldere lijnen rechts sterker,
schoon minder duidelijk dan bij 152, Sjelleroep), karakteristiek is de breede donkere
streep ter hoogte van golflengte 5630 ongeveer; men ziet overigens zoowel
e

e

overeenkomst als verschil met de ster van het III en die van het II type. Maar het
mooie van de zaak is, dat de drie op deze twee plaatjes afgebeelde spectra van
type IV behooren aan sterren waarvan er, in de heele groep, geen enkele helderder
is dan de grootte 5.3, zoodat zelfs de grootste al bijna onzichtbaar zijn voor het
bloote oog! En het is nauwelijks veertig jaar geleden dat men nog moeite had, zelfs
in het spectrum der helderste sterren van den hemel meer dan enkele vage strepen
te onderkennen!
Iedereen weet tegenwoordig, dat de met 't bloote oog zichtbare sterren (een
duizend of zes) een volstrekt onbeteekend partje vormen van de vele millioenen
die de groote instrumenten aan den hemel vertoonen. In sommige deelen van het
gewelf staan ze vrij dun gezaaid, zooals op de foto van Fig. 3, waar vooral de
ongelijkmatige verspreiding merkwaardig is. In andere hemelstreken ziet men er
letterlijk ontelbaar vele. Figuur 6 geeft een begrip van de gedrongenheid der sterren
in een deel van den Melkweg (tusschen Cassiopeia en Auriga) - 't is niet eens een
zeer rijk gedeelte - en wat men hier ziet is een verkleining van een der kaarten van
den grooten atlas van Argelander, naar visueele waarnemingen de sterren tot de
e

e

9 of 10 grootte bevattende. De fotografische plaat, lang genoeg blootgesteld,
vertoont er nog ontzaglijk veel meer. En welk een ‘gedrang’ hier toch reeds!

FIG.

5. VERGELIJKENDE SPECTRA VAN TYPE II, III EN IV.
(Gefotografeerd op de Yerkes-sterrewacht, bij Chicago).

Een waar gewriemel ziet men in de sterren van een sterrenhoop, die, gelijk de
groote plaat (Fig. 1) er een vertoont - deze ‘cumulus’ is almeê de rijkste van den
hemel - naar het midden toe verdicht is. Wat zou het interessant zijn, iets te weten
over de evenwichtstoestanden, enz. in zulk een ‘mierennest van zonnen!’ Maar zoo
ver zijn we nog lang niet. We moeten ons voorshands vergenoegen met bewonderen
en niet-begrijpen.
Het is wel zeker dat de ‘zonnen’ van zulk een sterrenhoop - die zich bij
onvoldoende vergrooting slechts als een nevelachtig vlekje aan den hemel vertoont
- slechts miniatuur-zonnen zijn, bij lange na zoo groot niet als de Zon en haar
evenknieën. Van de ‘gewone’ sterren weten we tegenwoordig - iets waar men nog
kort geleden alleen naar kon gissen - dat ze uiterst ongelijk van grootte, d.w.z.
werkelijk volume, en van lichtkracht zijn. Er bestaan waarlijk reusachtige zonnen,
waar ons ‘Oog van den Dag’ bij in 't niet verzinkt. Nauwkeurige parallaxe-metingen
hebben bijvoorbeeld bij Canopus, in 't zuidelijk halfrond (na Sirius de helderste ster
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aan den hemel) getoond dat de parallactische verschuiving oogenschijnlijk gelijk
nul is. Haar afstand moet dus ontzaglijk groot zijn, en bij deze enorme lichtkracht
mogen wij wel aannemen, dat ze duizend, misschien tienduizend maal zoo groot is
als onze Zon, 't geen zeggen wil dat indien Canopus in de plaats van onze Zon
gezet werd, de aarde bijna plotseling roodgloeiend zou worden.
Ook verscheiden andere sterren zijn reusachtig groot. Daar we in veel gevallen
(bij type I bijv.) een veel sterker lichtend ver-
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mogen dan bij onze Zon moeten aannemen - maar bij roodachtige sterren, als
Arcturus en Antares, geldt dat natuurlijk niet, - is het veiliger, van grootere of kleinere
‘lichtkracht’ te spreken, waarin dus zoowel het wezenlijk volume als het intrinsiek
lichtend vermogen een rol spelen. Dan kan men bij benadering zeggen, dat Canopus,
Rigel, Alpha Cygni onmetelijk veel meer lichtkracht hebben dan onze Zon; Antares,
Regulus, Arcturus, Gamma Cassiopeiae wel duizend maal meer; Betelgeuze,
Capella, Bêta Centauri tusschen 500 en 100 maal meer. Hoe de schijn bedriegt,
ziet men weer aan de twee groote sterren in den Centaurus, Alpha en Bêta, die
schijnbaar zoowat even helder zijn - Alpha is nog wat grooter - maar in werkelijkheid
wordt de lichtkracht van Bêta op 220 Zonnen geschat, die van Alpha is nog niet
tweemaal zoo groot als onze Zon. Ook de schitterende Sirius valt tegen, hij is ‘slechts’
30 maal zoo groot als ons eigen hemellichaam, maar overstraalt alle sterren omdat
hij een van onze naaste buren is, en bovendien van een fonkelend wit licht.
Daarentegen zijn er een menigte sterren die, bij onze Zon vergeleken, niets te
beteekenen hebben. Met tamelijk veel zekerheid weten we bijvoorbeeld, dat het
dichtbijstaande, hard loopende sterretje 1830 van Groombridge's catalogus (met 't
ste

bloote oog onzichtbaar) nauwelijks een tiende van de grootte der Zon heeft; de 61
in de Zwaan - welker afstand 't eerste van alle sterren gemeten is - verkeert in
hetzelfde geval. Volgens berekeningen van Kapteyn zijn er in ons sterrenstelsel
veel meer kleinere dan grootere sterren, onze Zon is dus nog boven de middelmaat.
Ook de sterretjes van den Melkweg zijn, in 't algemeen genomen, maar ‘klein grut.’
Het intrinsiek lichtend vermogen loopt zeker zeer sterk uiteen: bij de ster Epsilon
Orionis bijv. wordt het op 122 maal dat van onze Zon geschat, daarentegen is het
bij Procyon veel geringer.
Sommige, vooral roode sterren, zijn ongetwijfeld naar verhouding veel zwaarder,
e

sterker gecondenseerd, dan onze Zon. Maar de sterren van het I Type zijn lichter;
waarschijnlijk, zegt Newcomb, zijn vele sterren zelfs minder dicht dan lucht (althans
in hun buitenste lagen). Vooral geldt dat van een reeks groote Melkweg-sterren:
Canopus, Alpha Cygni, Alpha Persei, die uiterst ijl moeten zijn.
Wij kunnen hier niet uitweiden over de merkwaardige spelingen die de
‘eclips-sterren’, zooals Algol, veroorzaken, noch over de donkere begeleiders, die
bij sommige sterren gevonden zijn, spectroskopisch of uit onregelmatigheden in
beweging; noch over zooveel merkwaardige bijzonderheden die vele veranderlijke
en sommige saamgestelde sterren te zien geven. In zeer bijzondere gevallen - als
namelijk de parallaxe bekend is van een goed waargenomen dubbelster - kan men
zelfs de massa van sterren met vrij veel zekerheid bepalen. Dat men een ster kan
wegen, is zeker niet minder wonderlijk dan het ontleden van haar licht. Die gevallen
zijn echter zeldzaam. Men weet op die wijze, dat Sirius bijna vier maal zooveel weegt
als onze Zon (het lichtvermogen van zijn oppervlakte is echter verblindend sterk:
zeker 12 maal dat van de Zon); Alpha Centauri weegt dubbel zooveel, en heeft wat
e

krachtiger licht; het sterretje van de 4 grootte 70 Ophiuchi weegt bijna twee maal
zooveel als de Zon, maar is wat zwakker van licht. Nog van drie of vier andere
sterren zijn zulke gegevens, maar zeer onzeker, te berekenen. Arcturus, Betelgeuse
en andere hebben zeer waarschijnlijk een ontzaglijk veel grootere massa dan onze
Zon.
Van enkele sterren kent men dus thans reeds den afstand, de beweging, het
volume, de zwaarte, de dichtheid, het lichtend vermogen, en zelfs de samenstelling
(in 't algemeen) van de stof waaruit ze bestaan, en bij benadering den ouderdom.
Hoe onvolledig onze kennis nog zij - dat is toch al wel om trotsch op te wezen!
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Wij hebben gezien dat de sterrenhemel ons zon-achtige lichamen vertoont, maar
eindeloos gevariëerd naar grootte en samenstelling. Ook hun onderlinge afstand in
de ruimte moet zeer verscheiden zijn. Sommige dubbelsterren raken elkaar bijna
aan, naar men meent: vormen om zoo te zeggen tweeling-
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zonnen. In de sterhoopen staan de sterren ongetwijfeld vrij dicht bij elkaar betrekkelijk. Maar hoe groot overigens de afgrond is, die de verspreide sterren in
de hemelruimte van elkaar scheidt, - de wanverhouding, om zoo te zeggen, tusschen
het gevulde en het ledige gedeelte van het heelal - zal ik ten slotte door een
voorbeeld duidelijk trachten te maken.

FIG. 6. DE STERREN TOT DE 9e-10e GROOTTE IN EEN DEEL VAN DEN MELKWEG (PERSEUS-AURIGA).

(Op kleiner schaal overgebracht naar Argelander's atlas).

Een vernuftige redeneering van Newcomb heeft tot waarschijnlijkste uitkomst
gegeven, dat (althans voor dat deel van het sterrenstelsel waar de Zon zich bevindt)
er g e m i d d e l d één ster gevonden wordt binnen een bol met een straal die 412,500
maal zoo groot is als de straal van de aardbaan. Een eenvoudige berekening leidt
nu tot de volgende vergelijking, die een goed beeld geeft van de ‘leegheid’ der
wereldruimte.
Als men zich een zaadje denkt van één kub. millimeter grootte (dus kleiner dan
gewoon zwart vogelzaad) drijvende in een aquarium van een lengte, breedte en
hoogte van bijna 89 (88,69) kilometer - d.i. de afstand van Arnhem naar Amsterdam,
ongeveer - dan heeft men een vrij juiste voorstelling van de verdeeling der materie
in de ruimte. Naast dien bak weer net zoo'n bak met één zaadje, en daarboven en
daaronder en zoo vervolgens: de sterren zijn in de ruimte niet dichter gezaaid dan
zulke nietige korreltjes in die ontzaglijke watermassa.
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Moeder
a
door Joh . W. Kerkmeijer-Bakker.
Ik weet, waar Moeder nu zit, alleen;
alle oude dingen zijn om haar heen,
de kamer, waar 't schemerig worden wil,
ons kleine tuintje, zoo groen en stil.
Ik weet hoe zij zit voor dat eene raam,
haar rimpelige handen stil tezaam;
en de avond geeft al zachter licht
om 't grijzende haar en het bleeke gezicht.
Ik weet, dat zij mij steeds verwacht,
bij morgen en avond, bij dag en nacht.
Ik voel hoe ze in gedachten ziet
haar lieve kind... en anders niet....
De kamer is wel warm en goed,
het tuintje glanst in den laten gloed,
en alles is, gelijk voorheen,
Maar moeder zit bij het raam, alleen.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Elfde hoofdstuk.
Bas was in Juni twaalf jaar geworden; 't werd langzamerhand wel een beetje gek,
dat hij altijd nog zoo onafscheidelijk van juf bleef, dat hij alleen, van de heele familie,
zijn middageten boven, in de kinderkamer kreeg gebracht; de meiden lachten er
om: die juf met 'r vrijertje...; en Emma zag ook wel in, dat het niet meer stond...; ze
kon juf niet missen natuurlijk...; nu, ze moest dan voortaan maar geen kinderjuffrouw
meer heeten... En zoo werd er, kort na zijn verjaardag, in-eens een eind aan
gemaakt; ook Bas zou voortaan met de groote menschen aan tafel zitten.
Maar het viel niet mee. Hij had allerlei onhebbelijke manieren, waar juf blijkbaar
niet genoeg op had gelet; hij zat met zijn ellebogen op tafel, trommelde met z'n vork
op z'n bord, schopte tegen de pooten van z'n stoel..., en hij babbelde aanhoudend,
luid-op en hakkelig druk, tegen mama of Jeanne, en vooral tegen Noortje, toen die
met vacantie thuis was - zij kon soms wel schik in hem hebben, Noor; zelf was ze
ook nog vroolijk als vroeger, schoon stiller, niet zoo flapuit meer, niet zoo uitbundig
thuis. - Als papa hem verbood, met een tik op de tafel, een streng gezicht, schrikte
Bas, keek hij schuwig op, mondje half-open..., of wel hij lachte, hard-op en brutaal,
opgewonden, door 't dolle heen soms in-eens..., een lach die in huilen overging, in
hevig woede-krijschen vaak, als hij daarom van tafel werd gestuurd. Hij weigerde
weg te gaan soms, gooide zich plat op den grond, schopte en sloeg in den blinde
wild om zich heen. Papa en mama konden hem feitelijk niet regeeren, terwijl juf nog
bijna altijd van hem gedaan kreeg wát ze wou, met een enkel gedempt-gesproken
woord soms. Toch had hij ook buien van fleemende aanhaligheid jegens z'n moeder
- die dat dan wel even aardig vond, hem streelde 'n oogenblik over zijn bobbelige,
rond-geknipte jongensbol; 't verveelde haar gauw; - jegens Jeanne en Noor, en de
broers ook wel..., maar die waren er heelemaal niet erg van gediend... Alleen papa
speelde, stoeide, ravotte wel eens een poosje met Bas, vóór of na het eten, maar
dikwijls moest hij den jongen dan aanstonds weer sussen en verbieden, tot bedaren
brengen, want woest van opgewondenheid werd hij dadelijk...
Op school ging het altijd nog even slecht met hem; dom, lui en lastig noemden
hem z'n meesters; hij was volstrekt niet idioot, hij kwam er wel, heel langzaam-aan,
maar over iedere klas deed hij twee maal zoo lang als de andere jongens en van
naar het Hooger-burgerschool of Gymnasium gaan kon stellig nog in geen jaren
kwestie wezen... Heel wat anders dan Henk! Dat was een vluggere kop! Die ging
nu al naar de derde klas - 't stil-ijverig ventje, 't binnenvetje... Er was dan ook bijna
geen omgang meer tusschen die twee jongsten. Henk had een groote, zwijgende
minachting voor zijn broertje. Als hij zich met hem bemoeide, was 't om hem stilletjes
- onmerkbaar voor de anderen - wat te plagen, voor de gek te houden, en dan
zachtjes te lachen, haast zonder geluid, als Bas van kwaadheid ging schreeuwen.
Maar meestentijds liet hij zich zoo weinig mogelijk met den stommerik, den mallen
driftkop, in. Henk had z'n eigen vrienden, net zulke stille, bleeke mannetjes als hij
zelf, met wie hij damde of schaakte (zoo jong al!), charades oploste, of natuurkundige
proeven en knutselarijtjes van school trachtte na te doen. Hij had veel liefhebberij
in wiskunde, in physica en chemie. Hij wilde naar Delft gaan later, voor ingenieur
studeeren - zoo had hij met groote beslistheid gezegd, onlangs, toen Croes hem er
eens naar gevraagd had...
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Maar Bas scheen zich van zijn achterlijkheid bitter weinig aan te trekken. Bijna
nooit was zijn huiswerk af. Werd hij er over onderhouden, dan keek hij wel even sip
en stil, of hij schopte tegen een tafelpoot met een norsch gezicht, maar hij was het
‘standje’ weer gauw vergeten, en best-tevreden, opgewonden-vroolijk zelfs, als hij
maar weer alleen gelaten werd met zijn vesting en soldaten,
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zijn blokken, zijn buks. Ook jongens van zijn eigen leeftijd vonden hem kinderachtig,
lachten hem uit; nooit kwamen er met hem eens vrindjes spelen. Hij vroeg er ook
niet om; - op school, door zijn klasgenooten, allemaal jonger dan hij, werd hij veel
geplaagd, met minachting behandeld... Maar thuis, in zijn eentje, kon hij woeste
tooneelen opvoeren, drukke avontuurlijke geschiedenissen, die juf hem voorgelezen
had, en waar hij zich dan geheel in wegdroomde. Liefst gebruikte hij daarbij, om
zich te verkleeden, alle hoeden, jassen, mantels, tafelkleedjes en antimacassers
die hij vinden kon, en eens dat hij 'n indiaan verbeelden moest, en mama's hoedje
in de gang was blijven hangen, kon hij zich niet bedwingen, plukte de veeren er af.
Eindelijk werd hij zoo lastig thuis dat Jan en Emma besloten hem in vredesnaam
ook maar naar een kostschool te sturen. Ze hadden er zoo'n aardig succes van met
Noortje. Die was al veel stiller, bedaarder geworden, had keurige manieren gekregen
en goed fransch geleerd; en van met jongens loopen had mama dien zomer niets
kunnen merken... Och ja... het kostte wel een boel geld - Croes krabde zich achter
de ooren, bedrukt - maar 't is soms het eenige maar, aanhoudende tucht en toezicht...
Papa vertelde 't hem, en met groote angstoogen hoorde de jongen zijn vonnis
aan; dan volgde een gillend, krijschend, diep-en-langsnikkend huilen. 't Hielp hem
natuurlijk niet meer. Alles was afgesproken. In 't begin van September werd hij
weggebracht, naar een instituut ergens in de buurt van Leiden, bekend om z'n straffe
orde, z'n onverbiddelijke regelmaat.
Doch nu ontstond een moeilijkheid. Juf, de stugge friezin, ook vroeger niet een
van de gemakkelijksten, werd al stuurscher, bokkiger, humeuriger; er was soms
geen land met haar te bezeilen, zoo beklaagde zich Emma bij Loe, bij Keetje
Dabbelman, bij haar schoonzusters en andere vriendinnen; als ze het mensch al
niet meer dan dertien jaar in huis had, en als ze niet zoo allemachtig handig en flink
met naaien, met de inmaak, en al het overige huishoudwerk was, o, dan zou ze
haar zeker al lang hebben weggedaan! Maar nu...? Je wist niet wat je er voor
terugkreeg.
Evenwel, het werd erger en erger, en juf begon er nu zelf telkens over, dat ze
maar weg wou gaan; ze was voor kinderjuffrouw aangenomen en niet voor naaister
of huishoudster; als ze geen kinderen meer te verzorgen kreeg ging ze liever heen.
Het werden hoogloopende ruzies. Juf verdroeg bijna niets meer van mevrouw, en
eens verweet ze 't haar, pal in het groote, vlammerig-roode gezicht, dat ze Bas naar
een kostschool had gestuurd; het was er immers heelemaal geen jongen voor; dat
lieve kind; hij moest met zachtheid geregeerd worden; maar meneer en mevrouw,
en iedereen trouwens, ze miskenden dien jongen, altijd. Hadden ze hem maar aan
haar overgelaten!... Op een kostschool!... Mevrouw zou zien, er kwam niets van
terecht, niet zóóveel, niet dát!... En juf knipte met 'r nagels.
Hoe brutaal en onbehoorlijk ze haar ook vond, als ze zoo aanging; hoe
allerakeligst, bijna angstig, zulke standjes, zulke booze verwijten; Emma dorst er
niet eens in ernst aan te denken juf weg te laten gaan; ze kreeg congesties als ze
't zich maar even voorstelde; ze praatte er dus telkens over heen of liep de kamer
uit als ze merkte dat juf er weer over beginnen wou. Toch had ze een benauwend
gevoel alsof het er op den duur wel van zou moeten komen, als dat mensch zoo
bleef; en waarvan zou ze veranderen?.. Ze wist niet wat ze 'r aan doen moest!...
Sinds kleine Jantje's geboorte ging mevrouw Croes geregeld, minstens tweemaal
in de week - in het middaguur, het visite-uur - naar de Vondelstraat, naar haar
schoondochter, om het kindje te zien en om gezellig bij-te-praten met Loe, haar
nood over juf te klagen, en over de meiden soms ook, of over Jeanne, aan wie ze
‘zoo weinig meer had tegenwoordig...’
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Zoo op een donkeren dag in 't begin van December - 't was guur buiten - Louise
zat, met de kamerwieg naast zich, te naaien, bij den open haard in haar voorkamer,
de modieus-modern gemeubelde kamer aan straat, toen mama ruischend kwam
binnenstevenen.
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‘Zoo, dag Loe, dag meid!... Wat zit je daar knusjes!... Pf!... Warm hier... hè!’ Ze sloeg
haastig haar voile op.
‘Dag mama!... Warm?... Hé!... Vindt u?, traag-praatte de jonge moeder terug op
den matten toon van iemand, die in overpeinzingen gestoord is -; intusschen was
ze opgestaan om haar schoonmama een hand te geven, en een zoen op het
inderdaad gloeiende gezicht onder de opgeschoven voile, en om een leuningstoel
aan te schuiven....
‘Nee, gunst!... Niet zoo dicht bij de kachel, kind.... Hoe hou-je 't hier uit zeg.... Zou
je de deur tenminste niet een eindje openlaten?’ - Want Loe was juist de kamer
doorgeloopen om haar te sluiten, de deur. ‘Och, 't komt bepaald doordat u zoo pas
van straat komt’, antwoordde ze, altijd even kalm-positief, ‘ik heb 't volstrekt zoo
warm niet, integendeel, ik vind 't een kille kamer, deze, 't geeft haast niet of je al
stookt, vooral 's middags, als het gaat schemeren, dan is 't of de wind door de kieren
snijdt....’
Maar mama luisterde al niet meer. Met haar glanzend-fluweelen, zoet-bruinenden
mantel nog aan en de strak-glimmige glacétjes, iets lichter van tint, stond ze over
de wieg gebogen te lachen en tonggeluidjes te maken: ‘Ach! Achies dan! Daar is-t-ie,
hè?... Dag mijn kleine Jan!... Dag ventje, dag dotje, dag Janneman, dag schatje!...
Nou, waar is-t-ie dan, hé, waar is-tie dan? och gossie! - kijk die 'is lachen, zeg! Dag prul, dag mijn Janneman, dag hartje, dag snoesje!... Toe Loes, geef 'm mij 's
even op schoot!
‘Ja ma, maar geeft u me dan eerst uw mantel, en trekt u uw handschoenen uit...,
en heusch, gaat u nou niet zoo dicht bij 't raam zitten, het tocht er zoo.... Komt u
liever hier, naast me.... Heusch, pa zegt ook altijd, kinderen onder 't jaar, je kunt er
niet genoeg mee oppassen.... en vooral met dat verraderlijke weer, hè?...’
‘Nou ja, meidlief, hoort 'is, je vader, 'n beste dokter, maar... hij overdrijft soms,
hoor..., heusch, hij overdrijft.... God-nog-toe, 'k heb toch ook m'n zes kinderen
gehad....’
‘Ja ma, goed, ik weet wel, best mogelijk.... Maar och..., laat ik nou desnoods maar
ál te voorzichtig zijn met m'n kindje, nie-waar..., ik heb er nog géén zes, ik heb er
nog maar één... zoo'n heerlijkheid!’ Er was zooiets verteederds en verrukts, en toch
weer bijna weemoedigs, in Louise's stem, dat mama schichtig opgekeken had, naar
haar oogen, en zich niet verzette meer; met een goedig ‘nou dan’ kwam ze naast
haar zitten. Ze vroeg nu nog eens naar het kindje, en Louise nam het teertjes op,
legde het haar heel voorzichtig in den schoot. En de grootmoeder zoende, knuffelde
't ventje, drukte het tegen zich aan in kinderlijke extase, gaf 't allerlei
liefkozingsnaampjes met een piep-hooge stem. Klein Jantje, ondankbaar, sloeg
hard aan 't schreeuwen. En Loe, met een kleur van innerlijke opwinding, haastte
zich daarvan gebruik te maken, 't kindje schielijk weer op te nemen, 't even te sussen,
rustig, in haar armen, het dan weer langzaam - zacht pratend, teer lachend - neer
te vleien in de wieg, waar 't stil bleef liggen eerst, genoegelijk murmelend voor zich
uit, grootoogend naar een zilveren rammelaar, die boven 't gezichtje te glimmen
hing, er naar reikend dan, luid kraaiend van plotsling plezier, spartelend met armpjes
en beentjes.... Een blik, diep-donkerblij, een glimlach, even trillend, ging telkens van
't groot-blanke moedergezicht naar 't 't kindje in de wieg - maar intusschen deed
Louise haar best mama's aandacht af te leiden van Jantje, verzon ze maar vragen
aldoor, telkens wat anders, - vragen waar ze wist, dat haar schoonmoeder met een
overvloed van vertellende, kneuterig-vroolijke of zeurigjes-klagende woorden op
antwoorden zou. Terwijl stond ze op, haalde de port uit de kast, schonk een glaasje
in, zwijgend, luisterend - dat hoorde er altijd bij, 't was tusschen hen een gewoonte;
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mama nipte onder 't praten door telkens even aan het helder-bruine vocht; 't was
haar nog meer om den geur dan om den smaak te doen....
‘En heeft u in de laatste dagen nog iets van Noor gehoord?’
‘Ja zeker, eergisteren een brief, een bedank voor de Sinterklaas-cadeautjes - wat
hebben jelie d'r ook gestuurd?... O ja, ik weet al, die lieve fichu, heeft ze nog niet
bedankt?...
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Och, ze komt nou weer gauw met vacantie thuis, hè? Kerstmis en Nieuwjaar vieren....
Ja!... 't is toch maar een best kostschool, zeg!... Ik geloof heusch dat ze al verder
is met 'r fransch dan Jeanne, en die studeert er nogal in.... Ja.... En ze letten er op
alles, hè, vormen, manieren.., daar hoef je hier op de burgerschool niet om aan te
komen.... O, ja, ik weet wel, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar..., hemellief,
gisteren liep ik er nog langs toen het uitging, wat een lompe hobbezakken en wat
'n onelegante slierten zie je daarbij tegenwoordig..., ze loopen erbij, nee... O zeg,
en Noor brengt een vrindinnetje mee als ze thuiskomt, ja, weet je wie, Agnes Dubac,
dat françaisetje, alleraardigst meisje moet dat zijn, dol-elegant. Ze vroeg, Noor, of
die mocht komen logeeren in de Kerstvacantie. Nou, papa was er eigenlijk niet erg
voor, - zeg, heb je niet 'n koekie bij de port Loes? Nee? Moet je altijd zorgen dat je
hebt, meid, een koekje 's middags, zoo lekker om dezen tijd - nee, papa houdt er
niet van, dat weetje, vreemden met Kerstmis en Ouwejaar, maar ik zeg, als ze dat
nou 's graag heeft, Noortje, dan moeten we 't voor ditmaal maar 'is doen, wat jij,
zooveel heeft ze nou ook niet tegenwoordig. En die Agnes, dat moet nou toch zoo'n
prachtig meisje zijn, en zoo echt gedistingeerd, zie je....’
‘Zoo.... zoo... ja...,’ zei langzaam en zwakjes glimlachend Louise. Ze had moeite
met luisteren in den laatsten tijd. Ze kon eigenlijk haast niet opnemen wat anderen
zeiden, zoo boordevol was ze van 't eigen leven, van haar kinderen - ja, want ze
had een geheim, ze wist sinds eenige dagen dat er weer een op de komst was, ze
had het mama nog niet verteld, en zelfs Ru nog niet, ze vond zoo heerlijk het
tenminste een klein poosje voor zich heel alleen te houden, heimelijk te genieten...,
vol was ze van haar leven, van haar heele altijd nog zoo vreemd-nieuwe
huwelijksleven, dat zoo gansch anders was dan ze 't zich had gedacht..., moeilijk,
moeilijk..., de omgang met haar man vooral; zij was langzaam, kon niet gauw
verwerken woorden, aardigheden; en hij opgewonden pratend, en dan weer heel
stil; grillig, onberekenbaar..., en zoo weinig vertrouwelijk.... Maar kinderen, dat was
een zaligheid, o, ze had nooit gedacht.... Vol was ze, soezerig vol; het meeste wat
ze hoorde ging door haar heen, het schoot onbegrepen weg....
Maar toen mama van Noortje's kostschool sprak had ze even gedacht aan brieven,
zelf van het meisje gekregen, - en aan andere haar door Jeanne ter lezing gegeven
-, die hadden haar gehinderd, ze wist niet precies waardoor, het was de toon, de
manier van schrijven, daar was zoo iets wereldwijs, iets schampers in gekomen, en
dan die gemaakte uitroepen, in het fransch meestal..., zoo was Noor toch vroeger
nooit geweest, o heelemaal niet, iets echt kinderlijks, onschuldigs had ze altijd....
Vooral ook wat ze over die vrindin, over Agnes Dubac geschreven had, beviel Louise
niet... 't scheen een geraffineerde te zijn, dat françaisetje.... Hoe ze toch kwam aan
dat soort van vriendinnen... die goeie Noor....
Maar mama sprak over Kerstmis en Nieuwjaar, en ook Louise's gedachten
dwaalden daarheen over.... ‘O ja,’ zei ze ‘Ouwejaarsavond... dat's waar..., Ru heeft
er van gesproken u dan allemaal hier te vragen, soupeeren.’
‘Zoo!... met Ouwejaar.... Hm!... Doet dat nou liever niet, kind..., pa gaat niet graag
z'n huis uit op Ouwejaar.... Hij heeft veel liever dat jelie maar allemaal bij ons komt....
Nee, als je zoo iets wilt, doe het dan liever met Kerstmis, op tweeden Kerstdag
bijvoorbeeld....
‘O!... ja?... zoudt u dat beter vinden?... Ja.... Nou ik... ke..., ik zal er nog's over
praten met Ru’ - ze was wat onrustig geworden, het dikke vrouwtje; dan kreeg ze
't dadelijk ietwat benauwd, kon ze niet goed uit haar woorden komen - ‘u weet
anders... als hij zich zoo iets in z'n hoofd heeft gezet..., zoo'n verandering vindt-ie
niet prettig.... Maar als u denkt dat pa... Misschien treft u Ru straks nog, dan wilt u
misschien zelf wel.... Tenminste, als hij in een goeie bui is....’
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‘Wàt?... Nou kind, 'k denk niet dat 'k zoo lang zal kunnen blijven, 'k moet eigen-
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lijk nog 'n boodschap..., bij den kapper..., juf heeft het gisteren vergeten.... O zeg,
van juf gesproken, die is weer in de laatste dagen..., nee, 't is verschrikkelijk!... Hoe
dat toch moet gaan!... En ze wil maar voortdurend weg! Hoe vin'-je 't toch? Ik begrijp
waarachies niet wat ze mankeert!...’
‘Hm, ja,’ zei Loe, terwijl ze opstond, uit 'n onrustige behoefte zich even te vertreden,
- wat ben ik toch mal gauw zenuwachtig tegenwoordig, dacht ze -, en nu meteen
maar het licht opstak, 't was heelemaal donker geworden, ‘och, ma, ik geloof, 't is
niet anders, als dat ze nou eenmaal dol is op kinderen, en...’
‘Och kom nou toch Loes, dat stugge mensch, dol op kinderen, 't idee!’
‘Ja ma, 'k geloof 't toch heusch, en ze zegt ook zelf, niewaar?... ik bedoel, ze is
voor Bas altijd even snoezig geweest, hè, zoo'n lastige jongen dan toch..., hoe gaat
't met 'm in de laatste tijd?...’
‘Met Basje... nou... och..., je weet hij schrijft haast nooit, hè.... Een brief schrijven,
dat 's een straf voor 'm!... Die jongen!... We zullen 'm nou ook weer gauw zien....
sten

Hij mag natuurlijk met Kerstmis thuis komen. Van den 24
December tot 2
Januari.... Nou 't zal weer lang genoeg zijn.... Och, 't is 'n lief ventje, dàt niet - zooals
al m'n kinderen gelukkig - maar 't was hoog noodig dat-ie 'is onder curateele werd
gesteld... Ja, juf heeft 'm schandelijk bedorven....’
‘Nou ja, dat 's wat anders, maar ze was ook heusch idolaat op die jongen, ze
treurt om Bas, bepaald, ik heb trouwens dikwijls gemerkt, ze houdt van kinderen,
ze wil bij kinderen zijn... Dat zoo'n menschje d'r nou zelf ook geen hebben kan,
hè....’
‘Maar Loes!...’
‘Nou ja... ik méén het, heusch!... Weet u wat ik anders al wel 's gedacht heb?
Misschien dat wij haar wel van u konden overnemen..., wat later....’
‘Hè, wàt?... O ja... later... nou ja, misschien.... Gunst, ik kan 'r voorloopig heusch
nog niet missen..., ze is eenmaal zoo gewend aan alles..., en wat ze doet, doet ze
goed, ja zie je, dát wel.... Hm!... Pf!... Het wordt nou toch wel erg warm hier, ik ga
maar weer 'is, geloof 'k....’
‘Nee toe ma, blijft u nou nog even, Ru kan dadelijk thuis komen... dan kunt u 't
zelf even met 'm bepraten dat van Kerstmis...’
‘Maar kind, dat kan jij nou toch ook wel....
‘O ja..., natuurlijk..., maar... re.... Ik heb toch veel liever dat u het doet... Och, als-ie
vroolijk is... dan is het niets... Maar u kent 'm ook wel, hè.... Als hij 't erg druk heeft
gehad op kantoor, of slechte zaken....’
‘En 't gaat zoo prachtig tegenwoordig!’
‘Zeker, dat doet het ook, maar... nou, 't is ook soms.... Och hij vertelt er mij niet
veel van’ - Loe, onder 't gaslicht weer aan 't naaien gegaan, boog zich nu diep over
't werk -, ‘maar hij kan zoo onrustig zijn, zoo gejaagd, zoo zenuwachtig....’
‘Nou ja, kind, nou ja, zoo zijn immers alle mannen die in zaken zijn, dat is nou
eenmaal niet anders.... Gut, onze pa is wel een uitzondering, een bijzonder
opgewekte en goed gehumeurde man, altijd geweest, dat weet je, maar toch... Zij
moeten 't geld ook maar verdienen, moet je denken... 't Is een zorg....’
‘Ik beklaag er me immers ook niet over, maatje’, zei Louise, met ernstige zachtheid,
‘ik begrijp het natuurlijk heel goed.’
‘Nee, nee, dat weet ik ook wel, je klaagt niet, maar....’
Snel ging de deur open, 't was Ru die haastig binnen kwam. ‘Zoo!... Mama!... U
daar?... Hoe gaat 'et, hoe gaat 'et?... Hoe 's 't thuis?... Pa ook wel?... Dag Loetje....
Hè, hè!...’ - Hij was warm. Hij zag er vermoeid maar toch opgewekt uit, alsof hij
opgewonden-vroolijk geweest was.... ‘Krijg ik 'n borrel van je, vrouw, zoo'n klein
beetje van die ouwe port maar, ja dat's goed, een half glaasje, 'k heb al wat
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gedronken.... Pf!... En!... Wat zegt u van m'n zoon, mama, flinke jongen, hè?... 't Is
hier warm, Loes.’ En, met korte, snelle bewegingen er heen gaande, zette hij de
deur wijd open; Louise deed nu alsof ze 't niet merkte; wel kreeg ze wat kleur... maar
ze dorst niets te zeggen....
‘Hèhè!’ ging hij weer door, zich met z'n zakdoek het voorhoofd bevegend, ‘drukke
dag gehad!’ Hij bleef staan bij de tafel, waar Loe zijn glaasje gezet had, de duimen
in
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z'n vestzakken, wippende van hakken op teenen; zoo had hij in houding en
bewegingen iets van z'n vader. ‘Maarre’... - met een knipoogje - ‘mooi zaakje gedaan,
Loes, vrouwtje, je mag een wensch doen, hoor... Wil je niet 'is met me na' Brussel?’
‘Och malle jongen, dat kan immers niet... met het kind....’
‘O ja!... nou, enfin..., dan mag je 'n mooie nieuwe japon koopen of 'n hoed of zoo
iets; wát je wilt... Ik wil maar zegge... ik moet zelf binnenkort na' Brussel, na' Parijs
denkelijk ook, ja... zaken!... Enne... o ja, mama, heeft u al gehoord, wij inviteeren u
met z'n allen voor ouwejaar.... Dan zullen we 's gezellig soupeeren, hè....’
Mama keek even naar Loe, die knikte, beduidend dat ze 't nu zeggen zou. Ze
kuchte. ‘O ja jongen,’ begon ze dan, ‘goed dat je 'r van spreekt.... Loe vertelde 't
me.... Erg gezellig idee.... Maarre... je weet, pa gaat nooit graag uit op
ouwejaarsavond.... Wat zou je-n-er van zeggen als we 'is liever met Kerstmis
kwamen....’
‘Hè?... Wordt papa conservatief op z'n oude dag?... Hm!... Nou.... Och, mij ook
best!... Wat mij betreft..., als u 't liever doet.... Dus dineeren dan met Kerstmis?...
Heel goed... U en pa en Theo, als die 't uitbreken kan, en Jeaan en Noor, die is dan
ook thuis, hè.... Wou u 'r Henk en Bas ook bij hebben?...’
‘Ja, hoort 'is, dat moet jelie zelf weten.... 't Wordt misschien wel wat druk, voor
Loes....’
‘Och, ma,’ zei het weer over haar werk gebogen vrouwtje, zacht, met 'n even
schouderophalen, ‘dat doet er nou minder toe.’
‘O, Loes is daar wel aan gewoon,’ zei Ru, z'n glas uitdrinkend, ‘nie-waar, vrouw....
Dinétjes geven..., dat komt bij ons nu eenmaal nogal 'is voor, hè, dat weet u, 't hóórt
er zoo bij.... Wèl, ik zou zeggen, laat ze maar meekomen?’
‘Ja, maar, denk er dan ook om,’ zei mama, ‘Noor brengt een vriendinnetje mee,
Agnes Dubac....’
‘Zóó!... dat françaisetje!... komt die hier logeeren?... Nou dat 's wel leuk!... 't Moet
zoo'n mooi kind zijn, hè.... Thé zal zeker wel weer dadelijk op 'r verkikkeren..., haha!’
‘Thé?... Die is tegenwoordig zoo bedaard’, antwoordde mama, ‘heele dagen op
z'n kamer!’
‘Jawel!... fransche romannetjes lezen!... Of misschien zelf weer novelletjes prutsen,
net als toen.... Wat heeft-ie er ook weer voor gekregen.... Vijfentwintig gulden, geloof
ik....’
‘Nou, nou, kom, Ru, daar weet je nou niks van, waarom zou die niet werken....
Hij heeft toch maar 'n uitstekend examen gedaan van de zomer.... Maarre... kom
kinderen, zeg, 'k ga nou 'is, hoor... 'k wensch jelie smakelijk eten....’
Ze stond nu ook werkelijk op, mama, en nadat ze, onder het moeizaam duwend
aanschuiven van haar glacétjes, over de wieg gebogen, klein Jantje weer met die
onnatuurlijk-hooge stem en als-waanzinnig-verrukte lachgeluidjes minstens dertig
maal goeien dag gezegd en toegeknikt had, - het kind lag haar stil en met groote,
ernstig verbaasde oogen aan te staren - zoende ze Loe, en vertrok, ruischend en
krakend van zij, nog eens roepend op de trap: ‘adieu, adieu!...’
Ru liet haar uit, bijna voortdurend doorpratend met nerveuse opgewektheid....
Maar terugkomend in de kamer deed hij snel de deur achter zich dicht, en op 'n
geheimzinnig-gedempten toon, terwijl zijn oogen van koortsige vreugde schitterden
zei hij: ‘Vrouw, ik heb bijna tienduizend gulden verdiend vandaag.... In ééne gooi!...
Wat zeg je daarvan?’
Louise schrok, ze verbleekte, verstarde even: ‘Tien-duizend gulden!... Gunst zeg,
hoe komt dat? verdiend?... Waarmee?...’
‘Hè... waarméé?... Wel, met... met... te... met zaken, natuurlijk!... Met verkoop
van effecten!... Vin-je 't niet heerlijk?...’
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‘Ja zeg,... ik... gut!... 'k weet niet.... Ja.... 't Is heel mooi, hè?’
‘Wát?... Nou, óf 't móói is?...’ riep Rudolf uit. En hij lachte, licht hoonend. Dan, na
een kleine stilte, waarin Loe weer voortbewoog, haar boel opruimend: ‘Mijn Jesus,
mensch, wat ben jij toch altijd pacifiek!... God!... Ik heb bijna loopen dansen op
straat,
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waarachtig!... 't Lukt alles zoo prachtig van 't jaar!... Als 't zoo doorgaat kunnen we
met één November of ten minste den dan volgenden éérsten Mei verhuizen, hoor!...
gaan we in een groot huis, op de Heerengracht of zoo, wonen....’
‘Wát zeg je...? Dan al verhuizen...? Komend jaar al?...’
‘Wel ja!... Waarom niet?’
Loe kreeg een donkere kleur nu. ‘Och nee.... 't Is goed.... Als jij 'et zoo wilt... Als
't beter is... voor je zaken....’
‘Vin-jij het dan geen prettig vooruitzicht?... In een groot mooi huis te gaan wonen...,
op een van de mooie stukken gracht..., of hier, in déze buurt, als je 't liever doet,
mij ook wel!... Ik vind alleen, een grachtehuis, 't geeft toch nog veel meer cachet!...’
‘Ja... ja..., ik moet er nog 's over denken.... Het overrompelt me natuurlijk 'n beetje,
hè?... Zoo'n groot huis... Enne... moeten we dan nog meer diners gaan geven?...’
‘Hè?... ja... allicht!... Dat hoort er zoo bij.... Natuurlijk!... Maar, m'n hemel, daar
heb-je dan toch ook je menschen voor, hè?... Je meiden!... 'n Kok kan je nemen als
je wilt!... Vin-je dat nou niet heerlijk?... Zeg, toe, zeg nou's... kom!...’
‘Och, ja, toe Ru, dring niet zoo.... Ik kan er nou niet over denken.... Ik heb ook
nog zoo'n boel te doen.... Ik moet Jantje z'n flesch nog geven... en we moeten zoo
dadelijk eten...’
‘Schel de meid dan!’
‘Hè... och nee, ik kan wel..., laat me maar even...’
‘God, zeg, neem me niet kwalijk, maar wat kan jij toch vreeselijk vervelend zijn....
Ik... Je bederft me nou letterlijk altijd m'n stemming. ...Ik... ja God, ik ben blij, hè,
natuurlijk!... Ik kom op een draf naar huis om 't je te vertellen.... Alleen: ik wil 'et niet
doen waar mama bij zit..., die heeft er ook niet mee noodig, hè?... Och, het zou
misschien..., nou enfin!... Maar jij, jij hoort 'et aan alsof 'et een ramp is in plaats van
een geluk!... Lieve hemel!... Nee, zulke menschen als jij, daar heb ik doodgewoon
geen hoogte van soms!’
Hij zweeg, hoestte 'n paar maal, hard, ging dan in een leuningstoel zitten met z'n
rug naar 't licht, haalde een krant uit z'n zak; die kraakte; hij las er in, met plotselinge,
schijnbaar strakke belangstelling.
Terwijl maakte Loe op haar gascomfoor de melk klaar voor het fleschje.... Jantje
begon al te drenzen.... Fluisterend sprak ze hem toe..., tot het klaar was; dan nam
ze behoedzaam het kind op haar schoot....
Maar hun beider diepere gedachten bleven bij de woorden van zooeven en bij
dat komende, al naderende, bij dat hévige leven-van-rijkemenschen, dat hun zoo
onverwacht snel en druischend tegemoet kwam....
Wat Ru daar het laatst had gezegd, Loe was er niet boos om. Och, kribbigheid,
drift; het zou straks wel weer over zijn.... Hij had ook misschien wel gelijk.... Ze deed
saai soms, 't was waar.... Och-God ja.... Maar ze kón ook niet anders..., het leven
verbijsterde dikwijls zoo.... 't Ging zoo gauw....
Wat nu kwam, dreigde, verschrikte haar, 't gaf 'n angst.... Moest het werkelijk nog
drukker, nog roeziger worden, dan 't toch al was? Nog méér diners en partijen, nog
méér zorgen voor toilet, voor de tafel, voor huisversiering en weelde-vertoon? Voor
al die dingen zoo buiten-je, waar je niets om gaf, waar je, telkens opnieuw, je met
moeite indenken moest.... Och-God, en 't was toch al zoo lastig, ze hád en vergat
al zooveel!... En dan, nog meer meiden in huis, alsof twee niet genoeg was.... God!
meer als te-veel!...
En de kinderen, de kinderen dan toch!... Het was zoo heerlijk, maar je had geen
tijd om ervan te genieten.... Je roesde maar door, maar door; ging dat nu nog erger
worden?... En zij, die nooit van partijen gehouden, die gehoopt had op een rustig
en innig huwelijksleven, op een dieper vereeniging met Ru in samen-alleen zijn, in
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praten en lezen samen, en dan vooral, als er kindertjes zouden komen, in samen
heel dicht bij-een daarnaar zitten kijken, genieten....
Och-God-och-God, 't was alles zoo anders!...
Wat moest ze nu doen?... Komend jaar verhuizen, o, dat kon zéker niet!..., ze
zou 't dan nu maar vertellen aan Ru....
‘Zég, is er nou nog al niet opgedaan?’,
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kwam hard en kregel zijn sterke stem; terwijl kraakte de krant weer....
‘Ze zal wel dadelijk komen zeggen....
‘Ja, zie je’ - z'n stem werd iets milder - ‘ik heb vergadering van avond, 'k moet
dadelijk na-den-eten weg.... Vervelend genoeg!...’
Ja, het leven was een roes, Ru voelde het al evenzoo; als een rustig genot kon
hij 't zich zelfs in 't geheel niet denken; hij besefte wel dikwijls, met kennelijken angst,
dat hij 't eigenlijk niet áán kon, zijn hevige, intense, voortjagende zakenleven, dat
het hem overstelpte, hem afjakkerde, hem tot ziekwordens toe zenuwachtig maakte.
Maar het moest, het móést! Als je 'r eenmaal in mee was gestormd kon je niet meer
terug....
En het was ook de eenige manier! Rijk worden, hij had het gewild, en het zou ook
lukken!...
Hij werkte hard, hij had het druk, druk, altijd druk. Niet alleen met zijn zaken; ook
aan belangeloos werk, aan vereenigingswerk deed hij mee; dat had hij van zijn
vader geleerd; 't gaf relaties.... O, hij zat er al wel prachtig in, maar dat moest ook,
zoo'n positie had hij noodig, hij kon altijd meer geld gebruiken, gaf ook veel uit; er
op of er onder had hij zich altijd gezegd; met zijn werkkracht, zijn slag van zaken
doen moest het ‘er óp’ worden, en goed ook... Maar het kostte zijn uiterste
inspanning!... Zich op te winden had hij, elken dag opnieuw!... Dikwijls, tegen den
avond, kwam hij moe, ellendig moe, slap en verdrietig van moeheid thuis, en dan
gauw, gauw naar een diner, naar een drukke vergadering, of zelf gasten ontvangen,
en glimlachen, lief doen....
En ja, het was wel beroerd, maar soms, als hij thuis kwam, gejaagd en
opgewonden van piekeren en praten - van succes, zooals van middag, van spanning
en angst, zooals andere dagen - dan was het soms of Loe het er om deed, of ze
nog benauwend-bedaarder, nog zwaar-loomer zich bewoog dan anders, en nóg
langzamer sprak; dan had hij alle moeite zich te bedwingen, niet driftig te worden;
o, het lukte hem dan ook niet altijd volkomen; hij voelde wel dikwijls dat hij bits,
wrevelig, hatelijk werd tegen haar, en hij had daar dan later vaak het land over; want
het mocht niet; hij wilde ook tegenover zijn vrouw altijd en overal de correcte
gentleman, de nette meneer zijn, die hij zich voorgenomen had zijn leven lang
tegenover de menschen, de heele wereld te blijven. Een prachtige houding wilde
hij bewaren!... Beroerd werk, dat je stemming, je zenuwen niet altijd genoeg in je
macht kunnen zijn, in bedwang van je wil....
Bijna tien duizend gulden weer vandaag.... Met Amerikaansche sporen.... Gokken
was het, speculeeren, nou ja, wie kon daar buiten blijven.... Als je 't maar voorzichtig
deed. Hij had zich nog maar zoo zelden bedrogen!... Toch, angst gehad dikwijls....
O, het was alles behalve een benijdbaar bestaan, maar hij moest er nog mee
doorgaan, tot hij rijk zou zijn, heel rijk.... O, zijn jongen, zijn Jan, die zou alles mogen
doen wat hij wou in de wereld!... Zoo'n jongen, ja; daar zou hij voor zorgen, die zou
nog eens opzien tegen z'n vader!... Dat zou toch nog héél wat anders zijn dan hij
met z'n ouwe heer!...
Overigens, hij was tegenwoordig prettiger met papa dan ooit te voren, het scheen
wel of ze elkaar beter begrepen nu ook hij, Ru, een gevestigd man was, een gezin
had. Van vroeger herinnerde hij zich 't gevoel, bitter wel vaak, en verdrietig, dat z'n
vader eigenlijk heelemaal niet meeleefde met z'n kinderen, ze nauwelijks kende;
nu merkte hij, och, het kon ook niet, je was altijd te vol van je zaken.... Je had altijd
maar één idee, als je aan je kinderen dacht: zorgen dat ze 't goed hebben en goed
houden in de wereld, zorgen dat ze 'r lekker warm in komen te zitten; daar hebben
ze misschien in hun jeugd wel niet zoo'n groote waardeering voor, maar later...
zegenen ze je!...
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Ru had nu eigenlijk wel dikwijls meelij met d'ouwen heer, want hij merkte wel, het
ging in de laatste jaren lang niet prachtig in die drukkers-zaken!... Och, al dat louter
industrieele gedoe, hier in ons landje, het bleef ook te klein!... Maar hij, Ru, kon zijn
vader misschien nog wel eens voorthelpen.... Ja! Als de goeie man niet zoo'n
ongemotiveerden hekel had aan speculeeren, - dobbelen noemde hij 't altijd - als
hij niet leefde in
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de meening, dat Ru het ook nooit deed, dat er een zekere ondergang op volgde...,
dan zou hij er natuurlijk al vroeger eens met hem over gesproken hebben.... God,
als papa hem maar 's 'n vijftigduizend pop wou geven om zaken mee te doen!... Hij
kreeg ze verdubbeld terug!...
Kloppen op de deur....
‘Mevrouw, ik heb opgedaan....’ ‘Goed, Daatje. Roep dan Marie gauw even hier
voor het kleintje, hè?... Och, wil jij misschien vast gaan en vleesch snijden, Ru, ik
kom zoo dadelijk....’
‘Welnee, vrouwtje’, zei hij, nu veel vrindelijker, ‘zóó'n haast is er niet bij, ik zal
even op je wachten.’
‘Jawel, maar, ik heb Marie nog wat te zeggen,... och, ga maar vast, wil je....’
‘Oho! Weer verlégen voor je man?... Nou goed, hoor, ik ga al...’
Zoo kwam dan op tweeden Kerstdag de geheele familie van de Keizersgracht bij
Ru en Louise te dineeren.
Ook Agnes Dubac, Noortjes vrindin. Een donker meisje; 'n echt fransch type;
dofzwart haar bij kwijnend-mat-bruinige gelaatstint; dunne, beweeglijke neusvleugels
en lippen, maar die toch niet gemakkelijk in lach te bewegen schenen. Zij had zich
blijkbaar al gewend haar mooi-regelmatig gezichtje zooveel mogelijk onverstoord
te laten en alleen door haar oogen, die langen tijd melancholisch-groot en dof
glanzen, dan ineens vurig of dartel-spottend schitteren konden, de wisseling harer
stemmingen uitdrukking te geven.
Theo was inderdaad onmiddellijk verliefd op haar geworden; terstond na haar
aankomst had hij zijn hoogsten boord, zijn fraaiste, kleurigste das aangetrokken;
het scheen dat hij plotseling geen behoefte meer had aan het uren-lang gedroom,
het min-of-meer somber gemijmer, waaraan hij zich in den laatsten tijd placht over
te geven; zijn kamer en zijn gemakkelijken stoel, zijn lectuur en zijn vrienden liet hij
in-de-steek en was dagelijks - althans voorzoover dat ging zonder ruzie met Noortje
te krijgen - om de meisjes heen. Hij kocht bloemen voor Agnes, paaide Noortje met
tractatietjes, stoorde zich niet aan de plagerijen van Jeanne, en gaf Henk, toen die
ook eens stil-gniepig en plagerig dorst mee te lachen, een tik om z'n ooren....
Er was een buitengewoon opgewekte en hartelijke stemming aan tafel, dien
Kerstdagavond, bij Ru en Loe. De anderen werden zich niet duidelijk bewust van
het verschil, maar Jeanne merkte 't weer fijntjes op - zij had het trouwens al vroeger
ondervonden - zij waren vroolijker, feestlijker, inniger ook, onder elkaar, wanneer
ze niet thuis, niet in die omgeving van zooveel-jaren-allen-dag aanzaten, maar hier,
bij dien éenen van hen die ‘er uit’ was, en wien het zoogoed ging. Ze waren allen
min of meer trotsch op Ru en zijn voorspoed. En hij zelf, de gastheer, was trotsch
op zijn rijkdom, op zijn mooie kamers, zijn fijne diner, zijn exquise wijntjes, trotsch
ook op den bloei van zijn gezin, Jantje, zoo'n mooi gezond kind en een tweede op
komst - want hij wist dat nu ook en was ridderlijk-voorkomend en zorgzaam voor
Louise. Hij verbaasde haar soms door zijn courtoisie; zijn humeur was maar zelden
zoo vriendelijk, zoo blij....
Klein Jantje sliep onder den maaltijd.... Maar papa Croes was al wat vroeg
gekomen 's middags, om hem weer eens te zien, zijn kleinkind, zijn petekind - het
gebeurde zoo weinig!... En nadat hij eerst - zooals dat hoort - met forsche stem,
aardigheden gemaakt had, op ‘mormels,’ die nog niets doen dan schreeuwen en
hun luiers vullen - je kon ze niet eventjes hanteeren of je broek was naar de maan,
en je rook anderhalven dag later nog naar zuigelingen - zat hij een half uur lang met
het kindje op z'n knie, innig verrukt dat het niet ging huilen, maar, luid kraaiende,
naar zijn baard, zijn lorgnet, zijn horlogeketting graaide....
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En in een toost, luid en vroolijk - toch niet zonder 'n rauwige heeschheid in zijn
stem, die met hoesten niet weg wou gaan, - terwijl de anderen ook wat zenuwachtig
overdreven schaterden of proestten -, wenschte de hoovaardige grootvader zijn
zoon geluk met dien jongen, die nu al zóó goed zijn wereld kende, en blijkbaar zoo'n
opgewekte levens-
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opvatting bezat! O, voor de effecten was hij veel te goed, zei Croes met 'n knipoog
naar Louise, om van de schoone typografie maar heelemaal niet te gewagen, maar
mocht er toch een handelsman uit groeien, dan zou hij zeker slagen, want zoo
resoluut als die kleine aap kon niemand een ander bij de neus nemen, waarachtig,
hij voelde het nóg!...
Bas vooral lachte luidkeels, blij, dat hij ditmaal de mop begreep. De jongen had
gedurende den geheelen maaltijd stil-gelukkig zitten kijken, maar praten deed hij
haast niet mee en lachen ook weinig; het meeste ging hem voorbij.... Hij was suffiger
dan vroeger.... Soms, in eens, kreeg hij een kleur en floersden zijn donkere oogen,
terwijl hij met droevig-angstige schuwheid de tafel rondkeek, dan mummelden ook
zijn lippen iets onverstaanbaars. Aan Henk, die er hem naar vroeg, om te plagen,
bekende hij trouwhartig dat hij uit zat te rekenen hoeveel uren vacantie hij nog voor
zich had....
Jan Croes en Ru bleven nog wat rooken en napraten, aan de gezellig rommelige,
avondlicht-overgloeide dessert-tafel, terwijl de anderen opgestaan en naar de groote
voorkamer geloopen waren. Theo vroeg aan Agnes of hij z'n sigaret mocht
meenemen, en zij gaf hem met gracieuse voornaamheid permissie. ‘Steek het kind
'r haren maar niet in brand, Thé’, plaagde zijn vader, wiens stemming
luidruchtig-vroolijk was geworden, en hij schaterde....
Maar hij veranderde in-eens van stem en gelaatsuitdrukking toen Ru hem vroeg
hoe 't nu eigenlijk ging, tegenwoordig, in 't drukkersvak. ‘Och-God, jongen, praat
daar voor vandaag maar liever niet over, 't gaat beroerd natuurlijk, allerbedonderdst....
Wel nog niet hard achteruit.... We kunnen er komen.... Maar, met alle moeite, en
zorgen, en akelig gewurm, zullen we 't toch wel niet verder brengen dan een paar
percent op z'n meest van 't jaar.... 't Is afschuwelijk, dáár!’
En Jan Croes fronsde zijn wenkbrauwen, tikte met 'n ongeduldige beweging de
asch van zijn sigaar.... Maar dan, als weer opgewekter. ‘Enfin, maar vandaag zijn
we nou 's uit, hè?... Die eeuwige zaken!... Je wordt er gek van!...’
‘Ja’, zei Ru, kwasi heel kalmpjes rookend, maar hij moest zijn best doen niet te
beven, ‘'t is toch eigenlijk zoo verduiveld jammer dat u er zoo voor tobben moet, en
dan nog van die ellendig-kleine winstjes maakt.... Met zoo'n kapitaal!... En dat in
dezen tijd nu er zulke aardige dingen zijn te doen.... ‘Gut!’ - voegde hij er bij
glimlachend en op eenigszins geheimzinnigen toon, daar zijn vader bleef zwijgen ‘geeft u mij 'is een vijftigduizend gulden en ik breng ze u binnen 'n maand of wat
verdubbeld thuis....’
‘Hè... wàt?... Hoe heb 'k het nou ineens met je?... Wou je me aan 't dobbelen
brengen?... Dat nooit, dat weet-je wel!... D... d... doe jij dan wel's zulke dingen?’ Hij
stotterde van schrik, Croes - hij had 'n goed glas wijn gedronken, maar dat was het
niet, daar kon hij best tegen.
‘Dobbelen... dobbelen!... 't Is maar wat je dobbelen noemt!’ zei Ru weer met
dienzelfden leuken glimlach, nu nog gedempter om ook z'n vader zachter te doen
spreken; de deur stond aan. ‘Al te geriskeerde dingen moet je niet doen natuurlijk,
maar... handel is handel....’
Jan Croes was opgestaan. Hij deed de deur dicht. Dan bleef hij voor de tafel staan
en zijn zoon aankijkend zei hij: ‘Hoor' is, Ru, daar moeten we nooit weer over
praten!... Je weet het van me.... Speculeeren, nooit!... Ik vind het doodgewoon
immoreel..., ik, ik... 'k heb er me altijd buiten gehouden en ik hoop het te blijven
doen!... En jij jongen, pas óók op, hoor! God-nog-toe, ik heb je 'r altijd voor
gewaarschuwd, en met reden waarachtig.... 'k Heb er zoovéél te gronde zien gaan!...’
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Ru bleef glimlachen; hij keek naar zijn sigaar. ‘Wat mij betreft hoeft u zich niks
ongerust te maken.... Ik zit er immers zoo ín.... En ik heb nooit gehouden van
gewaagde ondernemingen.... Heelemaal buiten speculatie blijven kan je in geen
enkel vak.... Je komt iederen dag op de Beurs, nie-waar, je ziet wat er omgaat, je
komt er vanzelf toe ook 'is wat voor je eigen te
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doen, niet enkel je klanten te laten profiteeren, dat begrijpt u wel....’
‘Kerel, kerel, wees voorzichtig, pas er mee op!... Bedenk toch altijd: een klein
winstje een zoet winstje.... Je hebt 't immers goed!... Breng jezelf niet in onrust,
zorg, angst, beroerdigheid!... 't Is een hel, een hel!... En... En praat er met mij
asjeblieft nooit meer over..., ik wil niet, ik wil er niet aan meedoen!’
Jan Croes werd driftig, en, als zoo dikwijls, voelde Ru ook nu weer juist in die
heftigheid zijn wankelen, zijn onzekerheid. Papa wilde blijkbaar vooral zich-zelf
overtuigen....
En Ru bleef glimlachen. Vroeg of laat zou papa er wel eens toe komen, dacht hij,
en dan zou hij hem eens laten zien wat hij kon. Want, waarlijk, hij had medelijden
met z'n vader, die zoo ploeteren moest.
‘Kom’, zei hij, ‘over wat anders!... Schenk u nog 's in!’ En hij schoof zijn vader de
cognac-flacon toe; zwijgend greep Jan Croes het kristallen ding, bracht langzaam
het tuitje boven zijn glas; z'n hand beefde; met eenige ontroering keek Ru naar die
hand, die dikkige, harige, - al vijf-en-twintig jaar geleden, voor 't eerst naar school
gebracht, had hij er zijn troost en toeverlaat in gevoeld....
(Wordt vervolgd).

Kleine-stadslucht
door Jan Walch.
Ik herinner me nog duidelijk, hoe we daar zaten met ons vijven, dien Zaterdagavond.
't Was op de soos van een klein stadje - of misschien was 't een groot dorp - waar
ik een maand of drie verblijf moest houden. Nu houd ik van sómmige kleine stadjes
heel veel; van die oude verleefde plaatsjes, waar de weemoedige herinnering aan
eeuwen van bloei leeft in de stilte; waar je aan de wanden van een klein schemerig
steegje ineens de kolossale verweerde steenen van de middeleeuwen ziet,
mysterieus in 't halve licht... Soms nog een enkele poort, eenzaam en nutteloos,
aan 't eind van een plantsoentje, vóór de wijde velden; een poort die niet dan
herinnering is....
Och, - maar dat stadje waar ik nu van spreek, wás niet oud, én níet mysterieus;
't was éen hyper-prozaïsche rij huizen langs een kaarsrecht veenkanaal. Het was
één jammerlijke naargeestigheid. Het was de stad-of-dorp geworden verveling.
Amusementen waren er niet; alleen een soos, waar ik wel eens biljartte; met wie
er maar was. Gewoonlijk was de burgemeester mijn partner. Want die was daar 't
meest te treffen. 's Morgens kwam hij van elven tot twaalven krantjes lezen en koffie
drinken. 's Middags zoo omstreeks drie uur tot vijven bitteren; 's avonds, als z'n
dagtaak volbracht was, leuteren en dutten.
Maar laat ik ter zake komen.
De vier dan, met wie ik dien Zaterdagavond zat, waren twee luitenants, een leeraar
aan de H.B.S., en een advocaat. Ja, nee - 't was er nog zoo min niet: garnizoen; en
een búrgerschool! De luitenants waren levenslustige jongens; met bar veel vrijen
tijd; en die leeraar was ook nog al een gezellige baas. De advocaat was meer een
curiositeit; hij had een beetje geld en geen practijk, en - dat was 't merkwaardige
dáar - den naam van ‘erg rood’ te wezen. Nu, iedere curiositeit werd dankbaar
aanvaard.
Het was toen dien keer heel laat geworden. De gewone Zaterdagavondbezoekers
waren al opgekuierd. De directeur van de burgerschool, die altijd met een sigaar
met een bandje binnenkwam, had druk over de politiek zitten praten met, of liever
tegen, den burgemeester, die een liberale geestverwant scheen te zijn. De ouwe,
stokdoove plattelandsheelmeester had als gewoonlijk veel geklaagd over de
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aanmatiging en de weinige ondervinding van de jonge artsen, en veel overtuigende
bewijzen meegedeeld aan den ontvanger, die met nadenkend en instemmend

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

332
knikken 't eene grocje na 't andere naar binnen sloeg. Enzoovoorts. Nu waren allen
in den schoot van hun familie terug. Oú peut on être mieux.
Wij hadden lang voor den haard zitten praten; maar langzamerhand was het
gesprek uitgestorven. Zwijgend rookten we, en namen van tijd tot tijd een teugje
van onzen Chambertin. We hadden de lichten laten uitdoen. Aan het andere eind
van de duistere zaal verscheen nu en dan even 't hoofd van Anton om den hoek,
den knecht van de sociëteit, die keek of we nog niet weg waren.
't Was doodstil. Men hoorde de stilte suizen. In den haard vlamden de blokjes en
steenkolen even op, van tijd tot tijd, met een aarzelende vlam, die wakkelde over
den planken-vloer en over 't bleek plafond....
‘M'n God’ - zei ineens Dr. Dalmonte, de leeraar, ‘wat is het leven toch ongelooflijk
taai.’
Hij had zachtjes gesproken, met een klank van grenzelooze verveling in zijn stem;
achterover-geleund in den stoel, met de beenen naar den haard gestrekt.
Niemand zei iets terug.
Hol en leeg was de duisternis rondom. Eindelijk gaf Grader, éen van de luitenants, een vinnigen schop tegen een
kantelend blokje in den haard, waar hij strak naar zat te kijken, en viel uit: ‘Ja verdómd taai!’
Weer was er een oogenblik stilte.
‘Och ja’, zei de andere, ietwat onbeduidende luitenant, Van Olfen, - lúchtig, - ‘een
beetje eentonig, meen je? - ja, dat is 't hier wel.... “Grauw-grijs-grauw”, zouwen ze
in D e N i e u w e G i d s zeggen’. En traag strekte hij de hand uit naar zijn glas.
‘Heb je véél in D e N i e u w e G i d s gelezen?’ vroeg ik, met een sneer.
Maar er kwam geen antwoord.
‘Weet je wat ik wou?’ viel Grader opnieuw uit, met een ruk overeind komend. ‘Ik
wou dat er oorlog kwam. Verdómd - ik wóu, dat er oorlog kwam’.
Hij keek met zijn klare staalblauwe oogen uitdagend rond; toen weer vóór zich.
‘Ja - dat zou míj weinig geven,’ redeneerde Dalmonte bedaard.... ‘Maar het was
in ieder geval een variatie. En dan hoop ik, dat jullie 't verliezen - ofschoon dat
moeilijk aan te nemen is - en dat we hier dan door een buitengewoon poenige natie
op onzen kop worden gezeten; door Pruisen bijvoorbeeld. Wie weet, of er dán nog
niet wat fut in me kwam. - Wat zeg jij er van?’ zei hij tegen mij.
Ik zei niets. Eigenlijk luisterde ik maar half naar al dien onzin. - Alleen, de landerige
ondertoon vond een diepen weerklank in mijn hart; en ik bepeinsde juist, wat de
beste remedie zou zijn: 1 April op mijn Theisslootje de 100000 thaler trekken, en
dan ontzettend hard per auto naar Parijs om 't op te fuiven; of in 't zeer eentonige
en rechtlijnige veenkanaal springen.
Maar nu nam het curieus-roode advocaatje het woord:
‘Weet je wat jullie bent; wat we allemaal zijn? Een armzálig troepje van een
uitgeleefde menschensoort. We lijden aan “fin de race,” wij met ons vijven, zooals
we hier zitten, allemaal. Dat wat vroeger de idealen waren, ridderlijkheid en zulke
fraaiigheden, dát is allang naar de maan. - Maar de bewuste proletariërs....’
‘Jawel,’ zei Grader droog - ‘Die proletariërs, daar hebben we al wel 's meer over
gehoord. En hun “bewustheid” - nu, als je een proleet bent, lijkt het me wel goed,
dat je er de bewustheid van hebt; - dan is er nog beterschap mogelijk...’
‘Och ja - want die lijden misschien weer aan ‘commencement de race,’ merkte
Dalmonte op.
Er was weer even een pauze.
‘Da's te zeggen - daar zou ik wel 's met je over willen redeneeren,’ begon 't
advocaatje weer.
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't Voorhoofd van Grader rimpelde zich, of hij dacht: wat bén ik begonnen. - Doch
de advocaat vervolgde: ‘Maar weet je wel heeren, dat het al bij tweeën is? Ik ga nou
eigenlijk maar liever naar huis; anders heb ik morgenochtend aldoor zoo'n onfrisch
gevoel - en da's dan zoo'n zonde van je dag. Je weet wel: 't is géén uitvlucht - ik
ben altijd bereid, met je te redeneeren.’
‘O ja, daar ben ik van overtuigd,’ antwoordde Grader. En hij meende het.
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‘Nu heeren, - ik ga dan maar. Ik riskeer mijn Zondag niet.’
De roode advocaat lette bij zijn levenswijze zeer op de eischen der eubiotiek. Hij
was steeds vol voorzorg, ‘om zich lekker te voelen.’
Wij bleven zitten.
‘Je bent een bedachtzaam man,’ zei Dalmonte vol ernst. ‘Je zult er oud mee
worden. - Maar 't is hier nu zoo goed. Waarom zouden we aan morgen denken?’
Anton kwam met des advocaats jas.
‘Bonsoir heeren!’
‘Bonsoir. Slaap lekker.’
Toen ging hij. Zijn omtrek doezelde weg in de schemering van de zaal. Gedempt
klonken de voetstappen op den houten vloer. We hoorden hem de trappen afgaan
- de buitendeur opentrekken; en weer stappen, één voor één, op de keien buiten.
Toen was 't weer stil.
Het scheen, of er iets huiverde in de leege duistere zaal, waar hij was doorgegaan;
waarvan we de achterdeur nu open wisten....
‘Hij meent dat ze dood zijn, de idealen van den ouden tijd,’ zei Dalmonte zacht
en peinzend in de suizelende stilte. ‘Ik geloof, dat ze nog wel leven - en waar je ze
't minst verwacht.... Maar de hoogste idealen van toewijding aan de schoonheid, de
idealen van de ridderschap, zijn voor weinigen - nu en altijd. En 't profanum vulgus
grinnikt erom.’
Weer zaten we zwijgend. Toen schoof Grader, die in den haard had zitten staren,
langzaam zijn stoel terug, en ons aanziende met iets vreemds, iets als een mijmering
in zijn heldere, stille oogen, vroeg hij:
‘Ken jelui Hagen, den ouden schoenmaker aan 't Oosteind?’
Dalmonte en ik keken hem verwonderd aan. Van Olfen pookte onverschillig in de
kachel.
Ik wist wel, wien Grader bedoelde. Een paar malen, dat ik 's avonds dien kant
uitgekomen was, had ik hem zien zitten, 't gordijn hoog opgetrokken, werkend bij
het koud-wit licht van de straatlantaarn vóór zijn huis; zoo spaarde hij olie uit. De
fijne regelmatige kop met het grijze haar, de donkere, rustige oogen, en de zorgvuldig
onderhouden baard - dat ernstige en gedistingeerde hoofd boven de
schoenmakerskiel was mij opgevallen en bijgebleven.
‘Weet je zijn geschiedenis? Niet? Dan zal ik hem je vertellen.’
Onder den indruk van Grader's kalmte en zijn zachte stem, zat ik luisterend, met
een vreemde spanning in mijn hoofd. Dalmonte zat bedaard vóór zich te rooken,
maar keek toch tersluiks met sterke belangstelling naar Grader, die anders altijd
zoo vief en s c h n e i d i g was - en nu zich zoo anders deed kennen. Van Olfen hield
met een vragend gezicht de flesch boven het glas van den verteller. Even trok deze,
gehinderd, de wenkbrauwen samen; knikte toen bedaard ja, en begon:
‘Hagen zijn vader had hier in de stad een grooten schoenwinkel; en hij moest al
gauw als bediende helpen. Maar hij had allerlei vreemde neigingen. Met niemand
ging hij om; en in zijn vrijen tijd zat hij altijd verdiept in Fransche ridderverhalen. Na
een beetje lessen had hij door eigen oefening uitmuntend Fransch geleerd. - Hij
was altijd bijzonder zorgvuldig op zijn kleeding. En dan had hij iets voornaams over
zich, en iets stils - niemand in zijn omgeving begreep precies, wat 't nu eigenlijk voor
een jongen was. Maar ze bekommerden zich daar ook al niet heel veel om; als hij
maar zijn werk deed; en dat deed hij.
Maar nu kwam er - de jonge Hagen was toen zoowat vier-, vijf en twintig jaar, en
een bijzonder knappe man, - nu kwam op 'n dag een Fransche gravin hier, die een
tour door Holland maakte; alleen met een ouden knecht; een Comtesse de Lermoise
Bischastel, uit de Vendée. Ze hield veel van reizen, en de graaf, die nogal wat ouder
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was dan zij, liet haar maar alleen trekken. Een fijne blondine was het; - ik heb haar
portret thuis, in een illustratie - met hoog gegolfd haar - als een rococo-gravinnetje;
een heel gracelijk en fijn wezentje.
Ze was bekend om hare excentriciteiten en romantische invallen. Ook werd er
van haar verteld, dat ze verzen maakte; magnifieke verzen - maar ze wou die nooit
uitgeven. Dat vond ze beneden zich. Al wat
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ze schreef, gooide ze na korter of langer tijd in den haard. Een paar verzen moeten
eens gered zijn door een kamermeisje....
Nu maakte zij een groote rondreis. Dat had alweer een typische reden. Haar man
was gepromoveerd in de rechten. En dat vond ze iets verre beneden een edelman.
Die kon zich natuurlijk wel bemoeien met iets waar hij belang in stelde, wel daarin
studééren - maar dat schoolmeesterachtige aktetjes-halen, dat was mauvais goût.
Ik vind, dat ze gelijk had.’
‘Dank je,’ zei Dr. Dalmonte. ‘Maar ik vind het ook.’ ‘Op een schemeravond kwam zij hier de stad binnen. Ze reisde altijd met een
ouderwetschen grooten reiswagen; achterop, op 't bankje, zat de oude knecht; 'n
de

statige man, volgens de XVIII eeuwsche mode nog met een gepoederden pruik
en witte kousen.’
Hier zweeg Grader even, nam langzaam een teugje uit zijn glas, en met
stil-aandachtigen blik, die toonde, hoe hij 't alles zag gebeuren, vertelde hij, zachtjes
sprekende met zijn heldere stem verder:
‘Toen die koets de stad kwam binnen rijden, gaf dat natuurlijk een heele
opschudding. 't Was een stil uur van den dag; een schemeravond in October, maar
toch was de straat vol bengels, die gemeene woorden schreeuwden, den knecht
met vuil gooiden, hun tong uitstaken vóor 't portier... enfin - zooals dat dan bij zoo'n
gelegenheid hier in 't land gaat,’ zei Grader vol stille minachting. ‘De bewoners
stonden in hun deuren erbij, nieuwsgierig kijkend; maar natuurlijk was er geen een,
die er maar over dácht, de jongens te verbieden. En de koets kon maar stapvoets
voort, door de ongelijke bestrating. - 't Was een pijnlijke tocht voor het gravinnetje.
Maar toen, toevallig, kwam de jonge Hagen daar juist aan. Hij verbood de jongens,
terwijl hij met oogen fonkelend van ingehouden verontwaardiging keek naar de
bête-lachende en pratende menschen vóor hun deuren. De koetsier hield toen zijn
paarden in, en vroeg hem naar 't hôtel. Terwijl Hagen het hem wees, zoo bij de
koets stond te praten, liet de comtesse het raampje zakken, en dankte hem, nog
angstig en verschrikt, voor zijn hulp. Maar toen die jonge man daar dat fijne,
gracieuse kopje zag met het hooggegolfde aschblonde haar, en den teeren hals,
en de fijngevormde schouders - dat alles zoo omlijst door het portier van den zwaren
reiswagen - toen steeg een bedwelming naar zijn hoofd. Al het romantische dat in
hem leefde, deed hem de werkelijkheid vergeten; de straat, en de menschen, en
den winkel van zijn vader.... Met lichten tred, den hoed onder den arm, als de baret
van een galanten edelknaap, liep hij eerbiedig mee naast het portier, een enkel
woord wisselende met de gravin over de stad en de omstreken. Natuurlijk stond de
brave burgerij met groote oogen en open monden toe te kijken. 't Hôtel was maar
een tiental huizen ver. Toen ze er waren, en de koets stilhield, opende hij het portier,
en reikte zijne dame de hand. Zij vatte ze en steeg bevallig uit. Toen reikte hij haar
opnieuw de hand om den hoogen stoep te beklimmen; en weer rustte haar handje
in de zijne. Daarna sprak hij een paar woorden met den hôtelier, die aan de deur
was gekomen, en maakte een sierlijke buiging ten afscheid. De comtesse neeg, en
ging het hôtel binnen....
Nu, - en daarmee was 't uit - Hagen ging weer naar huis.’
Hier hield Grader even op, en staarde vóór zich in de donkere zaal - en ik,
nazinnend, zag den jongen man gaan door de schemerstraat met bleek glanzende
keien, nageöogd door de spotlachende burgermenschen; in zijn hoofd de wonderlijke
lichte droom van het verleden, dat nu ineens een werkelijkheid was óm hem. En ik
zag hem op zijn slaapkamertje komen, nog vreemdontroerd, denkende aan dat
lichte gracieuze wezen, die edelvrouw, daarginds op haar hôtelkamer, boven de
donkere stad....
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‘Den volgenden dag,’ ging Grader voort, ‘toen de gravin wilde uitgaan, bleek éen
van haar laarsjes stuk te wezen; en de hôtelier zond een boodschap naar den
voornaamsten schoenwinkel, d.w.z. naar den winkel van den ouden Hagen, dat er
iemand moest komen om een paar nieuwe te passen. En natuurlijk zond die zijn
eersten bediende, zijn zoon.
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Dien was het, of hij in wonderen leefde. De gravin was geen oogenblik uit zijn
gedachten. Zij was de verpersoonlijking van al wat hij ideaals kende op de wereld;
zij met haar onuitsprekelijke gratie van edelvrouw. En HIJ, HIJ had haar mogen
beschermen!
En nu zond ze die boodschap, nu moest hij bij haar komen....
Toen hij de hôtelkamer binnenkwam, zat zij in die kaal-knappe omgeving van
zoo'n provinciaal hôtel op de kanapé. Ze staarde in gedachten verzonken uit het
raam, en lette niet op hem. Misschien dacht ze wel met verlangen aan haar mooi
kasteel in de zonnige Vendee. En terwijl ze opzij uit het raam bleef kijken, sloeg ze
lusteloos het eene been over het andere, voor 't passen van de laarsjes; terwijl
Hagen met kloppend hart bukte.
De oude knecht was intusschen bezig om op een tafeltje het ontbijt klaar te zetten.
Hagen vatte eerbiedig het kleine voetje, in de gespannen rose kous, en keek,
terwijl hij zoo op één knie vóor haar lag, tersluik op naar het fijn gezichtje. En zijn
hand bleef stil... de vreemde stemming van den vorigen avond steeg weer zwoel
en bedwelmend, en licht toch, maar zijn hoofd. - Zoo bleef hij even geknield voor
haar, opziende naar haar gelaat.... Het voetje liet hij onbewust weer los.
Toen keek de gravin op.
En toen hij in haar oogen zag, die even verwonderd keken naar dien knielenden
man, - toen was hij zich geen meester meer, toen voelde hij inéens zich weer een
edelknaap, die zóo geknield lag voor zijne dame, - o de dame, die al de fijnste
schoonheid, waarvan hij ooit gedroomd had, vereenigde in haar edelaardige élégance
- en, als buiten zijn bewustzijn om, deed hij haar een vurige, ridderlijke
liefdesverklaring.
De gravin luisterde ten einde toe, geslagen van verbazing; toch vol aandacht terwijl ze hem in zijn mooie donkere oogen keek. De oude knecht stond het stokstijf
aan te zien, te verbaasd om iets te doen.
Toen had hij dan uitgesproken. Ze zwegen allebei, en zagen elkaar strak in de
oogen. Maar ineens ziet de gravin de nieuwe laarsjes naast hem staan, en haar
eigen voet vooruitgestoken in de lucht. - Dat gaf haar de bezinning weer - en
plotseling proestte ze het uit; een hoog, overmoedig lachen.... Hagen bleef in zijn
zelfde houding haar aanzien, en er kwam een diepe treurigheid in zijn oogen. Maar
ook maar éven. Toen stond hij vlug op, met ijskouden blik - en het lachen van de
gravin was ineens uit.... Hij liep naar de deur, keerde zich nog even tot haar, en
haar kalm-spottend aanziende, zei hij: ‘Que vous êtes bourgeoise!’ Toen ging hij.
Maar vóor hij de deur kon sluiten, sprong zij op. Ze had hem met angstigen blik
gevolgd - en toen riep ze, smeekend: ‘Ah, reste! Toi, tu es plus aristo que moi. Ah,
tu es l'homme que je veux.’
En kalm keerde Hagen weer terug, en kuste haar zacht en eerbiedig, terwijl hij
zei: ‘Je le savais. Oh je te connais mieux que toi-même, ma déesse....’
‘Hei hei - zeg; nou fantaseer je d'r toch aardig op los, ouwe heer!’ riep van Olfen
met zijn onaangenaam-vlakke stem. ‘Zeg! Hoe wéét jij dat alles zoo precies, hè?’
Ontnuchterd keken we op, en voelden weer om ons de leege, vale duisternis,
waar de houten vloer uit opschemerde, en 't goedkoop-gestucadoord plafond, - en
de eentonige Hollandsche nacht was buiten.
Maar Grader antwoordde bedaard:
‘Dat zul je zoo aanstonds hooren.’
En hij ging verder:
‘'s Middags vertrokken ze samen met een zeilboot naar Amsterdam. De koetsier
zou wel volgen met de reiskoets. Maar de oude gepoederde knecht zegde zijn
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betrekking op. Híj wou niet in dienst zijn van een schoenmaker. En in zijn
verontwaardiging vertelde hij overal, hoe die zotte liefdesverklaring had plaats gehad.
De gravin en de schoenmaker trokken zich daar trouwens niet veel van aan.
Opgaande in hun liefde reisden ze naar Zuid-Frankrijk. De graaf, haar man, deed
ook niet de minste poging om haar terug te krijgen. En wat zijn ouders betreft - och,
die hadden wel erg 't land... om de reputatie van de záák! Want dat heele stadje
hier was er natuurlijk vol van. 'n Geklets van belang. Overburen van het hôtel hadden
de gravin zien arriveeren. Toen had-ie 'r ook al opge-
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wacht. En 'n brani, dat-ie toé ook al maakte, die aap! As 't maar éens 'n gravin wás!
En in elk geval, gravin of niet, 't was niet veel bijzonders! Den ochtend na hun vertrek kwam er een kort briefje aan zijn vader; eenvoudig,
dat hij met de gravin de Lermoise vertrokken was naar haar landgoed bij Arles. De
oude winkelier liet het briefje zien aan allemaal: “Zeg nou, of ik 't hellepe kan,
mensche! Nee toch, hè?” Nu, dat stemden ze-n-'em toe; gelukkig; en de klandizie
bleef,’ zei Grader.
Hij greep zijn glas, dronk het ad fundum, en toen, weer met kalme stem, vervolgde
hij:
‘De gravin en haar amant waren beiden dol op reizen - reizen op een
middeleeuwsche manier: met den grooten reiswagen heele landen door; door de
Hongaarsche steppen, en over de bergwegen in de woeste Dinarische Alpen....
Ook in Zwitserland groote gevaarlijke gletschertochten maken... en heerlijke
speelreizen in haar jacht over de Middellandsche Zee....
Tot ze ineens geruïneerd waren. Ze waren in het G r a n d H ô t e l d e s A n g l a i s
te Alexandrië, toen het bericht kwam. De bankier, die haar persoonlijk vermogen
beheerde, had het opgemaakt. Niets hadden ze meer dan het jacht en de paar
honderd francs, die ze bij zich hadden. Het jacht verkocht hij; van de opbrengst zou
hij een winkel overnemen; en zijn oude beroep weer opvatten. O, het leek hun
bekoorlijk: arm daar te leven, in het poëtische land van den Nijl. Zoo woonden ze
dan in de Europeesche wijk. - Hun buren waren een kapper, en een rentenierende
oberkellner.
Ze vond het alles charmant, dat nieuwe. O, ze wou wel alles doen, dat
romantische, fijne gravinnetje. Ze vond het zelfs aardig, eens te bedienen in den
winkel. Maar - ze had niet bedacht, dat ze dan ook zelf stoffige doozen moest
hanteeren, en vies geld wisselen. En vuile handen krijgen, vond ze afschuwelijk.
Het was ook niet vaak noodig; want Hagen deed al het huiswerk voor haar.... Maar
er was niemand om haar te kappen; en geen kamenier; en het kamertje achter den
winkel was klein en donker; en het heele huis rook naar nieuwe schoenen - duizend
dingen, die dagelijks weerkwamen met eentonigen hinder. De buren, zulke menschen
die ze altijd diep voor zich had zien buigen, bejegenden haar met onhebbelijke
brutaliteit. Want 't was gauw bekend, dat ze niet ééns getróúwd waren!...
Hagen zelf hinderde de omgeving niet. Hij leefde er boven-uit, kalm en zwijgend,
zooals vroeger thuis. Maar de comtesse boudeerde. Ze kon het niet meer uithouden
van triestheid: altijd opgesloten in zoo'n hok, en zulke grove, léélijke meubelen; en
voorál die lucht van schoenen. Ja, als Hij bij haar kwam, rook hij er ook al naar!
Ze zat vaak alleen; want hij moest dikwijls van huis; en dan kon ze uren lang
mijmeren: over haar vroegere grootheid, over het prachtig oud kasteel, met de mooie
terrassen en de fijnkleurige gazonnen ervóór - en hoe zij op groote glorieuze feesten
tusschen den ouden Bourbonsgezinden Vendéeadel troonde als een vorstin.... Als
Hagen dan thuis kwam, met zijn stillen glimlach-omdat-zij-daar-was, en ze zijn edel
gelaat weer vóor zich had, klaarde ook haar fijn gezichtje op - maar als hij nader
kwam, rook ze weer met áfschuw die ordinaire schoenenlucht.
En dan: er kwamen brieven van haar familie; van haar man. Ze wilden haar die
afdwaling wel vergeven, als ze maar terugkwam. En de graaf, een goedig man,
hield tóch nog wel van zijn grillig vrouwtje. Dáár kon ze weer gekoesterd en
bewonderd worden; en op haar wenken bediend.... Maar zij verbrandde de brieven.
Zoo leefden ze naast elkander voort, onbekend met elkaars innerlijk leven. Tot
eindelijk Er waren op 'n ochtend allerlei kleinburgerlijke narigheden geweest - geldgebrek;
en leveranciers die, opgestookt door de buren, brutaal waren.... Het gravinnetje lééd
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onder zoo iets. - Toen was Hagen uitgegaan om te zien, of hij leenen kon. Uren
lang bleef hij weg, den heelen ochtend; en intusschen zat zij in het
altijd-schemerdonkere kamertje, erg verschrikt en in de war door de scènes van
dien morgen. Zoo het eene halfuur na
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het andere wachtend, nam ze eindelijk haar toevlucht tot den brief, dien zij juist den
vorigen avond van haar man had gekregen - den eersten, dien zij niet dadelijk na
lezing verscheurd had. Als ze maar terug wilde komen.... Ze stelde zich haar man
voor, met zijn goedhartig uiterlijk, op het terras van hun kasteel staande om haar te
ontvangen. ...Hoe had ze dat alles ooit kunnen verlaten!
Toen kwam Hagen thuis - hij had geen geld kunnen krijgen; hij was doodmoe, en
vol zorg om haar.... Maar niets toonde hij ervan; zijn edel gezicht met de donkere
mooie oogen verhelderde met een zachten glans, toen hij haar kopje weer zag,
voorovergebogen naar den brief. Ze keek, even, gedachteloos op, en terwijl ze,
treurig, stil vóór zich uit bleef zien, reikte ze hem dien brief toe. Hagen las aandachtig,
en, met even een angstige vraag op zijn gezicht, keek hij haar aan. Zij beantwoordde
zijn blik niet, maar met strakke oogen vóor zich starend, zei ze als in zich zelf, met
diepe, koude stem: “Que c'est terrible d'être pauvre.” - Dadelijk zweeg ze weer, plots
verschrikt - want ze had éven zijn gezicht gezien, verwrongen - één oogenblik - door
vreeselijke smart. Doch toen ze opkeek, stond het kalm als altijd. Hij zei niets.
's Middags ging hij weer uit. De stille glans in zijn oog was verdoft. Hij liep
langzaam en met hangend hoofd. Maar zijn plan volbracht hij. Van den Franschen
consul leende hij geld voor een passagebiljet naar La Rochelle. Den volgenden dag
ging de boot.’
Grader schepte even adem, en ik zag ons, vier bleekbelichte mannen voor den
smeulenden haard zitten in den nacht, in luistering naar het vreemde verhaal in
zonnig Alexandrië....
‘Toen hij thuis kwam, sprak hij van niets, en bleef in den winkel. Maar dien avond
zei hij 't haar: dat hij een biljet had gekocht voor haar terugreis. Toen hij het zei, met
zijn kalm, sterk-bedwongen, ja hoffelijk gezicht, kropten tranen ineens in haar keel.
Maar hij zei 't zoo bedaard-overtuigend en beleefd: “Vraiment, nous nous étions
trompés” - dat ze niet schreien durfde....
Hij pakte haar koffers; en ging uit - liet haar alleen tot den volgenden morgen.
Waar hij dien nacht gezworven heeft, en wat hij leed - niemand heeft 't ooit geweten.
Zij bleef achter, angstig; schuw-bevreemd, meer dan bedroefd - toch, als ze aan
hem dacht, dien edelen, grooten, goeden man, dien ze nu zoo plotseling zou verlaten
voor altijd.... Maar ze durfde haast niet schreien, gesuggereerd door zijn kalme
hoffelijkheid.... Had hij er dan geen smart van?... Ze vermeed angstig dáárover door
te denken....
Den volgenden morgen kwam hij haar afhalen, en bracht haar naar de boot. Toen
boog hij ten afscheid - en liet haar wónderlijk gestemd heenvaren; naar haar oude,
vertrouwde vaderland. Hij bleef alleen in Alexandrië.
Maar toen bezweek zijn lichaam onder die ontzaglijke wilskracht. Hij werd
doodziek; maanden lang lag hij in het hospitaal. IJlend sprak hij telkens weer
diezelfde woorden: “nous nous étions trompés” - met dezelfde stalen
zelfbeheersching, die hem bijbleef tot in zijn koortsdroomen.
Eindelijk kwam er beterschap. Men bracht den Hollandschen consul bij hem. Die
sprak met hem over wat er gedaan moest worden, als hij beter was. En daarbij, bij
't spreken over al die pijnlijke gebeurtenissen, kwam geen klacht over zijn lippen. Zijn winkelvoorraad had de huisbaas al verkocht; en de consul ried hem aan, maar
naar Holland terug te keeren.
Zoo kwam hij hier; als een arm lappertje. Zijn vader had hem onterfd; en van zijn
verdere familie wilde hij nooit geld aannemen. Hier is hij toen altijd gebleven. Ach,
waarom niet? De groote steden en 't groote leven trekken hem niet meer. Hij teert
op de herinnering. Want hij heeft toch eenmaal echt geleefd.’
Grader zweeg.
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De haard was bijna uit; er smeulden triestig nog wat vonken tusschen de grauwe
duffe asch en sintels. Maar in de naargeestige leege duisterte schimden voor mij
de nobele trekken van dien grijzen kop, zooals ik dien bij het lantaarnlicht had gezien;
die donkere oogen met zachten en sterken glans....
Zoo zaten wij weer, zwijgend....
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‘'n Verdómd romantische schoenmaker toch, zeg!’ kwam toen Van Olfen.
‘Zeker,’ antwoordde de steeds bedaard doceerende Dalmonte. ‘Je zoudt twijfelen,
of de oude Hagen zijn vader wel was. Maar er zijn rare abnormaliteiten. Onze roode
vriend zou zeggen: “'n Treurig gebrek aan klassebewustzijn” - heet het zoo niet?’
Doch toen hief Grader, die alle andere avonden zoo vroolijke compaen, 't hoofd
op, en zei peinzend:
‘Zijn leven is een schoone schijn.’
‘Beter een schoone dan ónze leelijke schijn,’ repliceerde Dalmonte. ‘Of is jouw
leven meer dan een schijn?’
‘Hoe later op de kroeg, hoe philosofischer,’ zei ik. ‘Dat zie je meer. Maar 't is nu
bij vieren. Zullen we maar weer gaan, heeren?’
We lieten ons onze jassen geven, en zochten onze kamers op, in 't mieserig en
stil nachtstadje aan het kanaal.
Februari 1906.

Ontgoocheling
door George Fech.
‘Bonjour Veemers... hoe is 't thuis?’
‘Dank je, goed.... Bij jou?’
‘Ook zoo.... Is er nog niks?’
‘Nee, nog niks....’
‘Is 't al lang over tijd?’
‘Nou - - - een dag of vijf toch al....’
‘Vrij lang, dat is zoo; maar je kunt je toch dikwijls zoo leelijk verrekenen: laatst
mijn broêr, de dokter nog wel, met zijn vrouw, liefst veertien dagen! - Nou, het beste
hoor kerel; je zult wel blij zijn als alles achter den rug is....’
‘Nou, en of, - - maar 't vrouwtje ook....’
‘Dank je de koekoek, ha-ha-ha.... Nou, salut!’
‘Bonjour, groeten thuis!’
Ze schudden elkaar de hand en vervolgden hun weg; Bronsaerd, de magere,
donkere wijnkooper, een veertiger, met duidelijk zichtbare rimpels naast de grijze
oogen, en een kaal hoofd - - naar zijn kelder; de ongeveer vijf en dertig jarige
Veemers, ontvanger der rijksbelasting van de buitengemeenten, met nuffige blonde
snorren op zijn prettig regelmatig gelaat en een begin van een gemoedelijk buikje,
heel ambtenaars-gewichtig met een dossier onder den arm, naar zijn kantoor.
De families hadden eerst kort geleden kennis gemaakt, en waren elkaâr nog al
meêgevallen.
Een ongetrouwde tante van Veemers, 'n zeer geëxalteerd zestigjarig menschje,
dweepend met uiterlijke vormen en zich kleurrijk kleedend, kende de ouders van
Bronsaerd goed, ‘ja eigenlijk heel intiem, weet-je!’ Ze had een beschermende
genegenheid voor Mies en Emile Bronsaerd, en hemelde ze danig op, zoodat het
eerste bezoek van hen, heel kort daarop door de Veemersen beantwoord was.
Intiem hadden ze elkaar, om Wiesje's toestand, nog niet gezien; ‘doch wacht maar,
beste nichtje, je zult eens zien wat 'n fameus schattige, snoezige menschjes zij zijn,
vooral in den tijd, dat je zooveel behoefte aan attentietjes zult hebben! Ik zegen het,
dat je er meé in kennis bent gekomen, 't zal je nooit berouwen. En Emile is ook
zoo'n charmante jongen voor zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vrienden en kennissen;
hulpvaardig, zorgzaam, beleefd, en voor zijn zaak.. een flinke vent, werkt veel, hard,
ofschoon ie 't niet zoo noodig heeft, - - er zit geld.’
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Op de soos zagen de heeren elkaar 'n enkelen keer: Bronsaerd leverde er zijn
wijnen en maakte dagelijks een praatje met den kastelein; Veemers las er, hoewel
niet geregeld, de Rotterdammer. Werden ze elkander gewaar, dan klonk het warm
uit Bronsaerd's mond: ‘Bonjour Veem, thuis goed?’ waarop deze van achter zijn
courant antwoordde: ‘Dank je; bij jou?’
Toen Veemers 's morgens na zijn kantoortijd een beetje zenuwachtig thuis kwam,
ontmoette hij de verpleegster in den gang, een
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lange, hoekige dertiger, met koude, groene oogen en dunne, blonde haren.
‘En, - zuster...?’ hij keek haar vragenduitvorschend aan.
‘Neen menheer, nog niks hoor; mefrouw is nog beneden in de bijkeuken, bij de
proficiekast: ze rancheert de boel van Eigen Hulp....’
‘Maar zuster, kunt u dàt nu niet verbieje? De bijkeuken is toch tochtig: dat k a n
niet goed voor der wezen; en dat bukken deugt ook niet.’
‘Maar menheer, wat kan ik daar nou aan veranderen? Mefrouw wil 't nou eenmaal
zelf doen: uw frouw luistert nòu toch nog niet na-me! Maar, wat ik u zeggen wil
menheer; alles is nou in huis; van morgen heb ik nog gauw een baby-speldekussen
voor mefrouw gemaakt... als ù nou nog wou sorgen voor die flesch boorwater, zoo'n
groote....’
‘Der i s toch boorwater in huis zuster....’
‘Ja menheer, maar siet u, - heef mefrouw 't u nog niet gesegd? die heb ik
gebroken....’
Even vlamde 't in hem. Maar toen: ‘Goed zuster, ik zal er voor zorgen; dan moet
Betje er maar dadelijk op uit.’
Veemers had het land. Die zuster hinderde hem, - ze was hun nota bene nog wel
aanbevolen door de Bronsaerds.... ‘Nog nooit had ie zoo'n onhandige, burgerlijke,
hinderlijke vrouw gezien! Hij had wel eens gehoord dat er beschaafde, knappe,
innemende meisjes van goeien huize onder liepen! Waarom moest hij nu ook juist
zoo'n product treffen!’
Tien dagen vóór den vermoedelijk-gewichtigen dag, was ze uit voorzorg al in huis
genomen, en met de dagen, die ze nu al zaten te wachten, was ze er al vijftien in
huis.
Zijn rust, zijn goeie stemming, de prettige bekoring van zijn heerlijk home, zijn
vrijheid, - bestonden niet meer, - alles ingeboet, verdwenen, als sneeuw voor de
zon, bij haar komst in hun huisje.
Zijn antiek kristallen port-karafje dat Veemers al jaren had, moest en zou zij
schoonmaken, om er tafelwijn voor mefrouw in te doen; ze nam er kokend water
voor, zoodat Veemers het voor zijn oogen zag springen. - Alles liet ze op de
gaskomfoors overkoken, bij voorkeur melk, wat een miserabelen stank gaf.
Soms was het om je gek te lachen, als het maar niet zoo hinderlijk was. Als ze
aan 't ontbijt het versche brood aansneed, kregen eerst de lekkere harde korstjes
een beurt en verdwenen op haar ontbijtbordje. En dan der manier van eten: ze hield
de handjes op de schoot! En als ze de boterhammen op had, maakte ze van haar
rechterhand een kuiltje en schraapte er de gevallen kruimels uit haar schoot in, die
ze dan met kluchtige beweginkjes alle in der mond wist te krijgen. Het theegebruik
was geweldig! ze hield er van in elke kleurschakeering, en eindigde er eerst mede
als het suikerpotje ledig was.
De goede mevrouw Veemers liet ze gestadig het ontbijt afwasschen, keek onderwijl
de courant of portefeuille van het leesgezelschap in, en trok hierbij een gezicht of
ze zeggen wilde: ‘mijn dienst begint hier pas als mefrouw gaat liggen.’
De mededeeling dat er een speldekussen gemaakt was, stemde Veemers tot
nadenken. ‘Daar stak wat achter... maar wat?’
Wat de Veemersen het meest hinderde, was de luidruchtige, griezelige ademhaling
door den niet altijd op tijd gereinigden neus; vooral sprong het onaangename hiervan
bij de maaltijden in 't oog; dan wierpen de Veemersen, die het zoo knusjes samen
gewend waren, elkaar wanhopige blikken toe en betreurden het dat men elkaar
geen zakdoek kon aanbieden, zooals een servet. Om dit alles was de ‘snuifdoos’,
zooals hij zuster Suze in aparte oogenblikken met zijn vrouwke noemde, hem zeer
anti-pathiek. Het maakte hèm vooral nerveus: hij was nu eenmaal zeer gevoelig
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voor rhythmische geluiden en kon er toch niets aan doen dat hij haar in gedachte
van trêe tot trêe op de trap volgde, hetzij dat ze deze opging, waarbij het gesnuif
afnam, of afdaalde, en 't machtig aanzwol tot een dubbel forto.
Wiesje die vol goeden moed was, lachte haar man dikwijls uit over deze
gevoeligheid. ‘Ach jong, wacht maar, wie weet hoe gauw ze weer weg is....’
‘Ik hoop het innig!’ zeide hij dan.
Toen Veemers zijn vrouwtje in de bij-keuken ging begroeten, en komisch-dreigend
den vinger tegen haar opstak zei ze: ‘Het gaat
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nog heel best hoor! Ik wou zoo graag nog de kasten netjes hebben, vóórdat ik de
sleutels aan de snuifdoos geef; kun je je dat voorstellen?’
‘Ja, maar je moet je toch in acht nemen....’
‘Och kom, malligheid!’ ‘Tot den laatsten dag toe in touw blijven,’ staat in het boekje
van dokter Nijhoff....’
‘Is dat dan een evangelie voor je?’
‘Nou, 't is toch wel een goed boekje; iedereen bijna schaft 't zich aan. Weet jij er
dan soms wat kwaads van te vertellen?’
‘Kwaads, kwaads... der in gestudeerd heb ik natuurlijk niet; maar laatst las ik toch
iets wat ik gek vond. Er staat ergens, in het tweede hoofdstuk, geloof ik: “De vrouw
moet zich niet zoo bijzonder voeden; ze behoeft niet voor twee te eten... maar ze
moet wel voor twee ademhalen.” Is dat nu geen contradictie?’
Wiesje zweeg even. Toen zei ze met der lieve lach: ‘zeg Henk, dat zal me wat
zijn, als de zuster ooit eens voor “twee” moet ademhalen!’
‘Ja, zoo iets van een orkaan hè? ha-ha-ha...’
‘Heb je ze al gesproken, weet je 't al van die groote flesch boorwater? Sneu hè?
Van morgen na 't ontbijt heb ik een heelen tijd met 'r zitten praten, over alles en nog
wat, - der familie, der kwalen,... verbeel-je, ze lijdt zoo aan hoofdpijnen, en aan elken
voet twee pijnlijke eksteroogen,... stakkerachtig hè...?’
‘Ja, vrijwel....’
e

‘Zeg..,’ en hier fluisterde Wiesje, ‘ze flapte der in eens uit, dat ze den 17 , juist
vandaag over een week, jarig is!’
Veemers moest even lachen: de oorsprong van het speldekussen was 'm nu
bekend: ‘We zullen 'r twaalf zakdoeken geven, S.D. er op?’
‘Wat? S.D.? Ze heet Suze Bennick, dus S.B....’
‘O Wiesje, begrijp je me niet: Snuif-Doos.’
e

‘Flauwerd! Maar laat me nou maar gauw alleen, - ik moet opschieten. Den 17
zullen we een heel end verder zijn hoor.... Och, och, ik hoop het zoo, het begint me
zoo de keel uit te hangen Henk....’
Twee dagen later was de dienst van zuster Suze Bennick begonnen, en bleef de
portefeuille van het leesgezelschap gesloten: ‘mefrouw lag.’
Viel de zuster ‘als logée’ al niet direct in den smaak, ‘de-zuster-in-dienst’ was ook
een groote teleurstelling. Veemers had altijd gehoord dat de verpleegsters stil en
liefdevol, onhoorbaar, als 't ware als een fee op vilten muilen, ja zachter, - als een
sylphide hun gang gaan; en nu wilde 't toch, tot zijn onzegbare woede, dat hij nooit
meer leven in zijn klein, aardig huisje gehoord had, dan juist in deze dagen. De
vulkachel, die dag en nacht op de kraamkamer moest aanblijven - 't was December
- werd nu en dan flink hoorbaar tot opflikkerend leven aangepord, als ie 't dreigde
af te leggen; terwijl het ledigen van wateremmers en kannen, het vegen en dweilen
van den grond, het openen en dichtslaan van de deuren, het op- en afgaan der
trappen, het verschuiven van de bedden, met 'n rumoer plaats had, of er na 't vertrek
van de verpleegster een beoordeelingslijst bij heeren regenten moest inkomen over
dienstijver en plichtsbetrachting, ingevuld door het hoofd van het gezin. Al haar
verrichtingen schenen de bedoeling te hebben Veemers te zeggen: ‘hoor je wel hoe
druk ik bezig ben?’
Dit alles wierp een schaduw op zijn leven: die groote, hoekige zuster, met der
groene oogen, had nog niet eens de zachtheid van een man! Een paar maal had
hij getracht haar door zijn voorbeeld, tot zacht-doen te bewegen, door bijna
onhoorbaar binnen de kamer te komen, het bed van zijn Wiesje te naderen, en
fluisterend te spreken: de ‘mezza voce’ behoorde volgens hem tot den stijl van 't
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vertrek, waar zooveel ernstigs was afgespeeld. Maar 't had geen doel getroffen: er
werd harder geloopen dan ooit en zuster's stem was in kracht toegenomen als die
van een zangbeginnelinge, die eenige weken onder leiding van Stockhausen is
geweest.
Van zijn chef had hij een paar dagen vrij van de waarneming van zijn kantoor
gekregen, en verdeelde hij zijn tijd tusschen: Wiesje's kamer, - een lichte contrôle
op den gang van zaken, (die noodig was, omdat van veel
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huiselijke gewoonten werd afgeweken) en het schrijven van brieven en briefkaarten
aan menschen, waarvan vele, als bij tooverslag, de levendigste belangstelling voor
Wiesje aan den dag waren gaan leggen, waarvan vroeger maar matig sprake was,
terwijl hun brieven, meest van een versleten vorm, dikwijls eindigden met de
stereotiepe lievigheid: ‘nu zal de jonge papa wel zoo beleefd willen zijn, mij eens te
schrijven hoe het met je gaat, het kindje er uit ziet, enz.’
Nu, de jonge papa deed dat graag, om Wiesje plezier te doen.
Twee dagen na de geboorte van de kleine Thérèse (Wiesje vond Treesje zoo
aardig) werd Veemers, toen hij op weg naar zijn kantoor was, door zijn vriend
Loovens gefeliciteerd. ‘En heb je 't al aangegeven?’
‘Aangegeven? God, daar zeg je wat.’
‘Ja, denk er aan, binnen de driemaal vier en twintig uur hoor! Burgerlijke stand
open van 9-1 en van 3-5.’
‘Sapperloot, 't is goed dat je me 'r aan herinnert! Dan moet ik maar zien dat ik een
beetje voor éénen van 't kantoor weg kom, want noù kan ik niet. Zeg, mag ik op jou
rekenen als getuige?’
‘Op mij? Wel jammer, maar 'k moet straks naar Nijmegen.’
‘Ja, zeg dat wel, verdraaid jammer. Wie vind ik nou zoo gauw....’
‘Zóó te haasten hoef je je nou ook niet: “Burgerlijke Stand” is toch ook nog van
3-5 open....’
‘Ja, maar ik vind 't toch maar beter om 't voor éénen te doen; van middag moest
er eens wat tusschenbeide komen....’
‘Ha ha ha! Nou kan ik toch merken dat 't je eerste is Veempje! Als je er zooals ik,
al vier hebt aangegeven, dan neem je daar een handig uurtje voor, op den éérsten
dag, zoo vóór 12 b.v., dan smaakt het glaasje port met de getuigen 't lekkerst.’
‘Port met de getuigen?’ Daar had ie ook nog niet aangedacht! Wat zat 'r toch een
hoop vast aan zoo'n gebeurtenis!
Toen Veemers tegen half een zijn kantoor verliet, gevoelde hij zich al heel gelukkig
vast één getuige te hebben, surnumerair Quist, die in den middag een kantoor moest
overnemen, en vrij had gekregen. ‘Met pleizier’ wilde Quist ‘meneer’, zooals hij
Veemers subordinair noemde, ‘dat pleizier doen.’ Hij was een groote jongen, met
een paar schalksche oogen, die vroolijk de wereld in keken. ‘Maar meneer, is 't nu
heusch waar dat Treesje er is? ik moet dat nu maar op goed geloof aannemen.
Weet u wel dat de koning onze koningin ook, aan de ministers geloof ik, heeft laten
zien?’
‘Nou ja’ zegt Veemers door zijn zenuwachtigheid eenigszins geraakt: ‘wat wou
je dan, dat ik met 't kind op 't kantoor kwam van de belastingen?’
‘Het zou wat koud zijn meneer; maar 't hoort er: is een kind geen belasting?’
‘Kom, zanik nou maar niet Quist... ik wou dat ik waarachtig maar een tweede
getuige had! We loopen maar door, maar 'k zie niemand....’
‘Anders niks geen baantje met dit weer! Wie wil der nou zijn huis uit... 't treft ook
juist beroerd dat Van Gaalen vandaag ziek moest worden! Maar weet u wat meneer,
laat ons teruggaan, en neem den concierge’ ‘Nou, hoor 'ns, als dat nou niet bepaald
hoeft, doe ik dat liever niet hoor, - de concierge...’
‘'n Getuige is toch 'n getuige, als ie maar meerderjarig is....’
‘Ben jij dat al Quist?’
‘Nou meneer, ook maar net, - sinds gisteren.’
‘Dan nog wèl gefeliciteerd!’ kwam er zoetzuur, als 'n afschuwelijke gemeenplaats
uit.
‘Meneer Veemer, mijn dank... gevoelig...; maar wie zal nu uw tweede getuige
zijn? Kent u dan niemand in de stad?’
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‘Zóóveel niet; ik ben hier toch pas vier maanden en door den toestand van mijn
vrouw, konden we ons niet zoo druk bewegen om kennis te maken.’
‘Ik zie u toch wel eens met meneer Bronsaerd....’
‘Hé ja, je hebt gelijk, waarachtig, dat vergat ik, - dat 'k dáár niet eerder aan gedacht
heb; vooruit, dan moeten we linksaf, de Overstraat in, daar woont ie: we zijn zóó bij
hem? Maar stap eens wat aan Quist!’
‘Met plezier meneer.’ En harder ging
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het door den regen, over de modder-straten.
‘Ziezoo, nou bel ik, wacht jij even’.
‘Of meneer Bronsaerd thuis was? Nee meneer, hij is niet thuis, komt tegen één
uur, ook wel eens er over, koffiedrinken. Als meneer niet in de soos is, is-ie in zijn
kelders, Lange Grachtstraat No. 15....’
Hij gejaagd: ‘Dat spijt me erg’.
‘Moest u 'm dan zóó dringend gesproken hebben meneer?’
‘Ja meisje’.
‘Nou, wil ik mevrouw nog eens vragen?’
‘Neen... laat maar...’
‘Wil 'k zeggen dat u der geweest is?’
‘Dat's goed...’ Aan Quist gaf hij met een bedrukt gezicht 't verslag. ‘Niet thuis, wat
'n pech!’
‘Kom meneer, dat's niets, - we zullen der wel kommen. Vertrouw nou maar 's op
mij...’
Quist liep energiek door. Hij wilde den goeden, eerlijken Veemers helpen: hij
mocht in geen geval bij de pakken neerzitten. Als ze maar eerst bij ‘Burgelijkenstand’
waren, dan zouden ze daar wel iemand vinden....
Vlak bij 't gebouw komen ze een sergeant van de infanterie tegen, een netten,
bleeken jongen man met een donkeren snor. ‘Sergeant’ vraagt Quist, ‘wil je meneer
en mij een genoegen doen?’
‘Hm... als ik 't kan meneer.’
‘O, dat kan u... Even assisteeren bij een geboorte-aangifte - meneer heeft een
dochter...’
De sergeant prevelt een gelukwensch. Dan vraagt hij: ‘Duurt dat lang meneer?’
Quist weet er geen antwoord op te geven, kijkt Veemers aan. Deze haalt ook zijn
schouders op en verontschuldigt zich: ‘'t is mijn eerste...’
‘Nou, kom dan maar heeren, dat zal zoo lang niet duren; als ik maar om kwart na
één ongeveer, klaar ben!’
‘O ja, dat stellig,’ zegt weifelend Veemers, die nu zijn tweede getuige niet gaarne
los laat.
Juist toen de sergeant zijn handteekening in 't register had gezet, sloeg de klok één
uur; Veemers keek verlicht...
‘Mag ik de heeren een glas port aanbieden?’ Quist antwoordde niet aanstonds,
de sergeant bedankte omdat hij weg moest.
‘Dan mag ik je zeker wel een douceurtje geven hè?’; en de goedgeefsche vader,
die zijn kind op tijd had kunnen aangeven, tastte in den zak en haalde er zijn
portemonnaie uit.
‘Ah neen, pardon, dank u zeer mijnheer Veemers, zéér gevoelig voor uw goede
bedoelingen, maar ik kan voor een beleefdheid moeilijk iets aannemen. Morgen
word ik hier als officier beëedigd, en 'k moet straks mijn mama van den trein halen,
die kamers met me zal zoeken’.
‘O, mijnheer Van den Bergh, neem me dan niet kwalijk, pardon, ik kon niet zien
dat u... 't Spijt me zeer, ik weet van het leger zoo weinig, haast niks....’
‘Ja meneer, dat komt in Holland meer voor... U is heusch de eenige niet, die niet
weet hoe een hoofdcursiaan gekleed is... Nu bonjour heeren, ‘au revoir!’
‘Nog wel hartelijk bedankt mijnheer Van den Bergh, tot wederdienst bereid, nogmaals pardon!’
‘Pas de quoi, mijnheer Veemers...’
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Quist kreeg zijn glaasje port in de Bodega, wat hem bijzonder smaakte. Hij had
zijn tweede al onder handen en werd jolig. ‘Zeg 'ns meneer, kunt u me niet eens
recommandeeren bij a.s. jonge papa's - het bevalt me! Wat zegt u wel van zoo'n
naambordje:
Hier woont Quist, Gaat uit getuigen
Als je 't soms niet wist!
Maar hoort'es, - alleen bij geboortes.

‘In elk geval reken ik voor 't volgende jaar weer op u hoor!’ ‘Dat's afgesproken
meneer....’
Juist had Veemers, dicht bij tweeën, zijn laatste stukje brood aan de koffietafel
gebruikt, toen Betje meneer Bronsaerd aandiende.
‘Kijk, dat vind ik vreeselijk aardig van Bronsje! Is de kachel in de voorsuite aan
Betje? Nee? Nou, dan laat ik 'm hier; neem vlug die vuile borden meê, en vraag of
mijnheer als je blieft boven-achter wil komen, - ik zal 'm hier wel ontvangen’. En
toen,
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in een spontane opwelling van hartelijke vriendschap voor den braven jongen, die,
hoewel zij elkaar slechts kort kennen, zoo joviaal eens komt oploopen, waardoor ie
'm dan ook maar fideel en huiselijk zal ontvangen:
‘Zeg Betje, breng die flesch port die in den kelder ligt, nu maar meê boven hoor,
en zet ze om den hoek van de kamer, dan vind ik ze daar wel, als 'k ze noodig heb!’
Middelerwijl is Veemers Bronsaerd tegemoet geloopen. ‘Wel kerel, dat vind ik
aardig; gaat zitten, gaat zitten’. Hij pakt zijn hand en klopt 'm op den schouder.
‘Ja Veempje, ik hoorde van de vrouw dat dat je om half een, kwart voor een, bij
me geweest bent; en nou kom ik zelf eens hooren. Is er iets?’
Veemers merkte op dat de uitdrukking op Bronsaerd's gelaat niet geheel in
overeenstemming met het verkleinwoord ‘Veempje’ was. Het leek wel af hij iets te
verbergen had, - er lag iets onzekers, onrustigs in de oogen...
‘Ja Bronsaerd, ik had je willen vragen of je getuige had willen zijn bij de aangifte
van mijn kind: ik had dat wel aardig gevonden...’
‘Bliksems, 't was anders geen weêr om naar dat stadhuis te loopen, een heel
eind; heb je 't nog klaar gespeeld? Wie had je?’ ‘Quist, en een sergeant’.
‘Een sergeant?’
‘Ja, maar iemand die morgen officier wordt!’
‘Zoo, zoo, dat's wat anders’.
‘Vin-je dan een sergeant maar zóó-zóó?’
‘Nou, 't is toch geen leer, waar een belastingontvanger in zulke gevallen zijn
riemen uitsnijdt... maar, de záak is in orde hè? gelukkig maar’.
‘Ja, gelukkig’.
Nu zwijgen beiden: Veemers weet niet hoe hij 't met Bronsaerd heeft, en deze
laatste zoekt een aanloopje. Dan zegt hij eensklaps, min of meer gejaagd: ‘Veem,
- heb je soms... niks noodig?’
Deze vraag verwarmt Veemers, die nu begrijpt dat hij Bronsaerd's gezegde over
den grooten afstand van het stadhuis waarschijnlijk onjuist opgevat heeft. Daar
steekt een allerbest vriendenhart in dien kerel, die zijn gezicht wel is waar niet vóór
heeft, maar wat tot de zaak eigenlijk niets afdoet, omdat zijn hart toch goed is; en
dat is toch alles...
Ziehier de vriend, de goede, behulpzame, trouwe vriend! Kort nog maar kent-ie
'm, maar toch lang genoeg om tot de overtuiging te komen, dat er een prachtig fond
in hem zit. Wat 'n innig lieve belangstelling om door dit hondenweêr te komen om
eens te vragen of-ie wat noodig heeft, - zeker na overleg met zijn vrouwtje. Hij
herhaalt die belangstellende vraag in zichzelf: ‘Heb-je-soms-niks-noodig?’ Hoe
in-in-hartelijk! Nu is 't oogenblik eigenlijk aangebroken om zijn eenige flesch port
open te trekken... met wien zou hij ze beter kunnen opdrinken? Immers met niemand!
Wie weet waar die goeie kerel over denkt! Misschien doelt hij in alle kieschheid op
't bijspringen met een ‘lapje’ - hij weet immers dat-ie nog onder zoo'n hooge korting
zit voor 't pensioenfonds - ter leen natuurlijk, de tijden zijn duur; misschien op een
smakelijk schoteltje voor zijn liefste Wiesje, die grootendeels afhangt van de kokerij
van de zuster, die niet veel is, wat de Bronsaerd's natuurlijk weten. Hij denkt
misschien aan een rustbed, voor als ze wat verder is, een lichtscherm, ondersteek,
tochtscherm, ja, wat is er nog meer wat vrienden elkaar in zulke tijden kunnen leenen
of geven.... Wil ie 'm soms vandaag ten eten hebben? Graag dan, bij zulke vrienden,
met zulke warmkloppende harten, graag! Die goeie, goeie Bronsaerd....
Dan zegt Veemers met blijde, opgewekte intonatie van stem: ‘Neen beste kerel,
merci, erg, erg lief, ik... wij... hebben alles... wat zouden we noodig hebben?’
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‘Nou, 'k dacht soms dat je in deze dagen wel wat wijn zoudt noodig hebben... Die
komt dan nog wel eens te pas. Mag ik je misschien eens voor wat champie, Bordeaux
(heel goede Bordeaux!) of port noteeren?’
Veemers is ontgoocheld, wreed getroffen; daar heb je 't weer: je kunt geen
vrienden zijn met je leveranciers; van achter het masker van den uiterlijk
belangstellenden vriend, die je met verkleinwoorden aanspreekt en vier, vijf maal
per dag vraagt hoe 't er mee is, komt 't koopmannetje met zijn notitieboekje uitkijken,
het koopmannetje met zijn harde
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trekken, zijn proza-kop in een lijst van ruw egoïsme, - de heele vulgaire tronie, - de
dood aan de poëzie van 't leven...
‘Neen, Bronsaerd, dank-je, we hebben niks noodig. Mijn vrouw en ik gebruiken
weinig, zoo goed als niks. Je weet, dat we uit Raalte zijn gekomen: - dáár hadden
we een beetje wijn in den kelder, en dat hebben we meê naar hier genomen... nee,
merci, we hebben niks noodig, wij hebben genoeg’... loog Veemers.
't Wordt stil in de gezellige warme achtersuite bij Veemers. Vóór hem staat het
portretje van zijn Wiesje, die hem een blik van eindelooze liefde schijnt te geven.
Dan zegt Bronsaerd:
‘Je woont hier wel aardig zeg. Beneden is 't ook aardig, waar ik laatst met Mies
was...’
‘Mies? wie is dat?’
‘M'n vrouw, dat wèèt je toch wel....’
‘'k Was 't vergeten... 'n Sigaar?’
‘Ja, die wil ik wel hebben; wat 'n groote’; een lucifer wordt ontstoken; ‘ruikt goed!
Wat 'n weèr hè?’
‘Vreeselijk’.
‘Nou bonjour, 't beste met je vrouw. Is 't een jongen?’
‘Neen, een meisje’.
‘De wensch?’
‘...Ja, van mijn vrouw,... ik...’
‘Nou, salut dan....’
Toen Bronsaerd de kamer uitkwam, stond daar de flesch port, stofloos, met een
helder wit capsule, gloednieuw, zóó uit het rood vloei gehaald, met het etiket van
Daalman en Kwast duidelijk leesbaar. Bronsaerd las dit en keek Veemers ironisch
aan zeggende: ‘niet veel zaaks, de Daalman-wijntjes, een beetje te jong en erg
versneden....’
Beneden gekomen duurde 't eenige oogenblikken voordat Bronsaerd gekleed
was: overschoenen, cachenez, overjas, wintermuts, paraplu. Bij wijze van excuus
over het lange toilet zei hij: 't Is ook een hondenweer Veemers, 'n echt hondenweêr....
Je ziet dat 'k er op gekleed ben; ik kan er tegen zoo...’
Toen Veemers de voordeur openmaakte zei Bronsaerd nog: ‘o, ja, apropos: hoe
bevalt de zuster?’
‘O, uitstekend, uitstekend!...’
‘Kijk, dat doet me plezier, - eigenlijk dacht ik het wel. En wat 'n kiesch mensch
hè? Heelemaal geen pretenties, weinig behoeften, en zoo bedaard....’
En dan met een luchthartige verheffing: ‘Ik ben toch maar blij dat we je die
aangeraden hebben,... 't zal je vrouw pleizier doen!’
Veemers gevoelde zich opgelucht toen de visite de deur uit was, en had alle reden
zich over 't getuigenschap van Van den Bergh gelukkig te gevoelen. Wat was dàt
beter leêr! Daar 'n spontane beleefdheid van een gentleman, zonder eenige
nevenbedoeling, van mensch tegenover mensch; hier een poenige, berekende
liefdoenerij van een klein man, die slechts vriendschap sluit, nadat hij een ankertje
heeft mogen noteeren....
‘'k Wou dat 'k dat nu eens, in den juisten stijl aan tante kon vertellen! Wat blijft er
nu van dat charmante, zorgzame, hulpvaardige over?
‘Maar voor z'n zaken is ie goed... wie door zóó'n hondenweer gaat....’
Een uur later kwam de zuster snuivende met lange halen door haar neus Veemers
mededeelen, dat ‘mefrouw’ wakker was, en menheer op de kamer verzocht.
‘Je hebt ook bezoek gehad, hè Henk? Wie was er?’
‘Ja kindje, Bronsaerd....’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

‘Aardig! Wat had-ie te vertellen?’
‘Hij kwam eens hooren, hoe 't met je is....’
‘Hè, dat 's lief! Die menschen mogen ons geloof ik wel. Wat zijn ze hartelijk. Laten
wij nu ook eens wat doen als ik weêr op de been ben....’
Veemers vond eensklaps dat de viooltjes van gisteren zich zoo goed hielden, en
rook er eens aan.
Toen Wiesje weêr op was, kreeg ze van Betje het lijstje wie er alzoo hadden laten
vragen.
‘Hé Henk, wat gek... de Bronsaerds staan er heelemaal niet op....’
‘Nou ja, maar hij is er toch zelf geweest, door dat vreeselijke hondenweêr....’
‘Dat's waar ook mijn jongen, dáár had ik zoo gauw niet aan gedacht....’
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Boekbespreking.
Gustaaf Vermeersch, Mannenwetten, roman in twee deelen. Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, 1905.
Een nieuwe, twee-deelige roman van den schrijver, wiens vorige, niet minder
omvangrijke boek: ‘De Last’ ik pas een goed jaar geleden hier besprak, het prijzende
als knap en zuiver-litterair werk, van diepe en rijke menschelijkheid, ‘kind van een
ruim gemoed en een mannelijk forschen geest’... En gelukkig! dat ik mij niet vergiste,
in den vader van dat ‘kind’, Mannenwetten is er het verblijdend bewijs van. Alleen
een man, een mannelijke man, met een gemoed waarvan de innige teederheid het
vrouwelijke nadert, een krachtig en zeer gevoelig kunstenaar, kan dit nieuwe, recht-af
voortreflijke boek geschreven hebben.
Mannenwetten.... De titel doet aan een strekking denken. En, wie weet?, heeft
de schrijver ditmaal geen tendentieuse aanvechtingen gehad? Och, het kon hem
niet schaden! Hij is immers een veel te diep-ernstig en te hartstochtelijk kunstenaar
om zich door een ‘bedoeling’ tot oneerlijkheid, tot een ‘tendentieuse voorstelling’
der waargenomen werkelijkheid te laten verleiden, en dat is maar waar het op
aankomt: trouw, echtheid, onvervalschte uiting van gepassionneerd kunstenaarschap.
‘Mannenwetten’ is het eenvoudig verhaal van een arm Vlaamsch kantwerkstertje
dat bedrogen werd, ongelukkig gemaakt, niet door een mooien rijken meneer, maar
door een leelijken kerel even arm als Berta zelve, een kerel, ja, van wien ze nu
eenmaal was gaan houden, met een niet bepaald ideëele, maar zeer menschelijke
liefde... De schrijver maakt het ons zoo begrijpelijk! Ze was zoo weinig, ja bijna niets
gewoon, het vroom en ingetogen, altijd bij moeder levende meisje. En Seppen deed
zoo echt-verliefd, zoo eerbiedig en schuchter verliefd, het goede kind kreeg
medelijden met hem, en ook wel respect voor zijn moeite-doen, zijn aanhouden,
zijn trouw... nota bene!... Maar Seppen is inderdaad een zéér leelijke kerel; hij berooft
Berta ten slotte ook nog van haar kind, de ‘wetten’, door ‘mannen’ gemaakt,
veroorloven hem dat - het is een droevige geschiedenis... Want zij, ze was een heel
lief meisje, Berta; luister maar, lezer, hoe innig de schrijver haar heeft gezien en in
welk een gevoelige taal hij haar voor ons doet leven, zoodra wij 't boek opgeslagen
hebben.

GUSTAAF VERMEERSCH.
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Haar eerste groote kantwerk, een kraag, een ‘berthe’, is afgekomen; sinds negen
*)
maanden en zeven dagen, waarin het ‘stadig over 't huis hing’ , zwijgt het ‘gekletter’
der klosjes:
‘'t Was dus eindelik, eindelik af! 't Scheen bijkans ongelooflik dat 't af was, moeder
en dochter moesten 't eerst 'n heele tijd bezien, van boven af tot vanonder toe, tot
de laatste draadjes, strengelingen, knoopjes en frubbelingen, om zich wel degelik
te overtuigen dat 't af was. Zóo lang had het geduurd dat men gewoon was geworden
naar 't einde niet meer om-te-zien, dat werk was 'n alledaagsche bezigheid geworden
aan wier zicht men gewoon was geworden en dat men werktuigelijk vooruit zag
gaan.

*)

Dit ‘hing’ is een van de zeer weinige ongelukkig gekozen woorden in dit boek, dunkt me.
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Zóo was 't oordeel van moeder en ze zei: 't is er toch van gekomen! Maar 't meisje
dat de taak verricht had en er 's uchtends met moedeloosheid aan begon, werd
onder 't werk dra warm. Ondanks ze niets te fantazeren had en op 't patroon werkte,
leefde ze toch zoo innig in de kunstigheid ervan en dat deed haar ieveren om juist
en zuiver te werken. Nu dat 't af was, heur eerste groot werk, voelde ze 'n trotse
fierheid daarover omdat zij dat gedaan had, en heur eigen persoon openbaarde
zich als iets bezonders voor heur eigen, 't was of ze iemand anders in haar ontdekte,
iemand die ze nog niet vermoed had.’
En, wat verderop:
‘Men lei er 'n roode doek over en stond op. 't Meisje was van overspanning
zenuwachtig, ze rilde van koortsige aandoening. Toen ze weer recht stond rekte ze
zich uit, lei heur handen, de vingeren kruiselings - boven heur hoofd en wiegelde
op heur heupen. Naderhand begon ze van overmatige blijheid te dansen, 't huis
rond-te-springen en in heur handen te kletsen.’
Op de compositie van dit boek zijn, dunkt me, wel gegronde aanmerkingen te maken.
De hoofdstukken zijn eigenlijk meer een reeks meesterlijk geschreven studies,
kunstwerkjes ieder op zichzelf, dan de precies-passende deelen van een groot
harmonisch geheel. In dit opzicht vormt deze roman een contrast met zijn voorganger,
‘De Last’, die zelfs heelemaal niet in hoofdstukken was verdeeld, die almaar door
groeide en groeide, tot als een werklijke last benauwend op uw ziel lag. De schrijver
- zich in dit opzicht willende corrigeeren wellicht? - verviel eenigszins in de
tegenovergestelde fout... Maar het is ons haast niet mogelijk het boek er minder lief
om te hebben. De afwisselende tooneeltjes, ons door de hoofdstukken gegeven,
zijn elk op zichzelf zoo prachtig van vinding en zuiver van schriftuur, de
psychologische opmerkingen telkens van zoo'n treffende innigheid, de beschrijvingen
zoo diep aandachtig. Het leven van menschjes, meest ‘wijven’, in een buurtje werd
hier gegeven, maar door de wijze waarop dat geschiedde heeft dit werk, ondanks
àl z'n lokale kleur, niets plaatselijks, niets kleins meer, omvaamt het werelden van
menschelijkheid.
H.R.

E.S. (schrijfster van ‘Stille Wegen’), Gebroken Licht. Haarlem, De Erven
F. Bohn, 1905.
Herinnert men zich dat eerste boek van deze schrijfster: ‘Stille Wegen’? Het was
wat men tegenwoordig wel eens met een leelijk woord (dat een germanisme schijnt
te zijn) een ‘ik-verhaal’ noemt. Doch dan met den klemtoon op ik, want van een
verháál had het eigenlijk niet veel. Een vrouw schreef er over zichzelf, deelde ons
mede haar gedachten en gevoelens in verschillende perioden haars levens. Wij
hielden het (in verband met de geheimzinnigheid der enkele voorletters als
auteursnaam op het titelblad, en met het feit dat ook in het boek zelf geen enkele
naam werd genoemd, geen mensch of ding naar het uiterlijk beschreven) voor een
soort biecht, een zelf-openbaring, en dit gaf er de aantrekkelijkheid van het
authentieke aan; want overigens een móói boek was het lang niet, daarvoor was
het te veel met de zeer gedistingeerde intelligentie, te weinig direct van het lijdende
gemoed uit geschreven. Het was zelfs niet overal interessant, want de gedachten
en meeningen der ik-persoon hadden door hunne vaagheid en door de taal wel
zekeren schijn van iets-bizonders te wezen, maar goed bezien waren ze toch eigenlijk
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niet veel meer dan ongefundeerde, op zichzelf genomen alleronbelangrijkste
opwellingen van een zich in haar stijf burgerkringetje stierlijk vervelend en haar
leven vrijwel verlummelend jong meisje.
Alleen, op enkele bladzijden, vooral die waarin zij vertelde hoe 't met haar ging
toen haar verloofde was gestorven, daar kwam haar lijdend gevoel met volle golven
naar boven, en daar werden wij ontroerd, - hoe wreed het moge schijnen: - daar
genoten wij; en dit was kunstgenot.
Veel meer van zulke bladzijden nu zijn er in ‘Gebroken Licht’. Ook dit boek is in
den ik-vorm geschreven; een vrouw, nu een getrouwde, vertelt er ons van haar
leven, en met hoeveel klem de schrijfster ook in haar voorrede komt verzekeren dat
ze 't heusch
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niet zelf is, evenmin als vroeger in ‘Stille Wegen’, ik geloof dat wij goed doen deze
verklaring met een glimlach en beleefd zwijgen te beantwoorden, er wijders ‘het
onze’ van denkende. Wij willen trouwens gaarne aannemen, dat, wat uiterlijke
omstandigheden betreft, de levens der beide boekenvrouwen in niets op dat van
de schrijfster gelijken; edoch, wij behoeven er E.S. toch wel niet aan te herinneren,
er is iets diepers dan uiterlijke omstandigheden. Hoe dit zij, wij lezen ‘Gebroken
Licht’ op dezelfde wijze als wij ‘Stille Wegen’ lazen, n.l. met het gevoel dat zich hier
een menschenziel tracht te uiten, zich aan ons te openbaren op de meest directe
manier, en het eenige wat ons daarbij hindert is dat die openbaring niet nog véél
directer, veel meer onomwonden geschiedt, dat deze pijnlijke levende de moeite
genomen heeft haar pijn zoozeer te stileeren, haar gevoel in zulk een damesachtig,
uiterst gedistingeerd en kwasi-litterair pakje te steken. Wij worden wel vaak ontroerd,
maar daar is ook dikwijls veel goede wil van ons toe noodig, wij moeten bijna
voortdurend door allerlei verwarrende - somtijds onzinnige - op en over elkaar
geschoven beelden en vergelijkingen dringen - als door een kreupelbosch -; wij
moeten zeer langzaam en aandachtig lezen, en toch ook weer niet al veel ons best
best doen de lange, ingewikkelde volzinnen nauwkeurig te ontleden, veeleer onze
gedachten en gevoel in zekere vaagheid trachten te houden, waarin dan de bedoeling
der schrijfster, hoezeer gezocht en onlogisch die soms uitgedrukt moge zijn, volledig
genoeg wordt verstaan. Maar als we dat doen, en als we daarin slagen, worden ons
geduld en onze goede wil zeer zeker beloond. Wij zien, wij voelen haar dan leven,
deze vrouw en moeder, eerst nog als meisje thuis, in haar heimwee naar de
sympathie der gestorven moeder, in haar liefdevolle verhouding tot den, toch zooveel
verderaf levenden vader, en ook in die minder liefdevolle, maar zéér menschelijke,
tot de tante die de moeder te vervangen bedoelt. Reeds als kind is ze bizonder, in
zich zelf gekeerd, de eenzaamheid zoekende. Typisch dan al haar voorliefde voor
twee rustige, heel zelden gebruikte kamers, al kan men het er gerust voor houden,
dat het niet het kind is geweest, maar de veel later aan hare kindsche jaren
terugdenkende vrouw, die het ‘vreemd’ vond, ‘dat niet alle menschen die
wel-geborgen innigheid van het zelden-bezochte, nooit tot sleurgebruik neergehaalde,
ergens in hun woning voor zichzelf bewaarden: een stil vertrek, zonder bestemming,
waar de afgeleefde meubels geen andere dan vredige, half-verstorven heugenissen
meer meedroegen, maar toch ten alle tijde onbevreesd geopend voor de zegening
van lucht en zon.’ (blz. 36). Wel gelooven we dat het zoozeer gevoelige meisje al
vroeg verlangde naar meer koestering van liefde en teederheid om zich heen, ‘naar
iemand die den kring van koele schemering zou doorbreken, en mij met zich
meenemen naar een warmer wereld’ (blz. 44), of, zooals zij het nu spoedig in krachtig
oplevende vrouwelijkheid uitdrukt, naar ‘den man, in wien mijn eigen leven zou
vergaan, van zelf en voor altijd, zonder schaamte of berouw.’ Zij vindt dien man,
meent hem althans te vinden, en het uitbreken harer liefde voor hem deed wel de
mooiste bladzijden in dit boek ontstaan. Daar tintelt gloed over de zwarte regels!
En toch, al hoe gauw bemerken wij, dat de onrust, die zich in vroeger dagen als
verlangen had geopenbaard, ook na de verloving niet verdwenen is, (blz. 85: ‘De
uren, ook de langste die ons nu met elkaar werden gegund, verbrokkelden zoo kort
en ongedurig, ze konden zich nooit verbreeden tot die bezonken rustigheid, die
geen onzeker einde vlak voor zich vreest’). En ook na het huwelijk, na de zaligheid
der eerste maanden, komt ze terug, die onrust, want ze werd niet door de
omstandigheden alleen veroorzaakt, ze behoorde maar al te zeer en noodlottig tot
den aard dezer vrouw. En nu, als ook de eerste kinderen zijn geboren en het leven
vóór haar schijnt te liggen, vlak en effen, zonder nieuwe heerlijke rijzingen om naar
te verlangen, nu begint haar lijden. Al op haar huwelijksreis trouwens heeft zij het
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voorgevoeld: ‘Wanneer de dag van morgen niet meer mocht aanlichten met een
openschijning van voller geluk - waartoe dan nog het voortgaan in een leven, dat
geen hoogte meer voor zich had?’
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Ik zal niet trachten u over te vertellen wat dan verder wordt verhaald. Hoe de onrust,
de melancholie, de zenuw-ziekte als ge wilt - och, leeft er wel werkelijk ergens een
‘normaal’ mensch? Waar is dan toch de grens tusschen het normale en abnormale?
- hoe de jaloerschheid, het onbestemde verlangen, het heimwee naar het verledene,
en ten slotte misschien ook tijdelijke, physieke oorzaken - maar daarvan gewaagt
de schrijfster niet in haar subjectiviteit! - de vrouw-in-dit-boek na haar derde bevalling
tot niet meer te loochenen krankzinnigheid brachten. Het is alles begrijpelijk en
natuurlijk, niet eens erg zeldzaam, geloof ik, maar het is wel heel droevig. Het ergste
is misschien nog dat men zich in zulke gevallen zelf schuldig gaat gevoelen. ‘Eén
schuld wel kende ik... in mijn donkerste zelf huisde een schuwe gedaante, die
mokkend neerzat in geboeid maar ongebroken verzet, - omdat ik nu voor goed en
vast geplant stond in een blijvend bestaan, waaruit zelfs mijn verbeelding niet meer
reddend weg mocht dolen,’ lezen wij op blz. 176, en vele bladzijden later, als
tusschen haar en haar man ‘geen menschelijke teederheid meer was,’ dit heel
aandoenlijke: ‘Maar zeker zouden zijn klare oogen zien, hoe toch niet alle leelijks
uit eigen schuld alleen geboren werd.’
Nog eens, er is veel aandoenlijks in dit boek, het is met gevoel en aandacht
geschreven, maar helaas ook zoo wonderlijk litteraturig, zoo zonder éénige
levendigheid, éénige afwisseling: één-tonig van het begin tot het eind - en juist die
toon, die gedistingeerd-ingehouden ijdelheid, dat zich interessant vinden - is niet
altijd best uit te staan.
Gebrek aan eenvoud pleegt het echtste, het diepste gevoel in verdenkingte
brengen. Wij kunnen ons zoo moeilijk voorstellen dat iemand die werkelijk véél en
diep geleden heeft niet een heel eenvoudig mensch geworden is.... Maar toch....
H.R.

C.P. Brandt van Doorne, Uit de Gis, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1906.
Dit is het eerste en eenige, wat ik gelezen heb van Brandt van Doorne. Ik stel deze
mededeeling opzettelijk voorop, omdat, wie al véél van een schrijver heeft genoten,
reeds bij het opensnijden van een nieuw boek van hem zekere vreugde gevoelt; hij
is al van te voren gunstig gestemd, en dus eenigszins bevooroordeeld. Doch ik,
toen ik ‘Uit de Gis’ naar mij toetrok en begon open te snijden, voelde niets dan
tegenzin, gewekt door het afschuwelijke omslag, en ik had nog geen dertig bladzijden
gelezen of ik was veroverd, stormenderhand!
Wel zéér in tegenstelling met boeken als die van E.S., mist dit werk alle
litteraturigheid ten eenemale, het mist het zelfs ál te veel; hoe prettig-levendig, hoe
juist gevoeld, hoe geestig en gezellig, hoe sympathiek rechtuit en zonder omwegen...,
ja wat niet al sympathieke hoedanigheden gij aan een boek als dit moogt vinden en ik ben het allemaal met u eens! - ik kan mij toch niet verbeelden dat het in iemand
op zou kunnen komen ‘Uit de Gis’ een model van schrijfkunst te noemen. Van stijl
is zelfs bijna geen sprake. Tenzij van wat men telegramstijl noemt.
En nu moet ge niet zeggen dat dit er niets op aan komt. Wanneer dit boek bij al
zijn overige voortreflijkheden nog de eigenschap had van fraai-geschreven te zijn,
dan zou dat niet alleen de ‘heeren letterkundigen plezier doen’ (zooals gij allicht in
uw baard bromt, malicieuse lezer!) maar dan zou het nog veel meer indruk maken,
dan zou het eenvoudig nog heel wat meer z i j n , dan dat wat het nu is: een pracht
van een mop, allercharmantst verteld, voorgedragen kan men wel zeggen.
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Dit schrijven is praten. Maar gelukkig niet praten zooals een geletterde oude
juffrouw praat, of een commis-voyageur, of een drenzerig kind, of een nuffig jong
meisje, wier papa geluk in zaken heeft gehad, of een oberkelner, of een
geen-tegenspraak-duldende professor in de filosofie, maar zooals een flinke, stoere,
door-en-door eenvoudige en innig goede, en ook wel fijne, karaktervolle kerel praat,
een mannetjesvent met een hart-in-zijn-lijf, een hart van goud - zooals men in deze
alles naar de duurte afmetende tijden pleegt te zeggen. - Een geestige kerel, en
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die ook wel tact heeft en smaak, wel ja, wel zeker, en die wat-je-noemt een artiest
is in zijn vak, maar dat vak is vertellen, leuk, smijdig vertellen, bij den haard, of over
de verschansing geleund, met een sigaar; het is eigenlijk niet... schrijven.
Ik kan me zoo voorstellen, dat Brandt van Doorne, als hij weer zoo'n verhaal
verzonnen heeft, 't zoo leuk-precies in z'n hoofd voelt zitten, met al een heeleboel
aardige psychologische opmerkingen en geestige kleine typeeringen er bij, dat hij
't dan eigenlijk beroerd vindt, dat 't nu ook nog heelemaal geschreven moet worden.
Maar enfin, vooruit maar.., en hij schrijft, pratenderwijs, trachtend vooral den prettigen
toon van levendigen, leuken snijboon niet kwijt te raken waarvoor hij zoo bekend
is. Als de flinke kapitein Bogert in zijn bed ligt te piekeren over zijn dood, die hij snel
voelt naderen, staat er: ‘Hij viel eindelik in een onrustige sluimering. De volgende
ochtend bij het ontwaken, had hij het onbestemde gevoel dat er iets wàs, iets
biezonders... iets... van de vorige dag... dat rust gaf, en toch óók iets vervelends....
O ja. Hij wist het ineens. De ellende zou niet lang duren. Nog 'n week of twee drie,
dan was alles gedaan. Mooi. Maar verder had hij over dat geld gehannest. Nonsens.
Wat deed het er toe? Hij had er toch niet aan.’
Verder citeer, of vertel ik niets óver, uit deze geschiedenis, lezer. Ge mocht eens
gaan denken dat ge er dan al genoeg van wist. En zoo zou ik u berooven van een
verfrisschend genot.
Ik-voor-mij ten minste heb mij zeer geamuseerd met dit boek en eerst toen het
uit was, en ik achterin nog een viertal pagina's vond waarop de vorige boeken van
Brandt van Doorne staan geadverteerd, met vele gunstige attesten, toen eerst werd
ik eenigszins ontstemd. Die advertenties, schreeuwerig, met vette letters, dáár, in
het eigen nieuwe boek - het kwam zoo heelemaal niet overeen met den indruk van
flinken eenvoud en manlijke bescheidenheid, die ik van den schrijver had gekregen.
O, ik begrijp natuurlijk wel, dat het niet op zijn verlangen is gebeurd en dat hij
g e m e e n d z a l h e b b e n er niets tegen te kunnen doen, maar... dan wordt het
tijd dat hij in dat opzicht eens ‘uit de gis’ raakt! Een schrijver als B.v.D. kan met zijn
uitgever overeenkomen dat zijn boek verschijnen zal in een door hem goedgekeurden
vorm.
H.R.

Carl Sundahl, Koloniaaltjes, Schetsen uit het Indische Soldatenleven,
Nijmegen, H. Prakke, 1906.
Drie-en-twintig luchtige schetsjes! De buitenkant van menschen en dingen. Maar
ook de buitenste buitenkant geeft soms genoeg te zien, en ook nog iets te raden:
men kan zich - een vacantiedag - met dit boekje wel bezig-houden.
De kwestie is dat ze toch altijd iets zeer aantrekkelijks houden, avontuurlijke,
onverschillige er-maar-op-los-levers als ze zijn, vechters- en drinkersbazen, die
Jantjes van ons in de groote Oost, en als je nu maar i e t s w a a r s van hen vertelt,
wel dan kan je veel ó ó k - w a a r s verzwijgen, zonder dat je dat al te kwalijk wordt
genomen, en misschien ook zonder dat er al te zeer wordt gelet op de taal waarin
je vertelt - want daar kan een boekje als dit nu niet bepaald tegen! Vreemd eigenlijk
dat iemand die zich een enkele maal toch zoo aardig weet uit te drukken - een
‘verfomfaaid kneveltje’ b.v. is heel goed, en niet minder het ‘hupla, hup-la tempo’
van die kangaroes - vreemd dat zoo iemand toch ook met allerlei versteende
rhetorische beeldjes en meer dergelijk fraais aankomen kan. ‘Een beeld der smart,
zoo staat zij daar alleen, de jonge vrouw’, las ik met aandoening op blz. 15, en iets
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verderop: ‘In deze plechtige avondstilte het doel der reis genaderd zijnde zweven
ook velen hunner gedachten naar het verre vaderland (blz. 21). En dan deze,
inleidende, volzin: ‘Daarvoor vertoonde zich een schilderachtig tooneel’... Hm!... Er
is eigenlijk wel wat erg veel van dezen aard... Maar laat ons maar niet vitten, en
liever, op zijn Papoeaasch: ‘Kaja-kaja-ho-hoo!’ roepen tegen den schrijver, hetgeen
een vriendschapsbetuiging verbeeldt, want hij heeft ons dan toch eenige wel
genoeglijke uren weten te verschaffen.
Carl Sundahl is zonder twijfel een gelukkig
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man; wat bofte hij ook met de keuze van zijn uitgever, die het boekje zonder eenige
poespas, stíl, maar toch zoo echt wélverzorgd - mooie zwarte letter op wollig papier,
keurig titeltje - de wereld in gezonden heeft!
H.R.

E.A.A. van Heekeren, Een Indisch Huwelijk, Amsterdam, H.J.W. Becht,
1906.
Nog een koloniaaltje!...
Van een luitenant, die kersversch uit Holland, acht maanden na zijn aankomst in
een uithoek van de Oost, trouwt met een Indisch meisje; en hoe het hem verging...
Eérlijk wel, maar lang niet kompleet; de vlug geschreven schéts van een roman,
méér niet is dit verhaal. Vlug, en vrij slordig geschreven, levendig, voor 't vaderland
weg. Of de heer van Heekeren er de man naar zijn zou den roman te maken,
waarvan hij ons in dit boekje de omtrekken en hoogstens 'n stuk-of-wat bladzijden
gaf - ik betwijfel het.
Hij is een Jantje-recht-uit, om met Carl Sundahl te spreken, maar een fijn en innig
psycholoog, een opmerker en menschteekenaar schijnt hij niet bepaald te wezen.
Waarom zich dan gewaagd?
Of was het er den heer v. H. alleen om te doen hollandsche jongelui op hun reis
naar Indië een waarschuwing mee te geven? Maar neen, dan had hij naast het
mislukte huwelijk van luitenant van Asperen niet het zeer geslaagde zijns vaderlijken
kapiteins gesteld.
H.R.

Anton Smit, Alice van Westerhove, roman, Amersfoort, Valkhoff & Co.,
zonder jaartal.
Deze... roman (juist!) zal, evenals schrijvers vorige, wel weer vriendelijk ontvangen
worden door ‘publiek’ en ‘pers’. Het schijnt net zoo iets te wezen als ‘Vriend Bart,
roman (juist!), door Anton Smit, prijs ing. f 2.50, in prachtband f 2.90’. Dat boek staat
- kieschheidshalve - achterin ‘Alice van Westerhove’ geadverteerd.
En luister maar eens naar de recensies - ze staan er bij -: ‘Er is iets natuurlijks,
eenvoudigs in de beschrijving van personen en toestanden’, merkt de Arnhemsche
Courant op. ‘Oprecht, eenvoudig van vorm’ ontdekte ook het Dagblad van Z.-Holland.
‘Anton Smit weet ons deze geschiedenis op eenvoudige en onderhoudende manier
te vertellen’, zoo leest men in den Tijdspiegel, en Ds. F.W. Drijver juicht: ‘Alleen om
zijn tendenz heb ik het lief... leve het optimisme!’... ‘Wij noemen het een eenvoudig
boek, omdat het zoo heel natuurlijk is’, verklaart de Kerkelijke Courant met innigheid,
terwijl de Nederl. Spectator, kort en kernig als steeds, typeert: ‘een vlot en frisch
geschreven verhaal’....
Ik twijfel er niet aan of dezelfde lof uit dezelfde pennen wacht ‘Alice van
Westerhove’. Het zullen zeker maar weer énkele eeuwig-ontevredenen zijn, nurksche
vitters, zooals ik, die dézen eenvoud burgerlijke banaliteit, déze oprechtheid al te
onnoozel, deze vlotheid... verschrikkelijk onbeduidend, deze frischheid
allermiserabelst, suf, duf en naargeestig noemen.
Op bl. 11 leest men:
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‘Het benevelend mistgordijn werd dunner, dunner - Hij zag deinende slankheid,
een jonge dame in nauw sluitenden lichtgrijzen reismantel, een licht grijs
sequahhoedje op een hoofd, dat hij mooi vermoedde. De jonge dame kwam nader,
den blik naar de wolken voor zich. Zijn vermoeden werd bewaarheid, hij zag een
marmerwit teint, een rechten, dunnen neus met fijne vleugels, een sneeuw wit, laag
voorhoofd, donkerblond haar, delicaat geronde wangen, kersroode, trotsch
gearqueerde lippen.
Zij bleef staan, en vorstelijk was haar houding, zooals zij daar stond, den blik naar
de nevelenjacht, die zij scheen te bewonderen, als hij. Wel te begrijpen, dacht hij,
dat zoo iemand zich door zoo iets voelt aangetrokken.
Zij wendde het hoofd, kreeg haar bewonderaar in het oog. Minachtend rekten
zich haar lippen, trilden haar fijne neusvleugels. Zij keerde zich van hem af, deinde
heen.
‘Hm,’ mompelde hij spijtig.’
Ja, inderdaad, hm!... hm!... héél erg: hm!
H.R.
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De Beste Wereld-Romans, onder leiding van L. Simons; in
veertiendaagsche afl. van 64 kolom (prijs per 14 dagen 10 cts., per jaar
f2.60). Amst., G. Schreuders.
Nederlandsche Bibliotheek, Amst., G. Schreuders.
Nederlandsche Volksbibliotheek, Brugge, C. Moeyaart.
De Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, van wier streven hier al
verscheiden malen, en steeds met groote sympathie, melding gemaakt is, de
stichtster der ‘Wereld-Bibliotheek’, en der ‘Nederlandsche Bibliotheek’, gaat
onvermoeid voort met haar werk; zij heeft zich thans ten doel gesteld door te dringen
tot in de diepste schuilhoeken van het bederf door slechte lectuur. Zij doet een
aanval op den ‘colportage roman’, op de zeer verderfelijke sensatie-lectuur, die in
straatjes en steegjes, in kelders en krotten, in winkeltjes en op werkplaatsen, en
óók, en misschien wel voorál: in de keukens der ‘heerenhuizen’ door ijverige uitgevers
en hunne vriendelijke trawanten voor een stuiver 's weeks met zooveel succes ‘aan
den man’ (maar vooral niet minder aan de vrouw) plegen ‘gebracht’ te worden. En
zij gaat daarbij m.i. met psychologische nauwkeurigheid te werk. Immers niet met
iets uiterlijk geheel anders en minder doelmatigs, niet met fraaie speren tegen leelijke
geweren tracht zij den vijand te overwinnen. Wat zij aanbiedt het zijn óók romans
in afleveringen, het is óók voor 5 cents in de week te verkrijgen, en het is betrekkelijk
eveneens sensatie-lectuur máár... zoo oneindig betere! Met ‘Londen en Parijs’ van
Dickens is de heer Simons begonnen en zonder twijfel ligt het in zijn plan met zulke,
sterk boeiende en de verbeelding prikkelende, lectuur door te gaan. Volkomen juist!
Dat lijkt mij werkelijk de eenige manier om de Geheimen van het Hof te Versailles
en Maria Monk, de Koningin der Grafgewelven, met al haar lot- en bendgenooten,
op den duur er ónder en er úit te krijgen! Wanneer nu ten minste de uitgevers niet
schromen in hun zoo weldoordacht gekozen lijn door te gaan en den
veroveringsoorlog te voeren niet alleen met hetzelfde wapen (zóóveel verbeterd)
maar ook met dezelfde soldaten (eveneens te verbeteren?) als aan hun machtige
vijanden van de schandaallectuur in zoo grooten getale ten dienste staan. M.a.w.,
wanneer zij nu maar mét den technischen, den prettigen, ook den hoogst
ónaangenamen kant der campagne ten volle aanvaarden en onverwijld een heirleger
van colporteurs aan hun zaak verbinden, waarmede zij er op los kunnen trekken,
huis-aan-huis, straat-aan-straat, stad-na-stad. Want, ziet u, Mietje komt nooit in een
‘boekenwinkel’ tenzij om een nieuwe kroontjespen of een kaart-enveloppie te koopen;
het nieuwste op het ‘gebied’ der belletrie wordt haar nu niet bepaald geregeld ‘ter
inzage’ gezonden. Zij moet in haar keuken, of, als dát niet mag van mevrouw, ‘aan
de deur’ worden opgezocht en tot koopen overreed, met complimentjes over het
mooi gepoetste koperen naambordje, totdat ze met haar arme winter-handen, nog
wat zwart van het fornuis, in haar zak gaat staan te grabbelen naar haar
portemeneetje, waarin misschien, tusschen veel ongepoetst koper, het dubbeltje
nog te vinden is, het dubbeltje dat ‘het doet.’
Het is waarlijk ons aller lof en hartelijke sympathie waard zooals de heeren Simons
en Schreuders, en hun Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, voortgaan
te streven naar hun prachtig doel: de veredeling der populaire boeken, de
verspreiding van zuiverder begrippen omtrent litteratuur. Ook de nieuwe
‘Nederlandsche Bibliotheek’, die stoutmoedig inzette met mevrouw J.A. Simons Mees' veel en terecht geprezen ‘Veroveraar’ (sit omen!), een serie uitsluitend
nederlandsche boeken, geheel op dezelfde wijze uitgevoerd als de bekende
Wereld-Bibliotheek, en even goedkoop, is een pracht van een onderneming; het is
werkelijk zeer de vraag of wij zonder haar wel in het kostelijk bezit zouden gekomen
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zijn van Willem Kloos' Bloemlezing uit Bilderdijk, met hare voortreflijke inleiding, een
opstel over den grooten man, dat op Kloos' gewonen hoog-helderen,
overtuigd-rustigen toon de waarheid zegt, en herzegt - om haar goed te doen
doordringen - en dat zoo aangenaam sober aandoet wanneer men pas zekere
artikelen en oraties gelezen heeft, die, met alle respect
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voor het genie van Bilderdijk, van zekere overdrijving en opgeschroefdheid moeilijk
vrij te pleiten schijnen....
In verband met de uitgaven der Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur
is het een genoegen te wijzen op een soortgelijk streven in Vlaanderen. Ook daar
verschijnt sinds eenigen tijd, bij C. Moeyaert te Brugge, een Nederlandsche
Volksbibliotheek. Voor 35 centiemen kan men er zich Cyriel Buysse's 't Verdriet van
meneer Ongena aanschaffen, voor 50 centiemen: Tony Bergmann's Twee
Rijnlandsche Novellen, voor 75: Virginie Loveling's De Groote Manoeuvers en Omer
Wattez' De Zwalmleeuwen. Flink zoo! Ik zou niet denken dat onze nederlandsche
W.B. geheel onschuldig is aan het verschijnen van deze vlaamsche bibliotheek...
Het is alleen maar jammer, dat de uitgever zijn hollandschen voorganger ook niet
tot voorbeeld heeft genomen, wat het uiterlijke van de boekjes betreft, want hoe
verdienstelijk misschien ook... voor het geld, vergeleken met de W.B. zien de boekjes
er beslist schunnig uit. Wat 'n papier, en wat 'n ouderwetschleelijke omslagen!
Virginie Loveling's boekje is nog het netste. Maar die Zwalmleeuwen! In Holland
zou gelukkig wel niemand meer in zijn hoofd krijgen een titel-naam op een boek te
drukken van den linker-onder- naar den rechter-bovenhoek, en dan nog met een
golf er in, een zwierige zwaaiing! Of, zooals op de Rijnlandsche Novellen, trapjes
te bouwen van de letters alsof het een speelgoed was!... Verder álle lof, maar dat
heet ik wansmaak, heer Moeyaart!...
H.R.

Bloemlezing uit de Werken van Stijn Streuvels, door Dr. J. Aleida Nijland,
Amst., L.J. Veen (zonder jaartal.)
Dr. J. Aleida Nijland, Jacques Perk (Mathilde-Iris), een studie,
Amsterdam, L.J. Veen, 1906.
Die geestdriftige litteratuur-kenster, Dr. J. Aleida Nijland, die zoozeer leeft in de
harten aller tegenwoordige en vele gewezen Amsterdamsche
hooger-burgerschool-meisjes, heeft zich niet alleen tegenover haar leerlingen (aan
wie zij haar studie over Perk opdroeg), en niet alleen tegenover de ‘jongeren’ (‘met
het oog’ op wie zij haar Streuvels-bloemlezing samenstelde) maar tegenover ons
allen verdienstelijk gemaakt. Er is natuurlijk wel 't een en ander dat stellig in een
anthologie uit Streuvels zou zijn opgenomen wanneer deze niet speciaal voor
‘jongeren’ was samengesteld, maar het meeste van 't geen hier gegeven wordt
behoort inderdaad tot het zeer mooie werk van den grooten Vlaming. En het eenige
beslist ónfraaie wat ik vond in dezen bundel is... niet van Streuvels. Het is de
reproductie van zijn portret door de Praetere. Daarin miste ik bijna al het
karakteristieke van Frank Lateur's mooien, manlijk opgewekten, en toch zoo
weemoedigen denkerskop.
In de studie over Perk werken de verstandig-onderrichtende, nooit pedante toon,
het innig enthousiasme, dat nergens in oppervlakkige heldenvereering ontaardt,
zeer weldadig op den lezer.
H.R.

Top Naeff, In den Dop, Utrecht, A.W. Bruna, 1906.
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Een paar woorden nog - meer is ook volstrekt niet noodig - ter aankondiging van
Top Naeff's nieuwe meisjesboek.
Moet ik bekennen dat ik over het meerendeel dezer (welgeteld) 331 genoeglijke
bladzijden als een bakvisch heb zitten giechelen? In Godsnaam, het staat er!... En
zal ik mij vervolgens wreken door met een gewichtig gezicht te gaan zitten beweren
over de litteraire waarde... hm, hm!..., de paedagogische eischen... Ik denk er niet
over! Het eenige effect zou waarschijnlijk zijn dat de schrijfster en hare in vele
opzichten ontzagwekkende lezeressenschaar, een deuntje zouden gaan zitten
ginnegappen over... zekeren recensent...
Het nieuwe boek van Top Naeff behoort m.i. niet tot de Wereld-litteratuur, het zal
ook, vrees ik, wel nooit, als Salzmann's Mierenboekje b.v., tot de standdaardwerken
over opvoedkunde gerekend worden..., máár... het is geestig, levendig, pakkend,
onderhoudend, het is met opgewekte kranigheid geschreven, en... nu ja, het is
amusant, en daarmede basta!
H.R.
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Hendrik Jan Schimmel. †
Toen het tot diepen weemoed stemmend bericht van 't overlijden des heeren
Schimmel tot ons kwam was dit nummer van Elseviers Maandschrift al bijna
afgedrukt. De gelegenheid ontbrak ons dus reeds hier onzen vereerden voorganger
op eenigszins waardige wijze te herdenken. Dit zal nu in de Januari-aflevering
geschieden.
Nu slechts een zeer kort woord van dankbare hulde.
Van de oprichting af, in Januari 1891, tot aan het jaar 1899, was de heer Schimmel
- eerst alleen met Dr. Jan ten Brink, later in samenwerking met de heeren Plemp
van Duiveland en Lapidoth - litterair redacteur van dit tijdschrift. Daarna trok hij zich
terug. Doch wij bleven hem ons ‘eerelid’ noemen. Wat daartoe reden gaf, het was
zijn groote toewijding gedurende de acht jaren zijns redacteurschaps, het waren
niet minder zijn, ook in die volgende jaren, blijvende belangstelling en genegenheid.
Een man van karakter, van edele rechtschapenheid, een man, hoog en ruim in
zijn opvattingen, warm van gemoed, zoo heeft zich de heer Schimmel, ook aan ons,
altijd doen kennen.
Een dankbaar herinneren blijft ons van hem over. Doch dat niet alleen. Genieten
wij niet de vruchten van zijnen arbeid?
DE REDACTIE.
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‘IN DE SCHUUR.’
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Suze Bisschop-Robertson,
door H. de Boer.
Toen het impressionisme, dat in de oud-Hollandsche schilderkunst al aangeduid
en in die der Barbizonners en latere Fransche meesters in romantischen of meer
realistischen geest verkondigd, in de moderne Hollandsche School tot volledige
ontwikkeling was gekomen, bleek het doel waarnaar in de laatste tijden de kunst
had gestreefd, bereikt. In het werk der Amsterdammers, Breitner en Isaac Israëls
schenen de bakens tot het uiterste verzet en de geesten tot een schokkende
impressionabiliteit voor een moment van monumentale stedengrootheid of felle
levensmanifestatie gescherpt. Na de bij alle bewogenheid toch altijd nog gedragen
natuurlyriek der Haagsche landschapschool, waarin de geest in zelfverdieping en
verheffing zich in schijn van het stage levensgebeuren wendde, maar zich zelf daarin
toch in haar door 't leven gelouterden staat verbeeldde, stortte een jongere groep
van schilders en illustrators zich in 't volle gewoel der maatschappij. Voor de laatsten
bleek in het picturale en toen nog minder literair ontwikkelde Holland, zelfs waar
periodieken als Elseviers Geïll. Maandschrift enz. hare bladzijden welwillend
beschikbaar stelden, geen plaats, en alleen de eersten hebben zich staande weten
te houden en gevormd in dat wonderbaarlijke complex der meest verscheiden
geestesstroomingen.
De tijd van rustige groei, van gedragen wording der talenten was voorbij; alleen
enkelen keerden in contemplatie uit de strijdende schilders-milieu's en daarmee uit
het leven terug, meer om voor een eeuwigen dan voor een tijdelijken en tijdigen
roem te arbeiden. Een vreemde verbijsterende kunstroes, waarvan de heftigheid
niet in overeenstemming scheen met de psychische draagkracht dier ontvankelijke
naturen, doorspookte de hoofden. Het was een tijd, meer van geestelijke revolutie
dan van evolutie nog, waarin de meest tegenstrijdige richtingen en theoriën zich
baan zochten te breken. Men noemde zich impressionisten, sensitieven,
contemplatieven, primitieven en symbolisten, nagenoeg allen kunsttheoriën
aanhangende, die van uit Parijs, dat alarmeerende brandpunt der romaansche
cultuur naar hier toe waren overgewaaid. Van een strijden in aaneengesloten
gelederen zooals de Haagsche School had gedaan toen zij in het Hofje van
Nieuwkoop haar aanval op het academisme begon, was geen sprake en elke traditie
die zich te vormen begon, had, bestookt door de felle overtuiging van
andersgezinden, een kort of wankel bestaan.
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Te midden van die algemeene verwarring, nog verergerd door de steeds meer van
het individu eischende strijd om het bestaan, hebben zich enkele figuren staande
gehouden en zich los weten te maken uit dien tumultueuzen chaos waaraan zoowel
uiterlijke als innerlijke harmonie ontbrak. Maar 't spreekt bijna vanzelf dat zij allen
min of meer tot vereenzelving en verbizondering werden aangedreven. En nog altijd
loopen er door dat geestelijke noodlot geslagenen en gedeeltelijk of geheel
verdwaasden rond, wier uitloopende intenties den lateren kunsthistoricus elke clas-
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sificatie bijkans onmogelijk en in elk geval moeilijk zullen maken, daar het critisch
besef zich in een eindeloosheid van nuanceeringen verliest.
Gemakkelijker dan de oorzaken, laten zich in het kort bestek van een essay waarin
men zich tot een enkele schildersfiguur - hier die van Suze Bisschop-Robertson heeft te bepalen, de feiten van die bijna tot een débacle voerende cultus van het
alleen-geestelijke aanwijzen. Wel heeft men die eerste gezocht in een overmaat
van intellektualiteits-verfijning en picturale overbeschaving, doch dan nog is het
gewaagd een neerslachtige conclusie te trekken, daar waar oorzaak en gevolg zich
zoo moeilijk van de voorwaarden tot een nieuwe kunstleer, die der later opbloeiende,
decoratieve en andere sierkunsten, laten onderscheiden. Elke belangrijke periode
van kentering heeft iets van dat koortsachtige, ongebreidelde en onbevredigende
der ideëele verlangens gekend. De oorzaak vindt zijn verklaring in den tijd waarin
de menschheid uit onklaarheid, duisternis en verwarring zich opmaakt tot het
onderzoek en met den geest bewonen van nieuwe ideëele sferen. En opgegroeid
tusschen oude overleveringen in, zijn het enkele der úit-stekende figuren, die het
eerst op nieuwe horizonten wijzen.

‘NAAKTFIGUURTJE’.

Ik ben overtuigd dat een algemeener, begrijpender kennis van die zoo bewogen
en interessante periode, welke hier slechts in enkele vage kontoeren was aan te
duiden, er veel toe zou bijdragen de populariteit van die groep artiesten waartoe
ook Suze Bisschop-Robertson behoort, te vergrooten. Evenals anderen van haar
generatie heeft ze langen tijd door de speelsche en wispelturige aandacht der massa
veronachtzaamd, het leven van een dier artistieke vereenzaamden geleid, wier werk
en streven slechts wordt opgemerkt door enkele gelijkvoelenden en critisch meerzijdig
begaafden. De kwaliteiten van haar kunst zijn niet bij uitstek die welke door de
massa plegen opgemerkt te worden. De verdieping is daarvoor te veel naar den
kant van het psychische bij een schijnbare verwaarloozing van het uiterlijk. Want
hoe gaarne men het zich ook als een winst der latere tijden opdringt, het besef bij
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de meerderheid, van het noodwendige der eenheid van vorm en inhoud, waarvan
elk rechtgeaard kunstenaar doordrongen is, is inderdaad nog zeer sporadisch.
Er zou een uitvoerige studie toe noodig zijn om na te gaan en vast te stellen welke
stroomingen, welke invloeden van uit Zuid- en West-Europa hier het verdere verloop
der picturale kunsten bepaalden. Maar als zeker is wel aan te nemen dat in 't
algemeen de schilderséruditie welke een noodzakelijk gevolg was der in nagenoeg
alle geesteslagen doordringende kunstformules der Haagsche School,
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de vruchtbare bodem is geweest waarop zich menig talent van goeden rang heeft
ontwikkeld. Zooals gezegd is dat in Shakespeare's dramatisch zoo vruchtbaren tijd
elk tooneelminnend intellekt in staat was een vertoonbaar stuk te schrijven, zoo zou
men ook geneigd zijn te gelooven dat ieder min of meer kunstgevoelige, die door
omstandigheden of toevalligerwijs geleerd had met zekeren ernst of spelenderwijs
het penseel te hanteeren, in staat was een toonbaar schilderij te produceeren dat
aan zekere eischen van - 't zij dan schoolsche - voordracht en compositie voldeed.
Moe van deze ingeburgerde traditie welke de nieuwe verlangens van een jong
geslacht niet bevredigen kon, hebben een aantal zich van die conventie weten los
te maken. Is het verrassend te zien hoe dat picturale virtuozendom, dat wij uit de
e

17 eeuw kennen, zich op moderne wijze min of meer herhaalde - de waardeering
voor hen die de glorie van gemakkelijk te bereiken successen hebben prijs gegeven
ten bate van een sterker uitgesproken individualiteit, moet in dat besef groeien.
Tot die groep schilders behoort Suze Bisschop-Robertson. Wanneer we nagaan
wat zij van het Haagsche tonalisme heeft geleerd, dan stuiten we niet op direct voor
de hand liggende gevolgtrekkingen. Meer coloriste dan tonaliste, vindt men in haar
werk opvallender de kwaliteiten van het impressionisme in het algemeen dan van
het Haagsche tonalisme in het bizonder. Daarvoor zijn ook, als gewoonlijk, uit de
omstandigheden verklaarbare oorzaken aan te voeren. Wat chronologische
bizonderheden mogen dat helpen verduidelijken.

‘AANKLEEDEN’.

Suze Robertson werd te 's-Gravenhage geboren. Op de teekenacademie aldaar
behaalde zij in twee jaar tijds de acte voor middelbaar onderwijs handteekenen.
Daar werkte men vrij en gezamentlijk onder leiding van Koelman die, wanneer de
Teekenmaatschappij (waartoe Jozef Israëls, Bosboom, de Marissen enz. behoorden)
in het gebouw der academie tentoonstelde, over die moderne barbaren, die met
alle traditioneele regels den spot schenen te drijven, wel het hoofd placht te
schudden, maar die als intellektueel welonderlegd man ook aan zijn leerlingen iets
van zijn ruimen kijk meedeelde. Maar tevens
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zal Suze Robertson hier natuurlijk volop gelegenheid hebben gehad met het
classisisme dat zelfs nog in onze dagen woedt, kennis te maken. Toen zij als leerares
aan de H.B.S. te Rotterdam verbonden was, maakte zij in het gebouw der academie
waar de Hagenaars exposeerden, kennis met het werk van P. van der Velden, tot
wien zij zich wendde met het verzoek om schilderles, wat deze haar dan ook twee
jaar lang, voor zijn vertrek naar Australië, gaf. Van der Velden was een dier schilders
die, evenals Albert Neuhuys, toen ter tijde nog de struggle for life op een moeizame
wijze had door te maken. En toen hij genoodzaakt was geregeld les te geven en
men hem in plaats van zijn eensdeels aan de oud-Hollandsche genre-schilders
herinnerende, maar overigens moderner geschilderde, gemoedelijke
kroegtafereeltjes, lieve verhaaltjes te illustreeren vroeg, toen bewandelde deze in
elk geval franke schilder met zijn kloeke gave techniek, zijn toonvol coloriet en aanleg
voor ongedwongen, lustige persoonstypeering, een terrein waarop hij niet thuis
behoorde.
Wat Suze Robertson van hem geleerd heeft, is uit haar zoo karakteristiek eigen
en zooveel moderner werk niet aanstonds op te maken. Haar zullen vooral zijn
coloristische neigingen en plastische schildersbegaafdheid aangetrokken hebben,
hoewel men, wat bij iemand van zoo uitgesproken individualiteit niet bevreemdt,
daarvan in haar latere werk nergens ópvallenden invloed vindt.
Later tot leerares in Amsterdam benoemd, werkte zij een tijd lang in vrije uren
aan de academie en daar kwam zij met haar individualistische neigingen min of
meer in botsing met de intenties van Allebé, die wel niet direct haar leermeester is
geweest, maar wiens geest toch het onderwijs aldaar beheerschte. En toen zij
wegging heette het dan ook dat al wat door Suze Robertson was ingevoerd zoo
spoedig mogelijk vergeten diende te worden. Later heeft zij van dien kant meer
erkenning genoten.

‘MEISJE MET KAN’.
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‘OUDHEIDSTALLETJE’.

Toen ter tijde had de Haagsche School al waardeering gevonden. Breitner, Bauer,
de Zwart, in haar tradities gevormd, waren al kloek aan den arbeid. Suze Robertson's
kunst wortelt in de kenteringsperiode die op den volbloei van het impressionisme
volgde. En met Breitner en de Zwart heeft zij soms stellig iets in den stijl gemeen.
Zij kwam in dien wilden, verwarden tijd die even aan de oprichting van den
Haagschen Kunstkring vooraf ging, die tijd welke zich kenmerkt door den
onbevredigenden, onopgelosten strijd tusschen willen en kunnen.

STILLEVEN.

Doch er was in haar, die met de verguizing der Marissen door een wat afgedwaald
en in eenzijdigheid zijn kracht zoekend geslacht, niet meeging, te veel van den
ingetogen aard der impressionisten die zij bewonderde, om in die algemeene débacle
welke ik hier boven in vage kontoeren teekende, mee ten onder te gaan. Zij heeft
den val van anderen mee moeten aanzien, en hoewel zij zelf aan alle leerstelligheid
waarschijnlijk den brui gaf, zag zij toch zeer goed het onderscheid tusschen
évolutionaire en révolutionaire tendenzen. En toch heeft men tegen dien tijd als
fond, haar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

360
werk te zien om het volkomen te kunnen begrijpen, wijl het in zekeren zin en op een
bepaald gebied de oplossing geeft van toen ter tijde gestelde psychische problemen.
Merkwaardige illustraties van den toen en nog heerschenden geest zijn dan zelfs
enkele van haar atelier-interieurs. Wij, van nog lateren tijd zien daarin een liefdevol
hechten aan de artistieke allures, de gedachten- en levens-sfeer van dat groot,
hel-lichtend, maar kort verleden. Doorvoed met de beginselen der impressionistische
en vroeger-eeuwsche tradities, een soort intellektueel-schilderkundige érudits
vormende, die oogen hadden voor het mooie, behagelijke der oude uit het volksleven
opgebloeide sierkunsten, vond men er behagen in zijn atelier te tooien met een
fantastisch allegaartje van artistieke prullen, bibelots, kandelabers, pauweveeren,
judaspenningen, perzische sjaals en tapijten, oud tin en koper en al wat een fijne
neus uit de eerbiedwaardige rommelzoo van een oud kasteel of uit boerenwoningen
wist op te speuren. De Bock dien men, ook wat een in sommige schilderijen opvallend
typisch coloriet betreft, in zekere mate een érudit kan noemen, iemand wiens
kleurgevoel bij een overigens verrassende oorspronkelijkheid in die enkele
keurwerken welke ik bedoel, steunde op de vondsten van anderen, was zulk een
precieus, met een merkwaardig, wonderzinnig instinct begaafd verzamelaar. Jongere
sierkunstenaars die aan deze neigingen ongetwijfeld het een en ander danken,
hebben zich langzamerhand van de suggestie dezer te alleen-picturale interieurs
weten los te maken, om den algemeenen smaak in positiever banen te leiden.
Het moet allerminst verwonderen dat deze schilderes behagen vindt in al die
getuigenissen van fijn vorm- en kleur-gevoel uit een oud verleden en ze samenschikt
tot een behagelijk interieur-geheel. Men kan in het afbeelden hiervan een soort
stillevenkunst zien, die een wat ruimer arrangement toelaat en tevens de gelegenheid
biedt tot bruyanter levensmanifestatie. Want die deftige, toonvolle en van kleur zoo
rijpe milieu's die Suze Robertson heeft geschilderd, ademen heel de eigendommelijke
artistieke atmosfeer van dien tijd. In dit milieu toch heeft de schilderes voor een
goed deel den strijd voor haar ideaal volstreden. En eenmaal doorgedrongen in
deze sfeer, zal men ook dadelijk haar verdere intenties kunnen begrijpen.

‘IN RUST’.

Zoo'n milieu heeft ten slotte niet meer het gezochte, het grillige van een meer
toevallig of doelbewust arrangement. Men voelt dat het bewoond is, dat de atmosfeer
er eene is met een zekere mate van menschelijkheid vervuld, en dat rechtvaardigt
hier ook die impulsieve voordracht, die vooral van innerlijk mouvement getuigt en
van een bewogen liefde voor dat haar zoo intiem vertrouwde interieur, waarvan zij
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mij zeide ook nu nog niet, terwijl haar woning na haar huwelijk met den schilder
Richard Bisschop in een andere wijk ligt, te kunnen scheiden.
In dit atelier composeert zij haar meer eigenlijke stillevens en schildert zij haar
figuren met die martiale levens-expressie die haar eens voor altijd een aparte plaats
geven in onze jongere schilderkunst.
Hier waagt zij zich aan een genre dat in de Hollandsche kunst min of meer
ongewoon is en waar bij wijlen de invloeden van een vreemde niet eigendommelijk
Hollandsche

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

361
geestescultuur merkbaar zijn. Maar die invloeden hebben haar niet overheerscht
Zij hebben alleen verwante, doch geheel persoonlijke gevoelens wakker geroepen.
Men zou deze uitingen de lyrische interpretatie van een waargenomen ziels- of
gemoeds-actie kunnen noemen, en hier nadert de felle of meer meewarige
aandoenlijkheid dier figurale en mimische expressies somwijlen de sfeer van het
*)
pathologische.

‘SPINSTERS’.

Wanneer we naspeuren welke invloeden zij ondergaan heeft, dan zou men voor
zoover 't bovenbedoelde reeks betreft, kunnen wijzen op Mancini, elders weer op
Millet en de Primitieven. Misschien heeft ook iets van den hijgenden, broeienden
ademtocht, van het ongebreidelde verlangen, de sensitivistische verrukking welke
door sommige van Van Gogh's werken siddert, haar bij het streven naar een nieuwe,
eigen levensynthese beroerd. En dan kan er als gevolg van haar Schotsche afkomst
herinnerd worden aan dat delicate, bijna decoratieve kleurgevoel, dat niet het minst
behagen vond in de soepelige lichaamsblankheid der rosharigen, die ook zij meer
dan eens met voorkeur te schilderen schijnt.
Mancini, de laat begrepen schilder bij wien soms achter den momenteelen schijn,
het geblikker en geschater van felle kleuren, het grimmig levensleed verholen lacht,
Whistler die elke toonkleur wist door te voeren en te verdiepen tot een verfijnd
psychische beteekenis, dat zijn de verscheiden aangelegde vertegenwoordigers
van een kunst waaraan zij meer door haar aard en voordracht, dan naar wezen
verwant is.
Geheel in tegenstelling met de universeele kunstenaarsaanleg der middeleeuwers,
van wie zij naar eigen overtuiging vermeenen veel geleerd te hebben, zijn er in de
nieuwere kunst een aantal artistieke naturen geweest, wier individualisme zich op
sterke wijze ontwikkelde en die er zich toe aangetrokken gevoelden niet het leven
in zijn algemeenheid, maar in zijn verbizonderingen uit te beelden. Ver van het
gewoel der wereld in eigen vereenzaming teruggetrokken, boeide hen een
verschijning uit de eindelooze reeks, die vanuit hun geestelijke onbewustheid kwam
opdoemen.
Laat het proces zich eenvoudiger voltrokken hebben. Nemen we aan dat deze
schilderes een zeker onderwerp bekoorde en dat zij zich tot het schilderen daarvan
*)

Ik meen goed te doen met er den nadruk op te leggen dat dit pathologische dan niet een
uiting van haar eigen kunstenaarsaard, maar van het wezen der door haar uitgebeelde figuren
is.
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zette. Het schokkend impressionabele (zie het gereproduceerde kinderkopje) in
zoo'n geval, de plotse den toeschouwer hevig aangrijpende manifestatie van diep
en fel psychisch leven, wijzen er op dat, vóor dat de schilderes tot een dergelijk
resultaat kon komen, zich een psychologisch proces moet voltrokken hebben en
dat toevallig de tastbare verschijning van het model den immaterieelen schijn der
idee dekte. Bij groote schilders als Rembrandt, Daumier of Millet is dat nooit anders
geweest. Alleen is bij den een het transformatie-vermogen sterker dan bij den ander,
of wel het eene moment sterker dan het andere, terwijl bij Rembrandt b.v. wat dit
betreft het evenwicht gewoonlijk opmerkelijk is.
Bij de minder sterk geëquilibreerde moderne
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naturen overweegt gemeenlijk het psychische en datzelfde geeft aan enkele van
Suze Bisschop-Robertson's impulsief neergeborstelde figuurstukken dat ietwat
mystische, bijna hallucinaire karakter dat men alleen maar bij de meer diep
aangelegde naturen vindt. Haar figuurstukken en interieurs zou men in twee klassen
kunnen indeelen: die waarin de subjectieve visie en die waarin de momenteel
natuurlijke levensexpressie overheerscht. Die werken van haar, waarin de beide
uitersten in harmonische eenheid samensmelten, zijn de meest preferabele, maar
ze zijn, evenals in elk kunstgenre, zeldzaam. Ze zijn zoo zeldzaam, dat, om eens
twee onvergelijkelijke voorbeelden te noemen, terwijl in Rembrandt's Nachtwacht
de strijd tusschen die twee uitersten woedt en heerscht, deze pas in de Staalmeesters
op een overtuigende en bevredigende wijze bevochten wordt. Van Suze
Bisschop-Robertson ken ik een important werk waarin dat gebeurt, het is het groote
stilleven waarvan men hier tusschen den tekst een reproductie vindt.

STILLEVEN. INTERIEUR; ATELIER-KIJKJE.

Stellig heeft ook haar het leven in een aantal zijner verscheiden vormen geboeid.
Behalve stillevens en figuurstukken, schilderde zij interieurs, enkele landschappen,
waaronder herfstavondméditaties en enkele buitenhuisgevalletjes. In deze laatsten
heeft haar hartstocht voor kleur zich wel het felst uitgesproken. Een wit huismuurtje,
het blauw of groen en geel van blinden, het gloeiende rood van daken en daarbij
een vrouwenfiguurtje in schaduw op een binnenplaatsje, en dit alles onder de felle
blaking van een door de zwaar blauwe lucht cirkelende zon, dat alles saamgevoegd,
saamgeborsteld tot een infernale impressie van kleur... ziedaar iets wat opvallend
tegen de traditioneele opvatting indruischt. Anders weer dan deze kleurvolle reeks,
zijn die enkele achterbuurtslopjes, waar in massale rijzing, de grauwe dreigend naar
elkaar toewijkende huismuren den indruk verwekken van imposante architectuur.
Ook hier is de kijk geheel nieuw en eigen. Hoezeer zij hier ook mag afwijken van
het principe der oud-Hollandsche School die zooiets argeloozer placht aan te zien
en het met koesterende aandacht tot in détails zocht af te beelden, zoodat ook het
geval zelf iets bij uitstek boeiends verkreeg, hoezeer dat princiep door een groot
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deel der impressionistische school schijnt verlaten...., men zal na redelijke
gevoelsoverweging moeten toegeven dat ook dit nieuwe principe, dat állereerst van
den totaal-indruk en de ideeële expressie uitgaat, recht van bestaan heeft.
Er hangt in 't Museum Mesdag een schilderstuk van Décamps, honden in de felle
gloeiing der zon bij hun kot, met afgekloven beenderen voor zich als de macabere
restanten van een
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moordadig maal, terwijl ginds tegen een vaalwitte muur een varken zich den
borsteligen rug schuurt. Dit is de meest nuchtere realiteit die men zich kan denken.
En toch geloof ik dat geen helsch spectacle, geen inferno in staat is feller aan te
grijpen dan de moordadige zonnedagstilte welke hier heerscht.
Ik haal dit meesterwerk der Fransche School aan om er aan te herinneren, dat
onder de schijnbare alledaagschheid van een geval, een diepe aangrijpende intentie
kan steken. Van Gogh, de onbegrepen schilder in zijn Brabantschen tijd heeft in
zijn Aardappeleters mogelijk nog dieper geraakt, en hoe moet het iemand te moede
worden in het besef van de onberekenbare waarde van zulke standaardwerken
wanneer hij bemerkt hoe tam de impressionistische traditie in een geesteloos
produceeren van binnenhuisgevalletjes etc. welke een zoo levendige exporthandel
in 't leven riep, verloopt.

SLAPEND MEISJE.

Suze Robertson behoort tot degenen die tegen dit bedrijf front hebben gemaakt.
Van haar interieurs, waaronder nu en dan ook een intiem, diep-tonig geschilderd,
huiselijk tafereeltje voorkomt, doemt in mijn herinnering naar voren een
aardappelschillende vrouw, zittende bij een ruw houten tafel aan 't venster met als
tweede plan een gangetje of overloop met enkele zonnige lichtspelingen. Bij
onbevangen aandacht vindt men ook hier een aantal der gewone
binnenhuis-kwaliteiten. De rustige bezigheid van het rimpelige, tanige besje met
haar wit mutsje op, dat in die zoevende, zware binnenhuisstilte zoo voelbaar haar
leventje leeft, is goed geobserveerd. De bouw van het gegeven is hecht en stevig,
elke penseelstreep is ten slotte verantwoord, nergens duf en saai en het geheel
beeft en gloedt in dien gedempt sonoren toon van licht en schaduw welke het
doordringt, terwijl de enkele lichttintelingen de egaalheid der stemming wat verbreken.
Treffender van actie is nog de zich bij 't vensterlicht aankleedende boerenvrouw
met haar licht jakje. Dat pakt aanstonds als raak, men voelt de totale verdieptheid
dier vrouw in haar bezigheid, terwijl het binnenvallende licht het teekenende van
die actie nog verscherpt.
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Houdt hiertegen nu een der u welbekende traditioneele binnenhuisgevalletjes, ik
bedoel niet van de goeden, zooals Neuhuys, Israels, Mauve of Bosboom, maar van
hun decadenten en ge zult de grootere zwaarheid voelen van dezen geest, die op
iets van dieper, en misschien duisterder beteekenis uittoog dan 't vinden van een
enkel schilderachtig sujet en die van zoo'n bezigheid dadelijk iets maakte dat u bindt
door het beteekenisvolle dier doodgewone daad. Het geheel is wat ruiger,
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mogelijk zelfs wat rauwer geschilderd dan men 't nu gaarne wil. Maar er is hier dan
ook iets anders dan 't gewone aan de orde.
Het ongemeene, van het traditioneele afwijkende treedt sterker naar voren in de
figuurstukken. Hier is - zonderen we enkele modelstudies uit - de psychische
expressie overheerschend. Een teekening als ‘In Gedachten’ zou men als overgang
kunnen beschouwen tot deze reeks. Hoewel zoo'n vlot gewasschen teekening door
het domineerende der kleur het eerst opvalt, blijkt toch bij nauwkeuriger observatie,
dat die kleurtotaliteit ten slotte toch niet het einddoel was. De bij den aanzet vloeiende
verfmassa is zorgzaam beheerscht, in de teekening ging het bindende samenstel
niet verloren en in dat vlottende geheel bloeit, zuiver geaccentueerd, de in dat
meisjeskopje uitgesproken, actie en gelaatsuitdrukking bepalende gedachte op.

‘HET WITTE HUIS’.

Gedecideerder van lijn, uitvoeriger gedetailleerd en plastisch vaster van bouw, is
het ‘Slapende Meisje’. Men behoeft niet veel in de wereld der schilderkunst
rondgekeken te hebben om te zien dat hier invloed van Mancini te constateeren is.
Maar het overigens geheel in eigen trant geboetseerde kopje is er niet minder om.
Zorgzaam, mooi en gevoelig van ronding in fijn genuanceerde overgangen van licht
naar donker is het gelaat geschilderd, en rustig steekt het af tegen het ruig
geborstelde fond. Het is gedompeld in de sfeer der burgelijke milieu's, zónder veel
schilderachtige omhaal, een gewoon levens-geval met aandacht aangekeken en
met liefde voor breede realistiek behandeld.
Aangrijpender en doordringender van analyse is nog een teekening die eveneens
een slapend meisje met op den linker schouder neerzinkend hoofd laat zien en
boeiender in elk geval een studiekop in krijt. Met een nerveuze drift bijna, is dit
vrouwenkopje op het papier geworpen, en méer dan enkele zielsexpressie, is het
gemoeds-expressie geworden. Een teekening geheel met gevoel doorademd; de
hand groefde onder directe impuls dat fijn genuanceerde geheel van ragge
aandoeningen, die aan het bijna martiale kopje met de fluweelig donker brandende
vlekken der oogen daarin, een weemoedige expressie geven, in enkele krasse,
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soms weer half uitgewischte lijnen op het papier, en ik ken geen meer onder
suggestie brengende uiting van dit in jong Holland merkwaardige talent, of het moest
die geschilderde naakte meisjesfiguur zijn, waarvan de expressie bij al het fragiele
dat zoo'n teer leventje ademt, toch tevens nog iets nijpenders heeft.
Daar rijst tegen een tonig licht fond ineens, met die schokkende impressionabiliteit,
waarop ik hierboven doelde, het martiale,
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vreemd starende kopje naar voren. Dit is niet het gewone impressionistische, dit is
de visie geheven in die geestes-sferen waaraan zich het hallucinaire der grootere
geesten als de oude Breughel, Rembrandt en Daumier min of meer verwant toont.
Hoe komt 't toch dat dit kopje in de omlijsting van het donkere haar, dat tegen 't
zilver-grijze fond vlekt en met zoo felle drift geschilderd schijnt, zoo dat men de
aandoening, welke de hand die het penseel voerde bezielde, kan navoelen, terwijl
het bronskleurige gelaat even neigt op het blanke lijfje met de rose teêre zwelling
der nog niet ontloken borsten... hoe komt 't dat die als vergeestelijkte verschijning
ons met een zoo plotse, onverklaarbare ontroering treft, terwijl zooveel andere
ongetwijfeld knapper, vaardiger en zelfs niet zonder brio geschilderde figuurstukken
ons onaangedaan kunnen laten. Het antwoord ligt, dunkt ons, in de vraag zelf
besloten. Het is er mee als met een simpel potje met bloemen of distels van Verster,
dat schooner kan zijn dan een officieel erkend en lang gehuldigd meesterwerk...
een wetenschap, te voelen en niet aan te leeren.

‘HET DORPSHOEKJE’.

Bij al het schijnbaar schetsmatige in werken als deze treft daarin een forsch of
meer gevoelig modelé. Met een opmerkelijke plastiek staan de figuren in de
luchtomhuldheid en zelfs in het zooeven aangeduide kinderfiguurtje dat eigenlijk
niets anders is dan de vertastbaring van een psychisch moment, met iets misschien
van den afschijn van het pathologische verwordingsleven der milieu's waaruit de
schilders gewoonlijk hun modellen halen, zelfs in dat blij boeiende en tevens tot
meewarigheid stemmende kopje is bij alle lust voor stil lichtende kleernuances welke
het penseel als streelend tot een smeltende diep-donkere en zilvergrijze tonaliteit
verbond, de plastische vormaanduiding niet verwaarloosd. En hier mogen ook enkele
dier eenvoudige modelstudies gememoreerd worden, zooals ze er verscheidene
schilderde, naakte slanke jonge-meisjesfiguren met ros haar, in warme koesterende
tonen met minder vitaliteit gegeven, maar met in hun wat decoratief en toch dieptonig
gamma iets van den latenten schijn dier stille levens.
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Men zou kunnen meenen dat van hieruit naar de sfeer van 't stilleven maar een
kleine overgang was. Toch is de geesteshouding van de schilderes hier eene andere.
Inderdaad is zij over 't algemeen eene juist tegenovergestelde in de kunst. Maar
dat er ondanks dat verschil overeenkomst kan zijn, heeft al sinds lang het
overeenkomstige in sommig werk van Rembrandt en van den superieuren
oud-Hollandschen stillevenschilder Willem Kalf bewezen. Het zijn de uitersten
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die elkaar raken en reeds bij den aanvang dezer essay wees ik er op dat men bij
een karakteristiek van het werk van Suze Bisschop-Robertson had uit te gaan van
die intieme atelier-sfeer van waaruit naast die van het figuurschilderen wel het meest
geleidelijk een stillevenkunst placht te ontbloeien.
Ook hier is de uiting verschillend; nu eens frappant om het bruyante der voordracht
die op groote innerlijke bewogenheid wijst, dan weer imponeerend door de
diepverzadigde deftige kleurtotaliteit en meer stijlvolle voordracht - welke kwaliteiten
men, naast een voor dit temperament wel opmerkelijke artistieke zelfbeheersching
vereenigd vindt in dat allerbelangrijkste harer stillevens dat door een vreemde
samenloop van omstandigheden een aangewezen plaats in 't Museum Boymans
niet vond. De reproductie gaat hierbij en ik behoef dit werk waarvan men de egaal
natuurlijke kleur tegen een donker fond wel ongeveer uit de samenstellende deelen
zelf kan opmaken, dus niet nader te omschrijven.

HET BINNENPLAATSJE.

Wat er voor wonderbaarlijks kan omgaan in de sfeer der stillevenkunst, dat hier
ook zelfs bij een schijnbaar zoo prozaïsch en onbruikbaar onderwerp, geheime
ziele-problemen kunnen aangeroerd worden, heeft Kalf bewezen in zijn tintelfijne
voordracht, zijn smetteloos zuiveren stijl, zijn echte rascultuur, terwijl hij uit de
broeihitte eener in zich zelf verzonken verbeelding, de edelste parels wist op te
diepen, evenals Floris Verster die het mysterieuze leven der, in de hen omhullende
atmosfeer ademende bloemen vertolkte, of een enkel grillig gevormd Chineesch
potje met klaprozen en stroobloeien als een magisch wonder, geheimvol wist te
doen oplichten van uit den bevenden schemer van een diepkleurig fond. Suze
Robertson nadert hier, meer dan in
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haar meestentijds van kleur doorvoede stillevens, de sobere visie, de zuivere
voordracht van het bekende stilleven van Millet in 't Museum Mesdag. En hoewel
Millet, aarzeloozer, dieper tast - want ook hier is de zware adem van dien geweldigen
dramatischen epicus voelbaar - hoewel het aristocratisch ingetogen werk van Kalf
en het uitbundige vroege werk van Verster van luisterrijker geheimen vol schijnt,
zoo is toch ook hier in den statig breeden vasten bouw van een simpel
stilleven-interieur, een dier psychisch picturale problemen welke geen wetenschap
vermag te benaderen en een reflectief analytische critiek slechts moeizaam vermag
aan te duiden, in een ruige bijkans nergens falende, merkwaardig positieve
voordracht en een levenden, den eigen harstocht welbeheerschenden
samenvattenden stijl, op een meesterlijke wijze tot oplossing gebracht. Hier staat
men voor een der interesantste werken der moderne stillevenkunst; de tonaliteit
heeft dat bijna tastbare, dat met rustige gemoedsvolheid doordrongene dat het
specifiek Hollandsche palet, hetwelk zijn voortreffelijk kleurgehalte ten eenen deele
dankt aan de door tallooze middentonen zoo egaal en toch tevens zoo rijk
samengestelde vlottende binnenhuis-atmosfeer, zoo eigenaardig kenmerkt.
Hier vindt men niet de opvallendste, maar wel enkele der diepste eigenschappen
van dit kunstenaars-talent nagenoeg compleet.
Iemand met deze neigingen, zich ontwikkelende in een zoo gevaarvollen tijd met
de eigenschappen van een natuur- en cultuurtalent beide, levende in een ander
land met een traditie die zich op een minder degelijke basis gevestigd had, zou
gevaar geloopen hebben in decadentie te vervallen. Hier hebben die eigenschappen
elkaar soms bestreden en kwaad gedaan, soms aangevuld, en het resultaat is ten
slotte geweest dat we een opmerkelijke schildersfiguur als een der meest typische
representanten van een in de Hollandsche cultuur geheel nieuwe en in de
schilderkunst al weer bijna afgesloten periode, zijn rijker geworden. Met die van
deze phase, is ook de ontwikkelingsgang van dit talent min of meer bepaald. Op
wat Suze Bisschop-Robertson praesteerde heb ik samenvattend in breede
aanduidingen gewezen, wat zij verder zal geven zal werk van vermoedelijk rijper
en ingetogener dracht zijn, gewoonlijk het eindelijke resultaat van een in hevigen,
gevaarvollen strijd gegroeide en staande gebleven overtuiging.
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De wandschildering in het protestantsche kerkgebouw te
Rosendaal in Gelderland.
Door dr. J.D. Bierens de Haan.
Het is maar al te waar, dat het religieus bewustzijn in het Christendom der laatste
eeuwen niet pikturaal-kunstlievend is. Dit wil niet zeggen, dat religieuse menschen
niet schilderlievend waren, noch dat kunstlievende bij voorkeur waren onreligieus;
maar het wil zeggen, dat religie en kunstzin geen noodzakelijk verband meer hielden.
De religieuse idee is de idee der eenheid van den mensch met God; en het valt
waarlijk niet te zeggen dat onze schilders bij voorkeur door deze idee zijn
geinspireerd.

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN.

Ook waar bijbelsche tafereelen zoo menigmaal de onderwerpen hebben aangeboden
voor de schilderkunst is het niet allermeest de religieuse idee geweest, welke men
daarbij wilde vertolken, doch veeleer het echt-menschelijke, dat in deze tafereelen
en verhalen en gestalten spreekt. Alzoo Rembrandt en Dürer. Alzoo ook anderen.
En waar niet dit echt menschelijke uitgedrukt werd, zooals bij de Italianiseerende
de

de

meesters der 17 eeuw en de klassicistische der 19 (Schnorr von Carolsfeld c.s.),
kregen wij een leeg en koud vertoon van schilderbekwaamheid, konventioneele
plechtigheid of zoetheid, waar alle religieuse ziel in ontbrak. De religieuse kunst was
niet meer aan de orde, omdat ook de religieus-geestelijke bezinning niet meer als
voorheen den nadruk legde op het zichtbare, voorgestelde en afbeeldbare. Verhaal,
zichtbare gestalte, legende raakten op den achtergrond voor het onafbeeldbare:
het begrip en de dogmatiek. De Roomsche kerk was er in dit opzicht niet beter aan
toe dan de protestantsche; dit onderscheid bestond alleen, dat de eerste aan het
begrip van religieuse schilderkunst welgezind bleef, al daalde ook de kunstopvatting
tot de laagste graden - terwijl in het protestantsche bewustzijn een bepaald religieuse
(voor de kerkelijke samenkomst aangewende) schilderkunst werd afgewezen. Dat
nu in het kerkelijk leven de schilderkunst niet geduld werd, bewijst dat zelfs
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godsdienstige afbeeldingen voor den protestant iets anders beteekenen dan de
religieuse
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idee - waarom zouden ze anders zijn geweerd?
Maar hoe zal men déze afbeelden? Dat was in ouden tijd gemakkelijker dan
heden. Toen beduidde een Madonna met het kind iets bovenmenschelijks, en dat
toch menschelijk was; en had men dus in voorstelbare gestalte de eenheid van het
menschelijke en het goddelijke voor oogen. Toen gold een heilige Sebastiaan of
Augustinus als tusschenwezen tusschen mensch

CHRISTUS EN DE SAMARITAANSCHE VROUW.

en God, zoowel tot de Godheid als tot de menschheid gewend, zoodat in een
geschilderden Sebastiaan, die het teeken van zijn hoogere waarde zichtbaar maakte
aan de pijlen, waarmeê hij zijn marteldood had ondergaan, de religieuse idee voor
iedereen als tastbaar werd. Maar voor het modern bewustzijn kan geen enkel tafereel
rechtstreeksche afbeelding van ideeën zijn.
Te Rosendaal in Gelderland hebben de ontwerper (Schrijver dezes) van het
gedachtenplan der wandschildering, die daar verleden jaar in de hervormde kerk is
onthuld, en de schilder (de Heer G. van der Hoef) die dit gedachtenplan in pikturalen
vorm heeft uitgedrukt, hun eigene opvatting van religieuse schilderkunst ten beste
gegeven. Aan de lezers worden de reprodukties van dit werk hiernevens ter
beschouwing aangeboden. Bij den eersten oogopslag, bij binnentreden van het
kerkgebouw, hebben wij den indruk van een ideeën-werk, nl. een symbolische
kompositie; een geheel verdeeld in onderdeelen, die gemeenschappelijk betrekking
hebben op één hoofdgedachte. Deze laatste moet als verklarend begrip gelden voor
de rechts en links, boven en beneden, geschikte afbeeldingen, en kan dus zelf niet
in tafereel worden voorgesteld, maar in een geschilderde spreuk. Zoo staat daar
de religieuse idee uitgedrukt in de bekende psalmspreuk: ‘Al wat ademt love den
Heer.’ Hier is inderdaad de richting van het menschelijke naar God uitgedrukt in het
woord en zoo zal men door deze middenspreuk zich kunnen oriënteeren aan het
geheele werk. Ter weerszijden nl. van dit middelpunt staan twee tafereelen
geschilderd; links het tafereel van den barmhartigen Samaritaan, die den
ongelukkigen mensch, op zijn ezel geheven, liefderijk voortgeleidt; rechts het gesprek
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van Christus met de Samaritaansche vrouw over de geestelijke aanbidding. Het
zedelijk leven in zijn verheffende praktijk, het gedachteleven in zijn opwaartsche
richting, ziehier wat den beschouwer in deze tafereelen voor oogen staat. De
vereeniging van den mensch met God (zoo staat hier uitgedrukt) heeft twee wegen,
vooreerst den zedelijken weg der toewijding, vervolgens
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den intellektueelen weg der overpeinzing.
Wij maken aandachtig op den Christuskop, die ons bizonderwel geslaagd
voorkomt, een vrije opvatting der bekende type. Hier moest zekere konventie
bewaard, maar deze moest te gelijk met persoonlijk leven vernieuwd worden; de
mooie blonde haarstroom, de ernstige schoonheid van expressie en profiel zijn zeer
te prijzen.

WANDSCHILDERING DOOR G. VAN DER HOEF IN DE KERK TE ROSENDAAL.

Behalve deze hoofdtafereelen ziet men dan nog een reeks van symbolische
figuren op den wand afgebeeld welker beteekenis wij hier kortelijk vermelden; de
kleuren, waarin deze figuren gewerkt zijn, zijn meest blauw en geel gelijk over 't
algemeen de schilder een voorliefde voor deze kleuren gehad heeft, daar hij ook
aan den Samaritaan een prachtig blauw gewaad heeft omgehangen en den op den
ezel gezeten man in een geel kleed heeft gewikkeld. Boven aan den wand zijn de
figuren: plant, dier, mensch, engel, voorstellend de stijging der bewustheid van
laagste tot hoogste trap (‘al wat ademt’). In deze opstijging is een nadering tot het
goddelijke bedoeld. Beneden aan den wand zijn het: fakkel (heilige geest), boek
(het woord), kruis (lijden en strijd), palmtak (overwinning). Het lijst- en rand-figuur,
door den schilder aangebracht, is voornamelijk geometrisch gevonden, niet aan de
organische wereld ontleend. De veelheid van stille doch heldere kleuren geeft aan
het geheel een vonkelenden glans, terwijl toch de idealistisch-symbolische trant van
schilderen nooit is verlaten en er geen realistische invoegsels zijn aan te wijzen;
het stuk is in zijn geheel uitgevoerd als ideeënkompositie. Dit kan nog vermeld, dat
de schilder de figuren en gestalten niet met een kontoer omtrokken heeft, doch door
de natuurlijke einden van de kleurvakken zelve heeft begrensd.
Deze geheele schildering nu is en blijft een uitzonderingshandeling. Het laat zich
niet aanzien, dat het protestantsch gebruik zal worden de leege kerkwanden
symbolisch te beschilderen; maar deze eene kerk in ons vaderland mag er dan op
bogen dat zij deze schoone uitzondering bevat.
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‘Corsica,’ een reisverhaal,
door Theo de Veer.
Kettinggerammel, het weghalen van de loopplank, nog een laatst vaarwelgeroep
en -gewuif en de ‘Insulaire’, de boot die m'n vrouw en mij naar Corsica brengen zou,
verliet de kleine haven van Nice. Het was 5 uur in den middag en de zee, van een
heerlijk diep blauw, golvend kalm voor ons. Het was reeds begin Mei, en ik had
stellig gedacht wat warmte in het zuiden te vinden, maar dát viel wel erg tegen; een
winterjas had beslist nog voortreffelijke diensten hier kunnen bewijzen. Wij hadden
slechts een zeer korte nachtrust, want reeds om half vier in den morgen passeerden
wij Capo Corse, 't noordelijkste punt van het eiland.

‘BASTIA, DE OUDE HOOFDSTAD’.

Somber dreigend silhouetteerde de donkere bergachtige kust tegen den zwak
lichtenden hemel. Heel in de verte flikkerden lichtjes; daar lag Bastia, ééns de
hoofdstad van Corsica. Langzamerhand kwam er meer leven op dek, toebereidselen
voor de landing werden gemaakt en na ongeveer een uur stoomden wij de nieuwe
haven van Bastia binnen. Het was intusschen vrij wel dag geworden, zoodat wij het
geheel thans duidelijk konden overzien.
Links de oude stad - terra vecchia - met haar grijze kerk en hooge huizen,
gepleisterd in wit, roze, bruin en combinaties dier kleuren, amphitheatersgewijze
gegroepeerd om de oude haven, welker walmuren sierlijk hier en daar behangen
waren met vischnetten; boven dit alles uit, het donkere Genueesche fort, gebouwd
op een reuzachtige zwarte rots. Rechts het minder schilderachtige nieuwe
stadsgedeelte met de moderne huizenblokken en villa's gelegen tegenover de
nieuwe haven. Een achtergrond van dichtbegroeide bergen voltooide het panorama.
Niettegenstaande het vroege uur was er al tamelijk wat leven en bedrijvigheid
aan den kant. Alleen de douanen liepen nog slaperig heen en weer te sukkelen en
lieten ons maar ongemoeid voorbijgaan. Een zwerm gedienstige jongens streek op
ons neer; zonder gevraag nam ieder een stuk bagage en in optocht ging het naar
één van de twee gereedstaande ‘bussen’. Een korte rit en het hôtel was bereikt,
een onsmakelijk uitziende affaire waar wij, op onze nuchtere maag, de eerste proef
van Corsicaansche onzindelijkheid te doorstaan zouden krijgen.
Aangetrokken door hetgeen wij bij het binnenstoomen gezien hadden, deden wij
onze eerste verkenning de oude stad gelden. Rondom de ‘Donjon’ - de sombere
oude bastion waaraan Bastia haar naam ontleent - ligt een uitgestrekt doolhof van
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pittoresque trapstraatjes, poortjes en steile smalle gangetjes, waarin het licht sterk
getemperd wordt door de zes- tot zeven verdieping hooge huizen met hun grillige
uitbouwtjes, nissen en balcons. Sommige straatjes zijn zelfs gedeeltelijk overwelfd
en deden mij meer aan holen en grotten denken. Een onbeschrijfelijk vieze lucht
kwam ons van
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‘OUDJES UIT CAPO CORSE’.

uit die gangen te gemoet, de gewoonte het afval van eten, groenten, papier en
andere rommel heel gemoedelijk midden op straat te gooien, droeg er ook niet toe
bij de lucht direct dragelijker te maken. Hoe de menschen hier leven kunnen was
ons een bepaald raadsel, te meer daar wij hoorden dat in één zoo'n huis soms 300
zielen gehuisvest zijn. Toch zagen de kinderen er voortreffelijk en blozend uit.
Groene blindjes, slechts voor het onderste gedeelte geopend, bedekken de talrijke
kleine vensters, waaruit de bewoners uren en uren onbewegelijk hangen te turen
naar de bedrijvigheid op straat. Het volk is, in overeenstemming met zijn omgeving,
bijzonder schilderachtig. De mannen zijn niet groot maar flink van bouw. Hun uiterlijk
verraadt het zuidelijk type en is over het algemeen erg vriendelijk.
Hun kleeding bestaat in een bruin fluweel pak met glimmend metalen knoopen,
- de wijde broek, die nauwsluitend om de enkels uitloopt, om het middel opgehouden
door een breede roode- of blauwe ceintuur -, terwijl het hoofd gedekt wordt door de
artistieke ‘berretto’ - of door de overoude phrygische muts -. De vrouwen, de
eigenlijke werkkracht van het eiland, zijn, in vergelijking met de mannen, grooter.
Ook zij hebben een zeer vriendelijke uitdrukking, ofschoon door harden arbeid hun
jeugd spoedig verloren gaat en er al heel vroeg zorg op hun gelaat te lezen komt.
Hun kleedij is erg somber, meestal dof zwart, en evenals de mannen dragen ze
zware bergschoenen. Om het hoofd is een bonte doek geknoopt, kleuriger en fijner
naarmate de welvaart der draagster grooter is.
Een typische gewoonte heeft de vrouw hier, n.l. alle lasten op het hoofd te dragen,
van een zware ton, gevuld met water af, tot zelfs haar parapluie of een paar
schoenen. Een kunstig in elkaar gedraaide doek, bij wijze
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‘UITVERKOCHT, GAAN ZE DAN WEER NAAR HUN BERGHUT.’

van kussentje, dient daarbij als ondersteuning. Al heel vroeg volgen de meisjes het
voorbeeld hunner moeder, en aardig was het hoe handig die kleintjes, niet ouder
dan zeven jaar, de zware gevulde waterkruiken op hunne hoofdjes droegen. Waar
je ook keek, overal pittoresque straatscènes, - mooi van kleur, aardig van
samenstelling.
Te midden van Oud-Bastia vinden wij de fraaie kerk San Giovanni Battista, uit
een oogpunt van Corsicaansche geschiedenis van belang, daar hier Marbeuf, de
man die 16 jaar voor Frankrijk in Corsica het bewind voerde en door wiens invloed
eigenlijk Napoleon Buonaparte z'n militaire loopbaan begon, begraven ligt.
Van minder belang is het nieuwere Bastia. - De ‘Piazza’ of marktplein, - 's middags
de wandelplaats der elite - wordt gesierd door een groot marmeren standbeeld van
Napoleon I als Romeinsch Consul, een knap stuk werk van Bartolini. Voorts vinden
wij in dit gedeelte de grootere winkels en pakhuizen.
Druk was alles hier in de weer met preperatieven te maken voor een
tentoonstelling, waar een overzicht zou gegeven worden van de opbrengselen van
het eiland, en daar wij over Bastia ook Corsica weer zouden verlaten, hoopten wij
nog in de gelegenheid te zullen komen die expositie voltooid te zien.
Ons plan was nu allereerst het Zuid-Westelijk gedeelte van het eiland te bereizen,
voordat daar, in die door malaria geplaagde streken, de groote warmte zou zijn
ingetreden. De weg van Bastia naar Ajaccio konden wij per spoor afleggen, en deze
leidt wel door het meest woeste gedeelte van Corsica. Vooral daar, waar de trein
den grooten bergrug, die zich over de geheele lengte van het eiland uitstrekt,
doorsnijdt, is de natuur voortreffelijk schoon. Door tunnels, langs steile afgronden,
over snelvlietende bergstroomen, waarover ruïnes van Pisaansche bruggen, voert
de weg
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naar Corte, een garnizoenstad, indertijd de verblijfplaats des grooten Paoli, den
bekenden Corsicaanschen vrijheidsvechter. Verder op passeeren wij Vizzavona;
magnifiek ligt 't te midden van uitgestrekte larix- en kastanjewouden - bekend als
de mooiste van het geheele eiland. Zoo naderen wij na een groote acht uren sporens
Ajaccio, de hoofdstad, - de plaats der Buonapartes.
Niettegenstaande Ajaccio, als winterresort jaarlijks door duizenden vreemdelingen
bezocht wordt en men dus al licht verwachten zou een ‘platgetrapte’ moderne
badplaats te vinden, heeft de stad gelukkig haar originaliteit niet verloren, ja is zij
inderdaad in sommige opzichten typischer Corsicaansch dan Bastia. Wij vonden er
weer die steile, nauwe straatjes met hun aardige bedrijvigheid; hier een oud vrouwtje
met haar groentestalletje - het frissche groen en rood doen zoo mooi tegen het
vaalgrijs der muur -, daar een geweermaker aan 't werk, ginds weer zit een kruidenier
met z'n waren op straat druk bezig koffie te branden. Leuke bruine bengels van
jongens kijken verlangend naar mijn kodak in de hoop ‘gekiekt’ te worden want allen
zijn ze hier maar al te graag bereid een oogenblikje voor je te ‘staan’.

‘AJACCIO. DE CASA NAPOLÉON.’

Natuurlijk dat wij het allereerst de ‘Casa Napoleon’ moesten zien. Het viel niet
gemakkelijk, door al die straatjes, den weg er heen te vinden, maar met behulp van
de jeugd, die hier steeds als gids volonteert, stonden wij al gauw voor een
modern-uitziend witgepleisterd huis met, uitgehouwen in een wit marmeren steen
boven de deur -, het opschrift:
‘Napoléon est né dans cette maison le 15 aoùt 1769’ en gelegen op de Place
Letizia, een aardig groen pleintje tusschen oude huisjes.
Vrij wat meer indruk dan Versailles, met al de luxe daar vergaard, maakte op mij
dit eenvoudig huis, die simpele kamers. Het huis waarin eens Napoleons kinderstem
moet hebben weergalmd. 't Stemde je tot diep nadenken, onafgeleid door praal en
vertoon; slechts enkele sobere vertrekken, maar rustig, natuurlijk, waar. Van de
kamers, die alle op de eerste verdieping gelegen zijn, is de slaapkamer van Letizia
nog het meest in origineelen toestand gebleven. Behalve het bed en eenige andere
meubelen staat daar zelfs nog de sofa waarop Napoleon geboren is. Door de
werkkamer van zijn vader kwamen wij in Napoleons slaapkamer waar een bed, een
latafel - waarop nog een klok en een paar kandelaars stonden - een tafel en eenige
stoelen het meubilair uitmaakten. Een luik in den vloer gaf toegang tot een
onderaardsche gang naar zee toe, waardoor, - toen het huis in 1793 door
partijgangers van Paoli bestormd werd -, de familie gelegenheid had veilig te
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ontkomen. De overige vertrekken vormen de ontvangzaal, de huiskamer, waarin
het klavier, de eetkamer met een gezellige ronde familietafel, en een kleedkamer,
waar nog de draagstoel van Letizia bewaard wordt.
In een klein museum op het stadhuis, waar kerksieraden en meubels van Kardinaal
Fesch, - de oom van Napoleon -, een paar kamers in beslag nemen, wordt in een
rijk gedecoreerde zaal, behangen met familieportretten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

375
en vlaggen van oud-corsicaansche regimenten, de doopacte van Napoleon
zorgvuldig, in een glazen kastje bewaard en bewaakt.
Eenvoudig is de grafsteen die de laatste rustplaats dekt van Maria Laetitia
Ramolino - Bonaparte, - Mater Regum -, waar zij naast haar half-broer, den kardinaal
Fesch, in de Chapelle Fesch begraven ligt; - middenin haar Ajaccio waarvan zij
zooveel hield en dat haar zoon op haar verlangen in 1811 tot hoofdstad van het
eiland had gemaakt.
Gelegen aan een tweede ‘Golf van Napels’, omringd door hooge dichtbegroeide
bergen en met ideaal klimaat, had Ajaccio voor ons een werkelijk groote
aantrekkelijkheid. Als wij 's morgens zoo ronddoolden om het volk in z'n dagelijks
leven te bestudeeren, was het aan de haven vooral altijd erg huiselijk en gezellig.

‘GEBOORTEKAMER VAN NAPOLEON BONAPARTE.’

Te midden der visschers, die hun netten er zaten te boeten of rieten fuiken te
vlechten, waren dan de vrouwen druk in de weer hunne bundeltjes gewasschen
goed aan lijnen en over bootjes te drogen te hangen. Op de golf dobberden de
kleine visschersschuiten met hun typische driekante zeilen.
De ‘Place des Palmiers’, - Ajaccio's ‘piazza’ -, was het gezelligst op Zondagmorgen.
Daar hadden dan de herdersvrouwen en -dochters van uit de omliggende ‘campagna’
hun producten onder de platanen en palmen uitgestald en was een markt in volle
gang. In hun Zondagsche plunje stonden zij er achter hunne mandjes en kistjes,
die ze keurig bedekt hadden met helder witte doekjes en waarop geitenkaasjes,
smakelijk op frissche varens neergelegd, miniatuur mandjes met ‘broccio’, - een
geliefd Corsicaansche kaaskoek, gemaakt van schapenmelk -, en gestroopte jonge
geitjes en lammetjes waren tentoongespreid. Sommigen hadden ook eieren en
aardappelen maar meegebracht in de hoop er een kooper voor te vinden. Met
naïf-elegante gebaren stonden zij hun waren aan te prijzen.
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‘AJACCIO - DE HAVEN’.

Een gemoedelijke-dikke gendarme, belast met het ambt van keurmeester, bewoog
zich nu en dan tusschen de menigte en deed z'n best voor de algemeene gezondheid
te waken door vooral de geitjes en lammetjes aan zijn kritischen blik te onderwerpen.
Dit gebeurde dikwijls niet dan onder hevig protest der verkoopsters.
Niet vaak hadden wij zoo'n gezellig ‘door-de-weekschen’ Zondagochtend op reis
doorgebracht. Eén der vele excursies, die wij in de buurt van Ajaccio maakten, was
die naar Punta de la Parata, het noordelijkste punt der golf van Ajaccio, met het
speciaal doel de daarbij gelegen Iles Sanguinaires eens van nabij te bekijken. Naar
hetgeen iemand mij verteld had waren dat koraaleilanden van een bijzonder roode
kleur.
De tocht er heen nam een paar uur in beslag en volgde den geheelen weg de
bocht der golf. Het was weer een heerlijke heldere dag zoodat wij een zeldzaam
overzicht over het water, en het geheele verloop der zwakglooiende kust mochten
treffen. Aan weerskanten was de weg overvloedig begroeid met de kleurigste
veldbloemen. Aan de bergzijde ontmoetten wij nu en dan gebouwtjes die ons eerst
villatjes toeschenen, omringd door mooi-onderhouden tuinen. Doch bij nader inzien
bleken dit familiebegraafplaatsen te zijn. De Corsicaan laat zich n.m.l. niet gaarne
op een openlijk kerkhof begraven. Volgens de oeroude zeden der patriarchen is het
zijn wensch op zijn bezitting te worden bijgezet, vandaar dat het geheele eiland met
grafkapellen bestrooid is en wij op onze verdere tochten door het binnenland, deze
tot zelfs op de meest ontoegankelijke plekken in het gebergte vonden.
De Punta de la Parata is een in zee vooruitspringende rots, circa 150 voet hoog,
en door een smal strookje aan het eiland verbonden. Op den top dier rots staat een
oude ronde wachttoren, opgebouwd uit ruwe granietblokken. Dergelijke torens vindt
men over de geheele kustlijn van Corsica. Ongeveer 30 tot 50 voeten hoog, voorzien
van enorme schietgaten werden zij indertijd door de Pisanen en Genueezen gebouwd
om de kust tegen de aanvallen der Saracenen te beschermen.
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‘PANORAMA VAN AJACCIO’.

Een goed gezicht hadden wij van hieraf op de Iles Sanguinaires, - eenige klippen
waarop een vuurtoren -, die vlak bij deze punt gelegen zijn. Maar hoe wij ook vol
ambitie hebben staan turen, de roode kleur zagen wij niet, integen-
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deel, de klippen kwamen ons beslist groengrijs voor. Toen ik een Corsicaan er naar
vroeg vertelde deze dat ze nooit in der eeuwigheid rood geweest waren. Ik
veronderstel dus dat de ‘iemand’ die mij dit verhaalde onder suggestie van de naam
der eilanden iets rood er aan gezien heeft.

SARTÈNE

- EEN WASCHDAG.

Hoe het zij, de tocht bleef voor ons niet minder genoegelijk al moesten wij dan
ook het ‘bijzonder rood’ der Iles Sanguinaires missen.
Van af Ajaccio naar het Zuiden loopt geen spoorweg en om Bonifacio te bereiken
moesten wij dit of per boot of per diligence doen. Van de boot was bij ons geen
sprake, daar wij dan alleen de kustplaatsjes zouden zien. Het andere vervoermiddel,
- zeker erg typisch -, hadden wij wel genomen, wanneer dit niet hoofdzakelijk 's
nachts reisde en wij daardoor veel van het landschap zouden moeten missen Ons
bleef dus niet anders over dan die tocht per rijtuig te doen en dit zou uit en thuis zes
dagen nemen. Tot dit laatste besloten, vertrokken wij heel in de vroegte den
volgenden morgen. Onze koetsier bleek een erg geschikte baas te zijn, die door
zijn uitvoerige kennis van de streek, die wij doortrokken, al reeds van zeer veel nut
was. De wegen buiten de stad waren beplant met eucalyptus- en moerbeiboomen.
Vooral de eersten schijnen nog steeds in grooten getale op het eiland aangeplant
te worden als weringsmiddel tegen de hier zoo-terecht-gevreesde malaria koortsen.
De moerbeiboomen verschaffen door hunne bladeren het voedsel voor de
zijdewormen, met welks teelt men zich hier op enkele plaatsen nog bezig houdt.
Onder het warm goud-geschijn der vroeg-morgenzon was het genotrijk op te
snuiven die penetrante lucht der eucalyptus, gemengd met dat zoet-bedwelmend
gegeur der oranjebloesems. Onderweg kwamen ons de herderinnen tegen die, met
hun onafscheidelijke breikous gezeten op zwaar bepakte ezeltjes, hun geiten- en
schapenmelk stadwaarts brachten. Sommigen kwamen de weg te voet met groote
bosschen gras op het hoofd, allen even vriendelijk goeiemorgen knikkend. In de
wijngaarden waren de vrouwen al vroeg en druk aan den arbeid met het opbinden
der jonge ranken. Na een rit van twaalf mijl vond onze voerman het alvast eens
noodig in Cauro, een pover gehuchtje in de bergen, een paar uur stil te houden om
de paarden te laten rusten - of zich zelf - met het oog op den sterk stijgenden weg,
dien wij te gemoet gingen. Het
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doel van dezen eersten dag was Bicchisano, 18 mijl verder gelegen en hoog in het
gebergte, te bereiken; daar zouden wij dan den nacht kunnen overblijven. De rit
was hoogst interessant en de afwisselendste berg-panorama's die zich telkens weer
voordeden waren in werkelijkheid onvergetelijk schoon. Hier en daar zagen wij dikke
rookwolken zich omhoog kronkelen; daar waren dan de houtskoolbranders aan het
werk.
Laat op den middag reden wij Bicchisano, dat wij reeds van de verte uit hadden
zien liggen, binnen en hielden voor een kleine herberg stil. Madame Scaglia, de
waardin, - een echt hartelijk type -, bracht ons op een klein kamertje, dat er boven
alle verwachting tamelijk zindelijk uitzag. In de simpele, slechts even verlichte
gelagkamer, aan de groote gemeenschappelijke tafel, met een rood-en-wit-geruit
kleed gedekt, werd ons een echt Corsicaansch maal voorgezet, waarin sterk
schapenvleecsh, kool en ‘broccio’ de hoofdschotels vormden. Een enorme karaf
met witte landwijn stond naast ieder bord. Voor het donker werd hadden wij nog tijd
het zeer pittoresque gehucht te doorwandelen.
Een frisch-lawaaiende bergstroom doorbruischte het dorpje en laat nog lagen de
vrouwen hieraan te wasschen en te spoelen. Het was een idyllische avond: de
toppen der omliggende bergen warm roodgetint door de laatste stralen der dalende
zon -; de stilte slechts verbroken door het ruischen van het water en het geklingel
der belletjes van de kudden geiten die huis-toe kwamen.
Den volgenden ochtend vroeg waren wij al weer op het pad om de in de buurt
gelegen granietgroeven, waarvoor Bicchisano bekend is, te bekijken. Corsica heeft
edele steensoorten in overvloed, zooals: marmer, porphyr, serpentyn, alabast en
graniet. Het graniet, dat wij hier vonden was van een zeer mooie grijze kleur en
structuur; men was bezig het in reusachtige vierkante blokken te houwen. Daar de
Corsicaan lui is, komen veel Italianen van het vasteland, in het bijzonder uit Ligurië,
om dit- en ander landwerk te verrichten. Deze vreemde arbeiders heeten hier
algemeen ‘Lucchesi’ en worden door de Corsicaan veracht, zóó zelfs dat het woord
‘Lucchese’ als een min scheldwoord gebruikt wordt. Vooral hier in de bergen wordt
alle veldarbeid gehaat en als aan een vrij man onwaardig beschouwd. Naar
eeuwenoude gewoonte der vaderen is hier de Corsicaan een herder en vergenoegt
zich met zijn geiten, met het meel zijner kastanjes en den koelen dronk zijner bron.
Lang konden wij hier niet verwijlen daar wij nog vóór donker dien dag in Sartène
wilden zijn. Met een ‘au revoir’, verlieten wij onze waardin in Bicchisano en sloegen
den weg op naar Propriano, waar wij onze eerste halte zouden houden. Een rit van
negen mijl in de schaduw van kastanje en olijf bracht ons in Olmeto, - vreemd
gebouwd tegen een stijlen berg. Hier wordt één der weinige ijzermijnen, die het
eiland rijk is, geexploiteerd. Langzamerhand naderden wij nu weer de kust.
Propriano is een bedrijvig havenplaatsje aan de golf van Valinco. Van alle kanten
uit het gebergte worden hier de zakken houtskool per muilezel aangebracht, om
later naar Marseille verscheept te worden. Ook groote hoeveelheden kurk uit de
omstreken worden van hier verzonden.
Vroeger dan wij dachten trokken wij Sartène binnen. Een hooge steenen brug
over een ravijn, in welks diepte een wilde bergstroom kookte, gaf toegang tot de,
op granietrotsen gebouwde, fort-stad, wier oude muren en poorten eens zoo kranig
de aanvallen der barbaren weerstonden.
Wij waren nu in het centrum der bandietenstreek, - het land der vendetta -. Voor
ik mijn reisverhaal voortzet wil ik het één en ander omtrent deze ‘bandits d'honneur’
vertellen.
De Corsicaan, hoe goedig, hoe eerlijk, hoe gastvrij ook, heeft één ondeugd en
dat is zijn ontembare lust tot bloedwraak. Deze was vroeger zelfs zoo sterk, dat de
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bloedwraak één der hoofdoorzaken van de ontvolking van het eiland uitmaakte, en
ofschoon er thans streng tegen gewaakt wordt, komt de vendetta helaas nog al te
vaak voor. Nog geen week geleden las ik in één der groote dagbladen dat in deze
streek weer zes personen als slachtoffers der vendetta gevallen waren. Nadat de
Corsicaan z'n wraak op zijn vijand heeft ge-
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koeld, zoekt hij een schuilplaats in de ‘maquis’, - het dichte kreupelhout waarmede
de bergen hier voor een groot gedeelte begroeid zijn - en is van af dien tijd bandiet.
Bloedverwanten der gevallene zoeken op hun beurt wraak op zijn familie en zoo
kunnen zulke twisten soms 25 jaar of langer duren. De gendarmen, die hieronder
orde moeten houden, vallen begrijpelijkerwijze dikwijls als slachtoffer van hun plicht;
wij zagen dan ook menig granieten kruis met de korte, maar veelzeggende inscriptie
‘victime du devoir’, aanduidend zoo'n plek waar een gendarme door een bandiet
gedood was. Staat men geheel buiten de kwestie dan is er absoluut geen gevaar,
daar voor een Corsicaan het zijn van bandiet niet het zijn van struikroover of
plunderaar met zich medebrengt.

‘MET DE ONAFSCHEIDELIJKE BREIKOUS OP ZWAAR BEPAKTE EZELTJES....’

Om vijf uur in den morgen stond onze ‘cocher’ weer voor de deur om den tocht
naar Bonifacio, ons einddoel, te beginnen. In het gehuchtje Roccapina, waar wij ten
gerieve van de paarden (?) een tijdje hadden te rusten, ondervonden wij een aardig
staaltje van Corsicaansche gastvrijheid. Een familie uit Sartène die daar voor eenige
weken campeerde, trachtte voor ons die paar uur zoo aangenaam en gezellig
mogelijk te maken. Overladen met landwijn en gebak zaten wij te redeneeren alsof
wij elkaar jarenlang gekend hadden. Geestige verhalen van het eiland werden ons
gedaan en wij op onze beurt moesten natuurlijk in kleuren en geuren vertellen hoe
het er in Holland uitzag.
Door de geheele familie naar onze reiswagen gebracht zetten wij onze tocht voort.
Schelwitte wegen, schelwitte rotsen, schelwitte huizen.... Bonifacio! Heel iets
anders dan wat wij tot nog toe gezien hadden. In 833 door de Toskaansche
marktgraaf Bonifacio gesticht, behoort dit plaatsje tot één der oudste vestingsteden
van het eiland. Over de oude ophaal-
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bruggen kwamen wij de stad binnen die, met haar zeer steile straatjes, huizen van
Pisaansche- en Genueesche oorsprong, en torens, gebouwd is te midden der oude
citadel, gelegen op een pl. m. 180 voet hooge krijtrots aan zee. Een heerlijk
ver-gezicht hadden wij van die vesting-wallen af op de Straat van Bonifacio en
duidelijk konden wij de huisjes van het dorpje Longo Sardo op Sardinië zien liggen.
Blootgesteld aan den onophoudelijken golfslag der zee zijn de krijtrotsen rondom
Bonifacio op verscheidene plaatsen zóó uitgehold dat zich groote grotten hebben
gevormd. Bij kalm weer en gunstigen wind zijn sommigen dezer grotten van zee uit
met een roeibootje te bereiken.
Het geluk diende ons, we hadden dien middag èn het weer èn de wind in ons
voordeel en draalden dus niet lang met een bootsman op te zoeken die ons die
merkwaardigheden toonen zou. Een klein uur roeien bracht ons voor de Dragonetta,
de grootste en meest bezienswaardige dezer grotten. Reeds van de verte uit hadden
wij het donderend lawaai in deze grot kunnen hooren. Door een kleine opening
roeiden wij binnen. Hetgeen wij toen zagen overtrof werkelijk onze hooggespannen
verwachtingen. Een kolossaal gewelf, ongeveer 150 voet hoog en pl. m. 60 voet in
breedte, was opgebouwd uit ontelbare, enorme kalksteenplaten van een bijzonder
fraaie groen- en witte kleur. Van boven viel licht door een kleine opening die,
eigenaardig genoeg, precies de vorm van het eiland Corsica vertoonde. Stalactiten
van reuzenafmeting sierden als zoovele zuilen het grotesque interieur. De bodem
der grot, duidelijk zichtbaar door het heldere water, vertoonde een wonderlijk mosaiek
van donkergroen en turquoise. De Dragonetta was minstens even interressant als
de Blauwe Grot van Capri.
In de stad teruggekomen viel het ons eerst op, hoe ontzettend onzindelijk en vuil
de interieurs er hier uit zagen. In Sartène hadden wij het al bijzonder vuil gevonden,
maar hier was het zenith van onzindelijkheid dan toch werkelijk bereikt. Het weinigje
frissche lucht dat nog mogelijkerwijs in de nauwe straatjes zou hebben kunnen
doordringen werd zoo goed als totaal buiten gesloten door honderden lijnen met
veelkleurig waschgoed die van het eene huis naar het tegenoverstaande gespannen
waren. Hoe dat hier in de heete zomermaanden zijn zal? Het logement, waar wij
dien nacht zouden doorbrengen, was in overeenstemming met het geheel, al even
vies, en het eten eenvoudig ongenietbaar.
Om die reden waren wij dan ook dankbaar den volgenden morgen Bonifacio den
rug te kunnen toekeeren. Maar wij bleken niet de eenigen, die verheugd waren over
dat vertrek. Ook ‘monsieur le cocher,’ anders toch zeker niet verwend, klaagde over
de verregaande onreinheid der stad en hadden de paarden iets kunnen beweren,
ongetwijfeld hadden ook zij niets dan klachten geuit want het water was er zoo slecht
dat het ook voor hen werkelijk ondrinkbaar was geweest.
Langs den zelfden weg en over de zelfde plaatsjes, - waar wij nu al niet meer als
vreemden werden beschouwd -, maakten wij de terugtocht naar Ajaccio. In die zes
dagen hadden wij 174 mijlen afgelegd en steeds een goed-onderhouden grintweg
gevonden. Trouwens over het geheele eiland zijn de wegen in voorbeeldigen staat.
Na onze kennismaking met het zuiden gingen wij nu de Noordkust van het eiland
bereizen. Dit viel ons vrij wat gemakkelijker daar hier weer een spoorweg is
aangelegd. Ons eerste oponthoud gold Isola Rossa, - het vroegere Paolivia -, een
coquet plaatsje, in 1758 door Paoli gesticht. Op de piazza vonden wij, tegenover
het aardige witte kerkje een groot, wel uitgevoerd beeld van den stichter. Opmerkelijk
hoe hier de Corsicaan veel meer onder Franschen invloed staat, integenstelling met
het overige Corsica waar hij nog volkomen Italiaan is en zich door natuur en
geschiedenis beslist nog aan het oude moeder. land verbonden voelt. Het volk hier
was dan ook veel minder schilderachtig.
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De weg van Isola Rossa naar Calvi slingert zich door een uitermate vruchtbare
landstreek die onder den naam van La Balagna bekend staat. En met recht wordt
deze streek de ‘tuin van Corsica’ genoemd. Prachtige matgele graanvelden en
enorme boomgaarden van perzikken en olijven strekten zich tot na aan zee uit.
Even vóór het dorpje Algajola liggen ver-
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laten granietwerken. Deze zouden op zich zelf niets interessants hebben, ware het
niet door een enorm brok werk - een zuil 75 voet lang bij 8.5 voet middellijn - dat
hier jammerlijk is blijven liggen. Deze zuil was indertijd bestemd een standbeeld
van Napoleon I te dragen, doch, toen het werk voleindigd was, kon men het gevaarte
met geen mogelijkheid verplaatsen. Wel pech na al dat moeilijk en zwaar gewerk!
Civitas Calvi - semper fidelis -. Deze woorden vonden wij boven de zware steenen
poort die toegang gaf tot het oude Calvi. Heel veel overeenstemming bestond hier
met Bonifacio. Had de jeugd in Ajaccio ons steeds met ‘Casa Napoléon’ achtervolgd,
hier was het ‘Casa Christophe Colomb’ dat in den mond van ieder kind bestorven
scheen.
De inwoners beweren namelijk pertinent dat Columbus niet in Genua maar hier
in Calvi geboren is, toen de stad nog in handen der Genueezen was en
niettegenstaande dit beweren van alle kanten sterk wordt tegengesproken blijven
zij met trotsch wijzen op een ruïne waar een gedenkplaat de volgende geschiedenis
vermeld:
Ici est né en 1441 Christophe Colomb immortalisé par la découverte du
nouveau monde alors que Calvi était sous la domination génoise mort à
Valadolid le 20 mai 1506.

‘TOEGANG TOT HET OUDE SARTÈNE.’

Na Calvi kwam een reeks van kleinere tochten en uitstapjes, waarover ik hier niet
verder wil uitweiden.
Toen wij na al onze omzwervingen ten slotte weer in Bastia terugkwamen was
de expositie daar in volle fleur. Zoo naïef als het volk was, zoo naïef was ook hunne
tentoonstelling. Door den drukversierden hoofdingang kwamen wij op een groot
terrein, afgeschoten door een hooge schutting. In het uiterste hoekje stond een
houten loods, overdadig met groen en vlaggen bewerkt. Dit was het hoofdgebouw.
In navolging van andere tentoonstellingen was hiervóór een soort tuintje gemaakt,
niet van bloemen en gras, maar van dennetakjes, die losjes in het droge zand waren
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gestoken. Hiertusschen door liepen miniatuur paadjes karig bedekt met enkele
schelpen. In het midden een fonteintje waarin één visch zwom, die heel veel succes
had. Het geheel maakte wel iet of wat den indruk alsof kinderen hier aan het werk
waren geweest. Een muziektent, een kraampje waarop in vette schreeuwende letters
‘five o'clock tea’ -, en een goocheltent, - alle op eerbiedigen afstand van elkander
-, vormden de bijgebouwen.
In het hoofdgebouw zag het er daarentegen werkelijk niet onaardig uit. Iedereen
had er zijn best gedaan zoo goed mogelijk voor den dag te komen.
Bijna alle eilandproducten zag men er vertegenwoordigd, als: de verschillende
wijnsoorten; het ijzerhoudende bronwater uit
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TYPISCH TRAPSTRAATJE IN CALVI.

Orezza, - een smakelijk vocht dat in groote hoeveelheden naar het vaste land wordt
verscheept -; de olijven en de daaruit geperste olie; kurk met de verschillende
voorwerpen die daarvan vervaardigd worden; het kastanjehout waaruit hier twee
fabrieken de tannine fabriceeren; en het bruyèrehout, voor de pijpenfabricage van
zoo'n groote dienst. Verder zagen wij hier ook alle steensoorten van het eiland,
volgens belangrijkheid gerangschikt. Niettegenstaande Corsica zoo dicht bij Sardinië
en Toscane gelegen is, schijnt het toch arm aan metalen te zijn; behalve een weinig
ijzer en koper wordt er slechts antimoon en magnesia gevonden. Alleen de beide
laatste waren hier vertegenwoordigd. De overige ruimte werd ingenomen door
diverse étalages van de voornaamste locale winkels. Het was Bastia's eerste
tentoonstelling en bracht natuurlijk heel wat drukte in de stad.
Nog een paar dagen bleven wij hier doorbrengen en scheepten ons toen voor
Livorno in. Zoo was onze Corsicaansche reis ten einde en hadden wij weer eens
een stukje wereld gezien, rijk aan natuurschoon, aan geschiedenis en - gelukkig
nog - vooral aan originaliteit.

‘IN DE CORSICAANSCHE BERGEN.’
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GEZICHT OP DEN HAVEN VAN PORT-ARTHUR VAN DEN GOUDEN BERG AF.

Het moderne beleg,
door S. Schilderman, luit. art.
Het beleg van Port-Arthur is een der markantste gebeurtenissen geweest uit den
jongsten Oost-Aziatischen Oorlog.
Met grooten moed, buitengewone taaiheid, wilskracht en volharding hebben de
Russen deze zeer belangrijke vesting gedurende geruimen tijd verdedigd tegen de
onstuimige, haast niet te keeren aanvallen der fanatieke Japanners. Hun optreden
dwong algemeen bewondering af, niet het minst onder de beroepsmilitairen, die
beter nog dan leeken kunnen beseffen wat het zeggen wil, maandenlang opgesloten
te moeten zitten tusschen de enge muren van een fort, waarop het projektielen
regent, terwijl de overprikkelde zenuwen smeeken om een flinken marsch.
De helsche granaten woelen de aarden wallen van het werk om, plonzen op het
beton, dat scheurt en plaatselijk bezwijkt.
En terwijl de vijand zijn vuur op het fort koncentreert, zitten officieren en
manschappen in spaarzaam-verlichte, half-duistere, unheimische kamers in elkaar
gedoken de dingen af te wachten, die komen zullen, in hun hersens woelend het
denkbeeld, 't welk òf krankzinnig òf dof-berustend maakt, dat ze elk oogenblik
versplinterd kunnen worden door een binnendringend projektiel. Is er droever dood
denkbaar als men soldaat is?
Niet te sneuvelen in het aangezicht van den tegenstander, maar weggeborgen,
weggestopt in zoo'n schijnbaar-veilig, donker vertrekje van een fort, terwijl men
vooraf gemarteld werd door schrikkelijke visioenen!
En niettegenstaande dit gevangen zitten in een geleidelijk het moreel doodknagend
verblijf, waren de verdedigers van Port-Arthur steeds trouw op hun post. Telkens
weer wezen ze de aanvallers, die kleine, zwartharige, scheefoogige, behendigen,
kalm, hooghartig en beslist terug, tot ze eindelijk te uitgeput waren om nog langer
te strijden tegen de immer op nieuw aangevulde gelederen der Japanners.
Toen pas, na een geweldigen strijd van maanden, gaven de Russen zich over.
Het beleg van Port-Arthur heeft een grooten invloed uitgeoefend op de ideeën,
die omtrent vestingbouw en vestingoorlog bestonden, omdat dit tot nu toe de eenige
gelegenheid was de moderne theorieën op bovengenoemd gebied te toetsen aan
de praktijk. Nieuwe stroomingen hebben er hun bestaan aan te danken gehad.
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Want ofschoon de regeeringen der beide landen nog geen officieele gegevens
gepubliceerd hebben, toch zag in den loop van den tijd een zoo aanzienlijke
hoeveelheid litteratuur over dit onderwerp het licht, dat men gevolgtrekkingen kon
maken.
Raadzaam is het echter met het trekken van konklusiën voorzichtig te zijn, wijl
een beleg bijna altijd van een bijzonder karakter is, hetzij door taktische, hetgeen
ten gevolge van technische en geographische invloeden.
Meestal wijkt het van de norm af.
En bij Port-Arthur was dit in hooge mate het geval. Gelegen op het schiereiland
Kwantoen met vóór zich de smalle landengte van Kintschau, leende de vesting er
zich bij uitstek toe den vijand reeds ver van zijn gordel een krachtig halt toe te roepen;
overmacht baatte de Japanners weinig, omdat de stellingen alle in front aangevallen
moesten worden. Het duurde nog van 16 Mei - 30 Juli 1904, eer de aanvaller het
voorterrein der fortenrij bereikt had. Dien tijd maakte zich de verdediger ten nutte
door de vesting in beteren staat van tegenweer te brengen. Dit is wel een zeer
bijzondere omstandigheid, die in het algemeen weinig zal voorkomen. De vesting
verkeerde trouwens nog in andere opzichten in gunstige konditie. Ze was krachtig
bewapend, degelijk bezet, bezat een flinken munitie- en patronenvoorraad, had tal
van technische hulpmiddelen en een doortastenden, goed op de hoogte van zijn
taak zijnden kommandant. Voorwaar geen alledaagsche toestand! Ook de
approviandeering liet niets te wenschen over. Tijdens het beleg werd de
voedselvoorraad nog aangevuld van over zee, daar de Japanners Port-Arthur aan
die zijde niet volkomen konden afsluiten.
Uit een taktisch-fortifikatorisch oogpunt was Port-Arthur echter geenszins het
ideaal van een vesting te noemen. Integendeel. De moderne vestingbouw had er
niet weinig op aan te merken. Vooral bij het uitbreken van den oorlog was het er
jammerlijk mee gesteld. Niet bepaald faire bureaukratische invloeden schijnen aan
het werk geweest te zijn om te verhinderen, dat zooveel geld aan het inrichten van
de vesting besteed werd als van een militair standpunt noodzakelijk was.
Dit had tengevolge, dat de fortenlinie geheel verkeerd aangelegd moest worden
en niet half voltooid was. Onedelen drijfveeren van autoriteiten in het moederland
is het toe te schrijven, dat Port-Arthur niet modern werd ingericht. Het beloop der
fortenrij was verplicht zich te regelen naar de hoeveelheid geld, die beschikbaar
gesteld werd, in plaats dat rekening gehouden werd met taktische en geographische
omstandigheden.
In de eerste plaats was de straal van den fortencirkel veel te klein (4-6 K.M.),
zoodat, toen de Japanners nog niet eens in de linie waren doorgedrongen, maar
pas de Hoogte van 203 M. hadden veroverd, de aanvallers in staat bleken de in de
haven liggende Russische vloot geheel te vernietigen. Op verschillende punten,
kort voor de linie, glooiden zacht kleine heuvels omhoog, uitmuntende opstellingen
biedend voor vijandelijke artillerie. Dit was ook de reden, dat het voorterrein slechts
zeer onvoldoende van uit de vesting kon worden bestreken. Men ziet dus, dat
Port-Arthur uit een oogpunt van modernen vestingbouw maar aan heel matige
eischen voldeed. Deze toch vordert dat het noyau niet gebombardeerd kan worden
zoolang de fortengordel nog in het bezit van den verdediger is en dat het naaste
voorterrein over een paar K.M. geen noemenswaardige verheffingen bevat.
Een gunstige omstandigheid was het voor de verdedigers van Port-Arthur, dat de
Japansche belegeringsartillerie niet op de hoogte van den tijd was. Dit is dan ook
wel de voornaamste reden geweest, dat het beleg zoo lang geduurd heeft. Zoo
ontbrak worpgeschut van zwaar kaliber, dat wapen bij uitnemendheid om een vesting
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tot overgave te noodzaken, ten eenenmale. Vandaar, dat de aanvaller niet in staat
bleek den belegerden het verblijf op de forten onhoudbaar te maken. Want geen
reuzenbrisantgranaten dreunden neer op de gewelven der werken, zoodat het
onmogelijk was de forten murw te schieten, de bezetting in voldoende mate te
schokken,

*)

Eerst tegen het einde der maand September 1904 beschikten de Japanners over 18 houwitsers
van 28 c.M. (kustartillerie).
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te demoraliseeren en... te dooden. Derhalve moest elke duim breed gronds op den
verdediger worden veroverd.
De aanval werd dan ook bijna uitsluitend door de infanterie geleid, waarbij zich
later de genie voegde, toen, zooals te verwachten was, bleek, dat het eerste wapen
niet in staat was de nog ongeschokte stelling stormenderhand te nemen.
Door middel van sappen en mijnen werd na eenige onstuimige, evenwel mislukte
aanvallen der Japanners, het voorterrein stapje voor stapje op de Russen veroverd
en het leek wel òf we weer leefden in Vaubansche tijden òf er geen von Sauer had
bestaan.
Toch was het noodig, dat de Japanners op die wijze te werk gingen, want trachtten
ze een enkele maal vlugger de niet door zwaar worpgeschut gedemoraliseerde
vesting te naderen, dan kregen ze er duchtig van langs.
Tegen den enkelen infanterieaanval n.l. was Port-Arthur verbazend sterk.
Waren projektielen uit belegeringsgeschut van groot kaliber neergedonderd op
forten en tusschen liniën, de absoluut niet modern ingerichte stelling had zich
voorzeker eerder moeten overgeven.

GENERAAL NOGI.

Nu dit niet het geval was, nu de aanvallende infanterie vrijwel alles alleen moest
klaarspelen, duurde het ontzettend lang voor Port-Arthur in handen der Japanners
overging. En ten koste van welke verliezen! Men dient niet te vergeten dat de Russen
5½ maand konden besteden om aan te vullen, wat er nog aan de verdediging der
stelling ontbrak. Natuurlijk was ze niet meer bomvrij te maken, maar de tijd was
voldoende om verschillende vluchtige en tijdelijke versterkingen in te richten,
hindernissen en mijnen aan te leggen, batterijen op te werpen, zoeklichten te
plaatsen, m.a.w. van haar een groote passieve kracht tegenover den infanterieaanval
te laten uitgaan.
Er is al op gewezen, dat die tijdsduur van 5½ maand een zeer bijzondere
omstandigheid is geweest, waarop kleine landen onmogelijk kunnen rekenen.
Wanneer b.v. hier in Nederland het veldleger een aanvaller gedurende eenige dagen
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den doortocht naar de Nieuwe Hollandsche Waterlinie kan beletten, is dat al zeer
fraai. Wij moeten met het inrichten onzer verdedigingslijnen derhalve reeds in tijd
van vrede gereed zijn, want is de oorlog eenmaal verklaard, dan staat binnen enkele
dagen de vijand voor onze liniën.
Gedurende dezen tijd kan aan de inrichting daarvan de laatste hand worden
gelegd. Was de japansche artillerie berekend geweest voor haar taak, misschien
zou ze er dan in geslaagd zijn de verdedigende artillerie het
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zwijgen op te leggen, in elk geval was het haar mogelijk geweest den verdediger
flink te schokken als voorbereiding voor den doorgezetten infanterieaanval.
En veèl, veèl eerder had dan de Japansche vlag boven Port-Arthur gewapperd,
ten koste van heel wat minder offers.
We zullen er thans toe overgaan den strijd in het voorterrein gestreden aan een
beschouwing te onderwerpen. Voorop gesteld dient, dat we onderscheid maken
tusschen den kamp om het ‘op verren afstand van de vesting’ en het ‘meer nabij
gelegen’ voorterrein.
Houden we ons thans voorloopig met het eerstgenoemde en wel met de
verdediging daarvan bezig.
Hieromtrent heerschen twee, zeer uiteen loopende beginselen.
De Fransche ‘Instruction générale sur la guerre de siège’ (1899) en, met haar,
de Russische (zie de als officieel te beschouwen handleiding van den Generaal
Kasbeck, gedurende den jongsten Oost-Aziatischen oorlog kommandant der vesting
Wladiwostok) zijn van meening, dat, uitgezonderd een veiligheidsbezetting, de
overige troepen eener stelling of linie moeten trachten den vijand op zoo groot
mogelijken afstand van die verdedigingslijn verwijderd te houden, verplicht zijn te
ageeren tegen de flanken van den aanvaller en de voorste afdeelingen een krachtig
halt dienen toeteroepen, bij welke operaties ze hebben zorg te dragen, zelf niet van
de vesting te worden afgesneden. De Duitsche en Oostenrijksche voorschriften
huldigen echter gansch andere denkbeelden. Ook zij zijn niet blind voor de
voordeelen, die een dergelijk aktief optreden van de zijde des verdedigers bieden
kan, maar zij willen dat beginsel niet à tout prix doorgevoerd zien Wat toch zou uit
een zoodanige onderneming kunnen voortvloeien? De natuurlijk zwakkere verdediger
kan met zware verliezen op de stelling worden teruggeworpen, zelfs geheel van zijn
basis worden afgesneden.
En wat blijft er dan nog over van de defensie der hoofdweerstandslijn?
Wij zijn eveneens van meening, dat in elk bijzonder geval nauwkeurig moet worden
nagegaan of in het verre voorterrein stellingen te vinden zijn, die zich voor dergelijke,
zeer riskante ondernemingen leenen. Dat generaal Stössel bij Port-Arthur de
Russische instructie daadwerkelijk toepaste, spreekt van zelf. Het schiereiland
Kwantoen met zijn keur van mooie stellingen, die slechts in front door de Japanners
aangevallen konden worden, was bij uitstek voor dat doel geschikt. Zeker, generaal
Stössel heeft zich kranig gehouden. Steeds wikkelde hij zich tijdig uit den strijd los
en bezette de volgende verdedigingslijn, maar wat een machtige bondgenoot had
hij ook niet in het terrein.
Om nu echter, na het sukses van den verdediger bij Port-Arthur te dekreteeren:
‘Steeds moet de vestingkommandant stellingen in het verre voorterrein innemen’,
zooals de Fransche en Russische instructies doen, het lijkt ons gevaarlijk, omdat
men dan zoo'n theorie verlaagt tot een dogma en niet elk speciaal geval zorgvuldig
overweegt. Voor ons land is er trouwens van het toepassen der Fransche instructie
geen sprake. De bezetting onzer liniën en stellingen is zoo dun gezaaid, dat alleen
het veldleger voor zulke aktieve operaties in het verre voorterrein gebruikt mag
worden. Toch moet ook dit zoodanig optreden, dat het niet van de basis wordt
afgesneden, want ware dit het geval, dan zou een aktieve verdediging onzer
defensielijnen komen te vervallen.
En een passieve verdediging voert onvermijdelijk naar den ondergang. Laten we
ons spiegelen aan de Boeren.
Een heel ander ding is de defensie van het nabij gelegen voorterrein onder dekking
van het vestinggeschut, teneinde niet alleen den verdediger gelegenheid te geven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

de inrichting zijner hoofdweerstandslijn geheel te voltooien, maar tevens om
verkenningen der hoofdstelling door de belegeraars tegen te gaan, een beschieting
van die stelling met zwaar belegeringsgeschut voor onbepaalden tijd te verschuiven,
en aan te voelen op welk punt waarschijnlijk de hoofdaanval zal plaats hebben,
zoodat de verdediger onder gunstige omstandigheden den artilleriestrijd kan
accepteeren.
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HAVENINGANG MET GEZONKEN SPERSCHEPEN. RECHTS TIJGERSTAART-SCHIEREILAND, LINKS
GOUDEN BERG.

Aan deze wijze van optreden zijn voor den belegerde vele voordeelen verbonden
en op die manier ageerende zal hij er wellicht in slagen den aanvaller flinke verliezen
toe te brengen, mits hij er voor zorgt tijdig en ordelijk op volgende stellingen of op
de hoofdweerstandslijn terug te trekken. Want een overhaaste terugtocht (een gevolg
van het feit, dat men te lang in de stelling is blijven hangen), afgezien van groote
offers, die vooral een verdediger zich moeilijk kan getroosten, werkt slecht op het
moreel der achtergebleven troepen.
Ook Schwarte voelt veel voor vooruitgeschoven stellingen, mits het terrein zich
daartoe leent. ‘Anderseits aber würde es ein schwerer Fehler sein, ohne Zwang
dem Angreifer, die vor der Kampfstellung gelegenen Gelände strecken zu überlassen.
Sofortige Inbesitznahme, Einrichtung seiner Einschliessungsstellung, beschleunigte
Einleitung des Entscheidungs Kampfes würden die unmittelbare - früherer Fall der
Festung die spätere Folge sein.’

IN DE LUCHT GESPRONGEN OOSTFORT KIHUANSHAN.

Trouwens meer en meer komt men terug van het denkbeeld, dat slechts in één
stelling n.l. in de stelling, die uit een taktisch, technisch en fortifikatorisch oogpunt
de beste is, behoort te worden stand gehouden tot het uiterste met alle beschikbare
krachten.
De wensch de hoofdstelling zoolang mogelijk vuurvrij te houden en aan de
verkenningen des vijands te onttrekken, gevoegd bij het feit, dat de
hoofdweerstandslijn in den regel niet voltooid zal wezen en men, zonder in het
roekelooze te vervallen, iederen duimbreed vaderlandschen gronds den aanvaller
wil betwisten, maken, dat het beginsel der z.g. ‘Tiefengliederung’ te genwoordig
veel aanhangers telt.
Zeer gewenscht is het, dat de liniën in staat zijn elkaar met geschutvuur te steunen,
niet slechts om invloed te kunnen oefenen op het gevecht, maar tevens, opdat
iedere volgende verdedigings-lijn een deugdelijke opname-stelling vorme voor de
voorgaande.
Ook in ons land behoeven we niet direkt achter de onderwaterzettingen weg te
kruipen.
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Integendeel, de hoofdaccessen kunnen door stellingen, die aangeleund zijn aan
de inundatiën, vol vertrouwen worden verdedigd. In een klein land met zijn beperkt
operatiegebied heeft n.l. elke Meter gronds zijn waarde.
Wat dat principe van ‘het groepeeren der verdediging meer in de diepte’ betreft,
ook
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de moderne vestingbouw houdt hiermede rekening. Die verlangt n.l. dat binnen de
eerste fortenlinie op ongeveer 3 K.M. daarvan verwijderd een tweede cirkelt, die de
buitenste in vele opzichten kan schragen.
Mocht de aanvaller er in slagen den eersten fortengordel plaatselijk te forceeren,
dan is hiermee absoluut nog niet gezegd, dat de stelling in zijn geheel verloren is.

EEN RUSSISCHE LANGE VUURMOND VAN

24 C.M. KALIBER.

Want een hoofdaanval teekent zich altijd, en hiervan maakt de verdediger gebruik
om achter het bedreigde front een rij van tijdelijke versterkingen aan te leggen, die
verband houden, óf alleen met de buitenste fortenlinie, wanneer ze dicht achter de
hoofdweerstandslijn zijn aangelegd, óf ook met de binnenste. Het eerste plan is
natuurlijk in beginsel het beste, omdat in dit geval de belegerde minder terrein
verliest.
Ook in de Amsterdamsche stelling zal de verdediger op boven aangegeven wijze
moeten optreden. Trouwens het polderland met zijn vele vrij diepe en breede slooten
eigent zich daartoe bij uitstek.
Om nu weer tot Port-Arthur terug te keeren, toen dan eindelijk de Japanners de
verdedigers binnen den fortengordel (samengesteld uit sinds lang bestaande werken
en pas aangelegde tijdelijke en vluchtige steunpunten) hadden teruggeworpen,
schijnen de belegeraars er aan gedacht te hebben, dat het pleit nu spoedig beslist
zou zijn, tenminste na een korte artilleristische voorbereiding poogden de aanvallers
à la Von Sauer de vesting stormenderhand te nemen.
Ze werden echter zoo beslist en met zulke enorme verliezen teruggeslagen, dat
ze het voortaan wel niet meer zullen probeeren een dergelijke stelling
stormenderhand te nemen.
Toen dus de Japanners zagen, dat op bovengenoemde dolzinnige wijze Port-Arthur
niet te veroveren zou zijn en aangezien geen zwaar worpgeschut bij hun leger
ingedeeld was, grepen ze naar de schop.
de

De oude Vaubansche aanvalswijze uit de 17 eeuw werd in eere hersteld.
Sappen gravend, mijnen openend naderde men langzaam, vreeselijk langzaam,
maar zeker, de vesting, die na ongeveer één jaar van geweldigen strijd in het bezit
der Japanners overging.
Wel heeft zich het gemis aan een krachtige belegeringsartillerie schitterend
gewroken. Want ware deze aanwezig geweest, men had kunnen handelen in den
geest der Fransche instructie n.l. ‘progresser par bonds successifs jusqu'au moment
où la désorganisation matérielle et morale de la défense sera suffisante pour que
les colonnes d'assaut puissent franchir d'un seul élan la distance comprise entre la
dernière position d'approche et la ligne de défense’ en voorzeker had men op die
wijze eerder zijn doel bereikt.
Op een paar markante verschijnselen in dit beleg dient de aandacht gevestigd te
worden.
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In de eerste plaats op het ‘zich veel minder scherp afteekenen van het artillerieduel’
dan vroeger.
En geen wonder, dat dit gebeurd is.
Door de gedekte ligging der batterijen (mede een gevolg van de deugdelijkheid
der indirekte richting) gaat het peilen hiervan niet gemakkelijk. Heeft men ze ontdekt
en het vuur er op geopend, dan verwisselen ze in den regel van stelling, omdat
tegenwoordig aan het mobiele geschut zoo'n voorname plaats bij de artillerie is
ingeruimd.
Uit het bovenstaande volgt, dat het heden ten dage zeer lang duurt, voor de
vijandelijke artillerie is neergestreden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

389
En hierop kan de infanterie met voorwaarts gaan onmogelijk wachten, vooral omdat
een spoedige beslissing dikwijls noodzakelijk is.
De infanterie moet dus trachten terrein te winnen, voor de vijandelijke artillerie
‘niedergekämpft’ is.

STUKGESCHOTEN RUSSISCHE VELDVUURMONDEN.

Dit is trouwens ook zeer goed mogelijk, als er maar gezorgd wordt, dat het levende
element der verdediging voldoende geschokt is,
En hiervoor heeft men zwaar worpgeschut noodig, anders gaan dergelijke
aanvallen met ongehoorde verliezen gepaard.
sten

Dit hebben de Japanners bewezen, toen ze er reeds den 24
Augustus in
slaagden een lijn bezet te houden, die op sommige plaatsen niet verder dan 400 à
600 M. van de vesting verwijderd was. Maar welke vreeselijke offers heeft hun dat
ook niet gekost!
Een tweede merkwaardig verschijnsel in dit beleg is geweest het enorm taaie der
nabij-verdediging.
Vooral omdat de Japanners reeds in de maand Augustus vrij dicht de
hoofdweerstandslijn genaderd waren, had men verwacht, dat het nu niet meer zoo
lang zou duren of de gele duivels zouden Port-Arthur binnen trekken. De
vernietigende uitwerking der hedendaagsche vuurwapenen in aanmerking genomen,
had men zich den eindstrijd ontzettend bloedig, maar kort van duur voorgesteld.
Hoe heeft men zich daarin bedrogen.
Maanden moesten voorbijgaan, eer ook die slotscène afgespeeld was.
De verdedigers openden tegensappen, lieten mijnen met helsch lawaai en onder
het maken van tientallen dooden en gewonden in de lucht springen, slingerden
handgranaten, bedienden mitrailleurs, snelvuurkanonnen en snelvuurgeweren,
kortom verweerden zich op de meest krachtige wijze.
Soms lagen beide partijen op geen tien passen van elkaar verwijderd. Forten
moesten vier-, vijfmaal veroverd worden, voor ze definitief bezit waren geworden.
Steunpunten behoorden nu en dan gedeeltelijk aan den belegeraar, gedeeltelijk
aan den belegerde. Jammer, dat de dappere verdedigers niet ontzet zijn geworden!
Ten slotte waren ze natuurlijk verplicht zich over te geven.
Een gevolg dezer kranige nabijverdediging is geweest, dat de Staten er op attent
zijn gemaakt, dat de uitrusting der pioniertroepen hunner legers met het oog op den
strijd van nabij in den vesting-oorlog vrij wat te wenschen overliet.
Een eerste eisch mag zeker genoemd worden: uitbreiding van de middelen van
het Geniepark, een tweede: meer pioniers. Ook bij onze liniën en stellingen kan een
nabij-verdediging van langen duur zijn, mits de belegerde goed beslagen ten ijs
komt, derhalve beschikt over een deugdelijke, wilskrachtige, moreelsterke bezetting,
een flinken kommandant, licht snelvuurgeschut en machine-geweren, versperringen
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te land en te water, mijnen op de accessen en in de toegangen te water, zoeklichten
en handgranaten. Een mijnoorlog zal bij ons niet gevoerd kunnen worden.
Vragen we ons thans af, of Port-Arthur ‘seine Schuldigkeit’ gedaan heeft, dan is
een volmondig ja ons antwoord. Loeffler zegt zoo juist: ‘Port-Arthur hat nicht bloss
dem Angreifer die schwersten Opfer auferlegt, sondern vor allem der Flotte starken
Schutz gewährt und dem Feldherrn volle 11 Monate Zeit verschafft, in denen er
dem Gegner der Zahl nach allmählig überlegen wurde. In dieser ganzen langen
Frist hat die Festung der Armee die Möglichkeit offen gehalten eine Wendung des
Krieges herbei zu führen, nachdem die erforderliche materielle Grundlage dafür,
ein günstiges Stärkeverhältniss zum Gegner, mehr als ausreichend gewonnen war.
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Es is nicht Schuld der Festung, wenn sich die oberste Führung und das Heer ihrer
Aufgabe nicht gewachsen gezeigt haben.’
Trouwens meer en meer komt men tegenwoordig tot de erkenning, dat vestingen
niet alleen uit een taktisch, maar ook uit een strategisch oogpunt belangrijke diensten
kunnen bewijzen.
In het bijzonder in ons land met zijn gering operatiegebied, zijn betrekkelijk zwak
leger, zijn hulpbronnen en regeeringscentra op korten afstand van de grenzen
verwijderd is een deugdelijk vestingstelsel niet te ontberen. O.a. hebben we het
beslist noodig, wanneer wij aangegrepen worden door een overmachtigen vijand,
ten einde te verhinderen, dat de balans naar de zijde van den tegenstander al te
ver doorslaat. In dit geval doet het dus dienst als tegenwicht. Maar ook behoeven
we het tot beveiliging onzer hulpbronnen en als uitganspunt benevens toevluchtsoord
van ons veldleger.
En zij, die meenen, dat we enkel een leger er op na moeten houden om onze
neutraliteit te handhaven, moeten niet uit het oog verliezen, dat op een schending
der neutraliteit meestal een oorlog tot het uiterste volgt. Volgens onze opinie is het
dan ook zeer toe te juichen, dat de Minister van Oorlog van plan is zoo spoedig
mogelijk de Amsterdamsche stelling te voltooien.

IN DE LUCHT GESPRONGEN KAZEMAT VAN HET NOORDFORT TANG-CHI-KUANSHAN.

Ten slotte een enkel woord over het materieel der artillerie tijdens het beleg van
Port-Arthur gebruikt.
De veld-artillerie van beide legers was niet op de hoogte van den tijd.
Bij het uitbreken van den oorlog, was Rusland bezig met de omwapening zijner
veld-artillerie. Aanvankelijk had het kanon M 1892/1895 de overhand, later het
nieuwe veldgeschut M/1900.
Toch ook dit laatste type heeft slecht voldaan. Wel bezat het kanonterugloop, in
zooverre dus modern, maar de caoutchouc-buffer, die den vuurmond weer in batterij
terug moest brengen, vervormde, zoodat narichten noodzakelijk was. Ook bleek
het geschut niet beweeglijk genoeg en beschikte het slechts over granaatkartetsen.
Vandaar, dat men thans veldgeschut M 1902 met langen kanonterugloop (1194
m. M), vooruitbrengerveeren en schilden invoert.
Het Japansche geschut had geen kanonterugloop, stond in ballistisch vermogen
achter bij het Russische, maar was veel lichter, dus beter beweegbaar
Bij beide artilleriën ontbraken schilden. Ook de samenstelling der zware batterijen
van het veldleger liet bij het Japansche leger, dat tegen Port-Arthur oprukte, heel
wat te wenschen over. Deze vuurmonden worden aan een armée toegevoegd in
de volgende gevallen:
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a. Als te voren uit het veldtochtsplan bekend is, dat op de operatielijn van een
strategisch offensief optredend leger een sperwerk gelegen is, zoodat het snel kan
worden vermeesterd.
b. Als a, maar wanneer gestooten wordt op verouderde vestingen, waarvan
bewapening en uitrusting te wenschen overlaten; na een korte, doch krachtige
beschieting uit zwaar geschut volgt de bestorming.
c. Ook tegenover moderne vestingen om reeds in het begin van het beleg met
zwaar geschut te kunnen optreden, aangezien de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

391
aanvoer van de geheele belegeringstrein zulke hooge eischen aan de
transportmiddelen stelt, zoodat deze eerst veel later benut kan worden. Eveneens
met het oog op eene eventueel vooruitgeschoven stelling, die misschien niet alleen
met veldgeschut en veldhouwitsers te nemen is
In den aanvang nu beschikten de Japanners zelfs niet over veldhouwitsers,
vandaar dat Generaal Stössel zich ook zoolang in zijn vooruit geschoven stellingen
kon handhaven.
In het algemeen liet zich het gemis aan een krachtige mortier of houwitser sterk
gevoelen. Doch ook de verdediger heeft veel aan mobiele zware artillerie. Dit feit
heeft ons legerbestuur er toe geleid na talrijke proefnemingen den Kruppschen
snelvurenden 12 cM, houwitser aan te nemen, die mettertijd wel bij de
vesting-artillerie ingedeeld zal worden. In aanmerking genomen ons zeer verouderd
vestinggeschut, werd het hoog tijd, dat men tot dezen maatregel overging.
De bespannen vestinghouwitser is voor een verdediger een vuurmond van
kostbare waarde. Niet alleen kan een uit dit geschut samengestelde batterij een
enorme gevechtskracht ontwikkelen, maar haar mobielheid stelt haar tevens in staat
snel van stelling te verwisselen. Dat telkens oprijden naar andere emplacementen,
zoodra men ontdekt is, verhindert, dat de stukken spoedig gedemonteerd zijn en
zal tegelijkertijd 's vijands vuurregeling en leiding in niet geringe mate bemoeilijken.
Het artillerie-duel is gewis van zeer langen duur, wanneer een verdediger met zulke
kanonnen het voorterrein bestrijkt. Letterlijk van alles kan de bespannen
snelvuurvestinghouwitser onder vuur nemen, hetzij 's vijands kantonnementen,
ontlaadplaatsen of parken, hetzij zijn aanvalswerken of belegeringsbatterijen, hetzij
zijn aanvalskolonnes.
We kunnen de Nederlandsche vestingartillerie met de aanwinst van dit geschut
gelukwenschen.
Eindelijk nog enkele zinnen over de Japansche belegeringsartillerie. Reeds meer
dan eens hadden we gelegenheid op te merken, dat de aanvaller een zwaren
worpvuurmond (van o.g. 21 cM.) miste. Dat blijkt ook uit het hieronder volgende
résumé van hetgeen de Japansche belegeringsartillerie op 1 Januari 1904 bezat,
n.l. 18 houwitsers van 15 cM. L./11, 32 houwitsers van 12 cM. L./10, 2 houwitsers
van 10.5 cM. L./10, 38 L.-kanonnen van 9 en 12 cM. der vestingartillerie. Bij de firma
Krupp waren in bestelling gegeven, 20 houwitsers van 12 cM. L./10 en 24 houwitsers
van 15 cM. L./11 doch deze bestelling is waarschijnlijk tijdens den oorlog niet
afgeleverd.
Een gelukkige omstandigheid was het voor de Japanners, dat ze eind September
1904 beschikking kregen over 18 kusthouwitsers van 28 cM., die eenigszins het
gemis aan zwaar worpgeschut vergoedden.
Wij twijfelen niet, of de Japansche Regeering zal in de leemte der
belegeringsartillerie van van haar leger voorzien.
De foto's die dit artikel illustreeren, werden met de meeste welwillendheid ter
beschikking gesteld door majoor Bronsart von Schellendorf van het Koninklijk
Pruisisch Koningin Elisabeth Regiment, die den Oost-Aziatischen oorlog meemaakte
en door den heer E.S. Mittler, te Berlijn.
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Het ijle leven
door Jan Walch.
Leven... en dood.... Teeder weemoedig scheiden,
nu hier om mij, nu daar... een vreemd ver-ijlen
van licht in wolkenwaas... een zacht verglijden
van zieleglansen, die weer henen zeilen....
Ik ben hier mijmerend op een wereld-weide,
en zie de hooge wolken zilverig zeilen....
O wondere wankelheden om mijn zijden, - blijft deze bleekdoorglansde ziel nog wijlen?
Mijn oogen, die de stille spiegels zijt
van deze wereld, zult gij drá niet, keerend
met zacht beweeg, weerkaatsen de Eeuwigheid?...
in ijle luchten, en in lichter landen...
zoo als de bloemen bij mijn vreemde handen
zacht opwaart oogen, op de winden veerend....
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Twaalfde hoofdstuk.
Oudejaarsavond werd weer gevierd, met oesters en champagne als naar gewoonte;
de familie was kompleet; maar Croes had dien avond herhaaldelijk momenten van
afgetrokkenheid, waarin hij tuurde voor zich heen naar een voorwerp op de tafel,
of, langs z'n dikken neus, naar de hand die dan graaiende was in z'n baard. Ze
merkten het allemaal, met heimlijke, vage ongerustheid... Niemand zei er iets over....
't Bleef slecht gaan in zijn zaken. Letterlijk alles viel tegen. En 't nieuwe jaar bracht
geen nieuwe hoop. Eindeloos gereken; moeilijke brieven; twisterig gepraat, met
klanten; geharrewar, met het eigen personeel; opwindingen, teleurstellingen..., dat
alles stond weer te wachten....
Toch, op Nieuwjaarsmorgen, een helderen, vries-kouden winterochtend, terwijl
hij even naar kantoor liep, voelde Croes zijn moed terugkeeren met overwachte
scheuten. De ijl-dunne vrieslucht prikkelde hem in den neus, bij 't forsche opsnuiven,
scherper, opwekkender, dan de champagne van den vorigen avond, en nu was om
hem heen de wijdte, de windige frischte, daarboven de schitterblauwte.... De suffe
rust in de doode straten, de als plotsling-gestorven, verstijfde stad, de sjokkende
menschen-op-hun-zondagsch, de dronken lallende kerels die hier en daar
zwaaiden..., hinderden hem niet. Hij liep recht-op, 't hoofd wat achterover.... Kóm,
kóm, het zou wel weer gaan!...
Het ging ook wel weer. Maar niet zonder heel wat moeite. Hij was nu zestig jaar,
Jan Croes. Zijn groot, forsch, zwaar-gebouwd mannelijf werd stroever van beweging,
begon naar den leuningstoel te staan. Trager dan vroeger hechtte hij aan zijn gemak,
zag op tegen lichamelijke vermoeienis zoowel als tegen twistgepraat, drukke
vergaderingen, opwindende gesprekken met een voorman uit zijn volk. En dát juist
kwam telkens weer voor in dezen tijd. De stemming was er niet op verbeterd sinds
drie jaar geleden - den dag van zijn zilveren bruiloft - toen Croes de vacantiedagen
had ingevoerd. Dáár waren ze nu weer aan gewoon. 't Was trouwens vrij algemeen
geworden. En nieuwe verlangens doken op: afschaffing van het overwerk, of,
tenminste, een veel beter betaling voor die uren, korter arbeidsduur, en beperking
van het aantal der leerlingen, wier met weinig of niets betaalde arbeid de loonen
drukte. Ook het uurloon kwam telkens weer ter sprake sinds de voorstellen der
‘gemengde commissie’ door de zetters en drukkers als onaannemelijk verworpen
waren.
En niets kon Croes toegeven, thans minder dan ooit; de tijden waren te slecht,
moordend de concurrentie. Hij zei 't z'n menschen verscheiden malen: als er nóg
meer af moest, dan kon hij de kast wel sluiten. Maar zij antwoordden met sarcastisch
gegrijns of gegrinnik, soms ook met brutale gezegden: meneer moest het zakie dan
maar aan hun cadeau-doen, óf: 't zou toch zonde zijn van het mooie kassie, óf: nou,
meneer had gelukkig voorloopig nog geen armoed.
Soms werden onheilspellende geruchten gehoord, over stakingsplannen; er was
vaak een verdacht gebrom en gehoe-hoe als Croes een groep zetters en drukkers
voorbijging; er scheen trouwens weer een algemeene gisting, een woeligheid te
groeien onder de Amsterdamsche werklui dat voorjaar; 't verzet zat in de lucht; nu
hier, dan daar, braken arbeidsgeschillen uit....
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Thuis praatte Croes, ouder gewoonte, weinig of niets over al die drukte en
benauwenis. Hij had er al genoeg van dagelijks op kantoor; de weinige uren die hij
in z'n gezin doorbracht moesten vredig zijn en liefst wat vroolijk. Vandaar ook dat
hij Emma's klachten over een van de kinderen, juf of de meiden, meestal zwijgend
aanhoorde, kalm met een lachje bestreek, of ze met een enkel railleerend woord
voorbij liet gaan.... Soesa genoeg!... Maar soms, als hij vol was van nieuwe ellende
- en dan vooral wanneer hij, zooals dat een enkele maal wel gebeurde, voor het
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eten nog even op de Club was aangeloopen, en daar, om zich wat op te monteren,
krasser dan anders had gebitterd, - soms kon hij wel eens loskomen, 's middags
aan tafel, over die dondersche kerels, die je maar alles dorsten zeggen tegenwoordig.
Emma, hoewel ze er eerst altijd even van schrok, stemde dan aanstonds met ijver
in: het was verschrikkelijk!... Ondergeschikten, je hadt ze voor je verdriet!... Zooals
juf nou bijvoorbeeld.... En het was vervolgens Theo die de zaak gewoonlijk niet
beter maakte door met een kalmironisch lachje op te merken, dat het verdriet waar
mama van sprak aan weerskanten bestond. Het heele stelsel van patroons en
ondergeschikten deugde niet; niemand moest aan een ander voor loon ondergeschikt
zijn.... Dan ontstonden ergernis en opwinding, kwam er niet gauw een eind aan het
mokken en hakketeeren.... Croes die, ofschoon hij er opzettelijk bijna nooit naar
vroeg, onbestemd voelde, dat zijn zoon, de candidaat in de rechten, tegenwoordig
weer niet veel uitvoerde, behandelde hem met meer geringschatting dan vroeger.
Kort en norsch en zeer uit-de-hoogte dikwijls stond hij hem te woord. Maar Theo
liet zich niet gemakkelijk van zijn stuk brengen, integendeel, hij werd dan hoe langer
hoe correcter in zijn termen, en dat terwijl hij, vriendelijk glimlachend, z'n meeningen
nog wat aanspitste.
Jeanne hielp hem soms, wat zenuwachtig, met vlugge, gevatte gezegden, leuk
en lachwekkend vaak - als ze haars vaders ruwheid onbillijk vond, zijn drift wou
temperen, - maar andere keeren ergerde ze zich, aan 't geen haar niets dan pedante
dreinerigheid van Theo leek te zijn, had ze hatelijk-schampere gezegden over het
werkvolk, en over zijn minzame belangstelling in hun lot. Emma, om af te leiden ook
al, wierp er nu en dan een klacht over juf of Jansje onderdoor. Alleen Noortje, als
ze thuis was, bemoeide zich niet met zulke gesprekken; ze zat gewoonlijk aan heel
iets anders te denken.... Maar Henk luisterde er aandachtig naar, met stil genot,
zacht even grinnekend soms als de twist verfelde. Hij zei ook wel eens wat... doch
daar werd niet op gelet....
Maar ééns dat Croes ontstemd was thuis gekomen - aan tafel sprak hij niet veel,
zat maar stilletjes te eten of, in gedachten, met zijn servetband te spelen - riep hij
de trap opgaande zijn vrouw toe: Of ze óók even boven wou komen. En toen ze
samen op zijn kamer waren vroeg hij haar dadelijk hoe het nu in de laatste dagen
met juf ging. ‘Hè?... Met juf?... Nou!... ach!... 't Gaat nogal moet ik zeggen’ - Emma
was een weinig onthutst door dat plotselinge vragen; Jan deed het ook anders nooit
- ‘alleen zie je, ik geloof dat ze nou tegenwoordig bezig is de meiden tegen me op
te stoken; die beginnen tenminste ook al zoo raar te doen. Verbeel-je, van morgen
kom ik beneden, toen staat Lina....’
Croes liet haar niet uitspreken. ‘Nou ja,’ viel hij ongeduldig in, ‘vrouwtjelief, spaar
me nou die verhalen maar asjeblieft, god-nog-toe... ik heb heusch al genoeg....
Maar... wat ik zeggen wou..., we moesten juf dan in godsnaam maar laten trekken....
Ru en Loe willen haar wel overnemen, geloof ik.... Hoorde 'k daar laatst niet iets
van?... Welnou... dat is misschien de beste oplossing.... Ik zou nou ook niet graag
hebben - 't mensch is hier veertien jaar geweest, geloof ik, hè - dat ze met ruzie of
onaangenaamheden wegging....’
‘Gunst, maar Jan....’
‘Nou ja, Emmie, beste kind, ik begrijp wel, het zal in 't begin een beetje lastig zijn,
maar... het moet nu maar.... Ik zal je zeggen... Juf krijgt tweehonderd-veertig-gulden
en de volle kost, dat is minstens vijf, zeshonderd gulden bij mekaar..., we moeten
dat zien te besparen.... 't Is beroerd, maar... we zullen wel verder moeten gaan....
Er zal van-de-zomer ook niet van uit-de-stad-gaan kunnen komen; 't is misschien
goed dat je 't nu al weet....’
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‘God!... God!... Jan... Jan!...’ Emma begon te huilen, ze was in-eens heelemaal
overstuur.
‘Toe Em, toe!’, goedigde Jan, klopte haar op den schouder, bukte zich, gaf haar
een zoen op het voorhoofd, ‘hou-je nou goed, kind.... Zóó erg is 't nog niet, wèl?...
In de nazomer moet Loesje bevallen.... hè?’
‘Ja... in Augustus....’
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‘Nou! Dat komt dan immers net goed uit! Dan wou je toch niet wegloopen?... Kom!...
Het mot nu heusch maar.... We moeten de tering naar de nering zetten....’
‘Ja maar, waarachies Jan, het gaat niet met enkel twee meiden in zoo'n groot
huis als dit.... Het kán niet.... En ze zijn er nou ook eenmaal aan gewend dat juf van
alles doet.... Je zult zien, die twee loopen ook nog weg....’
Ze snikte opnieuw, bette met haar zakdoekje de klein-geknepen oogen in het
groote, vlammig-roode gezicht. Jan bromde een paar vloeken, stapte de kamer op
en neer.
‘Vin-je dan goed,’ begon z'n vrouw weer, ‘dat ik er tenminste nog een derde meisje
bijneem... voor halve dagen.... Een hit wat je noemt....’
‘Zoo'n kind van vijftien of zestien? Heb-je daar wat 'an?’
‘Nee, ik bedoel ook wat ouder, achttien of negentien.... Dan vallen ze toch nog
niet in de belasting, hè’ - zei Emma levendiger, blij dat ze dáar iets van wist. - ‘'n
Beetje 'n flink stuk, bedoel ik, zie je.... Zoo voor 'n paar gulden in de week, en dan
vóór het eten na' huis....’
‘Kan dat wel... voor het eten?...’, weifelde hij.... Wat 'n ellende over zúlke dingen
te moeten praten!...
‘Zeker kan dat!... Dat hebben zoo'n boel menschen.... Vin-je dat dan goed, Jan?...
Zeg!...’
‘Hè?... Och ja.... Als 't niet anders kan.... Doet dat dan maar.... Maar overigens...
waarachtig, vrouwtje... 't is geen gekheid, we móeten zuiniger worden....’
Theo vond in die twist-gesprekken aan tafel zekere voldoening. Het was ook eigenlijk
het eenige wat hij nog deed aan de groote zaak tegenwoordig, zijn eenige
propaganda. Al lang geleden had hij zich voorgenomen Das Kapitaal van Marx
onder handen te nemen, en dan zelf stukjes te gaan schrijven over socialisme,
kleine artikeltjes in weekbladen voorloopig. Maar... och, hij kwam er niet toe..., kwam
nergens meer toe....
De vrienden van vroeger zag hij zelden of nooit meer. Daan de Bries was
gepromoveerd en gevestigd, begon al bekend te worden in de partij door z'n
geschriften; hij was aan de redactie van het dagblad verbonden als vast medewerker,
en had ook zijn eerste optreden als propagandist al achter den rug. De laatste keer
dat ze elkander spraken had hij Theo een driftig standje gemaakt, vol minachting,
over zijn laksheid, zijn luieren. Er zou niets van hem terecht komen, smeet hij hem
toe. Dat novelletje! Haha! Daar lachte hij om, het was niets, niets! Theo deed beter
maar op een handelskantoor te gaan zitten en zoo te zien dat hij tenminste z'n brood
verdiende.... Wel had hij er later, met plotseling weekere stem, bij-gezegd,
aarzelverward, dat Thé toch maar altijd bij hem moest blijven komen, dat hij hem
graag zou helpen als hij kon, uit oude vriendschap jegens hem en z'n... familie...,
maar toen was Theo in-eens opgesprongen, en met 'n: ‘Och stik jij zeg!..’, nijdig de
deur uit geloopen....
Ook de andere vrienden waren deels klaar gekomen en wèg, deels ernstig en
druk aan het werk, vooral de medici. Van Oeffelt, op wien Theo vroeger met
geringschatting had neergezien, was semi-arts nu, assistent bij een van z'n
professoren, altijd werkend.
En Theo had soms wel bange uren; het ging mis met hem; hij voelde het in zijn
hersens - een dofheid, een weekheid - daar was niets mee te beginnen tegenwoordig.
Dadelijk na z'n candidaats was hij ingeploft, had maandenlang geen wetboek in zijn
handen genomen; telkens als hij er met wroeging over dacht, weer wou beginnen,
zijn arm soms al uitstrekte..., dan werd hij een walging in zich gewaar, een afkeer,
niet te overwinnen, een onbegrijpelijke vermoeidheid, een gevoel alsof hij liever
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alles, álles doen zou, liever steenen bikken, dan zich opnieuw in die wetten en
rechtskwesties verdiepen. En hij stelde 't uit, las maar weer, las altijd, litteratuur,
niets dan litteratuur. Zijn litteraire smaak werd zéér verfijnd, maar daardoor werd
het hem ook meer en meer onmogelijk zelf iets te produceeren. Als hij aan dat
novelletje in Nederland terugdacht, dan schaamde hij zich, voelde zich blozen; hoe
onbeholpen was dat geweest!... Hij had er ook absoluut geen plezier van beleefd.
Bijna niemand sprak er
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over, en als ze er van gewaagden, dan was het met een ironisch lachje. ‘Zoo, zoo,
doe jij daar ook al aan?...’ Niemand had hem ook maar eenigszins als ‘een schrijver’
behandeld.... In 't begin was hem dit erg tegengevallen, maar later, nú, vond hij het
heel begrijpelijk.... Hij verlangde ook niet meer naar roem.... Wat beteekende het
eigenlijk!... Wat had je er aan, wat gaf het voor geluk?... En er waren-al schrijvers
genoeg!...
Maar wel kwam een andere onbevredigdheid, kwamen andere gedachten en
wenschen, nu méér en heftiger terug.
Dikwijls, 's morgens, als hij in 't warme bed te droomdenken lag...; of 's middags
tegen vijven, wanneer hij, van 't lange zitten stijf en rekkerig geworden, de gestilde
zon nog in zijn kamer sfeeren zag - een toch nog brandigen schijn, waar myriaden
stofjes in woelden - en de buitengeluiden klonken eensklaps helderder en vreemder
op...; en vooral 's avonds, in dit voorjaar, als hij zijn ramen moest dicht doen, omdat
er vocht en kilte - en toch geen kilte, want je werd er warm van - avondlijke ijlte en
zwoelte naar binnen kwam..., dan kon hij plotseling ook van al die litteratuur een
overrompelend dégout krijgen, en maar één verlangen, één droog-snikkende
begeerte: naar liefde, naar leven-met-een-vrouw in hartstocht....
Hij kon dat eigenlijk niet uitstaan van zichzelf! Hij had er immers genoeg van:
liefde, verliefdheid, al dat gedweep en gesmacht en geflirt, 't kinderachtig en
vernederend gedraai om zoo'n meisje heen! Het was toch immers ten slotte niets
dan een zinnelijke behoefte! Welnou - daar kon je wel op een andere, een korter,
forscher manier aan voldoen!...
Die Agnes van 't winter, dat was nou de laatste geweest, wat had ze 'm kalmweg
voor-de-gek-gehouden!... Krengetjes toch eigenlijk die meisjes uit den zoogenaamd
goeie-stand. Enkel om binnen te zijn is 't ze te doen, om het prettig-gemakkelijke
leventje. Die Agnes was het hier, bij hen, niet mee gevallen blijkbaar - hij had het
ook aan Noortje wel kunnen merken - dat fransche juffie had zeker een heel hooge
verwachting gehad van zoo'n rijke hollandsche familie op de wereldberoemde
Keizersgracht; ze had misschien wel geloofd een ‘petit-hôtel’ te zullen vinden, zoodat
ze dat kende, wellicht, in Parijs, met gegalonneerde bedienden, rijke diners,
hoog-gedistingeerde avondpartijen. 't Was duidelijk, dat ze 't bij Croes ‘bourgeois’
gevonden had en Theo maar net genoeg om 'n beetje mee te flirten, om de vleiende
voldoening die dat geeft, of voor tijdverdrijf alleen.... O, die jonge dámes, die
precieuse, pretentieuse nesten, hij verdoemde ze, allemaal!... En dan stak hij een
sigaret op, dwong zich een plat fransch liedje te neuriën, de stad eens in te loopen,
om brutaal naar de vrouwen te kijken, vervolgens bier te gaan zitten ‘hijschen’ ergens
in een café met kelnerinnen, met een of meer van de vele kennissen die hij
tegenwoordig had, en ten slotte stil-alléén, of met een troepje van hen, luidruchtig
en kwasi-vroolijk, naar een gemeene tingel-tangel of 'n bordeel te trekken.... De
gebrokenheid, de ellende den volgenden ochtend..., och, dat kwam in den loop van
dien dag, of van 'n paar dagen wel weer terecht!... Het was eigenlijk beroerd.... Nou
ja!... Je deed het dan ook niet voor plezier!...
Véle dagen, weken achtereen soms, kon hij zijn kamerleven dan weer voortzetten,
lezende - een heel enkele maal schreef hij ook nog wel eens wat; om 't dadelijk te
verscheuren! - lezende, en soezende over zijn boeken, alleen aan tafel 's middags
wat pratende, en nu en dan, op z'n kamer, met Jeanne. Want zij, die wist van Ada
en Agnes - en wist hoe zoo'n teleurstelling kon knauwen - had dikwijls medelijden
met Theo; zij was ook eigenlijk de eenige van het gezin die op hem lette; die merkte
dat hij niet veel meer uitvoerde tegenwoordig, en hem wel eens waarschuwde,
ernstig, maar aarzel-voorzichtig, met een weekheid van sympathie in haar stem. Hij
lachte dan soms wel, of gaf een kort-hooghartig antwoord, maar andere keeren
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bekende hij haar, somber stug, zijn afschuwelijke slapheid, zijn gebrek aan wil, aan
fut, aan doorzettingsvermogen; zij kreeg er tranen van in de oogen.... Zij begon nu
ook beter te begrijpen zijn gevoel van verzet tegen het leven-in-dezen-tijd, tegen
de inrichting der maatschappij; door hun inniger intimiteit, hun praten samen-alleen,
naderde zij dichter
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tot wat hij zijn ‘denkwijze’ noemde, het socialisme. Geduldiger dan vroeger legde
Theo haar uit, dat het maar niet enkel dorre economie, en ook niet alleen een
middeltje tegen de armoe was, dat álle standen, álle menschen in de tegenwoordige
maatschappij gebukt gingen, léden, onder geldzorgen, onder het gejacht naar bezit
als het eenige noodige. Haast niemand leefde meer vrij-uit, dorst toe te geven aan
zijn neigingen, zijn idealen. Uit angst omschanste zich ieder met zooveel mogelijk
kapitaal, uit ángst!... Het socialisme zou een verlossing zijn, voor állen!...
Het was in die dagen dat de verlovingskaart bezorgd werd van Frans de Haan
en de dochter van een fabrikant-millionair.
Bij Ru kwam Theo heel weinig aan huis. Hij had wel een zekere bewondering
voor zijn broer, die blijkbaar heel wat sterker in 't leven stond dan hij, die dééd wat
hij wou, kón wat hij wou, naar het scheen..., maar daardoor juist was er een onwil
tegen Ru in hem gegroeid, die in sommige oogenblikken tot háát werd.... Als hij toch
nu en dan eens naar de Vondelstraat liep, was het om Loe. Haar mocht hij graag,
ofschoon ze een beslisten, blijkbaar aangeboren afkeer had van al wat naar 't
revolutionnaire of zelfs maar naar 't democratische zweemde. Misschien ook juist
daaróm! Want hij hield van haar aristocratische ingetogenheid, haar bescheiden
distinctie; hij meende haar goed te begrijpen; Loe was nu eenmaal een duldster,
een die zich nooit liet gelden, en geloofde... als iedereen maar eens zóó kon zijn!...
O, maar zij kende geen ontbering, meende Theo. ‘Och ja, Loes,’ zei hij haar dan,
‘jij bent zoo anders, jij kan dat niet meevoelen.... Begrijp ik wel.... Nou, je bent tóch
lief. En je hebt een pracht van een jongen!’ Want de futlooze, verweeklijkte Theo
werd verrukt als hij dat flinke, gezonde kind zag. Hij kon zich niet begrijpen dat het
van een broer van hem was.... God, zóó'n kind te hebben!... Het kón hem niet hard
genoeg schreeuwen; daar had hij plezier in.... En dit beviel Loe weer in haar zwager.
Zij wenschte hem ook ééns zoo'n kind als het hare. Hij dacht dat daar wel nooit iets
van zou komen. Dan lachten ze samen.... Zoo waren ze goede vrienden geworden,
die twee....
Maar toen Anna, het ‘derde meisje,’ in huis gekomen was, veranderde dat alles.
Toen hij haar een paar maal had gezien begon er een onrust in Theo te bewegen
die hem belette te lezen soms. Het was vreemd. Hij was toch nooit te voren ook
maar eenigszins op een ‘meid’, een meisje uit ‘het volk’ verliefd geweest, en had
zich dat ook nooit goed kunnen begrijpen van anderen uit zijn kring. De verschijning
van zoo'n dienstmeisje, in een helder gestreken katoentje, en met een luchtig tullen
mutsje op, vond hij wel min of meer frisch, min of meer bekoorlijk, maar zijn innig
gevoel en zijn begeerte waren altijd weer naar het intellectueel-beschaafde,
maatschappelijk gemanierde, vooral naar het verfijnd vrouwelijke, het
kasplant-achtige gegaan. Een meid uit een tingeltangel, een bierkneip of zoo..., nou
ja, dat was iets anders; je hadt al dadelijk een gemakkelijke houding met zoo'n kind;
je deedt maar subiet zoo familjaar mogelijk, een beetje vaderlijk; je weet, daar zijn
ze aan gewend.... Maar een fatsoenlijk meisje uit den ‘minderen stand’, je kende
ze zoo weinig, alléén uit boeken een beetje; hij had er zich wel eens in-gedacht, in
omgang met zoo'n meisje, had wel eens geprobeerd een praatje te maken.... Maar
het lukte nooit.... Hij was dan verlegen, wist niets te zeggen. En het kon hem toch
ook eigenlijk niet schelen, dacht hij dan; och, het was immers geforceerd; wat had
je er aan; ze praten zoo raar; begrijpen je niet.... 't Is altijd dadelijk... zoo pijnlijk
bête....
En Anna was toch volstrekt geen bizonder meisje. Niet eens heel mooi. Achttien
jaar, een blond gezichtje, blozende wangen, een aardig-gekromde, iets te groote
neus. Een frissche, opwekkende verschijning - de krulletjes, die onder haar mutsje
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uitsprongen over het smalle, blanke voorhoofd, glinsterden als goud wanneer ze in
de zon stond; ze had vroolijke blauwe oogen; en als ze werkte kon ze haar
boventandjes zoo ferm in de volle, roode onderlip zetten, dat het was of het bloed
er uit fonteinen zou. Maar zóó

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

398
waren er toch eigenlijk zooveel in de wereld!... Hoe kwam het dan dat Theo, wanneer
hij haar voorbijliep op gang of trap, of als ze binnen moest komen, om orders van
zijn mama te krijgen, terwijl hij z'n krant nog te lezen zat - kwasi-aandachtig - een
sigaret tusschen de lippen - dat hij zich dan, haast onwillekeurig, rechter op zette,
in flinker houding, zich voelde blozen, warm en onrustig werd?... Was het misschien
dat Anna, stads-volkskind als ze toch was, door een doffe donzigheid van haar
wangen bij mond en kin - hoogerop glommen ze glad en hard, als bij een ander -;
door een fijne plooi om den neus, wanneer ze zich inspande; door de vorm van dien
neus ook wellicht, of vooral door den klank van haar stem - hoe doodgewoon
plat-amsterdamsch ze dan ook sprak - aan zekere distinctie, aan een spiritueeler
mooi herinnerde, toch wel iets ongemeens had, dat wellicht juist onder het
meiden-mutsje scherper tot z'n recht kwam?... Of was het enkel - banaalweg - dat
haar figuur, nog niet in drukke diensten verslonsd, zoo ferm veerkrachtig opstond
en vlug-tippend ging, van rondingen verleidelijk?...
Zeker was alleen dat de zeer litterair ontwikkelde en zich min-of-meer blasé
gevoelende student, over de bladzijden van fransche boeken, wier weemoedige
schoonheid hem de uitwademing van vochtige, moschbedekte ruïnemuren placht
te suggereeren, nu aan een frische, hollandsche meid te soezen zat, zóó sterk, dat
hij telkens meende de geur van gestreken katoen in den neus te krijgen.
Intusschen, hoezeer zich Theo zijn verlangens bewust werd, van ‘opschieten’ met
Anna, van iets verder met haar komen, was voorloopig geen kwestie; hij dorst niet,
en hij verzette zich uit angst; het duurde lang voor het tusschen hen beiden kwam
tot een praatje, uitgebreider dan het gewone: ‘dag Anna, dag meneer,’ met dat soms
even licht-glinsterend blikje van heimelijke bewondering, waarvoor zij haar oogen
verlegen placht neer te slaan, blozend vaak; een enkele maal beantwoordde ze zijn
kijken met een schichtigen terugblik en even begrijpenden glimlach, nog niet veel
meer dan een glans, den jongen toch hevig ontroerend....
Maar toen gebeurde het in-eens. Hij kwam haar tegen in de bovengang. En met
een bonzend hart - hij begreep 't zelf niet, later; hoe had hij 't durven doen, zoo
midden in huis! - stak hij een hand uit, vatte haar zachtjes onder de kin. ‘Toe!...
meneer!’, riep ze, gedempt, terugdeinzend, ietwat verbleekend; bleef dan dofoogend,
en hem niet aanziende, staan. ‘Nou nou, is dat zoo erg zeg?’ fluisterde Theo, heesch,
met een schuw-vluggen blik op zij - of niemand iets kon hebben gezien, gehoord ‘je hebt ook zoo'n zacht velletje!’...
Ze zei niets meer, en hij zag dat haar oogen dof bleven, als verontwaardigd, dat
haar mondje pruilde, maar ook... dat het éven getrokken had als van een lach....
Toen liepen ze allebei door.
Maar sedert herhaalden zich die kleine handtastelijkheden. Hij wende er aan,
Theo, begon er op te vlassen, te loeren; telkens kwam ze hem tegen; en vooral
wanneer ze dan iets in de handen had, zich niet verweren kon, maakte hij daar
gretig gebruik van, streelde of kneep haar in arm of wang, legde zijn hand langs
haar leest, bukte zich, alsof hij haar zoenen wilde.... ‘Toe!... Laat nou staan!... Sel
u 't late?... Meheer! Au!... Ik roep hoor!... Schei uit!’... Dat waren dan haar eenige
verdedigingsmiddelen. Maar intusschen dempte ze haar stem, meer en meer; kreeg
ze dikwijls al een kleur en zoo'n glanzend lachje als ze Theo zag aankomen; en
vaker dan vroeger keek ze hem aan, snel, maar diep in de oogen.... Er was zonder
praten een zekere vertrouwelijkheid tusschen hen ontstaan.
Al bijna dadelijk na haar in-dienst-treden werd het gewoonte dat Anna niet om vijf
uur, niet vóór het middagmaal, maar 's avonds pas tegen acht uur wegging - er viel
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dagelijks zooveel te doen, ze kón niet vroeger klaar komen, klaagde mevrouw Croes;
inderdaad was zij het die, in haar gulle goedhartigheid, niet besluiten kon het kind
zonder eten naar huis te sturen -, en Theo begon
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het er nu op aan te leggen haar tegen te komen op straat.
Den eersten keer deed hij verbaasd, verrast:
‘Zóó!... Dag Annal... Ga jij al na' huis?’
‘Al?... Ja!... 't Is toch acht ure:’ Ze lachte even, liep zenuwvlug door.
Maar hij, in eens omgekeerd, en naast haar gaande - hij verbaasde zich er weer
zelf over, had een gevoel alsof hij in-eens een heel andere, een veel vrijer en
resoluter levende kerel geworden was. - ‘Nou, zeg, is d'r zoo'n haast bij?... Je bent
toch nog vroeg!... Zal 'k je 'n endje brengen na huis?...’
Ze zweeg, draaide haar blozend gezichtje af, maar hij meende er weer iets van
een zenuw-trillend lachje op gezien te hebben. En Theo voelde z'n hart bonzen, z'n
beenen doovig verloomen, een zware volte in z'n borst en keel; hij praatte toch door:
‘Maarre... dan mot je niet zoo vreeslijk vliegen.... Zeg!... Dan is d'r niks 'an, hè?...
Toe nou, loop nou 'n beetje zachter!... Toe!... Dan kunnen we 's praten.... Nou...
Hè?... Je raakt buiten adem, heusch!...’
En Anna, aarzelend, hield haar stap wat in. Maar tegelijk begon ze, met
gesmoorde, half huilende, stem, hem niet aanziend: ‘Och nee - jassus - toe nou
meheer - loop u nou door - laat u mijn nou.... Wat motte de menschen wel denken!’
‘Waar woon je’, vroeg hij.
‘Op de Lijnbaansgracht, voor'an, bij de Looiersgracht.’
‘Nou, kom, vooruit, dan gaan we hier langs, de Reguliersgracht... Nee hier,
d'overkant.... Zie je, daar loopt geen mensch.... Zie je wel.... Wees maar niets bang!’
Zwijgend liet Anna zich gezeggen. Ook Theo zweeg een poosje.
Maar toen, op dat donkere grachtje, ergens aan den waterkant waar een dikke
boom het armoedige lantaarnlicht geheel onderschepte, sloeg hij zijn arm om haar
middel. Ze bleef staan. ‘Nee toe nou.... meneer!...’ Maar hij liet zich niet afschrikken
ditmaal, boog zich begeerig, tot zijn lippen haar gloeiend gezichtje raakten; en hij
zoende haar verscheiden malen op de mond en de donzige onderwangen, in 't
warme halsje, haar klemmende stevig tegen zich aan; opsnuivend, met wellust, de
geur van 't gestreken katoen....
Het meisje, in de vreemde onrust die over haar kwam, begon te huilen. Ze
verweerde zich niet meer, leunde zelfs licht tegen Theo aan, terwijl ze weer
doorliepen, langzaam. Maar haar hoofd hield ze afgewend, neergeknikt, snikte, een
hand aan haar mond. ‘Wat is er nou, zeg, waarom huil je nou’, vroeg hij, schor, met
plotseling omslaande, ook bijna brekende stem. ‘Och-God, meheer... ik weet niet....
Wat mot dat nou!... Laat u me toch liever met rust!...’ ‘Kom, kom!... zeg!... Geef je
dan niet een klein beetje om me?’ Toen snikte ze in eens nog veel heftiger, met
schokken van haar heele lijf, kleine gilletjes, en drukte als in uiterste verlegenheid
haar hoofd tegen zijn schouder aan. Hij trok haar weer mee in de schaduw van een
boom. En ze stonden stil opnieuw, hij zoende haar op de betraande oogen, met
teedere woordjes. Dan plotseling had ze een zenuwig-hikkenden lach, pakte een
hand van Theo, drukte er een zoen op, zoo stijf, dat hij de scherpe tandjes voelde,
begon dan in nerveus gehakkel te vertellen allerlei nare dingen van thuis, van
moeder, die 'n weduw-vrouw was en zoo treurderig altijd, van zieke broertjes, van
ruzie met buren en met oome....
Sindsdien zorgde Theo bijna geregeld s'avonds de deur uit te zijn vóórdat Anna
wegging, en wachtte hij 't meisje op. Dan wandelden ze samen, donkere grachtjes
om, of gingen ergens binnen, meestal in een melkhuisje dat Theo ontdekt had, waar
's avonds haast niemand kwam..., zaten daar lang in een hoek.... Anna kwam dikwijls
bij elven pas thuis.... Maar dan zei ze maar tegen haar moeder, dat er zooveel te
doen was en dat ze er een kwartje extra voor gekregen had.... En ze gaf ook een
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kwartje aan moeder.... Die was daar blij mee, ofschoon ze zuchtte, diep, snuivende
door haar enormen neus....
Juf was dan nu bij Louise. Ze had het gaarne aangenomen. Ze kreeg nu weer kin-
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deren te verzorgen, snoezige kleintjes. En zou toch ook Bas nog wel eens zien van
tijd tot tijd.... Een afscheidstooneel was dus niet noodig gelukkig. Stilletjes vertrok
de stugge juf, terwijl haar boeltje, - haar kast, haar koffer - al vroeger was
overgebracht.
Maar Bas huilde toen hij met de vacantie thuis kwam en juf niet meer vond; eerst
in zijn moeders schoot; maar zij schoof zachtjes achteruit, duwde hem weg - ze had
ook haar goeie-japon aan, en tranen geven vlekken - kom, kom, hij was nou een
groote jongen, een jongen van dertien jaar, en zoo flink en forsch, allez, wat was
dat nou, hij kon juf toch nog dikwijls genoeg gaan opzoeken, bij Ru en Loe! - toen
vloog hij op, stampte en krijschte ouderwets van woede, liep naar boven, naar de
oude kinderkamer; daar gooide hij zich neer, op die nog leege plek van den vloer,
waar jufs ledikant had gestaan, bleef er wel een half uur liggen snikken... Maar daar
was het toen ook mee uit... Hij zei er geen woord meer over; en als de anderen hem
ouder gewoonte plaagden met ‘juffie’ en de kinderkamer, keek hij schuwig voor zich,
gaf geen antwoord; dat had hij zich op kostschool aangewend, geen antwoord
geven; hij was een stille, droomerige jongen geworden... 't Ging anders nogal op
school in den laatsten tijd; hij werkte hard; maar een studiehoofd zat er nu eenmaal
niet op, zoo had meneer de directeur aan papa geschreven.... Nu, dat bleek dan
ook wel; als de anderen hem eens wat vroegen van geschiedenis of aardrijkskunde
wist hij 't haast nooit. Vooral Henk, die alweer overging, nu al in de vierde klas komen
zou, had daar plezier in: hem allerlei vragen te doen. Die Bas kon ook zulke
onmogelijke antwoorden geven!.... Een stommerik zou hij wel altijd blijven....
Terwijl Bas zooveel stiller, bedaarder, droomeriger was geworden, scheen er in
Henk juist meer levendigheid ontwaakt. Niet door gebaren of klank van stem toonde
hij dat, maar door z'n gereedheid met antwoord, zijn zenuwradheid van praten. De
jongen begon zich te voelen. Oók lichamelijk schoot hij wat op, werd niet forsch
maar lang, - evenals Ru en Theo. Nog twee jaar, dan zou hij naar Delft gaan. Onder
vriendjes had hij een meerderheidstoon; ze vonden hem pedant; maar hij was dan
ook een knapperd. Thuis plaagde hij met zijn vragen niet alleen Bas, maar ook
Jeanne en Noor, en soms, heel voorzichtig, zelfs Theo, en hij ginnegapte in stilte
om het kwasi-gewichtig, kwasi-vermoeid air waarmee zich z'n broer de student dan
trachtte eraf te maken. Ook Henk voelde zich superieur, maar niet zooals Theo in
het artistieke en filosofische, hij vond zich eenvoudig de intelligentste, de
schranderste van allemaal, en zijn kritische geest begon allerlei fouten, onlogische
handelwijzen, in de anderen, ook in papa en mama, op te merken.... Gelukkig voelde
de jongen zich niet, hij was ontevreden. Vergeleken met Ru en Theo vooral achtte
zich Henk achteruitgezet, niet geacht. Maar daarover sprak hij met niemand ooit....
Ze hadden een vervelende vacantie, de twee jongsten. De familie ging niet naar
buiten en het was een natte zomer; regen dag-aan-dag! Zoo waren ze onwillekeurig
dikwijls samen, en dan plaagde Henk, voor tijdverdrijf, kwam er gekibbel of een
vechtpartij. Ook Noor, die in Juli voorgoed van kostschool kwam, verveelde zich,
was ontevreden thuis. Ze had Agnes weer te logeeren willen hebben, maar die
maakte ditmaal zelve bezwaren, en mama schreef, dat ze 'r maar niet op moest
aandringen, 't schikte niet best van 't jaar. Noor begreep er niets van; wat was er
nu in-eens; ze had er zich juist zooveel van voorgesteld, allerlei avonturen.... Die
plotselinge zuinigheid, wat moest dat?... Dikwijls pruttelde ze, wilde ook Jeanne in
haar verzet betrekken. Maar die ging er volstrekt niet op in, werd er kregel van. ‘Kom
kind,’ zei ze, ‘als je je verveelt, ga wat doen, pak iets aan!...’ Het kon Jeanne ook
eigenlijk niet veel schelen dat ze thuis bleven dien zomer. Ze hield wel van ‘buiten’....,
maar och, zij nam immers overal mee, dat wat nu eenmaal zoo diep in haar bestond
en voort-te-woekeren scheen: haar teleurstelling, haar nooit meer bevredigd
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verlangen, haar treurigheid.... Ze werkte nu elken dag wat aan haar Fransch, kwam
dikwijls bij Loe, met wie zij weer veel vertrouw-
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lijker was geworden, ging ook met Gonne eens uit....
Maar overigens was het voor hen allen iets heel ongewoons, dat 's zomers in
stad blijven, dat wonen op de Keizersgracht, die z'n wee-zoet-stinkende walmen
afgaf, in de warme dagen - want die kwamen er ook, ofschoon het maar af-en-toe
geheel helder en zonnig was dien zomer, meestal dof-drukkend, zwaar-vochtig
warm -; er hing een bijna droefgeestige verlatenheid in huis, een sfeer van sukkelig,
ontevreden voortbestaan van dag op dag; van vernederd zijn en te kort gedaan....
En als een voorgevoelen van nog erger dingen.... Want niemand, behalve papa dan
natuurlijk - die nooit over geldzaken sprak - wist hoe het stond....
En niemand ook, die zijn best deed toch wat te maken van den zomer, den
vacantietijd - door plannetjes voor fietstochtjes, dagjes-uit en zoo -; ze schenen allen
alleen van zins er maar zoo gauw mogelijk door te tobben....
Emma vooral werd bezorgd en moe, klagerig, gehinderd door de warmte in de
stad; ze had ook zooveel meer na te loopen dan vroeger, nu juf weg was; och, die
Anna, 't nieuwe meisje, ze leek wel geschikt - 't kind werkte ijverig - maar droomerig,
onbenullig natuurlijk nog, daar was ze jong voor; de andere meiden gaven haar van
alles de schuld, schenen haar maar niet te kunnen zetten... Ja, ja, lastig, al die
humeuren, klaagde mama....
Ook de aanstaande bevalling van Louise hield haar in zorg en spanning. Het
duurde lang; ze hadden uitgerekend, begin Augustus, uiterlijk den tienden of
twaalfden moest het gebeuren, maar 't werd al de twintigste, - nog niets! Intusschen
was Loe durend ongesteld; ze had last van haar beenen, moest aldoor liggen.... De
dagen kropen om.... Eindelijk, eindelijk, kwam toch het kind - den drie-en-twintigsten
-, angstig groot; de bevalling was zwaar en lang geweest, Loe daarna uiterst
vermoeid en zwak, en zóó zenuwachtig, dat het bijwijlen geleek op krankzinnigheid....
Emma ging er dagelijks heen, nam Jeanne mee in den regel, was een en al
bereddering.... En klagen, klagen, steen en been, tegen ieder die ze ontmoette!...
De stemming in 't huis op de Keizergracht werd er, door die geschiedenis, niet
beter op. Papa hield zich goed, hij deed zijn uiterste best opgewekt te blijven, zijn
vrouw te troosten, Jeanne nu en dan eens prijzend en grappenmakend toe te
spreken. Noor en de jongens gaf hij allerlei raad, om ze toch wat zomerplezier te
bezorgen - ze moesten eens met een retourtje naar Haarlem gaan of naar Hilversum,
't Kalfje eens omfietsen, - 't gaf niets; de rijwielen stonden te roesten in het onderhuis,
de lusteloosheid scheen hoe langer hoe erger te worden. Zijn vrouw paaide Croes
met de belofte van een paar dagen naar Kleef of Brussel; dat moest toch maar eens;
zoodra het maar een beetje zou gaan met Louise. ....Illusie!.... September ging
voorbij en nog altijd bleef Louise's toestand zorgelijk. Ook het kind - een meisje kwam niet aan, het sukkelde erg met de ingewandjes. En Emma bleef er maar heen
trekken, iederen dag....
Intusschen was Bas weer naar kostschool vertrokken - stiller, gedrukter dan ooit
- hij zag vreeselijk op tegen den nieuwen plaag-en-blok-cursus. Gelukkig was hij
sterker geworden, dorsten de andere jongens hem niet meer zóó erg te sarren als
in het begin.
Ook Henk ging weer dagelijks naar school, en Noor, die er niet meer heen hoefde
- ze was nu negentien - voelde zich daarom niet blijer. De stemming thuis benauwde
haar. Vroegere vrindinnen waren geëngageerd, openlijk of in stilte, of hadden zich
bij andere meisjes aangesloten. Met Jeanne kon ze ook niet best overweg.... En ze
dacht veel aan het pensionnaat terug, aan haar interessante gesprekken met Agnes,
die al zooveel had beleefd, aan de fransche boeken die ze gelezen had, 's nachts
in bed.... Ze verveelde zich....
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Terwijl Theo in die sombere Octoberdagen een ontrust-barende ontdekking deed.
(Wordt vervolgd).
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De erfenis
door Samuel Goudsmit.
David zette z'n sneeuwnatte schoenen bij de kachel te drogen en kwam bij Esther
zitten, verwonderd en ontstemd beide, dat er niks gebeurd was, Izak haar met geen
nieuwe grillen of hatelijkheden geplaagd had. Maar dadelijk week dat uit z'n
gedachten en vond-ie z'n eigen tegenloop terug, z'n angst voor 't heelemaal 'r ònder
gaan, nou z'n grootste crediteur 'm straks gedreigd had met failliet-verklaren. Hij
zuchtte van 't tot-zich-zelf komen in de lekkerwarme kamer, nou-ie z'n voeten van
de natte schoenen ontlast had, en zag dan even op naar Esther's kousenstoppen,
in 'n waarnemen van haar rust; prettig was 't toch, weer bij 'r te zijn, zóó met z'n
tweetjes te kunnen praten, misschien kwam alles nog wel goèd.
‘Hoe is 't met tante Mietje:’ vroeg-ie, de voeten op de stoelsporten zettend met
z'n handen gespannen om de opgebogen knieën.
‘'k Was strakkies na 't gestich,’ zei Esther in 'r lijmerigsleependen woordengang
van trage denkster: ‘òch - ze gaat alle dage 'n beetje achterùit, 'n ouwd mensch....’
‘Ja,’ zei-ie, mòe, z'n, als wel bij idioten, vèr naar elkaar reikende wenkbrauwen
optrekkend in verzèkeren; daar is geen kruid voor gewasse,’ en in den drang, haar
van zichzelve te spreken niet verder daar op ingaand, òok, als zoo dikwijls, niet
merkend, dat zìj niet met vragen begon, schoof-ie dichterbij haar en stiet haar
*)
vertrouwelijk-dringend tegen de dij: ‘Zeg, Essie, wat meen je, ‘wat die hourek me
daar gezegd het, die van 't touw, je weet wel....’
Zij zag bijna nooit op onder 't spreken, bleef altijd strak vóór zich zien achter de
blauwe brilleglazen, of even naar, benêe, 't bezighoudende werk: ‘Welleke meen je
nou?’ vroeg ze, doorbreiend, ‘waar wàs je dan nou weer....’
Hij stiet haar nog eens aan, pogend door den duw haar in herinnering te brengen,
en dacht er aan, hoe onverschillig ze soms kon zijn - naàr was dat, dan stond-ie
heelemaal alleen, als ze zoo vergeetachtig was, net iemand die godbewaart niet
goed bij z'n verstand is: ‘Bij de leverancier van 't toùw, bij Teunis,’ zei-ie in uitlegzang:
‘je weet toch wel, da'k vrage wou om uitstel?’
‘En het-ie niet gewild?’
‘Hij zal krijge wat 'k 'm wensch,’ zei David, z'n hoofd onder z'n vuist op tafel
steunend: ‘daar is niks meer an te doen,’ zeit-ie, ‘as 't er niet is precies op z'n tijd,
dan ga 'k failliet....’
Haar ronde gezicht, blank en gelijklijnig, gaafgelig verouwelijkend langzaam naar
oudevrijstersknies - bleef koel, beweegloos als van gelatenheid onder 't naar
achtergestreken donkerblonde haar; alleen 't voorhoofd, bolglimmend, rimpelde
even bij de dunne brauwen van denkinspanning.
‘Gooi jij effe 'n zware turf d'rbij,’ vroeg ze en breide weer.
Hij stond op en wierp op 't kalmbrandende houtvuur in de lange Brabantsche
kachel 'n turf uit den bak, ging dan weer naar z'n stoel, zuchtte.
‘Zoo gesjochte zijn wìj,’ klaagde-ie zacht, ‘'k heb nog wel zóó gedacht, nà Paasch
te kenne trouwe....’
‘Komt niks van,’ zei ze, ‘ga jij honger lije, god zal mijn beware... ikke niet hoor....’
‘Vanzellef niet,’ verzekerde-ie, teleurgesteld denkend dat zij 'm verdacht van wèl
te willen, ‘we motte zóó bij de bochel in huis blijve en ons alles late doen...,
kommende week mot 'k betale....
‘Kommende week?’ vroeg ze zonder opzien, ‘waarvandaan mot je kommende
wèek al betale?’
*)

Letterlijk: moordenaar.
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‘Al? àl? - van 't aksep... weet je doch wel, dat 'k aksep heb motte teekene om
goèd te krijge... de vijftiende mòt 't 'r wéze....’
‘Ja,’ zei ze, ‘anders wordt je goed verkoch... is 't niet?’
‘Me goed?’ vroeg-ie en glimlachte, z'n baardig gezicht wrijvend, ‘d'r ìs toch geen
goed meer, zoo goed as niks....’
‘Is d'r geen goed meer?’ zag ze eindelijk op, meer dan gewoon verwonderd, ‘wat
heb
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je dan nòu weer uitgehaald? hè-je dan alles verkòch?’
‘An Lezàres toch,’ lei-ie uit, ‘weet jè dat noùw al niet meer? in de roes verkoch
toch, voor achthonderd gulde?’
‘Wat zeg je?’ vroeg ze, zich opwindend, ‘mot je dat dan doen? da's driehonderd
gulde minder as 't aksep is, ik begrijp niks van jou.’
‘Dan maar niet,’ zei-ie, geraakt omdat ze z'n wijs overleg niet waardeerde - 't was
ook nooit goed: ‘is 't dan wat waard bij mijn in m'n ongelukswinkel? nou heb 'k toch
wàt om te betale - goochem of niet - 'k lach jullie allemaàl uit, met jullie smoesies.’
‘Ja, goòchem,’ nikte ze driftig-spottend: ‘en heb je al cente? ‘die Lezarus is 'n
jiddische goj... je het toch cente niet?’
Hij kleurde even, trok weer z'n wenkbrauwen hoog op:
‘Nou ja,’ weerde-ie af, alsof ze de moeilijkheid overschatte, ‘overmorrege heb 'k
geld, hij had geen contante, maar 'k heb 'n briefie op zegel....’
‘Addenom!’ riep ze, nijdig lachend, ‘overmorrege! hij had geen contante... jij ben
stapel, schlemiel, je krijg geen cent van 'm, geen cent, de rechte soort... Lezarus!’
Hij begon heviger te kleuren, angstig werd-ie van haar zekere bitterheid, ‘godogod,
zou-die 'm nou ook te pakke krijge?... och, malligheid, overmorge had-ie geld, jà,
die man zou 'm afzette, onzin....’
‘Nou jà,’ zei-ie, maak nou geen gijntjes, je wéet wel, da's maar gekkigheid, 'k heb
toch me briefie op zegel.’
‘Roep 'm nàscher na,’ zei ze, ‘met je briefie op zegel.’
‘La we liever as mensche prate...’ begon-ie, maar hield dan weer op, zag 'r in
beklaag hoofdschuddend nà-lachen, durfde niet verder gaan nu, in die bui. Ze zou
kwaàd zijn, als-ie daàrover beginnen zou, over de erfenis van Tante Mietje, die toch
voor haàr was en waar ze geholpen mee waren. Ze scheen er niet aan te denken,
anders had ze 't toch straks gezegd, toen-ie begonnen was over 't trouwen en over
de wissel?... Als dàt 'r was - 't ouwe mensch ging tòch dood, zij zouen 'r eindelijk
van òpleven, zij waren toch nog jong, hadden nog recht op 'n beetje geluk, nou ze
al zoòlang vrìjden, wàchtten, wàchtten in de tegenloop.... Lief zouen ze eindelijk bij
mekaar gaan, wèg van hier, waar-ie 'r haast geen zoen durfde geven, om die Izak
altijd, die ze 't liefst op de handen keek....
‘'k Weet me géén raad,’ zei-ie na 'n stiltepoos, ‘hoe komme we d'r uit, Es? die
vuile winkel hèt ons al wat 'n verdriet gedaan... weet je nog da 'k 'm begonne ben,
voor twee jaar ruim?’
‘'t Was allemaal doordrijverij van je,’ zei ze, wàarom moes je daar beginne, om
je paar overgespaarde cente daar te verspele, réch te vergokke in zóó'n buurt.’
‘Wat had 'k dan motte doen,’ vroeg-ie, telkens ontmoedigd, als ze gesproken had,
‘in 't voddepakhuis blijve... in de vlooie? bah! ook 'n walgelijk werrekie, is dat dan
wat voor mijn?’
Ze trok 'r schouders op, zweeg.
‘God weet, of 'k 'r niet wèer na toe mot,’ begon-ie nog eens te klagen, zoekend
in 'r gezicht, in afwachting van 'n opmerking over 't geld - waárom zei ze als niks...
hoe zou-ie 't 'r dan aan 't verstand brengen, dat dàt alleen ze uit de brand kon
helpen? dacht ze 'r dan heelemaal niet om?
‘Je verdient daar tenminste je vaste geld, zei ze ‘asje an 'n Vrijdag thuis komp,
weét je wat je heb.’
Hij zag geschrokken naar 'r op. God, hoe kon ze dàt zeggen... ze wist toch, dat-ie
'r ziek van werd van dat voddesorteerder spelen, ziek van de vuiligheid en 't
ongedierte, waar-ie niet tegen kon, hij met z'n zwakke borst in die stof, de heele
dag gebogen... nou ja, dacht-ie dan weer, vergoelijkend, ze bedoelde natuurlijk dàt
't zoo ellendig was....
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‘Ja’ zuchtte-ie ‘zeg dat wèl, 'k verdien noù me droge brood nog niet; het Izak wat
gezeg van 't kostgeld?’
‘Hij het vanzellef gescholde, dat-ie je niet voor niks te vrete blijft geve....’
‘Dacht 'k wel’ zei-ie ‘we motte zien dadde we d'r uit komme, kind, hè?’ Hij was
opgestaan en bij 'r gekomen, boog zich met z'n hoofd naar 't hàre. ‘Krijg 'k geen
kus?’ vroeg-ie, wijl ie al even stond met z'n mond
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tot zoenvraag te wachten. Zij neeg haar hoofd naar z'n baardige wang en zoende,
even vluchtig, haastig bijna, 'n tipje van z'n blanke vel daartusschen. Dan gaf-ie
haar 'n zoen terug, bleef even gebogen staan òm haar, in onheftig denk-omvangen
haar opnemend, zacht-rustig verlangend bij haar te zijn.
Zij was weer naar beneden gaan zien, breiend, liet hem.
‘'t Is vanzellef mesjoggaas,’ weifelde-ie, zenuwachtig, door 't nu nabij zijn van de
uitkomst; ‘'t is onzin, om daar nòu al over te spreke... maar-às tante Mietje eris
*)
olewesjolem zou komme... ware we gered.’
Zij kleurde en tikte hem met den breinaald tegen z'n hoofd, dat-ie weg zou gaan.
‘Och’ zei ze ‘dat is ook onzin, dat ken nog vijf jaar dure oòk... as me op zulleke
dinge wacht, daar komt niet veel goeds van... me wàcht op geen dood van 'n
mensch....’
Hij glimlachte in schaamte, lei, teruggegaan naar z'n stoel, zijn vuist aan haàr zij
tegen z'n wang en zag daarlangs heen naar haar blosrood gezicht, dat neerkeek,
neerkeek naar 't breiwerk, de oogen achter de blauwe glazen.
‘'k Weet niet,’ zei-ie, ‘'k weet niet... 't is toch 'n oud mensch... onzin. Zou 'k maar
an Izak durreve vrage....’
‘An Izak? en dan? om geld meen je? die zal zik ook geen strop legge an jou...
wanneer zal-ie 't weerom krijge? Ja, hij gaàt op geen ijs van één nach....’
‘Wat zanik je nou’ - bedwong-ie moeilijk z'n drift: ‘mot ik 't je nou weér zegge...
as... as jij 't dan heb, vanzellef... dan ka-jij 't 'm toch weeromgeve?... 'n paar honderd
gulde... 't is de moeite....’
Hij keerde z'n hoofd naar den anderen kamerkant, toen-ie zag, dat ze naar 'm op
ging kijken: ‘begrijp je dan niet,’ zei-ie met lichtbevende stem van 't niet verder durven
vragen bij haar zoo met verwondering-slaande terughoudendheid, ‘jij geeft 't dan
weeròm.’
‘Vraàg 't 'm’ zei ze weifelend: ‘'k geloof, 'k hoòr 'm in de winkel....’
Zij bleven even zitten luisteren naar gepraat in 't voorhuis van Izak met 'n klant.
Zou-ie 'm vragen? dacht-ie... hij had 't haàr toch maar voorgesteld om over de erfenis
antwoord van 'r te hebben... maar àls-ie 't is deed, 's met Izak begon te spreken en
de minste was... 'n zorreg, as 't was om geholpen te wezen, maakte dat toch niks
uit. Zou-ie 'm voor die ééne keer niet uit de ellende kunnen helpen, as-ie toch wist,
dat 't geld goed was? dan kon-ie 't tegenhouen, dat de winkel heelemaal wegging.
Zou-ie z'n accept betalen en nieuw goed krijgen, 't weèr 's probeeren... waar was-ie
anders goed voor dan voor sorteerder, as 't mis liep? ogod nee - zóó getrouwd, van
't voddepakhuis naar z'n vrouw toe... in zoo'n krotje wonen op Marken of Uilenburg.
Z'n vrouw vriendelijk zijn tegen de voddebaas... dat kón-ie niet. Essie zou dat niet
uithouen... nebbiesch, nebbiesch... wat deed-ie met 't geld van de erfenis, as de
boel heelemaal naar de maan was? Konden ze 't opeten... 'n half jaar d'r van eten...
'n jaar misschien... dan hongerlijen. Nee, probeeren dacht-ie, probeeren met Izak.
't Zou wel gaan. Zóó slecht zou-ie wel niet wezen.
Onder z'n hopend overdenken kwam Izak binnen, sloeg nijdig de deur dicht. Z'n
kleine, achter den hoogkrommen neusbouw wegschuilende oogjes lagen half
toegenepen van minachting in drift, toen z'n gebocheld dwergenlijfje, krimpstijf in
den nauwen demi geknoopt, naar een stoel bij de kachel liep en daar neerdook.
‘Hadt je niet effe kenne hellepe?’ strafte-ie, zonder groet, naar Esther: ‘hebje 'n
et zóó druk gehad soms met je héér, dadde de mensche in de winkel hebbe motte
wachte?’
‘D'r was niemand,’ zei ze, ‘was d'r wel iemand Da?’
*)

Dood.
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‘Nou ja,’ minachtend spotte Izak met handen op z'n knieën ‘of je dat nou an hèm
vraag, nogh!... de man het meer as 'n kwartier in de winkel gestaan, het me 'n kachel
afgekoch voor 'n tientje... zoek ze maar... dat mot 'k nèt zien... wiè weet hoeveel
mensche as d'r wegloope... voor jou vuiligheid....’
‘Kom,’ zei Esther, ‘'k zal lievers 't goed verzorrege gaan voor 't gestich, in plaats
van jou vuile praatjes an te hoore... 'k heb
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kouse zitte stoppe voor jou... pestkop....’
‘'t Is goed’ zei-ie en stond op: ‘vuiligheid, god weet wat 'n vuiligheid as hier wordt
uitgehaald....’
‘David zat 'm bij oogenblikken aan te kijken, geluidloos bevend van woede... hij
durfde niks zeggen... om 't vragen straks... zoù-ie 'm anders niet z'n hart uit z'n lijf
vloeke..? nachtlooper... die dorst haàr van vuiligheid te spreke... dat moest zij
anhoore, z'n Essie... en hij, daar moesten ze bij zwijgen, omdat ze in z'n huis
woonden, God-o-god, wanneer zou 't 's uit zijn? Arm kind, arm goed kind... ze zei
maar niks... ze liet zich maar op 'r gezicht slaan... nou maar stil wezen, kalm blijven...
as-ie 't doen wou, waren ze toch van 'm af, maar vràgen, maar inéens doorzetten.
Hij zag 'm de kamer uitgaan naar den winkel en dacht erover, durfde nog niet... in
geen drie jaar hadden ze tegen elkaar gesproken - nou zoo ineens dat te vragen...
doèn? doen? wàchten - strakkies, strakkies....
Esther had van de donkerbruine linnenkast naast de schoorsteen 'n paar laden
uitgeschoven en zocht onderkleeren bij elkaar voor tante Mietje in 't gesticht. Als ze
even moeite had met 't weer inschuiven, sprong David op om 'r te helpen.
‘Ka-je wel kind?’
‘Ga je gang nou maar!’ weigerde ze hard: ‘nie noodig te hellepe, ik kan me redde.’
Hij liep terug naar de stoel, schoof die in linkschheid door 't niet durven aandringen
of antwoorden om Izak, op zij, lei zich even op de ouwe, zwart beschoten canapé
tegen den wand. 't Pijnde 'm wel, dat ze nooit gewoonlief durfde te wezen, als die
hond t'huis was, maar hij zei nooit 'n grofheid terug. Izak barstte ommers haast, as
ze wat zeie tege mekaar, kon niet uitstaan, dat ze tegen hèm sprak - waaròm niet?
had hij niet z'n plezier meer as noodig was?
‘Mot ik 't wegbrenge?’ vroeg-ie, toen ze 't witte linnengoed op tafel in 'n krant
pakte, die-ie haar aan had gegeven.
‘Ja,’ zei ze kortaf: ‘zeg d' bij voor wie 't is.’
‘Op de Keizersgrach ommers.’
‘Ja.’
Izak kwam zwijgend binnen met 'n groot stuk singel, en smakte dat vóór de
rechtbank, bij 't raamlicht neer op den grond, dat pluizige stof opwolkte naar 't eten.
Dan bukte-ie zich onder 't verbaasd toekijken der beide anderen en ontknoopte den
zak, schudde een klit versche konijnenvellen uiteen over 't vloerkleed. Esther kwam
geschrokken naderbij, met van verwondering opgetilde handen.
David zag naar haar, wist dat ze zou gaan klagen over z'n brutale slordigheid hij had 'r plezier van dat ze 'm ens 'n standje zou maken; voor haàr was-ie nog 'n
beetje bang, omdat ze de huisvrouw was.
‘Wat hè-je daàr nou weer?’ riep ze ‘mot dat nou hier gebeure, och god kijk nou
is toe,’ klaagde ze, bijna huilend ‘op me vloerkleed... pas heb 'k schoongemaak...
die vuile herrie... mot je die daar bij 't ete gooie?’ Met kermgezicht liep ze in 'r wat
zwaren huisgang naar de rechtbank, schoof 't deksel van de uienpan heelemaal er
òp, bleef dan met de hand er aan staan.
‘Die stinkende velle, mot je die nou hier hale, kan je dat nou nerreges anders
doen? Voor jou kan me zich doodsappele, as jij thuiskomt is de heeleboel vuil en
onderstebove!...’
‘Och, klets niet!’ nijdigde Izak, de bloederige, met het haar naar binnengekeerde
vellen op elkaar schikkend in behagelijk keuren; ‘mot je doch oòk van meevrete,
kan ik dan erreges anders zien... de winkel staat zoo vol... daar is 't pikkedonker...’
David liep met de hand aan z'n neus door de kamer, merkte den poch op de volle
winkel, dacht weer aan 't vragen. Maar hij kòn z'n hand niet van z'n neus wegdoen,
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de huiden dreven een dikken stank van bedorven vleesch door de kamer, die walgde
'm in z'n keel.
‘Heb 'k vanmiddag gekoch,’ vertelde Izak aan Esther, zonder verder op 't geklaag
te letten,’ ik laat niks loope, wat goedkoop is, wat zou je denke? d'r binne van die
mensche, die te lui en te fijn binne om voor hun vrete te zorrege... maar die heere
gaan dan ook kepot oòk,’ zei-ie met klèm, naar 'r opziend nu ‘die gane kepot, dat
zie-je 'n elke dag...
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hìhì... ka-je de luch oòk niet verdrage'? hè...’ snoof-ie naar de stoomende etenspan,
‘wat ruike je uie fijn, - hè-je uie met rezijne?’
David zag naar hen om. Esther had even gezucht, keek dan door 't raam naar de
plaats, waar sneeuwklitten, in den dooi, geleiïgzwaar gleden van de muur. 'n Pestkop
dacht ze, die Izak, 'n vuile treiter... maar geen hallefie ging 'm door de vingers, 'n
*)
souger was-ie in z'n nieren...
‘Ja, die gane fijn kepot’ - herhaalde Izak nog eens, lachend omloerend naar David
met den opzet hem te laten hooren, dat-ie 't wist: ‘maar 'k mot zegge, je ziet 't met
plezier van die heere...’
Met 'n sprong naar de tafel greep David 't linnengoed en liep de deur uit... Z'n
hoop was nu al verwalgd, verbitterd... hij zou 'm niet vrage... ogod nee dat kòn-ie
niet... en al zoù-ie 't doen - hij zou 'm toch niet hellepe... hij zou 'm tòch zóó late
stikke... àlles wist-ie, alles... hònd, die-ie was, hònd...
***
Met 'n vloek-in-gedachten kwam-ie van 't bankierskantoor, slofte nu moedeloos,
zonder lust z'n kraag op te zetten tegen de natte warreligdruilende sneeuw, naar
huis. De van rusteloos draaienden wind wervelende sneeuwvlokken smolten vrij
langs z'n hoofd en z'n nek, spetterden tegen z'n brilleglazen tot ze beslagen waren
en de dadelijk ontdooide laag, met Maartschen hagel tot modderpap verkledderd,
perste huiverkoud vocht af in z'n schoenen, dat klam-wrang verstijvend, om z'n
voeten neep. De vooruitgeweten teleurstelling verloomde z'n gedachten tot
beweegloosmoe berusten, tot 'n zich laten afmatten en omhuiveren van het weêr.
Wat zou 't... hij was daar toch zoo thuis, 'n zorg aan àl die sneeuw, die regen, en
die wind, voor zìjn part... hij wàs eenmaal 't uitschot. Hij dacht even met verwondering
aan de woorden van Smits, dat die kerel dat wist, precies hoe 't er met 'm bijstond...
zou Izak 'm zoo goochem hebben gemaakt? Och, die lui hadden gaatjes, waar ze
alles gewaar werden, dat liep over de kantoren, ze wisten precies wanneer je je
wissels betaalde of niet, en hoeveel of je schuldig was... Nee Izak zou-ie toch niet
gevraagd hebben...
Tweemaal had-ie 't er door gehaald, had Smits 'm nieuw voorschot gegeven, nou
wou-ie niet langer, de informaties waren tè leelijk. Z'n zaakje ging nou kapot, stellig,
voor de derde maal kon-ie 't niet tegenhouden, en nieuw crediet kreeg-ie ook niet.
Dan moest-ie d'r uit ook, wèg, as-ie geen kostgeld betaalde.... Izak zou 'm niet voor
niks te vrete geve... en Essie, Essie... hij kon er toch geen honger late lije... dat
duùrde wat, ze liep naar de veertig.
Een zacht leedgevoel vlaagde even door 'm heen toen-ie aan Essie dacht, ze
was oòk geen gelukskind... nebbiesch, as 't nou goed gegaan was ware ze al
getrouwd, hadde ze niet langer met hun tweeë bij die vuile Izak hoeve te blijve, ware
ze hun eige baas geweest... Klein-lief, met vriendschap van heel lang 't wetensaâm,
naar elkaar besloten zijn, zag-ie haar zitten thuis, 't lichte werk doend den heelen
dag in 't schaduwdonkere achterhuis, geluidloos waarnemend de dingen in effen
sleur van jàren, altijd dezelfde, temperamentloos hem-gelijke, met 'r naar achter
gladgestreken haar, lichtbruin, 'r gave witte gezicht en de oogen. bijna nooit gezien,
altijd lieve dingen onder de behaarde bovenleden achter grooten blauwen bril. Wat
zou ze zeggen, Essie, as ze nou hoorde dat 't uit was met de winkel, dat die Lezarus
'm nòg niet betaald had, nou was er heelemaàl geen denken aan trouwen...
verschrikkelijk... kon-ie 't maar verzwijgen, waàrvoor moest me al die beroerdigheid
vertellen? Maar ze zou d'r vanzelf dadelijk naar vragen, ze had anders 'n heele poos
*)
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al niet veel hoop meer, soms leek 't of 't 'r niks meer kon schelen, sprak ze d'r over
heen. As ze wou teèkenen, as ze d'r nou op rèkenen dorst, op die centen van tante
Mietje, maar je kon daar toch geen schuldbekentenis op teekenen....
Moe en hongerig van den heelen dag in en buiten de stad te hebben geloopen,
slofte-ie de laatste straathoek om, waar heftiger wind-
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rukken en dichter sneeuwslag 'm even 't hoofd buigen en instinctief naar de kraag
deê grijpen. Geschrokken bleef-ie voor 't huis staan: de gordijnen hingen neergelaten.
Maar de schrik verkalmde dadelijk toen hij begreèp... tante Mietje zeker dood,
heeregòd, gèk... gek... ja zeker, dàt wàs 't. En 't werd een verwonderd, verrast zijn
over iets, dat niet vreeselijk was en lang vooruit ingedacht, maar dat tòch nog
bevreemdde in z'n plotsen ommekeer van veèl dingen... gìster, eèrgister had ze
kunnen sterven.
Haastig in de nieuwe overrompeling, die een oogenblik uiteenwarde z'n droefenis,
liep-ie Izak's nu versloten ijzerwinkel door naar achter, waar, in de groote kamer,
Esther aan tafel zat aardappelen te schillen met den rug naar 't groote raam gekeerd,
waar ook 't gordijn voor was neergelaten en zoo zich zelf en den arbeid den eenigsten
lichtschijn verschaduwend.
‘Tante Mietje olewesjolem?’ vroeg ie, met den deurknop nog in de hand.
Zij nikte met afgewend hoofd: ‘Vanmorrege al,’ zei ze, ‘bericht gekrege van 't
Gasthuis, nèt was je de deur uit.’
Hij duwde z'n pet in de hoogte, wreef z'n voorhoofd af, nikte dan terug: ‘Boroeg
*)
Dajen Hoëmmes,’ zei-ie brooche makend.
‘Ja, in 'n oogeblikkie was ze d'r uit, het de zuster gezegd, maar niks geen pijn
meer gehad sinds gister....’
‘O,’ zei-ie en ging zitten, vermoeid; ‘'t Is gelukkig voor haàr, ze het er toch niks as
hinder van gehad, dat ze d'r nog langer most weze, is de lewàje van hièr?’
‘Neè, uit 't Gasthuis....’
‘Waarom dan niet van hièr?’
‘Nou...’ aarzelde ze, ‘omdat Izak 't beter vindt uit 't Gasthuis....’
‘Mesjogge,’ zei-ie vinnig, ‘mot hìj daarover beslisse...! en vin jìj dat goed....?’
Ze lei de schillende handen in 't mandje en van achter haar groote blauwe
brilleglazen zag ze hem aan:
‘Is hij daar dan geen baas van? 't is toch zijn huis, is 't niet?’
‘Mot jij me dat vertelle? nie noodig hoor, zooas hij z'n huize krijgt, dat binne geen
kùnste....’
‘Och...’ zei ze, een aardappel plonzend in den naast haar staanden emmer; ‘da's
toch allemaal maar afgunst.’
‘Heb jij dan geen afgunst op 'm?’
‘Ik... ik heb nog nooit geen afgunst gehàd, dàt ka-je me teminste niet nàgeve.’
‘Nàgeve, nàgeve,’ zei-ie, onrustig, verward door 'r vijandige toon, ‘hoe meen je
kind, waarom nàgeve?’
Hij zag haar vanuit den stoel tegen den wand, waar-ie gedoken zat, 't hoofd in
verder-vragen-afweren lichtjes schudden en dan, met een zucht, zei ze: ‘Och...’ als
't opgevend uit te weiden.
‘Waàrom hè-je 't je dan zoo donker gemaakt?’ vroeg-ie... je kan toch zoo niks
zien, dàt gordijn hoeft niet neer, dat ziet toch op geen straat uit?’
‘Dàt gordijn niet?’ zei ze, aarzelend midden in den spottoon, ‘nou, dan weet je 'n
e t niet, voor 'n tante motte de gordije neer...’
‘Wie zegt je dat? een raàm an de plaàts... ònzin, trek maar òp, hoor!’
‘Izak zegt dat 't neèr mot... 't mot neér.’
‘Weet-ie veèl... geloof mijn nou, Es, 't het niet noodig... waarvoor zit je dan jezelf
in 't licht, zoo ka je toch niks zien? ga òmzitte.’
‘La mijn nou maar gaan, 'k zit goed,’ norschte ze.
‘Maar je bederreft je ooge toch zoo, kind!’
*)

Geloofd zij de rechtvaardige Rechter.
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‘'k Bederf niks,’ zei ze, nu even licht kleurend in 't ongewoon-wèren van z'n
bezorgdheid.
‘Mot 'k geen boodschappe voor je doen? motte d'r geen dinge verzorgd voor de
Lewaje?’
‘Doet Izak al...’
‘Izak?’
‘Ja,’ zei ze, doorschillend.
‘Wat is-ie gòed? zeker z'n temije de stad uit, dat-ie niks anders te doen het.’
‘Nou jà, jij het altijd wat te zegge.’
Hij had z'n bril op tafel gelegd, stond nu met z'n handen in z'n zakken vóór haar
naar 'r gezicht te kijken, wrevelig eindelijk van 'r onvriendelijkheid, 'm zoo pijnend
de minderheid te laten voelen benêe den verafschuw-
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den, sinds jaren openlijk-vijandigen broer. Moest zij 'm nou treiteren met z'n
tegenloop, nou-ie verwachtte, dat ze 'm vragen zou of er nog kans was gekomen
om weer geholpen te worden? Hij had eerst gedacht dat 't billijkheidsgevoel van 'r
was, omdat-ie wel 's hatelijkheden zei zonder dat 't noodig was, maar beiden deeën
ze dat toch....?
‘Waàrom maak je je zoo druk voor die vuile bochel?’ vroeg-ie, ‘zeg, laàt 'm toch
stikke... 'k begrijp jou niet....’
‘Dan maar niet,’ zei ze.
Hij wachtte even, nadenkend, 't zou niks van 'r zijn, zenuwachtigheid, nou met
dat sterfgeval wou ze 't niet hooren: ‘Be-je nog niet na 't Gasthuis geweest, Es?’
vroeg-ie dan.
*)
‘Je weet wel, da 'k geen mes kan zien,’ zei ze, ‘Izak mot maar voor alles zorrege
- hij is d'r nou al op uit....’
‘O, nou, goed.’ Eindelijk ging-ie zich ontkleeden, zette zich dan weer bij haar aan
tafel, z'n hoofd tusschen z'n handen. De groote kamer loomde om hun zwijgen,
zwaardoezlig, warm, met vale ouwe geuren. De dagschijn boven door 't groote
lancaster gordijn, lei grijze doeken van licht over de ouddonkere dingen in 't
bovendeel van 't vertrek; stoelen en tafel en benedenwand in ongewoon donker,
smoezlige portretten aan bovenwand, lamp en schoorsteenmantel met stolppendule
en spiegel, in wijergeel middaglicht. Hij zag zich in den kleinen spiegel, z'n bleekig,
dunzwart ombaarde, lange gezicht en z'n kleine, van 't bril-dragen diep-liggende
oogen, het beeld in twee helften gedeeld door den ouwerwets-dwarsen sneê van
het spiegelglas, en wreef zich den baard en 't heele gezicht, zich weê-moe en
hongerig voelend.
‘Hé-je wat voor me te éte?’ vroeg-ie en zag 'r weer aan; maar 'r strakke gezicht
merkend, werd-ie voor nieuwe onvriendelijkheid bang en zei haastig: ‘of maar wachte
tot éte... duurt 't nog lang?’
‘As Izak daar thuis komt,’ zei ze, ‘wacht maar zoolang, hij het toch oòk nog niks
gegéte....’
‘O,’ zei-ie, moeilijk-gelàten - wat most ze nou zoo inééns an die vuile Izak
vóórspreke - omdat-ie nou 'n paar boodschappen deed - dadelijk zoo vriendelijk
voor 'm, dàt kon-ie niet uitstaan....
‘Was je erreg onderstebove, Es?’ vroeg-ie, meenend dàt even te moeten vragen
om 'r te verteederen.
‘Ja, 'k was onderstebòve,’ zei ze spottend, ‘'n mensch van bij de negentig, 'n
uitgeleefd mensch.’
‘Nòu, je hoeft 'r niet kwàad om te wéze, gekheid, 't was toch je tante... laat hìj de
baard staan?’
‘Wie, Izak? zàl-ie wel....’
‘Zàl-ie wel, zàl-ie wel... dan mot ìk 't toch oòk doen, 't staat me zoo'n schandaal,
as 'k 'm laat ingroeie, vin je niet Es?’
‘Weet 'k vèel,’ zei ze en trok de schouders op, liep dan naar achter met den emmer
met aardappelen. 'n Zware lucht van vleeschstoofsel dreef de kamer in, toen ze de
keukendeur opende. Hij voelde zich er wee van worden in z'n leege maag, lei z'n
handen om z'n hoofd, wou niet om eten vragen, ze deed zoo vreemd, Essie, wat
wou ze? dat ze niet vroeg, nìks, nìks, hoe 't was afgeloopen, god, god, gemèen...
overmorregen kwamen ze hooren of ie geld had, anders was-ie wèg, stond-ie op
straat, hij kon toch niet hier blijven.... 'n Lichte schok van verzetten tot 't laatste,
trilde dan weer even in z'n gedachten... tòch maar vràge an 'r, onzin, as ze even 'r
naam zette onder de schuldbekentenis, was 't toch in orde.... maar waàrom vròeg
*)
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ze niks... nèt of 't 'r niet kon schèlen, of-ie weg moest of niet, of bij 'r blijven, ginds
in hun eigen huissie....
Hij was in 'n hoek gaan zitten tot ze weer binnen kwam, 't trapje af uit de keuken.
Toen bleef ie nòg even angstig zitten... worstelweifelend, verbrutaàlde zich dan
plots, sprong op en liep naar 'r toe:
‘Essie, hoor 's, waàrom vraàg je niks... je weet toch wel da 'k na Smits toe was
en na Lezàrus... waarom vraág je niks... de heele week vraag je al niks... begrìjp
dan nou 's alles goed,.. je krijg nou toch geld, je kan me nou toch uit de brand hellepe,
as je teekene wil.., dan zal Smits me géve... as jij teekene wil.’
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Hij had 'r hand in 't heftig toespreken gegrepen, wou dichterbij komen staan. Maar
'n kordate doorzet van norschheid rimpelde om 'r breeden mond, en boven 'r
brilleglazen zag-ie 'n fronsing van 'r brauwen.... naàr... naàr... wat deê ze kwaad.
‘La me gaan,’ riep ze, ‘toe Da, la me nou gaan, hou je hande thuis... 'k heb wel
gedach, dat 't mis zou gaan met die Lezarus, en met de heele boel... hoe ka-je daàr
nòu over prate... ik weèt niet... ik weèt nòu niet....’
‘Essie wat ga je toch àn!’ riep-ie, ‘kom 's hièr kind, waarom he-je dan zoo'n kwaje
bui, het-ie je soms getreiterd, zèg 't nou maar, je kan 't toch an mìjn wel zegge....’
‘Och, la me gaan!’ zei ze, ‘toè Da, 'k mot de tafel dekke, toe!’
‘Maar Essie, hoòr nou 's, 'k ga failliet!... nou motte we weer bij 'm blijve, daar komt
noòit 'n end an... addenommegod, waàrom teeken je geen briefie voor me, je krijg
toch geld... zal ik 't maar schrijve... nou? gauw eve schrijve?’
Geschrokken hield-ie op, zij had hem nijdig afgestooten, toen de deurbel klingelde,
't gluipig gezicht van kippigen, gebochelden Izak de kamerdeur òm kwam gluren.
Da schoof angstig, in de war gebracht achteruit, scharrelde terug naar z'n stoel
in den hoek. Ester's wit-gelige, effene gezicht was lichtrood aangeschampt, maar
hij zag niets van haar oogen, haar oogen, die maar altijd verdoken bleven achter
de beide groote blauwe glazen.
Izak stak zwijgend de lamp op, zonder opzien naar haar of hem, z'n kleine
rosoverbrauwde oogjes, strak-goochem vernepen achter den bultigen oprug van
z'n roodrigen neus, en hij ging tegenover Essie aan tafel zitten. David zette zich
naast haar, als met leden en mond gebonden, z'n keel toegenepen. Altijd was dat
't zelfde, als-ie thuis kwam dan kreeg-ie haast geen asem van 'r, niet eens antwoord
had ze 'm kunnen geven... natuùrlijk niet... misschien bleef-ie nou wel de heele
avend in huis....
Nerveus-gedrukt, met vijandige gezichten, zonder één woord, aten zij.
Tante Mietje had nog 's gesproken, die was er nou niet meer....
***
Toen de begrafenis was afgeloopen, zaten ze weer, na 't gepraat door de enkele
kennissen en familieleden, die vertrokken waren, in gespannen gezwijg bij elkaar.
David was nerveus blijven zitten, dacht na. Den heelen dag had Essie 'm ontloopen,
hij had 'r niet te spreken kunnen krijgen alleen, en waar Izak bij was, kòn-ie niet
vragen, die hoefde niks te zien van z'n ellende; 't was of-ie 'r met opzet al dien tijd
voor thuis gebleven was. Uitkomst was er niet gekomen, ze hadden over geen
testament gesproken en die Lezarus... die liet 'm 'n ongeluk loopen voor de centen,
elke dag had-ie 'n ander praatje... wat kòn-ie 'm doen, niks, niks... zou-ie daar nou
zóó zijn ingeloopen, hoe was 't godsmogelijk, wat waren de menschen toch slecht...
hij zou ze wel krijgen... maar wat gaf dat nou... de dagvaarding kon elk oogenblik
komen... die zat-ie nou bevend af te wachten. Ze deden zoo vreeselijk stil in huis,
alsof er wat heel ergs te zeggen was... dat ze maar lieten gaàn en gaàn, tot 't vanzelf
voor den dag mòest komen.... Niet zoo als anders wel, na 'n begrafenis... as de
menschen toch vriendelijk tegen mekaar zijn en zachter praten.
Roerloos zat Essie in 'r blauwe katoenen japonnetje voor de tafel, die verslordigd
stond van gebruikte kopjes en schoteltjes. Hij voelde 'n zacht, angstig verwijten
tegen haar... waaròm wist-ie niet, maar ze had nog geen woord tegen 'm gesproken
vanmorgen. Was ze soms kwaad over die stommiteit met Lezarus... já, já... hij deed
ook altijd van die schlemieligheden... maar kon-ie 't helpen... hij had toch 'n acceppie
van 'm gekregen... wie denkt nou dadelijk aan zoo'n afzetterij... às 't 'n afzetterij zou
worden... 't kwam alleen nou zoo ongelukkig uit, dat dat failliet 'r tusschen kwam...
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daàr kon-ie toch niks an doen... Hij zag 'r bleek-witte, langzaam liefgeworden gezicht
strak-versloten staan onder 'r blauwen blil, 'r armen gekruist onder 'r ongecorsetteerde
borstdeining; zonder òp-
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of òmzien zat ze, maar wat ze dacht... dat, dat wist-ie niet, dat wou-ie zoo dólgraag
weten... 't was om te vloèken dat je 'r niet te spreken kon krijgen.... Essie, Essie...
*)
hè-je nou geen ragmones met me... begrijp je nou niet... dat we zoo noòit in d'r
eeuwigheid geen gassene kenne doen... waaròm was ze niet stiekem even achter
Izak om bij 'm gekomen om te praten... verdòmme, die stilte... dat ze geen mond
los-deed... godogod... 't was benauwd d'r van hier.... Hij voelde een martelende,
rondvinnigende begeerte in zich, de stilte als met haat-handen vaneen te scheuren,
hun tweeën op hun ge zichten te slaan, dat ze hun stemmen zouden laten hooren....
Hij wou schreèuwen, schreèuwen door het huis, z'n angst uitkrijten.... Essie-ie!
Essie-ie!... daar straks komt - eèet!’ wou-ie roepen - dat ze schrikken zou van 'r
stommiteit, alles te vergeten, o gòd, hoe was 't mogelijk....
Ze lieten 't maar zóó gebeuren... 't besloop 'm als 'n moòrd, en geen-een die wat
zei... ze zàt maar, zàt maar vóór 'm en soesde....
Izak had 'n zware sigaar opgestoken, de lucifer in de kamer gegooid en zat met
z'n hoogen rug boven tegen de stoel gedrongen, rustig-luxueuze trekjes te genieten.
Jammerlijk wrokkend om z'n achteruitzetting, zat David 'm van terzij uit z'n hoekje
stilbenijdend op te nemen; hònd... hoe presenteerde me 'n arme broer niet 'n sigaar,
noòit... hoe sprak me in geen driè jaar met iemand om zoo'n vuile kleinigheid as d'r
tusschen hùn was voorgevallen? hij wist wel àlles... hij zou d'r wel z'n plezier van
hebben, já... zóó was-ie wel, vàst wel.. tòch zou-ie 'm niks laten zien van al z'n
†)
besoeres ... tòch niet... nee, hijzelf zou toch zoo niet zìjn, waàr had-ie 't an verdiend,
had-ie oòit plezier gehad as 't iemand slecht ging? Hij zag 'm z'n sigaar met
goudbandje naar z'n roodrigen puistigen kop steken onder 't vanonder
vochtig-bruingele snorretje in z'n breed-drogen mond en telkens trekjes nemen,
opzettelijk-kalmweelderig met één hand zich de weggeblazen rook toewaaierend;
z'n hoogen hoed had-ie afgezet, twee natkleverige haarhelften lagen gescheiden
gladgekamd op z'n uit de rugbolling gedrongene hoofd. Zij zagen alle drie nu weer
vóór zich, beefstil, in de van vreemde angst-ontroering nijpende geluidloosheid.
Daàrin schokte dan plots de vinnige belruk, die David òp dee springen van z'n stoel,
één oogenblik, een hijging slaand door z'n borst naar z'n keel. Dan zag-ie Izak kalm
naar de deur gaan, en snel bedenkend, dat-ie hèm moest laten gaan, dat wou-ie
altijd, Izak, 't was zijn huis, hij woonde hier, en boodschappen zou híj aannemen...,
liét-ie hem. Maar Izak, na enkele woorden in de gang gesproken, kwam terug de
kamer in, en met glimlachje tegen Esther, zei-ie: ‘'t Is voor hèm... een zeker persoon
van et Gerèch....’ David zag 'm aan, één seconde staan blijvend, de wangplekken
om z'n baard waren strakwit, kleur-verstorven, 'n heete schroeizwaarte was in 'm
neergezonken, tot-ie licht wankelde; oòk even, vóór 't weggaan naar de deur, zag-ie
om naar Esther en zòcht, zòcht... zag niets dan 't beweeglooze hoofd, de blauwe
brilleglazen, die de oogen dekten. In den dwang van gebeurensvoortgang, die z'n
kalme denken verflardde, keerde-ie zich om, liep de gang in. Daar, onder 't aannemen
der dagvaarding en 't bevend teekenen, hoorde-ie ze voor 't eerst vanmorgen sprèken
binnen; bij 't teruggaan met 't billet in z'n hand kwam Izak 'm tegen die de straat
opging.... Dat gaf 'm 'n lichte verruiming... diè wèg, nou kon-ie tenminste spreken....
Sneller liep-ie naar binnen, wierp 't papier voor Esther op tafel:
‘Daar hè je 'n et,’ zei-ie, ‘goddank ‘dat diè tenminste is weggegaan... nou kind,
wille we 't nou òphoue? hè? dan binne we klaàr... kijk hier....’
‘'k Kan toch niet léze...’ zei ze ‘da wéét je doch wel....’
‘Nou,’ zei-ie ‘wat geèft dat, zeg maar is, hoeveel je krijgt... dan gaan ik 't in orde
make.’
*)
†)

Medelijden.
Ellende.
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Hij stond dicht vóór haar bij den tafelhoek, waar ze altijd zat, met den rug naar 't
raam. Zij bleef omlaag kijken, 't hoofd even gebogen, in de zelfde, zwaarsmartelijke
gelaten-
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heidshouding, waarin zij zoo dikwijls, in laatsten tijd vooral, met 'r aarzelende
teruggetrokkenheid hem pijnde. Hij zag haar hoofd, in langzaam weifel overwinnen,
schudden gaan... en wijer en wijer sloop in hem rond zijn angstige heèl-gebrokenheid,
'n gluipgebaar, niet àf te weren, niet terug te slaan met de armen die slap
neerhangend verlamden, niet weg te schoppen met de beenen die wrikten in de
knieën, en dat hem toch, met de ziènde oogen waargenomen, vermoorden ging....
‘Waàrom schud je je hoof...’ vroeg-ie, ‘hè-je soms niks georreve? zèg 't maàr....’
‘Néé... dàt niet... dat wor je tòch gewaàr....’
‘Wàt dan?’ vroeg-ie hijgend ‘wat mòt je dan van me, Essie, waarom gèef je ze
dan niet.. je zeg niks... je doet geen mond tege me los... mot ik 't je dan nou weèr
an 't verstand brenge?’
‘Nee,’ zei ze... ‘'k doe 't niet....’
‘Je doèt 't niet? Je doet 't niet? Essie... bè-je krankzinnig?’
‘'k Doè 't niet,’ zei ze, ‘'k geef 't òp... 'k neem an joù niet... 'k neem an Izàk....’
‘Hè,’ wat zeg je?’
‘'k Neem an Izak,’ zei ze... ‘de andere maand gane we trouwe....’
‘Izak?’ riep-ie, ‘Izak?, an die vuile, zieke bochel, neem jij die... hebbe we daar zès
jaar voor gevrèje.... Essie, wat doè je me! Tante Mietje keert zich òm in 'r graf! Je
ben krankzinnig... je weet niet wa-je doet... je laat je gèk make van die boef... die
wil je cente hebbe.. je cènte .. je cènte...’ kermde-ie.
‘Hij is zuinig,’ zei ze kàlm, vastbesloten... an joù binne ze onnut besteed... je ben
geen koòpman....’
‘Heb 'k niet me best gedaan?’ riep-ie, huilend, gebogen over de tafel met van nu
àl geweten smart-hevigheid sidderend doorkrampt lijf, z'n handen om z'n gezicht,
dat staarde in het komend leeg-bange, ellende-donkere bestaan - ‘heb ik me best
niet gedaan, en ben ik niet goèd voor je geweest, àl die tijd, zoòveel jare... kan ik 't
dan hellepe as alles me tégeloopt... mot je me daàrom late loope....’
‘Je hadt al voor tweé, driè jaar verstandiger motte wèze’ zei ze in trilloosgebleven
sleeptoon; ‘hij het je wàt goed angeboje - hadt nièt eigewijs gewees.’
‘Dat zèg je maar... zei-ie, in langzaam naar verzèt òmmestuitend heet
schrei-gegons in z'n hoofd, dat naar z'n oogen brandde: ‘as knech van hèm hadt je
me nooit genome... nooit, Essie, dat lièg je....’
‘Dan maar niet,’ zei ze, ‘je wéet 't nou... 'k kan 'r niks an doen... mot je maar wat
zoeke....’
‘O... most je dat metéén zegge... da'k wèg mot?’ vroeg ie, z'n hoofd oprichtend.
‘Izak wil et....’
In een rùk stond-ie overeind, 'n haat-gereutel kringelde naar z'n keel, toen-ie 'r
met 't zelfde, kalme meedeel-gezicht van Izak hoorde spreken. 'n Oogenblik schoot
'n krankzinnige driftflits door z'n armen, tot slaàn, 'r venijnig-moordend-effene gezicht
plat te beuken met één enkelen houw.... Dan bedwong-ie zich in verstikkend
kort-hijgen... niet slaàn - niet slaàn... en z'n hoofd wrikkend en rukkend beworstelde
de opgìllende haat: ‘Sekreet!’ scheurde-ie walgend uit z'n keel - ‘je zal 'm afsterreve
vóor je trouwdag, hoor je!, hoor je! dat zeg ìk, hoor je me?’
Dan liep-ie naar de deur, wou wèg, wèg... anders gebeurden er verkeerde dingen
- toè, wèg... ogod... niet meer zièn... nièt meer..
In de gang, als-ie 'r niet meer vóór zich had, kroop dichter de leedkluwen op naar
z'n hoofd... waar mot 'k na toe... alles wèg... nìks meer, niks meer... zoólang ben 'k
bij je geweest.... Essie, Essie... nou mot 'k weer naar de vodde... met de vuile
stofrommel, dat smerige zoodje... en de vlooie, de vlooie....
Tegen de deurpost huilde-ie uit.
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Esther was zonder zucht of gebaar blijven zitten in de stille kamer, 'r armen over
de borst gekruist, 't hoofd, strak geligwit, éven gebogen; leefloos-groot dekten de
blauwe brilleglazen haar oogen.
Maart 1906.
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Aankomst in 't kostschool
door A.M.P.
Den heelen ochtend van 't erheengaan had hij dat gevoel van opgewondenheid,
door onbekendheid met wat 't zou zijn, en doordat hij liever niet dat oogenblik had,
dat toch komen zou, van z'n aankomst bij de menschen van dat kostschool en bij
al die jongens, die hij niet kende. - Vroeg, bij 't opstaan en 't klaarmaken had hij 't
al gehad, - maar nu, in 't spoor, voelde hij 't nog duidelijker, die zenuwachtigheid,
die je koud aan je vingers en teenen maakte, en nattig van 't koude zweet. Door
dát, wat straks komen zou, was hij in-de-wár, z'n gezicht was verhit, en hij dacht
vlúg, en was erg schuw tegen de heeren, die pa kenden, in de trein. En dan moest
hij nog telkens, pijnlijk, een erg glimlachend gezicht zetten, wanneer ze lachend
tegen hem spraken. Verderop, op de reis in de waggon, waren ze alleen, en toen
zat hij maar te bewegen op de groote kussens van de coupé. - Pa zat over hem, en
zei niet veel. Hij keek maar wat naar buiten met z'n grijze oogen achter 't blinkende
glas van z'n lorgnet. Z'n hooge zwarte-zijen hoed was naast hem op de bank gezet,
- en z'n lange schoone gewasschen hand hing in de koorden lus van 't portier. En
alleen zuchtte nu en dan wat lucht door z'n nauwe genepen neus.
Zoo zat Jan, en de reis duurde maar door Door z'n gejaagdheid kon hij niet veel
kijken naar 't land, waar ze voorbij kwamen. Hij probeerde 't wel, maar telkens moest
hij weer denken, - en zoo ging 't door. Wel bijna een uur waren ze zoo al onder weg.
Nu zou 't eind gauw komen, en hij merkte al aan allerlei dingen, dat ze gauw ergens
op zouden houden. De trein floot. Als een pijn voelde hij 't door zich heen komen,
dat ze er nu bijna waren. En dat was zoo, want de trein maakte al een paar
wendingen, en pa ging zich al bewegen, om er uit te gaan.
Nu voelde hij meer dan ooit te voren dat weeë gevoel in z'n buik; 't was of hij zich
moeilijk recht kon houden en z'n lijf dubbel wou knikken. Nu zou 't eind van de reis
er gauw zijn!
En onder 't heele uitstappen, en 't gaan naar 't rijtuig, dat besteld was, waarmee
ze naar 't kostschool zouden rijden, had hij dat. Zoo begonnen ze hun rit, 't laatste
kwartier. Hij was heelemaal door de war van de gewaarwordingen. Nú kreeg hij een
wee gevoel, dat hij nu wegging, dan had hij weer 't onaangename van dat komen
bij die menschen en jongens, die hij niet kende; dán weer kwam de gedachte, dat
hij, toen hij thuis was, wel had gewild naar 't kostschool te gaan, en dan was hij zelfs
benieuwd naar 't nieuwe ervan. Zoo zaten ze in 't rijtuig, en 't hield maar niet op. De
trein had in een landplaatsje opgehouden, en nu reden ze den heelen tijd door
wegen met boomen, langs buitens en kleine stukjes weiland. Dat was nu 't land,
waar hij heenging, vreemd, zoo had hij 't niet gedacht. Een kale streek met een
hoog kazerneachtig huis had hij zich altijd voorgesteld bij z'n gedachte aan 't
kostschool. - En zoo bleven ze doorrijden in 't rinkelend rijtuig, en hij voelde telkens
een bang gevoel opstijgen, daar hij dacht hoe ze er gauw zouden zijn. Maar 't duurde
nog eenigen tijd. Toen, opeens, sloeg de koetsier een oprijlaan in, - hij wist niet
waar hij bleef van de gewaarwordingen - en toen was 't er. Was dit 't kostschool?
Vlak bij al, 't was een korte oprijweg, zag hij 't huis, een plomp vierkant huis van een
oud buiten. Achter een raam zag hij een paar gezichten, - en dat maakte hem toen
weer in-de-war, - en hij voelde zich weer schuw en angstig. Nu zou dan de
ontmoeting komen.
Voor een hooge deur hield 't rijtuig stil. Er was al opengedaan - door een jongen
- en de meneer van 't kostschool stapte al aan. 't Was een niet groot man met een
bruin-vleesch gezicht, ook om z'n mond (hij had z'n gezicht heelemáál geschoren).
Z'n oogen keken gedrukt, dat zag Jan wel, - maar nu stapte hij met een verhelderd
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gezicht op Pa toe - keek nog even opzij naar Jan - en ze begroetten elkaar. Jan zelf
keek naar de schooljongen, die de deur openhield, en
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hem bezag. Hij had een nauw zwart pakje aan, en hield z'n vingers aan z'n mond.
- Maar toen, op een vroolijken toon, zeiden Pa en de Meneer, dat Jan 's op zou
kijken, en hij kreeg een hand van meneer. En pijnlijk glimlachte Jan. - Toen gingen
ze van de stoep af, naar binnen. Papa betaalde de koetsier, en de donkere holle
gang gingen ze toen in, zij beiden, Jan en meneer, meneer met z'n zwaar wegende
hand op Jan's schouder, joviaal dingen zeggende, waarop Jan zoo gauw niets kon
antwoorden, en waarop hij maar pijnlijk glimlachte in 't duister van de gang. - Toen
kwam Pa er weer bij, en zoo stapten ze verder, 't heele huis wel door. Toen kwamen
ze waar meneer zelf woonde in gewone kamers. En daar, in een kamer met zwarte
divans en fluweelen stoelen met gehaakte antimacassars, - daar stond mevrouw
ze op te wachten. Ze was netjes aangekleed, en had een schort voor, en zoodra
ze vrindelijk en erg beleefd Pa begroet had, was ze vol zorg voor Jan, deed 'r hand
op z'n haar, en sprak maar over hem. Maar toen ze weer wat gewoon keek, zag
Jan toch in haar oogen datzelfde gedrukte van meneer, en iets vragends, onzekers.
Maar 't ging telkens weg, wanneer ze zich in 't gesprek mengde. Dan werd ze
vriendelijk en blonken haar oogen van belangstelling.
't Was dichtbij 't koffie-uur, - een bel luide in 't huis, je hoorde gestommel op 't
hout van de vloeren van de klassen, - en meneer vroeg Papa en hem bij zich te
koffie. Mevrouw stond dadelijk op - vandaag zouden ze hem nog niet onder de
anderen laten, maar met Papa en meneer en mevrouw zou hij in hun binnenkamer
koffiedrinken. Daar gingen ze nu naar toe, - toen ze er kwamen wachtte er al een
meisje van een jaar of zeven, met blond haar, dat luchtig hoog op 'r hoofd was
gekapt, en niet ver in 'r nek hing. Dat was hun dochtertje, ze knikte met 'r hoofd los
tegen Jan, terwijl ze aan een kant van een stoel hing. Verder was er een kleine
dikke jongen van zes jaar, die ook bedrukt keek, en later kwam er nog een oudere
zoon van meneer, die al hielp bij 't onderwijs, met zwart haar tusschen z'n
wenkbrauwen en op z'n bovenlip. Hij sprak niet veel en keek maar rechtuit door z'n
bril. Nog twee andere zoontjes had meneer, die aten altijd bij de schooljongens in
een kamer in de school, en éen dochter, die in de stad werkte om bij 't onderwijs te
komen.
Toen gingen ze zitten aan de wijde koffietafel, en daar gingen ze opeens - eerst
begreep Jan 't niet - bidden. Gauw deed hij mee, en toen hij weer opkeek, deden
de anderen dat ook net. Vreemd vond hij, dat Pa 't nu ook gedaan had. 't Was stil
aan de koffietafel. Alleen een woordje bij 't bedienen werd nu en dan gezegd. Maar
't zusje aan mevrouw d'r eene kant, en 't dikke broertje van zes aan de andere,
hingen aan hun moeders lijf, en fluisterden telkens over 't lichte vleesch dat op tafel
stond op glazen schoteltjes met pieterselie en doorschijnende dril. En hun moeder
fluisterde gauw, om zich ervan af te maken, iets terug. Zoo begon de koffie.
Jan voelde nu dat hij hongerig was, en de groote sneden wittebrood met boter,
en met vleesch, deden 'm goed. Ook kreeg hij een kopje koffie, wat thuis nooit zoo
was. Smakelijk dronk hij, en at hij, - en onder tafel werd 't nu ook wat gewoon bij de
menschen daar te zijn.
Na de koffie, (toen er gedankt was), werd 't zoontje van meneer geroepen, dat
van zijn leeftijd was. 't Zusje deed dat. Die zou hem alles wijzen, en met hem zou
hij meegaan, voor 't eerst van hun in de binnenkamer vandaan. Papa zou bij Meneer
blijven om nog allerlei dingen te bespreken. - Jan wachtte de jongen met een pijnlijk
gevoel: dat was dus een van die vreemde jongens, waarvoor hij schuw was, omdat
ze, alleen, tegen hem misschien wel dingen zouden doen, 'm uitlachen ofzoo....
Maar toen hij kwam - Piet was z'n naam - was 't een jongen, nog wat tengerder dan
hij, die heel licht een kleur kreeg, en dadelijk aardig naar 'm toe kwam en 'm 'n hand
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gaf. Samen gingen ze de deur uit van de gang, om 't huis te zien, en Jan voelde
zich nu weer goed.
Nu kreeg Jan 't huis te zien. Waar ze waren, was een aanbouw aan 't groote huis,
daar woonde 't gezin. Er was een keuken, met een jonge keukenmeid, Anna, die
liede-
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ren stond te galmen; er was de kleine huiskamer, waar ze koffie hadden gedronken,
de huiskamer van Piets moeder was dat; dan was er nog hun ontvangkamer - die
waar ze 't eerst in waren geweest, met de fluweelen divans, - en een klein
werkkamertje van meneer, met een schrijftafel en veel schriften en boeken, - waar
't akelig rook van uitgegane sigaren. Bóven waren de slaapkamers van meneer en
mevrouw, en van de kinderen, en de meid en zolderkamers.
Toen zouden ze naar 't groote huis gaan, waar de klassen waren; - en nu voelde
Jan weer geen-zin: nu zouden ze bij de jongens komen van 't school, - maar ze
deden 't, en liepen al in de groote gang. Jan's hart klopte, toen ze bij de eerste deur
kwamen, waar ze allemaal zaten, koffie te drinken, - maar Piet deed alles, maakte
de deur open, - en zoo was hij er opeens heelemaal in. Alle jongens zaten daar in
de kamer, met boeken en schriften, - de koffie was al weggenomen - en keken op.
Ook was er een meneer, die een sigaar zat te rooken, jonger dan de vader van Piet,
en daar bracht Piet 'm nu heen, om 'm een hand te geven. En Jan moest zijn naam
zeggen, en kon toen weer meegaan met Piet. Schuw voelde hij zich, toen hij de
groote kamer rond zag, naar al die verschillende jongens, die aan de lange tafels
naar 'm zaten te kijken. Er waren er wel een stuk of twintig, 't was een klein
kostschool. Maar gelukkig lachte niemand, en zoo ging hij weer naar de deur met
Piet, en ging 't overblijvende van 't huis zien. Zijn gezicht was verhit geworden,
voelde hij in de gang, - en hij was blij, dat ze weer alleen buiten waren, en nu weer
samen 't huis verder konden zien.
Nu kregen ze de klassen, - de vorige kamer was de ‘groote kamer’ zei Piet; daar
werd om twaalf uur door de klassen gegeten, en daarna gewerkt of gelezen, als ze
niet naar buiten gingen, - zooals die dag, nu 't zoo nat was. En 's avonds aten ze
er, ook meneer en mevrouw, allemaal. En na 't eten werkten ze er. De drie klassen,
waar ze toen in kwamen waren kale vertrekken met effen grijze wanden, - en een
schoorsteenmantel en deuren van grauw-geverfd gesneden hout met krullen. 't Was
vroeger een deftig huis geweest, - maar nu was alles kaal; 't snijwerk in 't hout was
overgeverfd, en 't plafond met de vormsels van gips was dik van 't overwitten.
Toen gingen ze naar boven, een groote, versleten houten trap op, en Jan was
beniéuwd, want nu zouden ze kijken, waar hij zou slapen. En daar gingen ze dadelijk
heen. 't Was een heel wije kamer, lager dan die beneden, en er lag een karpet;
maar anders was ze net zoo: kaal, en licht. Dat was nu hun kamer: acht bedden,
klein, van witgeverfd ijzer, stonden er, naast mekaar, de hoofdeinden tegen de wand,
waar de ramen waren, de voeteinden in de kamer. Daar zag hij zijn bed, z'n koffer
was er onder gezet, en dadelijk ging hij er heen en bekeek alles, terwijl Piet hem
allerlei zei: Hij legde hem uit: die geelbruin geverfde kast, die daar stond, was van
hun allen: een plank had ieder. - Piet maakte 'm open, en nu zag Jan de planken,
- die voor hém, de benedenste, leeg, maar de andere gevuld, met gekafte boeken,
en leesboeken in bandjes, schriften, inktpotjes, doosjes postpapier, en allerlei
cadeautjes, dingen om mee te spelen. Toen keek hij verder in de kamer, en zag de
waschtafeltjes, gedekt met wit verlakt, en de kapstokken met kleeren, en een groote
kast. Die was op slot, daar zat 't ondergoed in, en 't beddegoed, - en als ze iets
noodig hadden, kwam Piets moeder hun alles uitdeelen.
Dat was dan de kamer, waar hij op zou slapen, en Jan zag 'm rond. En toen hij
zoo alles bekeek, zag hij, dat boven alle bedden, - behalve 't zijne - bij 't hoofdeneind
tegen de wand twee portretjes waren vastgemaakt, van de vaders en moeders van
de jongens. En bij éen was een lijstje van zwart rouwkrip-papier om 't portret van
de moeder, - die was dus dood, en 't greep Jan erg aan. Z'n hart kromp ineen bij
de gedachte aan die jongen, wiens moeder dat was.
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Zoo nam hij alles op, terwijl Piet 'm vertelde: die planken - in hun kast - moesten
altijd in orde zijn, en werden geregeld door Piets vader nagekeken. Hij was vroeger
in
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dienst geweest, vertelde Piet, en daarom moest alles hier ook net gaan als in de
kazerne. Zoo bleven ze daar een tijd, toen 't zusje met de luchtig ópgekapte haren
hun kwam zeggen, dat ze terug moesten komen.
Papa ging nu weg, zag Jan in, en hoewel hij heelemaal geen reden had om
bedroefd te zijn, voelde hij 't gevoel van scheiden toch in z'n borst opkomen en als
een prop in z'n keel gaan zitten. Beneden stond Pa al klaar, - ze hadden dat gedaan
om 't niet te zwaar te maken, - en dadelijk nam hij van Jan afscheid. Hij zei, dat hij
zich goed moest houden, dat hij zeker kon zijn, dat meneer en mevrouw goed voor
'm zouden zijn, en hij zoende 'm toen ten afscheid. Hoe 't kwam, wist Jan niet, maar
't plechtige dat er bij 't scheiden is, werd 'm zoo machtig, dat er een traan half uit
z'n oogen kwam. - Gelukkig ging papa toen gauw heen, gevolgd door meneer.
Mevrouw begon toen opgewekt tegen 'm te spreken, om 'm af te leiden. Maar hij
vónd 't niet erg, en wist zelfs niet hoe 't kwam dat hij zoo aangepakt was, - en door
al dat gepraat bracht ze hem in de war. Toen kwam meneer weer binnen, en sprak
ook nog een woordje tot 'm. Maar toen kwam mevrouw weer met een quaestie bij
meneer aan, en de aanwezigheid van Pa had z'n nawerking verloren. Samen gingen
ze toen halfluid er over spreken, en 't bedrukte kwam weer in hun oogen terug.
De bel ging, Piet ging naar z'n klasse, - Jan bleef achter. Want hij zou die middag
met mevrouw z'n koffer uit gaan pakken. Ze had de sleutel van Pa gekregen. Met
hun tweeën gingen ze naar boven, langs de klassen, waar ze de stem van de
meesters hoorden. Op de kamer deed zij de koffer open, en pakte ze met hem uit.
Al 't ondergoed nam zij, - eens in de week kreeg hij dan, tegelijk met de anderen,
een stuk van elk uit de groote kast. Al 't andere uit z'n koffer ging op zijn plank, zij
zette 't deze maal voor hem neer als voorbeeld. Verder vroeg ze de portretten van
zijn Papa en Mama, die moest hij boven z'n bed ophangen. Had hij ze niet? en ten
hoogste verwonderd en bedenkelijk keek ze. - Nu, dan moest hij er gauw om
schrijven. Verder zei ze niet veel, werktuigelijk ging dit alles, ze gaf hem nog een
paar waarschuwingen, en ging toen weer naar beneden. Ze had weinig tijd.
Hij ging mee. En beneden bleef hij maar in de huiskamer, bij 't onverschillige dikke
broertje, en wachtte de tijd door. Hij kon niets doen, dan maar alles bekijken; de
groote ovale familieportretten, met glimmende donkere rand, van ouderwetse
vrouwen in 't zwart, en mannen met kinbaardjes; de biscuit beeldjes op buffet en
hangkastjes, van elegante jongemeisjes met korte rokken, en sierlijke jongemannen
in danshouding. Dat alles bekeek hij, totdat hij er alles van kende, en liep de kanten
van de kamer rond, er naar kijkende. Tot eens, toen hij iets oplichtte - een deksel
van een pot - 't kleine broertje grauwde: ‘Je mag nergens aankomen.’ Verbaasd
keek Jan naar 'm om, en was geschrokken van die dikke jongen, die op 'n
kwaadaardige toon 'm zat te verbieden, en toen de deur uitging, naar z'n moeder
om 't 'r te zeggen....
Maar mevrouw, die wel in de kamer kwam, ze moest er iets halen, - had toen
geen tijd, en zoo ging dat voorbij.
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Dagboeken.
‘Bij de vrienden der litteratuur, bij hen, aan wie de groote meesterstukken bekend
zijn door preciese lezing en die ook op de hoogte zijn van de voornaamste gedeelten
der moderne litteraturen, bestaat in den laatsten tijd de neiging zich meer speciaal
voor eene soort letterkunde te interesseeren, welke niet als kunstwerk bedoeld,
maar die uit de opwelling der zuivere natuur meer waard is te blijven leven, dan een
‘um des Geschäftes willen’ moeizaam geconstrueerd fantasieproduct. Is niet in dit
laatste genre ‘alles schon dagewesen’ en zijn de zooeven genoemde lezers niet
dikwijls verplicht na de eerste bladzijden van de nieuwe zoogenaamde kunstwerken
deze terzijde te leggen, omdat zij zich zeggen: ‘nu weet ik het wel?’
Met deze uiting van moedelooze geblaseerdheid en décadente verfijning, vangt
die voortreflijke schrijver en ‘lettré’ F. Erens het voorwoord aan zijner vertaling van
*)
Silvio Pellico's Gevangenissen, onlangs verschenen ... Wij glimlachen, en een
gedachte komt in ons op aan vorsten en volken der oudheid, die, zat van
‘kunst’-vertooningen, geen oog meer hadden voor het gehuichelde, het geacteerde,
die, naar altijd échter, rauwer verklanking van emotie hunkerend, de gruwelijkste
wreedheden bedreven..., en ook aan de enkele zéér rijken en geraffineerden, die,
wee van weelde, zich terugtrokken in de woestijn en... wijzen werden... Waarachtig!
de geblaseerdheid van kunst is niet van vandaag of gisteren! En niets is meer
begrijpelijk dan dat, wie in deze tijden veel en hartstochtelijk te lezen pleegt, ten
slotte meer dan zijn ‘genoegen’ eet van de litteratuursoort waarmede zijn boekentafel
als óvervoerd wordt: den roman. Erens citeert de Goncourt's, lettrés als hij; ook zij
hebben ‘het tijdperk van den roman’ voorbij verklaard - d.w.z. dat ook zij, de zoo
zeer belezen gebroeders, zelf romanciers... er ten slotte ietwat genoeg van kregen!
Men vergelijke eens: is er ook niet een beweging gaande tegen de kunst van
schilderijen-maken - door sommigen, hopelijk zonder boosaardige bijbedoelingen,
‘ezelkunst’ genaamd - en is ook dit wel verwonderlijk voor wie zich, met zeker
hoofdpijnachtig gevoel van weeheid, herinnert lange tochten door
museum-zalen-en-gaanderijen, voor hem die weet dat alleen in de stad Parijs meer
dan vijf-en-twintig-honderd jonge schilderijen-schilders gezegd worden te werken
en... gebrek te lijden?
Inderdaad, onze tijd kent een romans- en schilderijenproductie die bijna niet meer
te digereeren is, het is wel-beschouwd allesbehalve een wonder dat wij ze telkens
weer vernemen de kreten: schrijvers houdt op, uw werk is ‘vergemeening der kunst’
*)
(Bolland), het tijdperk van den roman is voorbij (Erens), het realisme heeft uitgediend
(de Vooys), of: wij willen niet meer aan onze wanden die onrust van schilderijen
(vele moderne kunst-nijveren), wijdt u aan practischer werk! En waarlijk, wanneer
de nimmer eindende evolutie van menschheid en maatschappij binnen niet te langen
tijd een tempering dezer producties aanbracht, weinigen die er om jammeren zouden!
Edoch, geheel uitroeien?... Is er wel één, die dát wenschen en leeft er wel ergens
iemand die zich verbeeldt dat het mogelijk zijn zou? Lezer, de groote schilder Apelles
leefde driehonderd jaar voor Christus; al vóór zijn tijd werden er schilderijen gemaakt;
en hoeveel ouder nog misschien is de eerste roman! Ik spreek nu niet van het
*)
*)

In zeer smaakvolle uitgave, bij S.L. van Looy.
Ook zij die roepen: het tijdperk van den roman is voorbij, bedoelen den realistischen roman.
Trouwens: zonder een kwantum realisme is epische noch dramatische kunst denkbaar. Het
symbool en de realiteit, de beide polen, zijn tevens de noodzakelijkste bestanddeelen dezer
kunsten. Vreemd is dat wie tegen de realistische romankunst en het schilderijen schilderen
strijden er telkens weer de leus: ‘l ' a r t p o u r l ' a r t ’ bij te pas brengen. ‘L ' a r t p o u r
l ' a r t is niets dan een litteraire leus tegen l ' a r t u t i l e ’ (strekkings-kunst) gericht. Op het
terrein der kunstnijverheid overgebracht heeft deze leuze geen zin.
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eerbiedwaardige van zulk een ouderdom, maar zou het mógelijk zijn, dat zulke tot
heden onafscheidelijke bestanddeelen der menschelijke voortbrenging ophielden,
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min of meer plotseling? Neen, neen, lezer, wij zullen hem nooit beleven, den laatsten
roman, zoomin als het laatste tableau de chevalet, gij noch ik, wij noch onze
kindskinderen, tot in het honderdste geslacht! Zoo lang er menschen zullen zijn,
die, door liefde tot het hen omringende vervoerd, de behoefte hebben die liefde
door afbeelding te uiten - niet vragend naar nuttigheid - zoo lang zullen er schilderijen
zijn, en zoo lang er nog iets mensch-ontroerends op aarde voorvalt, zoo lang zullen
er lieden gevonden worden die van die voorvallen, die ontroeringen weten te
verhalen, er boeken van maken, welke zij... nu ja, misschien niet altijd ‘romans’
zullen blijven noemen, maar ‘what 's in a name’, niet waar?
Dit alles neemt niet weg dat de opmerking van den geletterden Erens over de geringe
achting waarin de roman is komen te staan bij vele hedendaagsche menschen van
lectuur volkomen juist is; ook andere ‘schrijvers’ - zij die ‘um des Geschäftes willen’
moeizaam boeken construeeren - hebben haar opgemerkt, die minachting, dat
verlangen naar iets ‘echters’, iets dat een meer onmiddellijken indruk van waarheid,
natuur en leven geeft, en... de ‘dagboeken’ zijn aan de orde van den ‘dag’!... Doch,
eilacy, het zijn lang niet alle gedenkschriften van eminente schrijvers, zooals de
heer Erens wenscht. Integendeel, de boeken waarvan ik hier spreken wil zijn
klaarblijkelijk gefingeerde uitingen van min-of-meer gewone menschentypen, zij
behelzen verhalen, in dagboekvorm gesteld, o ja, maar het zijn ten slotte niets
anders dan romans, alleen... geschreven op een manier, zooals een roman niet
behoort geschreven te worden. Waarlijk, met dit genre van ‘moeizaam
geconstrueerde fantasieproducten’ schijnen wij er nu niet bepaald op vooruit gegaan!
Ik had onlangs gelegenheid de werken van E.S. (Stille Wegen, en Gebroken Licht)
hier ter sprake te brengen; thans liggen weer drie nieuwe ‘ik-boeken’ op mijn
*)
schrijftafel. Het zijn: ‘De Stille Getuige’ van Top Naeff, Een Vrouwenbiecht, door
*)
*)
G. van Hulzen, en Ida de Wilde: Mijn Dagboek .
Ik stel het boekje van Top Naeff voorop, omdat ik het van deze drie het
belangrijkste vind - doch later, hoe vreemd het ook schijne, zal blijken dat juist het
‘Dagboek’ van Ida de Wilde het echtste, levendste genoemd worden moet; zoo ziet
men dat echtheid, natuur, waarheid, nog niet overal als het eenige criterium in deze
zaken wordt beschouwd.
‘De Stille Getuige’ van Top Naeff acht ik het belangrijkste, omdat daarin een groot
en diep gevoel, ondanks de m.i. geheel verkeerde wijze van verwerking, toch tot
uiting gekomen is en ons ontroert; dan volgt Van Hulzen's Vrouwenbiecht, waarvan
het bewegend gevoel lang zoo diep niet treft, ofschoon het in juister, zuiverder vorm
schijnt uit-gedrukt; en achteraan komt Ida de Wilde's Dagboek, waarin van diep
gevoel nog slechts luttele sporen zijn te vinden, en dat in 't geheel niet gezegd kan
worden een ‘vorm’ te bezitten.
‘De Stille Getuige’ dan is het verhaal, in dagboekvorm, van een verlaten vrouw,
die in de extase harer hartstochtelijke en dankbare liefde, na een zevenjarig
huwelijksgeluk, den man die haar ontrouw geworden is niet veroordeelt, vast
vertrouwt op zijn terugkeer, en ook wanneer alle hoop daarop haar is ontnomen,
ondanks haar dan wel hevig en diep lijden, niet geheel rampzalig wordt, daar haar
immers overblijft dat wat nooit iemand haar kán ontrooven: de herinnering aan een
zóó groot en langdurig geluk.
Een ‘prachtig onderwerp’, niet waar?... Zeer zéker!... Maar - om het nu maar
dadelijk, en... misschien wel een weinig te ruw, te zeggen - de fout is dat de schrijfster
*)
*)
*)

Utrecht, A.W. Bruna & Zoon.
Rotterdam, M. Boogaerdt.
Rotterdam, M. Boogaerdt.
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haar onderwerp zelf óók zoo mooi gevonden heeft, dat zij er mee is gaan dweepen,
dat zij ons het geval dier prachtig-trouwe vrouw niet heeft verteld eenvoudig zooals
het zich heeft toegedragen in en buiten de ziel der hoofdpersoon, maar dat zij er
een ‘proza-gedicht’ van heeft willen maken, een gedicht dat verbeeldt geschreven
te zijn door de vrouw-in-het-boek zelf, en dat wel tijdens haar spanning, haar lijden,
een dagboek-gedicht. Nu zal mis-
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schien niet ieder het met mij eens kunnen zijn, want niet allen hebben wij diep
geleden en zijn tevens dichters. Maar wie toevallig wel in dat geval verkeerde, wéét,
dat het niet mogelijk is ‘litteratuur’ te maken van smart zoolang men zijn lijden nog
niet overmeesterd heeft, m.a.w. zoolang die smart nog smart is, of - om het precies
te zeggen - dat het in lijden dagelijks voortwerken aan een gedicht waarvan dat
lijden het onderwerp vormt... niet bestaan kan. Ook Silvio Pellico beschreef zijn
gevangenisleven ná zijn ontslag uit de gevangenschap. In den kerker schreef hij
andere dingen, drama's en gedichten, o.a. een op het Lombardijsch Verbond en
een op Christoffel Columbus. Het werkelijke dagboek van een vrouw als die uit Top
Naeff's boek - gesteld dan zij was er toe gekomen een dagboek te houden - zou
wellicht enkele, absoluut ongestileerde, uitingen van smart en liefdetrouw bevat
hebben, en verder... recepten voor pudding of soep (zij hield een pension),
opmerkingen over andere personen, notities over lectuur, enz. ‘Maar, mijn hemel,
wat ik schreef is een fantasie!’ roept de schrijfster mij ongeduldig toe. Heel goed,
mevrouw, een fantasie, een verbeelding, maar die verbeelding verbeeldde een
dagboek.
Ziehier hoe ‘De Stille Getuige’ begint: ‘Ik heb het geluk gekend. Zeven jaren lang!
Zeven groene zomers; toen was het in de blinkende lucht en zong er met de vogels
mee!
En zeven stille winters toen het trilde in 't zachte licht, dat om de lamp hing en in
de fluweelen warmte van het roode tafelkleed er onder....
En zeven jaren geurde het in de witte bloesems der lente en in het geluid der
berstende teere knoppen was het hoorbaar.
In de tintelende herfstdraden...,
En in den mat gouden val van vele dorre blaren....’
Voelt ge nu niet dadelijk, lezer, dat dit geschreven is met de bedoeling dat gij het
m o o i geschreven zult vinden? En als ge dan begint te merken dat dit expresselijk
mooi geschrevene het dagelijksche werk eener diep lijdende, in vreeslijke spanning
wachtende, vrouw verbeeldt te zijn, komt er dan niets in u op, dat... protesteert?
De zaak is dat dit boekje, als ‘fantasie’ bedoeld, als een louter symbolisch
prozagedicht, niet fantastisch genoeg is geworden; een fantastisch dagboek is dan
ook niet wel denkbaar; en het talent van deze schrijfster schijnt van een gansch
ander soort dan hetgeen noodig is voor een symbolisch gedicht.
Ja, al wat er goed en fijn en innig, al wat er recht-af móói is in dit boekje - en het is
niet weinig - het heeft zoo heelemaal n i e t s fantastisch. Het is Top Naeff's krachtig
talent van realistisch auteur, dat dit haar werkje heeft gered. ‘Het kwam’, zoo schrijft
zij op bl. 18 (en met dit ‘het’ wordt het ongeluk der ontrouw bedoeld), ‘het kwam als
de dood in den argloozen nacht, en sloop om ons huis, onzichtbaar en zonder
gerucht. Terwijl hij sliep en woelde in zijn droom als van onrust. En ik naar hem zag
en de verloren dekens voorzichtig over hem spreidde. En weer insliep, glimlachend
van zekerheid.’
Dien ‘argloozen nacht’ begrijp ik eigenlijk niet goed, maar de mededeeling over
de verloren dekens en den glimlach van zekerheid vind ik verrukkelijk. En zoo vind
ik ook het volgende prachtig door realiteit van gevoel: (bl. 27/28) ‘Wij sloten de
serredeuren en gingen in de kamer zitten; moeder (z i j n moeder n.l. H.R.) in zijn
stoel, dien ik, uit den hoek naar het midden bij de tafel schoof. Ik liet de lamp eerst
laag en draaide ze, nadat de brander zuiver rond vlam had gevat, hooger, langzaam,
in stillen afkeer voor het plotseling helle licht. Toen het eindelijk de kamer gansch
en al vulde, zagen moeder en ik elkaar aan, onderzoekend en argwanend als na
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een lange afwezigheid. Want wij hadden, in de schemering, gesproken over t e
vertrouwelijke dingen en den lang verzwegen naam genoemd.
Wij wisten, den verderen avond, totdat moeder naar huis ging, niets meer te praten
samen.
En terwijl ik haar, door den regen, langs de weeke wegen begeleidde, voelden
we beiden de verlichting toen dáár over te kunnen spreken: over het onweer dat
afdreef, de klarende lucht en de druipende boomen. En elkaar te waarschuwen voor
de donkere plassen en het uitgeholde wagenspoor.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

419
Zoo ook dit stukje (bl. 29/30) dat verhaalt van de dagen vóór het heengaan des
ontrouwen: ‘Eens toen hij en ik voorbij het huis wandelden, stroomde de warme
volle klank van een donkere vrouwestem door een dier geopende ramen en golfde
langs de groene laan, hoorbaar in den verren omtrek. Wij bleven staan en
luisterden.... Ik herinner mij, dat wij arm in arm stonden, en dat onze armen trilden.
Hij vertelde mij toen, dat zij het was, die daar zong. Maar mijn gulle bewondering
poogde hij te ondermijnen met velerlei aanmerking op haar wijze van zingen en de
zuiverheid van heur weelderig geluid.
En na dien dag ontweek hij mijn wensch het kastanjelaantje, langs
Oud-Beukhoven, in te slaan, en wist hij aldoor andere wegen om met mij te
bewandelen.
Toen al, tóen al, terwijl wij daar luisterden bij het hek, arm in arm, terwijl we
huiswaarts drentelden, dicht naast elkaar, onder de donkerende kastanjes, terwijl
onze handen elkaar vonden, onze hoofden naar elkaar neigden, en wij elkaar kusten
als twee stilgeliefden... o toen al achtervolgde ons het dreigend verdriet en met
elken stap haalde 't ons bij!’
Maar als wij daarna, twee bladzijden verder, lezen: ‘Nu is het avond. Ik heb de
bladzijden, die ik heden volschreef, uit het schrift gescheurd en in snippers verspreid’,
o, hoe hindert ons dan in-eens de pathetische, zelf-ingenomen toon, en - 't hooge
woord wil er uit! - het theatraal gebaar van dat ‘verspreid!’
Neen, ik ben er vast van overtuigd, dit is niet de natuurlijke toon van deze schrijfster.
Haar eigenlijk werk is het verhaal, de realistische, psychologische, fijn humoristische
vertelling. Hoe aardig komt haar ‘naturel’ uit den hoek in vele passages over ‘zijn
moeder’, en over den dominé vooral, deze b.v. al dadelijk, (bl. 12):
‘Altoos, nadat dominé hier geweest is, voel ik mij moediger. En soms wel een
klein beetje vroolijk. Niet door wat hij mij gezegd heeft, maar door al wat hij niet
vinden kon om mij te zeggen Het is zoo een ongewoon geval, het mijne. Het is niet
een sterfgeval, waarvoor hem de woorden geordend in den mond liggen, en niet
een onherroepelijk leed, waarin hij mij berusting zou kunnen prediken.
Hij schuifelt op zijn stoel, met zijn plicht verlegen, en ziet mij peinzend aan, en
weet maar niet hoe over mijn verdwaald geluk te beginnen. Ik zit tegenover hem en
doe opgewekter dan ik ben, om zijn medelijden, dat ik vrees, een weinig te bezweren.
En de goede man, die voor mijn tranen en klachten gekomen is, kijkt naar de
perzikeboomen tegen den warmen zijmuur van het uitgebouwd keukentje, en prijst,
hoewel hij aan geheel andere dingen denkt, de blozende vruchten:
‘... Een weelderige oogst, een weelderige oogst....’
‘Ja, nietwaar dominé, wij hebben ze zelf geënt.’
‘Och zóó,’ zucht hij dan deelnemend en zint op een passend vervolg: ‘ge hebt ze
zelf geënt... in dien goeden tijd... toen ge nog... och óch... men kan zich nauwelijks...
het is een wonderlijke wending....’
‘Hebt u ook zooveel last van de rupsen, dominé?’
‘Ge zegt? van de rupsen... o ja ja já!’
Is dit niet fijn-geestig en fijn-gevoeld tevens? Is dit niet - de toon even buiten
beschouwing - als een brokje uit Top Naeff's tot nog toe vér boven haar overig werk
uitstekende roman ‘De Dochter’? Hoe jammer dat in ‘De Stille Getuige’ het koele,
ietwat wreede, toch zoo innig gevoelige realistische talent van deze schrijfster
belemmerd werd - maar gelukkig niet verstikt! - door haar eerzuchtig vooropgezet,
en met ondichterlijke energie doorgevoerd streven naar dichterlijkheid. Er is pretensie
in dit boekje, nog versterkt door het precieuse uiterlijk, het fraaie, symbolieke
frontispiece van Toorop. Zeker zal het druk verkocht worden, want het is geschreven
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in den toon - o volkomen onbewust! - waarmede de lof der velen is te vangen. En
wel niemand zal zich zijn koop beklagen, want er is inderdaad véél moois te vinden
in de De Stille Getuige.... Hopen wij nu maar dat dit succes - dat dan toch niet zonder
‘bedenkelijkheid’ zal zijn - de schrijfster tot nadenken stemme en haar terug voere
naar den weg, dien zij zoo resoluut was ingeslagen met ‘De Dochter’
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Ik zeide reeds dat m.i. van Hulzen in zijn Vrouwenbiecht een zuiverder, juister vorm
heeft gevonden voor hetgeen hij in dit boekje had te vertellen. Daarmede doelde ik
niet op het feit dat deze schrijver aan de onoverkomelijke moeilijkheden van het
in-zich-zelf-veroordeelde dagboekgenre heeft trachten te ontkomen door zijn ‘heldin’
in haar ‘voorwoord’ te doen verklaren dat zij ‘schuil gaat onder schrijver's naam;
aan hem woordenkeus en indeeling overlatend’. Dit... handigheidje is trouwens niet
geheel gelukt Eenmaal op gang toch liet de auteur vele echt vrouwelijke
stijlloosheden aan zijn contrôle ontsnappen. Er zijn bladzijden waaraan men niet
zeggen zou dat hém de ‘woordenkeus’ was overgelaten. Om een kort voorbeeld te
geven (ik heb niet veel ruimte meer!) wat zegt men van het zinnetje: ‘Een brief duurt
veel te lang voor je antwoord hebt’, niet in dialoog voorkomend, maar als uiting van
de dagboekschrijfster zelve, te kennen gevend waarom men liever moet telegrafeeren
dan schrijven. Overigens herkennen wij ook dikwijls den schrijver van Hulzen, al
was het maar aan sommige zijner eigenaardigheden, b v. aan zijn lust tot doen
rijmen of bijna-rijmen van vlak op elkaar volgende woorden (vgl. bl. 77: Zienderoogen
daalde de goudbal achter de kammen, die nu ineens stonden scherp getand, elke
kerf, elke nerf, elke lijn vlijm tegen het lichtend zwerk geëtst), aan zijn gewoonte
ook om kleinigheden die hem, in 't gewone leven, hinderen (b.v. dat de electrische
bel op hotelkamers zoo zelden van het bed uit is te bereiken) in zijn boeken listiglijk
(en vrij onschadelijk!) te pas te brengen.
Maar wat ik bedoel met de zuiverheid van van Hulzen's boek, het is gelegen in
den eenvoudig-koelanten, min-of-meer luchtigen toon van dit verhaal, die zoo
volkomen overeenstemt met hetgeen de schrijver vertellen wilde: een wat
vergevoerde flirt, of kort amouretje, van een niet diep gevoelende vrouw tijdens haar
verblijf in een Zwitsersch hotel. Er zit berglucht in dit boek en vacantieplezier. Wel
wordt op het laatst de toon eenigszins zwaarder, eindigt het boek zelfs
onverwacht-tragisch met het sterfbed van den echtgenoot, die zich - zooals eerst
dán, en tot onze groote verbazing, blijkt - werkelijk bedrogen heeft gewaand, doch
daar ons te voren voor dezen wat schimmig blijvenden man maar matige
belangstelling ingeboezemd is, treft ons ook zijn - nu vermoed - lijden en vroege
dood, niet diep
Het wil mij overigens toeschijnen dat van Hulzen in het schetsen van het
hotel-leven, van de daarin veel voorkomende typen, en ook van het karakter zijner
vrij oppervlakkige heldin, in 't algemeen is geslaagd. Zeer te apprecieeren valt verder
dat niet naar het geven van harstocht, van heftig of intens gevoel is gestreefd, hier
waar zulk een streven ook volstrekt geen pas gegeven zou hebben. Er is gewerkt
in nuances, voorbedachtelijk, en dit is vrij zeldzaam en minder gemakkelijk dan men
willicht wel zou denken; het bewijst dat een schrijver eerlijk is en meester is over
zijn talenten, twee inderdaad kostelijke hoedanigheden.
Een enkel woord nog over Ida de Wilde's Dagboek. Of dit boek is geheel ‘echt’,
d.w.z. niet expresselijk voor de pers vervaardigd, maar het werkelijke dagboek van
een ziekelijk-sensueel, laat ons maar gerust zeggen op-en-top hysterisch
Rotterdamsch schoolmeisje, óf het is zeer knaphandig vervaardigd door iemand
die talent heeft voor moeilijke goocheltoeren, mystificaties of naäperijen, meer dan
voor wat men - in engeren zin - schrijven noemt. Dit boek is inderdaad niet
‘geschreven’. Van compositie is eenvoudig geen sprake, men zou het als 't ware
even goed van achter naar voren kunnen lezen. De kleine bekoringen, die 't
desondanks rijk is, ontstonden door opmerkingen der dagboekschrijfster, welke,
meer brutaal dan fijn, toch eenig talent van waarnemen, van realistisch zien bewijzen.
Maar niet vele zijn de licht-bekoorlijke plekjes in deze woestenij van onnoozelheid.
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Het kiezen van echt Rotter damsche namen voor hare(?) personen bevestigt helaas
ons vermoeden dat het dezer (of dezen?) onbekenden auteur - om er niets krassers
van te zeggen - aan goeden smaak ontbreekt.
H.R.
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Belgische schilderkunst.
Camille Lemonnier, l'Ecole Belge de Peinture 1830-1905, Bruxelles
ie
Librairie nationale d'art et d'histoire G. van Oest en C 1906.
Merkwaardig zoo'n overzicht van schilderkunst over een tijdsverloop van drie
kwarteeuw, opmerkelijk het verschil in opvatting, het onderscheid in technische
behandeling.
In den aanvang van dit tijdperk heerschte de meening, dat het onderwerp van het
schilderij, de voorstelling, de geschiedenis zouden we kunnen zeggen, het
uitgangspunt vormde, het was de tijd der romantiek en waar deze bloeide in de
letterkunde daar vinden we haar terug in de schilderkunst uit die dagen zoowel in
België, ten onzent, als elders. In Duitschland is zij zelfs nog niet uitgestorven.
De keuze van onderwerp sloot in zich een kennis van historie, van kleeding,
noodzakelijk om tot in de kleinste details de compositie te kunnen verwerken. Maar
naast de illustratieve waarde van het schilderij treedt de technische uitvoering in
niet geringe mate op den voorgrond. De groepeering, de samenstelling, en de
teekening waren hoofdfactoren, en waar het later baan brekende impressionisme
streedt voor het weergeven van een persoonlijke visie, voor toon en kleur, daar was
het zoo nauwkeurig mogelijk uitbeelden der werkelijkheid toen een belangrijke
voorwaarde.

EMILE CLAUS, RUE DE VILLAGE.

Bij zeker niet te miskennen kwaliteiten van compositie en teekening, bij een zeer
merkbare wetenschappelijke kennis der archeologie zoeken wij vergeefs het eigen
gevoel der schilders, en waar bijv. thans een Alma Tadema ons versteld kan doen
staan over zijn enorme studie der Grieksche en Romeinsche accessoires over zijn
meesterschap in figuurkunst, daar zien we duidelijk in zijn schilderijen zijn kennis
boven zijn temperament domineeren.
***
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Lemonnier vangt zijn omvangrijk werk aan met het optreden van Van der Werff en
Wappers als een toenmalige reactie op den invloed die David en zijn school op de
Belgische schilderkunst uitoefende. Dra volgden Philippe van Bree met zijn ‘Rubens
peignant dans son jardin,’ Nicaise de Keyzer, en Gallait wiens ‘Laatste hulde aan
de lijken der graven van Egmond en Hoorne’ als een goed type van zijn talent
aangemerkt mag worden. ‘Il montrait, zegt Lemonnier, une discipline froide qui ne
laissait point de place à l'entraînement; ses personnages s'efforçaient à une mimique
expressive et mesurée; et il peignait solidement, sans genie.’

ALBERT BAERTSOEN, MAISONS GRISES SUR L'EAU.

Een geheel afzonderlijke plaats neemt omstreeks dien tijd Antoine Wiertz in, de
man wiens ontzaglijke fantaisie hem dingen deed maken verre boven zijn krachten,
en die met niet geringe dunk van zichzelf verklaarde, zich te willen meten met Rubens
en Michel Angelo.
Wappers, de Keyzer, Wiertz, Gallait, de Braekeleer, aan Breughel verwant, zijn
de mannen uit deze periode der Belgische schilderkunst, waarvan L. als karakteristiek
aanmerkt: Wappers, exubérant et mou, de Keyzer, féminin et sentimental, Gaillait
veril et sobre, Wiertz le vertige farouche, un centaure habitant les cimes.
Een nieuwe periode treedt in met Henri Leys de schilder die zich zóó thuis voelde
in het verleden, dat het voor hem was, als beeldde hij den tijd af, waarin hij leefde.
Hij bezat de gave om stof uit te drukken als weinigen, het zachte gelaat zijner
chatelaines, zoowel als de perkamenttronie van oude kerels, of het zijde en brocaat
hunner gewaden. Nauw verwant aan dezen voelt zich Charles de Groux, de schilder
van ‘La mort de Charles-Quint’.
Lemonnier voert ons vervolgens langs Jean Portaels, op wiens atelier omstreeks
1860 tal van jongelieden studeerden, wier namen vooral door de degelijke kennis
van het métier een goeden klank kregen; we noemen Hennebicq,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 16

423
Verdyen, Em. Wauters, Agneessens en de gebroeders Oyens. Een nieuwe beweging
gaat zich baan breken in Société libre des Beaux-Arts, waartoe o.a. Dubois, Eugène
Smits, Constantin Meunier, Félicien Rops, Alfred Stevens behoorden, en ook tal
van buitenlanders, Franschen en Hollanders hunne medewerking verleenden.
Meer en meer treden nu de mannen van La Société Libre op den voorgrond; zoo
vertegenwoordigt een kunstenaar als Constantin Meunier een bepaalde richting, hij
is in zijn soort een propagandist die het moeizame leven der mijnwerkers, zoowel
in zijn teekeningen als in zijn latere beelden u wil doen kennen.
Na 1880 krijgen we de scheiding der meer modernen, die zich tot de cercle l'Essor
en de club der Vingtisten vereenigen. Verschillende namen komen ons dra voor
den geest, en we herinneren aan James Ensor, Xavier Mellery, Fernand Knopf, Van
Rysselberge en hunne tijdgenooten Gustave van Aise, Leon Frédéric, Frans Charlet,
Mertens en meer anderen, waarbij we zeker Henri de Groux, de fantast George
Lemmen, Albert Baertsoen en Emile Claus niet vergeten mogen.
In groote vlucht gaat Lemonnier nu de rij der jongere affiche-teekenaars langs;
Hancart, Crespin, Combaz, Henri Meunier, Privat Livemont; trouwens getuigende:
‘Je me suis étendu plus longuement sur les maîtres du passé, c'est qu'ils me furent
mieux connus et que ce livre, écrit avec mes souvenirs, doit être pour eux un
témoignage.’
Het is dan ook geen geringe taak om in een enkel boek een overzicht te geven
van de verschillende stroomingen in de Belgische schilderkunst der laatste vijf- en
zeventig jaren, en de wijze waarop Lemonnier zich hiervan gekweten heeft maakt
het in alle opzichten interessant; zoowel wat hij over de richtingen als over het werk
der kunstenaars weet te zeggen getuigt van zijn bijzonder vermogen om het
typeerende op te merken en het duidelijk te zeggen, twee eigenschappen die het
boek een degelijk cachet geven, zoo niet de naam van Lemonnier hiervoor reeds
waarborg was.
De talrijke illustraties kunnen we vooral waar zij een bepaalde periode
vertegenwoordigen als uitstekende toelichtingen tot den tekst beschouwen, terwijl
zij tevens een aantrekkelijkheid te meer aan dit werk geven dat er in alle opzichten
goed verzorgd uitziet.
R.W.P. Jr.

Reproductieve kunst.
Talrijk zijn tegenwoordig de wijzen, waarop men van eenige teekening een
reproductie kan maken, en enkele dezer procedé's zijn zelfs zoo geraffineerd, dat
hunne voortbrengsels slechts met de grootste nauwlettendheid van de origineele
te onderscheiden zijn.
In zeker opzicht zijn deze vorderingen der wetenschap te loven, en is de
documenteele waarde van een zeer zuivere weergave niet te miskennen, terwijl er
wellicht iets te zeggen is voor eene fotografische reproductie van lijnteekeningen
tot typografische versiering, maar de nadeelen, die der mechanische reproductie
aankleven, zijn evenmin weg te cijferen. Een der voornaamste, wellicht zeker niet
de geringste, is het langzaam ten onder gaan der technieken, die als vanzelf
aangewezen zijn voor vermenigvuldiging van kunstuitingen.
Men mag mij toewerpen dat èn houtsnede, èn lithografie, èn ets, èn gravure
meermalen niet den juisten indruk vooral van de technische kwaliteiten van een
schilderij of teekening geven en hierin de fotogravure of lichtdruk meer aan het doel
beantwoorden; maar ik zou zeggen, dit is ook niet het doel van een der genoemde
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procedés, een ander materiaal uit te drukken; doen zij dat, dan treden zij reeds
eenigszins buiten hun terrein, of wel zij geven, hoewel mij dit nog niet geheel zuiver
lijkt, een interpretatie door den eenen kunstenaar naar het werk eens anderen,
zooals Veth wel eens een litho maakte naar een schilderij van Jozef Israels, of
Dupont een gravure naar Potter's ruiterportret van Tulp, en er ook etsen naar
schilderijen bestaan.
Naast de eigenaardigheid echter dat houtsnede, ets, gravure of litho, daar zijn
om, langs anderen weg ontstane, kunstuitingen, te vermenigvuldigen, zijn deze
technieken ook bestaanbaar, ja zelfs in eerste instantie aangewezen, om als
uitdrukkingswijze te dienen
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voor kunstenaars, die door de bijzondere kwaliteiten der verschillende procede's,
juist eene van deze kozen ter weergeving hunner gedachten. Slechts gebonden
aan de eischen, die het materiaal stelt, konden zij in de zachte Solenhofensche
steen, in het harde koper, in de vernis der etsplaat, of in het palm- of peerenhout
zich uiten geheel vrij naar hunne vermogens en verlangens, terwijl het mogelijk was,
dank zij deze procedé's, meerdere gelijkvormige afbeeldsels, te maken.
Maar helaas èn door den geest van den tijd èn door de mechanische reproductie
worden de levensvoorwaarden voor deze categorie van kunstuitingen hoe langer
hoe moeilijker.
Waar het vroeger gebruikelijk was portretten van jubileerenden in gravure voor
het nageslacht vast te leggen, daar stelt men zich nu te vreden met een lichtdruk
naar fotografie; waar men er voorheen waarde aan hechtte een bijzonder feit in
lithografische reproductie geboekstaafd te zien, daar is men thans content met een
zinco naar pen of krijtteekening.
Is de smaak der menschen zoo gedegradeerd, of is het louter om der
zuinigheids-wille, en zou men toch nog wel iets voelen voor een oorspronkelijke
litho, ets of houtsnede? Ik vermoed het laatste, maar bezwaarlijk kan men van
kunstenaars verwachten dat zij hun kostbaren tijd geven, en bovendien den risico
dragen, dat deze verloren is, daar zij zelf meestentijds niet de geschikte personen
zijn om hun werk te exploiteeren.
De etsclub destijds in dien geest opgericht, kon helaas noch in enkele
reproductieve kunst, noch zelfs na bijvoeging van zwart en wit haar bestaan
handhaven. En de kunstenaars, die uit hun zelf zich gedrongen gevoelden een der
veelvuldigingstechnieken voor hun werk te benutten, ook zij staakten na korten tijd
den proef.
Waarom verschijnen er geen zonnige kleurlitho's meer van Hart-Nibbrig, waarom
geen ‘witte angora konijnen’ of ‘zilverreigers’ van Hoytema, waarom geen
‘pauwenveertjes’ van Lion Cachet, geen litho's, zooals Derkinderen wel eens gegeven
heeft. Waarom vernamen wij onlangs, dat Veldheer de burijn voor het penseel
verwisseld had, waarom bevat de graveerklasse der Akademie slechts enkele
leerlingen? Deels een uitvloeisel van den tijd wellicht, die goedkoop surrogaat, boven
echt prefereert, maar deels ook gebrek aan initiatief van hen, die de kunst voorstaan,
ten minste zeggen of meenen dit te doen en toch déze zaak voorbijzien. Ja wij
weten, enkele kunsthandels geven etsen uit, andere uitgevers publiceeren een
enkele maal litho's, houtsneden of gravuren, maar hoe luttel is dit, in vergelijking
met wat er gedaan kon worden voor het goed recht der reproductieve kunsten.
Ligt het niet op den weg van kunstvereenigingen, van kunstminnaars en
kunsttijdschriften zelfs om in deze mede te werken, het publiek te doen zien, dat
een origineele litho, ets, gravure, of houtsnede duizendmaal beter is dan een zinco
naar krijtteekening, een chem grafie of iets van dien aard, dat dit veel echter en
zuiverder werk is?
Met hoeveel vreugde werden niet destijds de platen der Kroniek, de portretten
van Veth, de litho's van Bauer, Haverman, Derkinderen en Toorop begroet. Hoe
ziet men niet verlangend uit naar de origineele bijlage van de Gazette des
Beaux-Arts.
Is dit alles ten onzent tegenwoordig onmogelijk en onoverkomelijk? Met een
gepaste dosis optimisme betwijfelen wij het nog steeds en zullen onzerzijds zeker
niet nalaten voor de bestaanbaarheid der reproductieve kunsten, in deze, als geheel
op zichzelf staande kunstuitingen te strijden en te ijveren.
R.W.P. JR.
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